








 (62رقم )
 بية لصيدليةطالتستزماات املدوية والاقائمة باحتياجات 

 6102/6102لتسنة  االدارة العااة لزخداات الطبية 

 م الصنـــــــــــــــف الكمية سعر الوحدة االحظات
شريط 2العلبة
كبسول61  

 
علبة6111  

مجم كبسول 011فلوموكس
مجم(201مجم+فلوكلوكساسيلين201)أموكسيسيلين  

6 

كبسول 3العلبة 
شريط6  

 
علبة011  

مجم(011ثرومايسينمجم كبسول )أري011زيثروسين  
 

2 

 61شريط 6العلبة
 كبسول

 
علبة311  

ام أر كبسول 611دوكسي  
مجم(611)دوكسي سايكلين  

3 

 61شريط 6العلبة 
 قرص

 
علبة211 مجم(011مجم أقراص )سيبروفلوكساسين011سيبروسيين   4 

شريط 6العلبة 
كبسول8  

 
علبة011  

مجم كبسول 011إبيدروكسيل  
مجم(011)سيفادروكسيل  

5 

قرص 61 العلبة  
 

علبة211  
مجم+حمض 870جم أقراص )أموكسيسيلين6إيموكسكالف
مجم(620كالفيوالنيك  

6 

 31شريط 3العلبة
قرص, أقراص 
 مغلفة بالسكر

 
علبة011  

مجم أقراص011بروفين  
مجم(011)إبيوبروفين أقراص مغلفة بالسكر  

7 

 60شريط 3العلبة 
 قرص

 
علبة011  

 نوفالدول أقراص
مجم(6111)باراستامول   
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 21شريط2العلبة
 قرص

 
علبة111  

مجم أقراص 01رابيدوس  
مجم(01)ديكلوفيناك بوتاسيوم  

9 

شريط 6العلبة
قرص61  

 
علبة301  

مجم أقراص  60ميلوكام   
مجم( 60)ميلوكسيكام   

10 

 21شريط 2العلبة
 قرص

 
علبة011  

 ألفنترين أقراص 
مجم(0مجم+تربسين 0)كيموتربسين   

11 

شريط 2العلبة
كبسولة21  

 
علبة 201  

 ميوفين كبسول 
مجم(211مجم+إبيوبروفين  201)كلورزوكسازون   

12 

كب31شريط3العلبة
 سولة

 
علبة01  

مجم011دورفين كبسول )جلوكوزامين سالفيت   
مجم(01+ جنكوفالفونويد جاليكوسايد   

13 

 21شريط 2العلبة
 قرص

 
علبة211  

 سبازمو أميريز أقراص 
ن(تين+بابي)دايمثيكون +مبيفيرين+أوكس بايل+بانكريا  

14 

كبسولة 60العلبة  
 

علبة201  
كبسول 60مجم 21إبيرازول  

مجم(21)أومبيرازول   
15 



شريط 2العلبة
قرص21  

 
علبة211  

مجم أقراص601رانيتاك  
مجم(601)رانتيدين  

16 

 21شريط 2العلبة
 قرص

 
علبة311  

مجم أقراص 011فالجيل   
مجم(011)ميترونيدازول  

17 

شريط 3العلبة 
قرص31  

 
علبة611  

 موتينورم أقراص 
مجم(61)دومبريدون   

18 

 21شريط 2العلبة 
 قرص

 
علبة311  

 نوسبازم أقراص
مجم( 21بيوتيل برومايد -إن-)هيوسين   

19 

شريط 6العلبة 
كبسولة62  

 
علبة201  

 أنتينال كبسول
مجم(211)نيفنوروكسازايد   

20 

مل620الزجاجة   
 

علبة601  
مل شراب  620الكتيلوز   
(% 10)الكتيلوز  

21 

 31شريط 3العلبة 
 كبسول

 
علبة201  

 في توب كبسول
)فيتامينات متعددة+ معادن+مكمالت(   

22 

كبسولة 31العلبة   
 

علبة201  
 فيتازنك كبسول

)زنك+فيتامين ا+فيتامين هـ(   
23 

قرص,  21العلبة 
أقراص مغلفة 

 بالسكر

 
علبة311  

 نيوروفيت أقراص 
مغلف بالسكر( 62+ب1+ب  6)فيتامين ب  

24 

شريط 2بة العل
قرص21  

 
علبة611  

 سيفارول أقراص
مجم (011) فيتامين ج   

25 

شريط 3العلبة
كبسولة31  

 
علبة601  

 فيتافيرول كبسول       )حديد + حمض فوليك + منجنيز+
+ فيتامين ج + زنك(62فيتامين ب  

26 

شريط 2العلبة 
قرص62  

 
علبة011  

م  + مج2ر0أكتيفيد أقراص )تراي بروليدين هيدروكلورايد 
مجم(11سودوإفيدرين   

27 

 61شريط 6العلبة 
 قرص

 
علبة211  

 ميوكوإس أر كبسول
مجم ممتد المفعول( 70)أمبروكسول   

28 

 61شريط 6العلبة 
 قرص

 
علبة201  

 إبيرزين أقراص 
محم(61)سيترزين   

29 

 61شريط6العلبة
 قرص

 
علبة201  

أقراص 681أليرتام   
مجم(681)فكسوفينادين   

30 

 شريط2العلبة 
قرص21  

 
علبة311  

 برادورال أقراص لالستحالب 
رمجم+منتول+ إيوكاليبتس(0)دوميفين برومايد   

31 

 31شريط3العلبة 
 قرص

 
علبة01  

 ترايفيستال ريتارد أقراص
مجم(01)بيريبيديل  

32 

شريط 2العلبة 
قرص21  

 
علبة611  

 روتاسي أقراص 
مجم(611مجم+ فيتامين ج11)روتين  

33 



مل61الزجاجة   
 

ةزجاج31  
 كولوماك محلول 

 )حمض الكيتك+بوليدوكانول+حمض سالسيليك(
34 

مجم 31األنبوبة 
 كريم

 
أنبوبة611  

 كارباميد كريم 
(%61)يوريا   

35 

مل211الزجاجة   
 

زجاجة 211  
 بيتادين محلول مطهر 

(%61)بوفيدون أيودين   
36 

مجم31األنبوبة   
 

أنبوبة611  
 ديرمازين كريم 

(%6)سلفاديازيين الفضة   
37 

مجم31األنبوبة  
 

أنبوبة311  
ركريم 120أكرتين   

ر%(120)تريتنوين   
38 

مجم 21األنبوبة 
 كريم

 
أنبوبة011  

ر% +  كلوروكريزول 16بوليدرم كريم )بكلوميثازون
ر%(0+نيومايسين  %2ر%+ميكونازول 6  

39 

جم 60األنبوبة 
 كريم

 
أنبوبة211  

 جاراميسين كريم 
ر%(16)جينتاميسين   

40 

جم 60األنبوبة 
 كريم

 
أنبوبة211  

 فيوسي كريم 
(%2)حمض فيوسيديك   

41 

جم01األنبوبة   
 

أنبوبة 011  
إن جيل –ريباريل   

 )أسين+داي إيثيل أمين سالسيالت (
42 

جم21األنبوبة   
 

أنبوبة011  
+  %6+ منتول   %60روبالجين كريم )ميثيل ساليسيالت

(%6كامفور+ زيت تربنتين   
43 

جم60األنبوبة  
 

وبةأنب 311  
ر 16+ بيتاميثازون  %2بيتافيوسين كريم )حمض فيوسيديك 

%)  
44 

مل31الزجاجة  
 

 
زجاجة601  

 كلينداسول محلول 
(%6ر2)كلينداميسين   

45 

جم كريم60األنبوبة  
 

أنبوبة011  
 بيتاديرم كريم 
(%6)بيتاميثازون   

46 

جم 60األنبوبة 
 كريم

 
أنبوبة211  

 تينوكس كريم 
(%6)تيكونازول  

47 

مل0 زجاجة  
 

زجاجة01  
 أوفلوكس قطرة 
ر%(3)أوفلوكساسين   

48 

جم0األنبوبة   
 

أنبوبة01  
 ديكساترول مرهم عين

 )نيومايسين +بولي ميكسين+ديكساميثازون (
49 

مل0زجاجة   
 

زجاجة01  
ر% +ديكساميثازون 0أوركادوكسيلين قطرة )كلورامفينكول

ر %(120ر %+تترازولين 16  
50 

مل60الزجاجة   
 

زجاجة611  
ريزولين قطرة ب  

ر%(10ر%+نافازولين 10)كلورفيزامين  
51 

مل621الزجاجة   
 

زجاجة211  
 بلسم للكبار شراب 

 )زيت الشمر +جوافة +عسل نحل +زعتر +تيليا(
52 



مل60الزجاجة   
 

زجاجة611  
 أوتريفين للكبار نقط أنف 

ر%(6)زيلوميثازولين   
53 

مل 611بخاخة   
 

زجاجة01  
 إيثيل كلورايد بخاخة

يل كلورايد()إيث  
54 

مل620الزجاجة   
 

زجاجة201  
 تانتم أخضر مضمضة   

جم( 1ر60)بنزيدامين هيدروكلورايد  
55 

الزجاجة 
جرعة621  

 
زجاجة01  

ميكروجرام لكل 10رينوكورت أكوا بخاخة لألنف )بيوديسونيد
 جرعة(

56 

مل0مع المذيب  
فيال 611 

 بالمذيب
مجم + 011ن مل  )أموكسيسيللي0جم فيال بالمذيب 6فلوموكس 

مجم(011فلوكلوساسيلللين  
57 

مل0مع المذيب   
فيال 611 

 بالمذيب
مل 0جم فيال بالمذيب 6سيفوتاكس   

جم(6)سيفوتاكسيم   
58 

ي العلبة تحتوي عل
أمبول62  

 
علبة01  

 برمبران أمبول 
مجم(61)ميتوكلوبراميد   

59 

ي العلبة تحتوى عل
 أمبول واحد

 
أمبول01  

 ديبروفوس أمبول
مجم(7زون )بيتاميثا  

60 

ي العلبة تحتوي عل
أمبول1  

 
علبة611  

 بسكوبان أمبول
مجم(21بيوتيل برومايد  -إن -)هيوسين  

61 

العلبة تحتوي 
أمبول2علي  

 
علبة611  

ميكروجم +  6111 1ممتد المفعول أمبول )فيت ب 62بيوفيت 
مجم(21ميكروجم + حمض الفوليك  6111 62فيتامين ب  

62 

ي العلبة تحتوي عل
لأمبو3  

 
علبة311  

 فولتارين أمبول
مجم(70)ديكلوفيناك صوديوم   

63 

 ماسكو أوأميكو
 

سرنجة2021 سم أميكو أو ماسكو3سرنجات    64 

 ماسكو أواميكو
 

سرنجة311 سم أميكو أو ماسكو0سرنجات   65 

 شاش المحلة
 

رباط011 سم61شاش المحلة    66 

 قطن المحلة
 

كيس311 جم المحلة 611قطن   67 

 بالسترحرير
 

بكرة311 سم حرير0بالستر   68 

جم نقط60الزجاجة  
 

زجاجة611  
هيدروكسي فينايل(إثيانول -3)-6-إيثايل أمينو-2إيفورتيل نقط )

 هيدروكلورايد )ايتلفرين هيدروكلورايد((
69 

العلبة تحتوي 
أمبول 3على  

مل 2األمبول   

 
علبة 31  

 فورتكورتين   أمبول 
مجم ( 8) ديكساميثازون   

70 



ى وي علالعلبة تحت
كيس , الكيس  62

جم 0  

 
علبه 01  

مجم + بيبيرازين  1ر3يوروسولفين  أكياس فوارة ) كولشيسين 
ر+ سترات الصوديوم (628مجم + أتروبين  628  

 
71 

ى العلبة تحتوي عل
شريط0  
قرص 61  

 
علبة 01  

مجم + ماغنيسيوم  220مالوكس أقراص )ألومنيوم هيدروكسايد
مجم (20ومجم + دايمثيك211هيدروكسايد   

72 

مل 11الزجاجه   
 

زجاجه 211  
) هيدروجين بيروكسايد ( % 61ما أكسجين   

 
73
` 

كربوله 01العلبه   
مل 6ر8الكربوله   

 
علبة 2  

( % 3ميباكيين    أمبول )مبيفاكايين   
 

74 

كربوله 01العلبه   
مل 6ر8الكربوله   

 
علبه 2  

ال أمبول ) ميبافاكايين + نوردفرين ( –ميباكايين   
  

75 

العلبه كبسوله 
 واحده

 
علبه 211  

كبسول ) فلوكونازول (  601تريفلوكان  
 

76 

جم 21األنبوبه   
 

أنبوبه 611  
( % 2بانثينول  -كريم ) د % 2بانثينول    

 
77 

 


