
 

 

 ف مقرر دراس ي يصتو 

  

  ةقـسم: الصيدل صيدلة ال  كليـة

 CPFC105 رمز املقرر         الكيمياء العامة والالعضوية اسم املقرر 

 ال يوجد  املتطلب السابق  2 عملي: 2نظري:  3 :الساعات املعتمدة

 / سنة أولى  1-ستوى م املستوى املقترح للمقرر  إجازة في الصيدلة املقرر جزء من برنامج دراس ي للحصول على: 

 

                                                                            املقرر      محتوى 

 الجزء النظري: 

ــا ـيـم  -1 ـــ ــة:مـاـ ــامــــ    املاكباتااااااازن   الاااااااالان   الا ا اااااااز اااااااااااااك     املاكبااااااا   املااااااازيج  املا  ا     عــــ

  الخالئط   الج  ئزن  

تطول    السااااااااااااا      األشااااااااااااا     الالج  مكونزن   لحديثة:بنية املادة والنظرية الذرية ا-2

 الكمومي الحديث  كامل كزن    الالج  يلاس  ب     

ــة:  -3 ــا يــــ الكيميــــ ابط  الك ابط  الرو ط  نوا   الك م ااااااازئ ااااااا   الك ابط  مفهوم  خواص 

 الك م زئ  ط

ــابـات الكيميـا يـ-4 املول  عادي     الج  ئ ا   األ زان الاال ا    ة:األوزان الـذريـة والحســــــــــ

 سزبزن الك م زئ  الح   فوكزيل   

 نوا     املحزل ل   سااااازل   ال  ت ت عي تكب       الصااااا ت   الغزز    السااااازئ    املحاليل -5

ال وازن    لالنحالل ااا   الخواص ال جم   ااا     املؤثكج  االنحالل ااا   ال وامااال    املحااازل ااال  

 املحزل ل الواق     االسس    الحموض-الشزليي

ــــــدة-6 الفكق    االلجز   الن االبساااااااادج  تفزع  الك م زئ    ال فزعالن    واألرجاع:  األكسـ

  (  سااط ق وي   و-حمضاا  ب ن عدي االبساادج  ال كزفؤم موازن  ال فزعالن ي و  سااط 

 غزز  ( –  ي  ت تفزعالن ابسدج  الجز   و محزل ل  

  الحااادياااث الاااد لي    للعنـــاصــــــــــــر: الجـــدول الـــدوري والصوال الـــدوريـــة    الجـــدول -7

ي ل   الخواص    الد لي  الخواص الد ل   ل   ز ك  و الجد ل    ال  ز ك  تص  ف  

 ل   ز ك  الف  يزئ    

  الك م زئ  ( ط مكبتزتهط اس  مزالته  الف  يزئ  يخوا ه   تحض ته    :اله دل ج ن-8

خوا ااااهز     اساااا حصاااازلهز   جويهز    خوا ااااهز   املعادن القلوية الترابية:  مجموع -9

 اس  مزالتهزم  مكبتزتهز    الك م زئ    

 

 الجزء العملي:

 ماا يم عامة: 1-

   املصبرية، طرق استخدام األدوات   املصبري، األمان  قواعد

 طرق تحضير املحاليل. 

 التحليل الكياي للشرجبات: 2-

تحليل كياي لشوارد الائة   األولى،تحليل كياي لشوارد الائة 

 الثانية 

تحليل كياي لشوارد   الثالثة، كياي لشوارد الائة  تحليل-3

 مسة.تحليل كياي لشوارد الائة الصا الرابعة، الائة 

 الهالوجينية.ت الكياي للشرسبا التحليل-4

 :املحاليل-5

 . اساس-حمضمعايرات حجمية: معايرة   عامة، ماا يم 

 محاليل األمالح _ كربونات الكالسيوم.  معايرة-6

 مزيج ماءات الصوديوم مع كربونات الكالسيوم.  معايرة-7

 )حمض االوسكربيك(  Cالنسبة املئوية لايتامين  تحديد-8

 القساوة املؤقتة املاء   تحديد-9

 القساوة الكلية للماء تحديد-10

 التطبيقات العملية في الكيمياء الحرارية  بعض-11

  الكيميا ية.كمية الحرارة املنتشرة أثناء التااعالت  قياس

 استخدام املسعر في تحديد كمية الحرارة 

 حرارة التعديل.  قياس-12

  املقرر  وصف

فهم    -2ط  ال  زمل مع موضوعزن الك م زء ذان ال الق  بزلتتب   الالي   الج  ئ   الخصزئص الف  يزئ   ل  ز ك الجد ل الد لييه م املقكل بك ف     

الت  تدخل  و  يقوى ال جزذب الج  ئ (     الج  ئزنالك م زئ   (  ت ك ب ن    فهم قوى ال جزذب ب ن الالان يالك ابط   ط خصزئص الحزالن املخ  ف  ل مزيج 

فهم ال الق  ب ن    جطحزل ل املوق  ط  عم  زن امل زيك األسزسط  امل-است  زب فككج األت ان الك م زئي  تطت قزته  و تفزعالن الحمض  طتثب ت تكب   املزيج 

 ق اس حصزلهز  اس خدامزتهزم الك م زء  الح زج بدلاس  سكي   ل  ز ك الجد ل الد لي   جويهز  و الطت    طك 



 

 

  

 

                                                                                                 

 لصيدلةا كليةعميد                                                                                                                                

                           

 د. محمد  ارون                                                                                                                    

  

 املراجع 
1. General Chemistry, fourth edition, Chang, 2008 


