
 المقررات األساسية التي يقوم القسم بتدريسها: -أ

 :1كيمياء تحميمية صيدلية  .1
 PA211الرقم االصطالحي: 
 ( أسبوعياً 1+3)الساعات المقررة: 

 أسبوع 11 مدة الدراسة:
 ثانيةالفرقة ال – الفصل الدراسي األول الموقع: 

الكيميائي، التوازن الكيميائي، التعامل مع يدرس الطالب في ىذا المقرر طرق التعبير عن نتائج التحميل 
المعمومات واإلحصاء، وكذلك الطرق المختمفة لمعايرة األحماض والقمويات والمعقدات، والتحميل الوزني 

 وكيفية تحميل األدوية بيذه الطرق.

 :2كيمياء تحميمية صيدلية  -1
 PA24الرقم االصطالحي: 
 ( أسبوعياً 1+2) الساعات المقررة:

 أسبوع 11مدة الدراسة: 
 الفرقة الثانية -الفصل الدراسي الثاني الموقع: 

ييدف ىذا المقرر إلى تعمم الميارات األساسية في التحميل الكّمي الذي يعتمد عمى األكسدة واالختزال، 
 واستخدام الطرق الكيروكيميائية كإحدى طرق التحميل اآللي المستخدمة في التحميل الكمي، وكذلك تحميل

 الماء حيث لو تطبيقات ىامة في الدراسات البيئية ومحطات المياه بمصانع الدواء.

 :1 والتطبيقي اآلليالتحميل  -3
 PA313الرقم االصطالحي: 
 ( أسبوعياً 1+2)  الساعات المقررة:

 أسبوع 11مدة الدراسة: 
 ةالفرقة الثالث  - الفصل الدراسي األول: الموقع

التحميل اآللي المختمفة والتي تتطور بشـكل مذىل، ومن ثم استيعاب  ييدف ىذا المقرر إلى تدريس طرق
حيث يدرس الطالب أساسياتو،  والمصفي الطرق المختمفة لمتحميل اآللي عن طريق دراسة: التحميل الطيفي

عن  االمتصاصي والكمي، و دراسة وأسس عمل األجيزة ومكوناتيا، وكذلك تطبيقاتو في التحميل الكيف
 .طريق الميب وكذلك التحميل الكيروكيميائي

 



 :2التحميل اآللي والتطبيقي  -4
 PA324الرقم االصطالحي: 
 ( أسبوعياً 1+2)  الساعات المقررة:

 أسبوع 11مدة الدراسة: 
 ةالفرقة الثالث - : الفصل الدراسي الثانيالموقع

حيث يدرس الطالب أساسياتو، وأسس عمل األجيزة  الكروماتوجرافيييدف ىذا المقرر إلى تدريس 
ودراسة الزيوت والدىون ومعرفة خواصيا  ومكوناتيا، وكذلك تطبيقاتو في التحميل الكيفي والكمي،

 الفيزيائية والكيميائية وكذلك دراسة المياه وكيفية تنقيتيا ودراسة خواصو الفيزيائية والكيميائية.

 رقابة جودة األدوية: -5
 PA525الرقم االصطالحي: 
 ( أسبوعياً 1+2)  الساعات المقررة:

 أسبوع 11مدة الدراسة: 
 الفرقة الخامسة -: الفصل الدراسي الثاني الموقع

 ييدف ىذا المقرر إلى تدريس الطالب دراسة توكيد ورقابة جودة األدوية .
 مقررات ينظم تدريسها الكيمياء التحميمية الصيدلية: -ب

 العامة والفيزيائية:الكيمياء -1

 SD116الرقم االصطالحي: 
 ( أسبوعياً 1+2)  الساعات المقررة:

 أسبوع 11مدة الدراسة: 
 الفرقة األولى -: الفصل الدراسي األول الموقع

 ء:حصااإل-2
 SD117الرقم االصطالحي: 
 ( أسبوعياً 2)  الساعات المقررة:

 أسبوع 11مدة الدراسة: 
 الفرقة األولى - ول: الفصل الدراسي األالموقع

 
 



 المقررات االختيارية التى يقوم القسم بتدريسها:  ( )ت

 :الكيميائي المتقدم التحميل النوع .1

 PAE09 الرقم االصطالحي:
 ( أسبوعياً 2)الساعات المقررة:

 أسبوع 11مدة الدراسة:
 خامسة.الفرقة ال – الفصل الدراسي الثاني  الموقع:

 :الكروماتوجرافي وتقنيات الفصل .1

 PAE10 الرقم االصطالحي:
 ( أسبوعياً 2)الساعات المقررة:

 أسبوع 11مدة الدراسة:
 خامسةالفرقة ال – الفصل الدراسي الثاني  الموقع:

 
 

 

  
 
 
 


