
 

 

  صيف مقرر دراس ي تو                                                                                                  

 الصيدلة   كليـة

 CPPH201  رمز املقرر         1صيدالنيات  اسم املقرر 

 مدخل إلى الصيدلة السابق املتطلب  1 عملي: 2نظري:  3الساعات املعتمدة: 

 سنة ثانية  -مستوى  املستوى املقترح للمقرر  إجازة في الصيدلة املقرر جزء من برنامج دراس ي للحصول على: 

 

  وصف املقرر 

صةةةةة  ان   السةةةةةا ي  و التارب   الم انو الايم   و التق     ال   األشةةةةة ا دراسةةةةة     والسةةةةة ا        نماذج انسةةةةة ا  دراسةةةةة  املقرر  تم في هذا ي 

 املحضرات الزرق  .   –القط رات الا ن      –املستحيبات   –لتحضير و تصم م هذه املستحضرات: كاملايقات  

 

 محتوى املقرر 

 القسم النظري 

 املحاضرة األولى: االنسيابية  .1

ال   ت ن   و الالن  ت ن   و  ماامالت اليزوج (  ماذج اانس اب ليس ا   التارب    متضم   )  

 املحاضرة الثانية: املعلقات .2

التارب   املايقات و الخصا ص املطي ب  في املايقات الص  ان   و  الثبات الفيزيائي ليمايقات(متضم    )  

 1املحاضرة الثالثة: املستحلبات  .3

التارب   املستحيبات الص  ان   بش   عام و   ظربات ااستحالب و الا ام  الفاال  سطح ا"(  متضم    )  

 2املحاضرة الرابعة: املستحلبات  .4

تصن   الا ام  الفاال  سطح ا"  اإلضاف  إلى دراس  مصطلح الت ازن املائي الزبتي(  متضم   )  

 3املحاضرة الخامسة: املستحلبات   .5

نظرب  ثبات املستحيبات و أش ا  ع م ثبات املستحيبات الص  ان  (متضم   شرح عن  )  

 املحاضرة السادسة: القطورات العينية .6

(في عمي   التحضيرو الشروط ال اجو ت افرها  التارب   القط رات الا ن   وخصا صها  متضم    )  

 املحاضرة السابعة: القطورات العينية .7

)متضم   شرح و حسا ات طرا ق تحضير محال   ماادل  ليضغط الحي لي(                      

 املحاضرة الثامنة: املحضرات الزرقية  .8

أن اع  )متضم   تارب   املحضرات الزرق   و أن اعها, مزايا و مساوئ استخ امها,  خصا ص املحضرات الزرق   و 

هذه املحضرات( املذيبات و امل اد املساع ة املستامي  في  

 

 



 

 

 

 

 املراجع  

1. Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery  Systems, by Loyd V. Allen, Jr & Howard C. Ansel, Pub.: 

Lippincott Williams & Wilkins, 10th Edition (2013). 

 

2. Aulton’s Pharmaceutics, The Design and Manufacture of Medicines, by Michael E. Aulton & Kevin M. 

G. Taylor, Pub.: Churchill Livingstone, 4th Edition (2013).                                                      

                                                       عميد كلية الصيدلة                                                                                                                                                               مدرس املقرر 

                                            د. محمد هارون                                                                                                                                                                د. كنده درويش 

 


