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اسم المادة

تكنولوجيا الصيدلة Pharmaceutical Technology

مقرر الفصل

نظري و عملي

أهداف المادة

تعليم الطلبة كيفية تحضير أشكال صيدالنية متنوعة اعتمادا على الخواص الفيزياوية والكيميائية لالدوية

التفاصيل األساسية للمادة

محاضرات نظرية مع تجارب مختبرية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

Ansel’s Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery
Systems

1 –American Pharmacy An Introduction of Pharmaceutical
Techniques and Dosage Forms.

2 - Aulton’s Pharmaceutics – The Science of Dosage Form
Design.

3 – Pharmaceutical Compounding and Dispensing.
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