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مصادر األدوية
Drugs Resources
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3   1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

1صيدالنيات مفردات مقـرر 
Foundation in Pharmacyمدخل لعلم الصيدلة1

Quality of drugs and Pharmacopeiasتحديد نوعية األدوية و دساتير األدوية2

Drugاألدوية تصنيف3 Classification

Drugs Resourcesمصادر األدوية4

Drug dosageالجرعة الدوائية5

طرق إعطاء الدواء و األشكال الصيدالنية 6
Routes of Drug Administration-
pharmaceutical forms

Pharmaceutical Operationsاألعمال الصيدالنية و األشكال الصلبة الناتجة عنها7

Pharmaceutical Calculationsحسابات صيدلية8

يرالتأث الجيد إلىالتصنيع و حياة الدواء من التصميم 9
Drug Life from Designing and Good 
Manufacturing to Action

Extractionاالستخالص واألشكال الصيدالنية الناتجة عنه10

التعبئة والتغليف وطرق تخزين الدواء11
Packs –Packaging and Storage of 
Medicines

يةتشريعات وآداب مهنة الصيدلة واالختصارات الالتين12
Pharmacy Law and Ethics - Latin 
Abbreviations

Hardالكبسوالت أو المحافظ13 and soft Capsules

المضغوطات  و األشكال الصيدالنية الحديثة14
Compressed  tablets and new 
pharmaceutical dosage forms

حسب المنشأ
  حسب التركيب الكيميائي
  استعمالها داخلي أو خارجي
  سية األدوية التنف –أدوية جهاز الهضم (  الفيزيولوجيتأثيرها– 

)القلبية الوعائية 
  غازية نصف صلبة –سائلة  –صلبة الشكل والقوام فقد تكون  
 تصنف : السمية

.A جدول في السامة األدوية A )الزرنيخ أمالح(  

.Bجدول في المخدرة األدوية تصنف B أنواع جميع وتشمل 
  أصل من أو نباتي طبيعي مصدر من سواء المخدرات

)كودائين -كوكايين -مورفين( كيميائي
.C جدول في الخطرة والمواد C الدوائية المواد معظم ويشمل  

تصنيف األدوية

4  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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مصادر األدوية الجديدة
: حسب المنشأ

األدوية ذات المنشأ الطبيعي -أوالً 
.Aالمعدني
.Bالنباتي
.Cالحيواني

األدوية ذات المنشأ االصطناعي -ثانياً 
.Aأدوية التصنيع الحيوي
.Bاألدوية الكيميائية المصنعة
.Cمركبات التقانة الحيوية والهندسة الوراثية

5  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

األدوية ذات المنشأ الطبيعي -أوالً 
 والحيواني النباتي المنشأ ذات )الخام المواد( الطبيعية العقاقير وهي

 :والمعدني

وثمار جالبابون وأزهار الفاليريان جذور مثل المختلفة النباتية العقاقير 
ً  النباتات تفرزها التي العناصر بعض وكذلك وغيرها، العليق توت  أو ذاتيا

 اراتوالعص والبالسم كالصموغ اإلنسان بواسطة النبات من عليها يحصل
                                             .)واألفيون التربنتين وبلسم الكثيراء صمغ( المجففة اللبنية

 شمعوال المسك المثال سبيل على نذكر ،الحيواني المنشأ ذات العقاقير 
 المأخوذة الهرمونات خامات وكذلك األخرى الدسمة والمواد )البال أبيض(

 .األهلية الحيوانات من

األمالحو والمعادن )الفازلين( النفط و الماء نذكر المنشأ المعدنية العقاقير  
.)الطعام ملح( المختلفة

6  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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:المكونات الفعالة في النبات أشهر 

)   واألتروبينوالكينين  الكافئينمثل (القلويدات 1.

)المقوي للقلب الديجوكسينمثل ( الغلوكوزيدات2.

)الشاي(القابضة المواد العفصية 3.

)السنامكي(المسهلة  اإلنتراكينونيةالمركبات 4.

)المضاد للتشنجكزيت النعنع (الزيوت العطرية 5.

المستعملة كمواد ملينة في أغلب  والراتنجاتالصموغ 6.
األحيان

7  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

)فمعالجة العقاقير الطبيعية أو من التصنيع الهاد(األدوية المصنعة

المركبات الكيميائية   -1
المركبات الكيميائية الصيدالنية        - 2
مركبات المضادات الحيوية    -3
مركبات الفيتامينات    -4
)األعضاء  واألنسجة ومفرزات العضوية الحية( مركبات األعضاء  -5
  المصول  واللقاحات        -6
الجديدة  والجالينوسيةالمركبات  الجالينوسية  -7

Galenic and neogalinic Products

 ً األدوية االصطناعية -ثانيا

8  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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 ً األدوية االصطناعية -ثانيا

الكيميائية اتكبالمر -1

 ائيةكيمي عناصر تعد بطبيعتها الكيميائية اتكبالمر هذه إن
  عناصر أو مصنعة مركبات فإنها منشئها وحسب فردية،
 الصناعة عن الناتجة المواد هذه إن منقاة، طبيعية

 مختلف اتمتطلب لتأمين الرئيسة بكمياتها تحضر الكيميائية
 الاستعم ذو واحد آن في يعد منها وكثير االقتصاد مجاالت

  ديومالصو وكبريتات الصوديوم كلور مثل واسع صيدالني
ً  يستخدم كاوي دواء( الفضة نتراتو  وركل وحمض ) جلديا

 يومالبوتاس منغناتبر وفوق الصوديوم فحمات وثاني الماء
.وغيرها

9  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

الكيميائية الصيدالنية اتكبالمر -2

ً  تعد بطبيعتها اتكبالمر هذه إن  فردية يةكيميائ عناصر أيضا
 من احدةو وتعد الكيميائية الصيدالنية المعامل في وتصنع

 رتكث .الدوائية المواد بين والهامة الرئيسة المجموعات
 ادةع والتي العضوي التصنيع اتكبمر المجموعة هذه في
,جداً  معقد تركيب ذات تكون ما

  كالستربتوسيد السلفاميدات ذكر يمكن ذلك مثال 
 اراب مثل للسل المضادة المركبات وكذلك والنورسلفازول

 ىإل باإلضافة اإليزونيازيدو الصفصاف حمض أمينو
 ارةللحر والمضادة والمسكنة المنومة العناصر من العديد

.وغيرها
      

10  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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اع            اتاص لفام SULFONAMIDES  ال

اص ات العامة ال لفام ات هي:لل ة، م ة، صل ب لة م  قل
الل اء في االن رم، وفي ال روف ل لة ال ن  في م ل  .لالغ وفي ال

ات تع لفام قفات ال اث ل م  فهي ،Bacteriostatiques ال
ل ال ، تق اث ع بل ال ها ت رها، ن ت وت ئ اال ف م ع  اله

اجع ها .ال وت غ  : هي العامة ص
 
 
 

غة  اتالعامة ال لفام ل  Rأن ح  لل ةت ان ة غ م ة حلق .ق

11  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

اع                 اتاص لفام SULFONAMIDES  ال

ارا م    اع العام اع أ االص لي فة األن ة ال ا م  ة، ح نق أوال، وذل  األم
فاعل  ها ال ، ن م ب ائ ة  لع ل، ، أو مع ح المع بال ماء ح ال

اتأو مع  رم روف ل ل ا االي ل على ر فة  أم، ف م . ةاألمعلى ال نق
اتج   األم فاعلةع ذل  روال ل ني،  ال عة سلف إلدخال م

ة ل ن روسلف فة  كل ة لل ارا ن ضع  ةفي ال اتج ااألم عالج ال ها ،  ع ألخ 
عة  ل م ات، ف ةأح األم هة. سلفام ا  ل اب ن األمال ر ال

فة  ةال ا م األم ي ج ل ا ي ال السلفام، و ل الي، م .لي ال

12  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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المضادات الحيوية -3  

  تلفلمخ الحيوي النشاط نتجاتم عن عبارة الحيوية المضادات إن   
 الدقيقة للعضويات حيوي تصنيع نتيجة وهي الدقيقة العضويات
 .خاصة أوساط في المزروعة

  ينوالستربتوميس البنسلين الحيوية المضادات هذه من ويشتهر
 حويت معقدة مركبات أو كيميائية فردية مركبات بينها من ويوجد

 عةالمصن المركبات بعض الحاضر الوقت في وهناك عناصر، عدة
  عيصن نصف والبعض الليفوميسين مثل الحيوية للمضادات

.كاالوكساسللين
.يوميا المجموعة هذه أفراد عدد ويزداد 

13  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:بالهيكل التالي  البنسيليناتتشترك 

ا من أكثر الصادات الحيوية استخداماً نظراً ل البيتاالكتاماتلعل  سعة طيفه
ائيإوقدرتها على تثبيط الخلية الجرثومية في مرحلة النمو بشكل  ك  نتق وذل

ير سام دون أن يكون لها أي تأث بتثبيط اصطناع الجدار الخلوي الجرثومي
.على الجسم البشري

 30 هناك حالياً حوالي
 مكتشف منهابنسيلين 

الطبيعي والمشتق من 
  مالبنسيليومزارع فطور 

  والبنسيليوم نوتاتوم
ومنها  غريزوجينوم

.النصف اصطناعي

14  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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15  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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:الخصائص الفيزيائية الكيميائية 

ا دة طالم نوات عدي ي  البنسلين البلوري ثابت كيميائياً لس اً بق ، جاف
ه  ول ل ر مقب م غي ه طع ب تغطيت ذلك يج ومل ناعية  بطع اص فة مض

.  كشراب لألطفالخاصةً عند تسويقه 
ة  ةاإلنحالليوخاصةً  للبنسيليناتالخصائص الفيزيائية  أثر بطبيع تت

.الجذر الجانبي المرتبط وبطبيعة الملح
نع  ذلك تص وض ل يلينات حم م البنس الح معظ كل أم وديبش  وميةص

ً فموياً إلمكانية تطبيقها  وبوتاسيومية إنحالليتهاين ولتحس وحقنيا

17  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

الفيتامينات -4  

:ات ما هو كيميائي صنعي مثلكبمن هذه المر

  الفيتامين)C ( Ascorbic acid 
الثيامينB1)  (

الميناالسيانوكوب)B12(

غيرها ومنها مركبات معقدة مثل الخالصات المركزة 
.بات المستخرجة من الفواكهاوالشر

18  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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واألنسجة  األعضاء نتجاتم -5

 الغدة خالصة مثل( المنشأ طبيعية نقية إما تكون التي الهرمونات
Thyroid الدرقية extractاألنسولينو Insulinوهرمون  

 الصماء الغدد من مأخوذة كلهاPituitaryالنخامية الغدة
Endocrine glands والخنازير لألغنام( .

  الحمل مانعات تركيب في يدخل الذي اإليستروجين هرمون-
Contraceptive الحامل الفرس بول في يوجد والذي.  

 نع عبارة هي الكازئين – الببسين : األعضاء عن الناتجة المركبات-
.مليء صغير لجدي الصغيرة المعدة

  مثل ةصنعي ونصف صنعية مركبات أو )األدرنيالين تصنيع( صنعيه أو 
الجنسية الهرمونات

19  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

االستخدام  المصدر  المنتج 

عالج داء السكري  االنسولين البشري   لونيةقواشريكية بكتريا القولون 

عالج قصور النمو  بكتريا القولون  هرمون النمو البشري 

“  القرحات”القُرح , عالج الحروق بكتريا القولون  عامل النمو الجلدي 

عالج ممكن للسرطان  بكتريا القولون  2-االنترلوكين 

يساعد في تسمين األبقار  بكتريا القولون  هرمون النمو البقري 

تتحليل السيليولوز إلطعام الحيوانا بكتريا القولون  انزيم هضم السيليولوز  

عالج لسرطان المبايض  بكتريا القولون  تاكسول 

عالج ممكن للسرطان والعدوى 
الفيروسية 

ن بكتريا القولو, خميرة الخباز )  ألفا وجاما(انترفيرون 

الوقاية من الفيروسات الكبدية  خميرة الخباز   تطيعم فيروس االلتهاب الكبدي
)B(

عالج فقر الدم  هرمون تكون الكريات الحمراء   ثدييةخاليا 
20  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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Human insulin produced by bacteria 
أنسولين بشري ُمنتج بواسطة البكتيريا 

21  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

واللقاحات المصول -6
 واللقاحات المصول معاهد تحضرها صناعية مركبات وهي   

وغيرها األوبئة وعلم الجراثيم ومعاهد

لف مضعفة أو مقتولة ومختعضويات دقيقة تحوي هذه المركبات 
  antigenومولدات الضد  antibodyمضادات األجسام 

  النسيج الكلوي للقردتم تحضيره من لقاح شلل األطفال
 اح افلق ونزا النك ن  واإلنفل ا م ول عليه م الحص ين الكتت وت جن ك

)الصوص(
 جنين البط من) الحصبة األلمانية(لقاح الحميراء
 بقرالملقحة بفيروس جدري الجلد عجول البقر من لقاح الجدري

22  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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  الجالينوسية اتكبالمر -7
 معقد كيميائي منشأ ذات مركبات المجموعة هذه في يدخل     

 الخامات من االستخالص بطريقة رئيس لكبش ومحضرة
 اصرعن على والحاوية الحيواني أو النباتي المنشأ ذات الدوائية

ً  فعالة  اتالمركب هذه ومن أخرى، عناصر مع معقد بشكل حيويا
:مختلف نذكر

 الخالصات  

الصبغات  

العطرية الشرابات
كحول%  80-15تحوي : الصبغات
 5حجم الصبغة يساوي  و يكون – ايتر –ماء  –كحول : المحالت 

.  غ صبغة 100غ عقار ينتج عنه  20أي  أضعاف وزن العقار
23  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

24  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

التقليديةاألدوية الجهازية 

موجهة التحرراألدوية 
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 ً الصيدلية السواغات  -رابعا

:الشروط العامة للسواغات
السميةعدم 1)
).الصيغة(مع مكونات الشكل الصيدالني  التنافرعدم 2)
).الخمول الدوائي(الفيزيولوجي  التأثيرعدم 3)
 وضع سواغ( أال تسرع في تخرب المواد الدوائية الفعالة 4)

).ماص للرطوبة مع مادة فعالة حساسة لها
ً أن يكون السواغ مناسباً 5) .اقتصاديا

25  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

مواد 
صيدالنية 
غير فعالة 

)IPI(

مواد 
صيدالنية 

فعالة 
)API(

 المواد األولية
الصيدلية 

)RM(

26  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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 Excipient : inactive substance (drug 
carrier) (solid dosage form) : E.g. 
Lactose )الكتوز(لألشكال الصلبة –حامل الدواء :  سواغ

 Vehicle : drug carrier (liquid dosage 
form) : Solutions or Syrups, E.g. Water :                              

)الماء(لألشكال السائلة :  سواغ

 Base : drug carrier (semi-solid dosage 
form), Ointment Base , E.g. Vaseline or 
Lanolin :

الفازلين أو : لألشكال نصف الصلبة، كالمراهم ، مثال  سواغ
.الالنولين

27  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:  سائلةالالسواغات المستعملة في تحضير األشكال الصيدلية . 4-1

)Solvent(أو المحل المذيب  . 4-1-1

 –زيت الذرة  - إيزوبروبانول –) Ethanol(الكحول  -الماء 
.  ولغليك اتيلينبولي  - غليكول بروبيلين –زيت الزيتون 

:التوافقية

 يجوز و الداخالً  ايزوبروبانولو   الميتانولفال يجوز استعمال 
.الوريديزيتي للحقن استعمال محل 

28  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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)Solubility(: أو درجة االنحاللاالنحاللية . 4-1-1-1
لمادة واحد من االقادرة على حل قسم  بالميليليترالمقدرة أقسام المذيب عدد 

م25في الدرجة  بالغرامالمعتبرة مقدرة 

of Paracetamol
29  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

30  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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الالنولين من…………

من  الكافئين…………

 البارافين من………..

 التيامين هو...………

السلفاميدات هي…….

نحصل على االنسولين من…

 من  الديجتاليننستخلص…

كبريتات الصوديوم هي…

من الديجيتالين ……..

 B1 فيتامين………

 مواد كيميائية صيدالنية

 القلويدات ………

 الغدد الصماء للخنازير

 مصدر حيواني …...

 الديجتلاوراق  ....

 ...…مادة كيميائية

 مصدر معدني ……

 الغليكوزيدات

Memory work
AB

31  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

32  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

: SDR حول الـصحيح  -1
األقربازينات هو1.
السوري الدوائي المرجع2.
فهارس أربع يحوي3.
 العلمي والمجلس االستشاري العلمي المركز يصدره4.

  الدوائية للصناعات
فارمكس مؤسسة تصدره5.

A- 2و 1 B- 4 و  و3 2 C-3 D- -E 5و 4و1 3و 1  
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33  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:العالجية التراكيز ضمن طويلة لفترة الدم في الدواء تركيز يبقى -2
.1Repeated release
.2Extended release
.3Controlled release
.4Delayed release
.5Immediate release

A- 2و 1 B-3 و     2 C-3 D- 5و  4 E- 3و2و 1  

34  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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:الماء. 4-1-1-2
:الماء المستعمل في الصيدلة يجب أن يحقق الشروط التالية

نظيفاً مقطراً  -1
  )Pyrogeneخال من الجراثيم ومولدات الحرارة (عقيماً  -2
عديم اللون والرائحة والطعم  -3
خال من الغازات المنحلة  -4
5- pH   7 – 7,5معتدلة متراوحة بين
ساعة من تحضيره  24أن يستعمل الماء المعقم خالل  -6
 

35  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:أنواع الماء المستعمل في الصيدلة

Tap-ماء الشرب(الماء العادي  -1 water :(  
 :Distilled waterالماء المقطر  -2
  :فوائد التقطير 
  A-  قتل الجراثيم التي تموت بالغليان بالدرجة
 B-  شوارد(الماء ترسيب بعض الشوارد المنحلة فيMg  وCa (.

  C- حلةالتقطير يجري في جو مغلق نتخلص أيضاً من الغازات المن  

)  الماء المنقى Purified water( :الماء مضاعف التقطير -3
 راباتالشتحضير ويستعمل ألغراض التحليل وكمحل للمواد الدوائية في 

العينية والمحاليل العقيمة  والقطورات والمعلقات

36  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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) ميكرون 0.22عبر فالتر ( :Sterile waterالماء المعقم  -4
ساعة فقط بعد التحضير 24ال يحفظ إال 

:  Deionized water )الماء المجرد(الشوارد الماء منزوع  -5
يةالمحاليل الخارج يستعمل عادةً ألغراض التحليل ولتحضير

  :Aromatic waterالماء العطري  -6 

  :Mineral waterالماء المعدني  -7 

):Filtered water )Aqua filteredالماء المرشح  -8 

تقطير في جو مغلق :الماء منزوع األوكسجين -9 

37  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

)  القاسي(الماء العسر  -10 
Hard water:  يحتوي على

من ل/ملغ 180 أكبر منتراكيز 

3CaCO المنحلة  
)  اللين(الماء غير العسر  -11 

Soft water: ل /ملغ  60أقل من
المنحلة 3CaCO   من 

 
الماء المعد للحقن الموقف  -12 

:  لنمو الجراثيم
على واحد أو أكثر من العوامل الحاوي 

 الماءلنمو الجراثيم في الحافظة الموقفة 
)Moderate(.

38  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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)Acidifying agent(محمضة مادة  -4-1-2
و مجموعة من المواد تضاف إلى الصيغة لجعل الوسط حامضياً ا

:لتعديل قلوية الوسط مثل
• Citric acid
• acetic acid،
• hydrochloric acid

)Alkalinizing agent( مقلونةمادة  -4-1-3
تعديل مجموعة من المواد تضاف إلى الصيغة لجعل الوسط قلوياً او ل

:حموضة الوسط مثل
• Sodium hydroxide
• Potassium hydroxide

:  سائلةالالسواغات المستعملة في تحضير األشكال الصيدلية . 4-1

39  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

)Preservative agent(حافظة مادة  -4-1-4
و  مجموعة من المواد تضاف إلى الصيغة لمنع نمو األحياء الدقيقة

:الفطريات مثل
)Benzoic acid(حمض الجاوي •
)نيباجين( بارابين ميتيل•
)نيبازول( بارابين بروبيل•
الصوديوم بنزاوات•

40  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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)Antioxidant(مضادات األكسدة  -4-1-5
 المواد ثباتيةمجموعة من المواد تضاف إلى الصيغة لضمان 
:الدوائية الفعالة أثناء التخزين و منع تخربها مثل

•Ascorbic acid (Vit. C)
•Sodium ascorbate
•Sodium bisulfite

41  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

)Chelating agents( ممخلبةمواد  -4-1-6
مجموعة من المواد تضاف إلى الصيغة  لتشكل معقدات مع 

:  المعادن التي قد تسبب عدم ثبات المستحضر مثل
•Disodium Edetate

) Colorants(الملونات  -4-1-7
كل مجموعة من المواد تضاف إلى الصيغة إلعطاء لون مناسب للش

:  الصيدالني و لجعله أكثراً قبوالً لدى المرضى  مثل
•Caramel
•Ferric oxide

42  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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)Flavoring agents(والمطعمات المنكهات  -4-1-8
.نسونالفانيليا، زيت النعنع، زيت البرتقال، زيت اليا: مثل

 يجب مراعاة لون و طعم و رائحة المستحضر

43  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:)Sweeting agents(المحليات -4-1-9
:)اإلسبارتامو الصوديالسوربيتول، المانيتول، السكارين ( 

44  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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:الرافعة للزوجة المواد  -4-1-10
)Viscosity increasing agents(

ما فائدتها؟؟؟؟

.A لرفع لزوجة المستحضر

.B ج الترسيب الفوري بعد الرلمنع

.C لزيادة زمن التالمس

.Dرفع القوامل

شرابات
معلقات

قطرات عينية
المعلقات والمستحلبات

سيللولوز ميتيل: مثل
الصوديسيللولوز  ميتيل كربوكسي  

45  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

):Buffering agents( الموقيةالمحاليل  -4-1-11

:مثل
 ومالبوتاسيفوسفات  -حمض الخل وخالت الصوديوم 

.ومحمض البور و بورات الصودي -االحادية والثنائية 

46  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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ال السواغات المستعملة في تحضير األشكأهم  -4-2 
الصيدلية الصلبة 

47  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

ددات 1. وز، : (: Diluentsالمم لالالكت ،  Avicel أفيس
)النشاءسكاكر، 
Avicel) :السلولوز ذو التبلور الدقيق  (

ة، جافة(: Binders الروابط2. ذيبات، مائي ل) م ل( :مث ، األفيس
)ولغليك إيتيلينومشتقات السيللوز، البولي  الصموغ

ات3. ز لق ك  :الم اء، )10O4(Si3Mg(OH)2(التال ، النش
ارافين مع و ,الب ض الش وديومحم معات الص  ومأوالمغنيزي ش
(®Aerosil) ايروزيل, وبنزوات الصوديوم أوالزنك

)األفيسل و النشاء(: sDisintegrant العوامل المفككة4.

:agentsColoring عوامل ملونة5.
.من المقدار السمي % 10أقل منالعبوة تحوي 

48  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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واد شكال صيدالنية تحوي أل: Adsorbants مدمصةعوامل 6. م
ارة  ائلةوطي ات س ل ,خالص ت: (مث اؤوالن ، بنتوناي الك

)Al2Si2O5(OH)4(كربونات الكالسيوم ،(              .

ة7. ل مبلل طح  : عوام ى الس ة عل ل فعال ات(عوام بانات، توين ، س
ة و ...)سلفات لوريل الصوديوم ادة الفعال ل الم الي لزيادة تبل بالت

االنحالليتهاتسريع 

ةلحماية المواد : Buffers الوقاءات8. ن  الفغال تالفم  pHـ ال إخ
)وسفاتالكربونات، الليمونات، الف(امالح الكالسيوم الباهاء مثل 

)  Bentonite( البنتونايتو )Kaolin(الكاؤوالن 
)و معلق مدمص و عامل ممدد(تستعمل كـ 

49  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

50  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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Extra vascular
Administration

Intravascular 
Administration

Gut
Wall

Body
tissues

Blood

Liver

Kidney
ABSORPTION

DISTRIBUTION

METABOLISM

EXCRETION

Pharmacokinetics (ADME)

51  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

52  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 



01/10/2019

1 -2020-2019 -1صيدالنيات  27

Tap water  ........

 يحويالعسرالماء..…

 Citric acidيستعمل كـ

 فيتامينC  كـيستعمل
Disodium Edetate
 هو المانيتول..........…

كـ سيللولوز يستعمل ميتيل

Avicel  هو............

 هو عاملالكاؤوالن..

 ………مضاد أكسدة

 ممخلبةمادة  ………

 ل/ملغ 180أكثر من 

 ……محلي صناعي

 ...…ماء الصنبور

 رافع لزوجة . .....

 فائق التبلور السيلولوز

 ...……مادة محمضة

 و معلق مدمص و ممدد

Memory work
AB

53  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 


