
 

 

  صيف مقرر دراس ي تو                                                                                                  

 الصيدلة   كليـة

 CPPH304  رمز املقرر         1تكنولوجيا صيدلية  اسم املقرر 

 كيمياء فيزيائية املتطلب السابق  1 عملي: 2نظري:  3الساعات املعتمدة: 

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

  وصف املقرر 

التحضككككككككككات وال ككككككككككوا ا    طرائق مع  التحاميل وال يوض امله  ي (  -الج دي نصكككككككككك  الصكككككككككك        األشكككككككككك ا   يعرف هذا املقرر الطالب على 

 ل ل ش ل    امل تخدم 

 محتوى املقرر 

 القسم النظري 

 بني  الج د وملحقاته  .1

تاق الج دي ودراسك  العوامل  تاالختتاق الج دي والعوامل املؤثرة على االختتاق   ط يع  الجزيئا  املختتق  ومدى مي ها لالخ .2

 املخت ف  على الع ور الج دي(

 : األسس الدسم  املرهمي   املح   وال اره  ملاء(تركيبها  ح ب    هاوتصنيفاملعايات الوصفي  ل  وا ا    .3

 املعايات الوصفي  ل  وا ا  وتصنيفها ح ب تركيبها : الكريما  نموذج ز/م و م/ز  .4

 املعاجان وال ولوديون والغ وال  املعايات الوصفي  ل  وا ا  وتصنيفها ح ب تركيبها : .5

 املعايات الوصفي  ل  وا ا  وتصنيفها ح ب تركيبها : الهالميا  وااليموجيل  .6

  , االختتاقي املعايات الوصفي  ل  وا ا  وتصنيفها ح ب ط يع  الج د, الحال  املرضي  .7

 تحضات امل تحضرا  الج دي  ومراق تها .8

مازاتها و   –دسم  الط يعي  والصنعي  امل تخدم  في تحضات التحاميل ال وا ا  ال  -التحاميل   مازا  و م اوئ  .9

 م اوئها( 

 مازاتها و م اوئها( –التحاميل  ال وا ا  املنح   باملاء امل تخدم  في تحضات التحاميل   .10

 ومراق تها  التحاميل   تحضاتح اب عامل اإلزاح , التحاميل:   .11

 سوا اتها وتحضاتها   –ال يوض امله  ي    .12
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