
 

 

 صيف مقرر دراس ي تو 

 

 الصيدلة   كليـة

    CPPH203  رمز املقرر         كيمياء فيزيائية   اسم املقرر 

 كيمياء عامة العضوية  املتطلب السابق  1 عملي: 2نظري:  3الساعات املعتمدة: 

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

 

  وصف املقرر 

ا  ممما ة ي  ت  مممل ا دممما ج    سمممني ياملاد  ديلممممممممممممممممل راتمممل ياممما ج ييامل،  ياايتمممل رحا يامممندية يياايير  ي     ممماة   دممما يت ا   يتضمممممممممممممدر 

ياو مماةتممل يياو  تممل  يخ،يصمممممممممممممةمما تومم  يا  ي ممل ييات، ا يازمممممممممممممتات يي ور مممممممممممممماد  ي ا      مما     ت تتمماة يات،د ا دمما ج يا ملتممل يي  دمم   

  تكتملاة ي  ا تل يايتدتاةتل فت يامممممممممممتدال   لممممممممممتدا لمممممممممما  ي اتاة  .  يألممممممممممالممممممممممتاة يا  ت، ي اتت 
ا
يددس ياتااب فت سني ياملاد أيضمممممممممما

ةا ياتهي ياملاد ردديلل يأليلاط غح  ياتجانزل تو  ياغاي اة ييا  ملاة يخ،يص.  يات ا   يا ملدج ي اتل  أ ح  ي    ية ي كا تل يا،ي 

      .  ي تكتملات ا

 

 محتوى املقرر 

 القسم النظري 

يا استم يأللالتل ييا ،يت  ياؤ اج : ي  ا تل يايتدتاةتل  .1  

يات ا  ة يا ملدج  : ي  ا تل يايتدتاةتل  .2  

  ديلل حا تل   -ياوكاة ييات اب : ي  ا تل يايتدتاةتل  .3

ي     اةيامل،  رحا  -يامل،  رحا ياندية : راتل ياا ج  .4  

حا ة ياا ج يأللالتل ييألط،يد يا،لتتتل   .5  

ياا ج يا ملتل يياو اةتل يياو  تل :ت تتاة يات،د   .6  

يا استم يأللالتل ييا ،يت  ياؤ اج  :ي ور اد يي وح ل  .7  

ظ،يسا رحا يازت،ح     .8  

يا  ي ل يياايول  : يا استم يأللالتل :د ،ا، تا يا،يئع  .9  

ياغاي ماة : يأليلاط غح  ياتجانزل  .10  

يا  ملاة  ييازتح كاة : يأليلاط غح  ياتجانزل  .11  

 

 

 

 



 

 

 املراجع  

 )متوفرة بضيغة الكترونية( قائمة املراجع:

• Martin's physical pharmacy and pharmaceutical sciences: physical chemical and biopharmaceutical 

principles in the pharmaceutical sciences PJ Sinko, Y Singh - 2011     

• Physical chemistry for the life sciences, P Atkins, J De Paula - 2011 

                        

 عميد كلية الصيدلة                                                                                             

 د. محمد هارون                                                                                               

 

 

http://182.160.97.198:8080/xmlui/handle/123456789/948
http://182.160.97.198:8080/xmlui/handle/123456789/948
https://scholar.google.com/citations?user=EQIgiYcAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=HXOcAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=physical+chemistry+for+the+life+sciences&ots=JHbDyMhp3I&sig=Q4x_gLAPsZeV9oPpKRmX4szWmAo

