
 

 

 صيف مقرر دراس ي تو 

 الصيدلة   كليـة

CPPH  رمز املقرر        1علم العقاقير  اسم املقرر  203   

 علم النبات املتطلب السابق  2  عملي: 2نظري:  3الساعات املعتمدة: 

 /سنة ثانية3-مستوى  املستوى املقترح للمقرر  إجازة في الصيدلة املقرر جزء من برنامج دراس ي للحصول على: 

 

  وصف املقرر 

يتعرف الطالب من خالل هذا املقرر وعلى مدى فصل دراس ي واحد على األصل النباتي للعقاقير وطرق إعداد وتجهيز العقار النباتي   

علم التصنيف النباتي وأهم العائالت  التعرف على   ، كما يتم من خاللهلةوالبنية الكيميائية العامة مع التركيز على املكونات الفعا

الفيزيولوجي لهذه العقاقير النباتية التي تزود الصناعة الصيدالنية بمواد أولية نباتية  النباتية مع أمثلة عن العقاقير الطبية والتأثير 

 .ذات مواصفات ثابتة ومستخدمة في املعالجة الدوائية

  التصكككككككنيع   مسكككككككال   على  بالتعرف  يبدأ  حيثواالسكككككككتخال     العقاقير  كيمياء  إلى  الصكككككككيدلة  كلية  لطالب  مدخال املقرر  هذا  ويشككككككككل   كما

 .الفعالة  الطبيعية  الكيميائية  الزمر بدراسة  للبدء  تمهيدا .ومنتجاتها  الحيوي 

 

 محتوى املقرر 

 القسم النظري 

 

 الصيدالنية ( األصول  – االهتمامات  –الهدف  –مقدمة عامة لعلم العقاقير )التعريف  .1

  –املصادر األساسية للعقاقير: املصادر الجيوغرافية للعقاقير املصادر الزراعية للعقاقير )زراعة الخاليا و النسج  .2

 النباتات الطبية املزروعة ( 

 التعبئة –التجفيف و التثبيت  – التنظيف أو الغسل  – الجني  إعداد و تجهيز العقاقير : .3

  –دراسة التأثير الفيزيولوجي  –الدراسة الكيميائية  –الدراسة النباتية  – املخطط العام لدراسة العقاقير : التعريف  .4

 الفحص أو االختبار 

ة( الجراثيم أو النباتات املنشقة ) الجراثيم  علم التصنيف النباتي : دراسة املجموعات النباتية الطبية:) األمثلة النباتي  .5

 الجراثيم املنتجة للمضادات الحيوية (  –اللبنية 

 الشيبيات(  – الطحالب أو األشنيات  –املشريات ) الفطور  .6

 الرصنيات(–ذنب الخيليات  -الخنشاريات أو التريديات ) السرخسيات .7

 السرويات( –عاريات البذور)الصنوبريات النباتات البذرية :  .8

 النباتات البذرية: مغلفات البذور) أحاديات الفلقة(  .9

 النباتات البذرية: مغلفات البذور)ثنائيات الفلقة (  .10
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 عميد كلية الصيدلة                                                                                       
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