
 

 

  صيف مقرر دراس ي تو                                                                                                  

 الصيدلة   كليـة

 CPPH301  رمز املقرر         2صيدالنيات  اسم املقرر 

 1صيدالنيات  املتطلب السابق  1عملي: 2نظري:  الساعات املعتمدة:  

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

 

  وصف املقرر 

األشيييييييييالاي الصييييييييييدالنية الصيييييييييلوة اافظلوة كاألطرا   ا  و    اا ا    امل ييييييييي  طات  يعّرف هذا املقرر طالب كلية الصييييييييييدلة       

 األد ات  الظجه زات الالزمة لظ  ييييييي  ها     املصيييييييظ ي الصييييييي الى طرا اظعرف ال الب     طرق الظلو     طرق صيييييييياحضيا     ييييييي  ها  

 اافظلوة كالظلو   الصكري  الظلو   بال وقة الرطيقة  مزااا كل طريقة.

 

 محتوى املقرر 

 القسم النظري 

الظ    , طرق الظ       الص احات الشائعة االسظخدام فىامل زات   املصا ئ لالل شالل, ) األطرا ا  و وات   ا  و      .1

 اآللية, مراطوة األشالاي( اليد ية   

اللي يية, الصييييييييييييي احييات الييدااليية فى كييل ن ر, طرق الظعو يية   الظ  ييييييييييييي  ,  يف بييالورق ب ا اا ييا   القيياسيييييييييييييييية   الظعر   اا ييا   ) .2

 املراطوات(

 جاف()أن ار ا  ث  ات,       ا  ث  ات )رطب,   ا  ث  ات .3

 ا  ث  ات )أهم اآلالت املصظخدمة مثل الصرير اله ائي,       الكريات, مراطوة ا  ث  ات( .4

 صياحة امل   طات( –مصا ئ  –م زات  -ا ف ا  األساسية للر   طات   –)تعريف    امل   طات .5

آالت ال ييييي ا اافظلوة  –د الظ ث    ال ييييي ا  ع  –ال ييييي ا املواشييييير   –املزج  –ق    ييييي   امل ييييي  طات  ائ )طر   امل ييييي  طات .6

 املصظخدمة فى       امل   طات(

 أن ار امل   طات )امل   طات الو ارة( .7

–م يي  طات امل يي     –م يي  طات سييراعة الذ  اا   –م يي  طات   ا اللصيياا   –)م يي  طات امل   أن ار امل يي  طات .8

امل ي  طات الذ ابة لظ  ي    –امل ي  طات السصيائية  –م ي  طات ا  ق    ا ا للد   –م ي  طات الزرر   ا ا للد  

 م اليل اارجية(

 االن الي(  –الظوظا  -الو    امليالانيكية –اا ظ ي   جان    – ال زا)     :  جان      طات مراطوة امل  .9

 مراطوة امللبصات-مصا ئه-, الصقل مراحله: العزي, الو اء, الظ عيم, الظ عيم, الظل ي   -:  أسوابه  الظلو   الصكري  .10

  - , الو لير  ات املشيييياللة ل  الم مال نا ه  مراحل تشييييكيل الولم, أسييييوا  الظلو   بالولم  -تعريفالظلو   بال وقة الرطيقة :  .11

  املدادم لدات األ الم املصظخدمة فى الظلو   املعدي  

 األجهزة املصظخدمة فى الظلو   .12
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