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اسم المادة

صيدلة فيزياوية

مقرر الفصل

نظري و عملي

أهداف المادة

تهدف المادة الى تطبيق المبادئ النظرية والكمية في عمل الصيدلي

التفاصيل األساسية للمادة

دراسة الخواص الفيزياوية للمواد الصلبة والسائلة والغازية من حيث اواصر االرتباط وقابلية الذوبان

،دراسة خواص المحاليل المختلفة (غير االلكتروليتية وااللكتروليتية ومحاليل البفر والمحاليل المتواترة

والمحاليل الغروية)  ،دراسة التوزازن االيوني والنظريات الخاصة بالحوامض والقواعد ،دراسة علم الحركة
وسرعة ورتبة التفاعل ،دراسة اللزوجة وانواعها  ،دراسة المعقدات والبوليمرات وكذلك دراسة طرق قياس

حجم الجسيمات الدقيقة والسيطرة على حجمها
الكتب المنهجية

Sinko, Patrick J.
Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: Physical
Chemical and Biopharmaceutical Principles in the Pharmaceutical
Sciences, 5th Edition 2006

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

اليوجد
الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي
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االسبوع

استمارة الخطة التدريسية للمادة
التارٌخ

المادة النظرٌة

1

2014/9/21

حاالت المادة واواصر االرتباط

2

2014/9/28

الحالة الغازٌة والحالة السائلة

3

2014/10/5

الحالة الصلبة والحاالت الوسطٌة

4

2014/10/12

التوازن بٌن االطوار و التحلٌل
الحراري للمواد

5

2014/10/19

قوانٌن الدٌنامٌكٌة الحرارٌة

6

2014/10/26

الطاقة الحرة والتطبٌقات

7

2014/11/2

خواص المحالٌل غٌر االلكترولٌتٌة

8

2014/11/9

خواص المحلول المثالً والحقٌقً

9

2014/11/16

الخواص المعتمدة على عدد
الجسٌمات فً المحلول

10

2014/11/23

الخواص المعتمدة على عدد
الجسٌمات فً المحلول

11

2014/11/30

الخواص المعتمدة على عدد
الجسٌمات فً المحلول

12

2014/12/7

التوازن االٌونً والنظرٌات الخاصة
بالحوامض والقواعد

13

2014/12/14

حساب االس الهٌدروجٌنً للمحالٌل
المختلفة

14

2014/12/21

محالٌل البفر  /التعرٌف ،المعادالت،
التحضٌر

15

2014/12/28

المحالٌل المتواترة  /طرق تحضٌرها

16

المادة العملٌة

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلٌة :الصٌدلة
اسم القسم :الصٌدالنٌات
المرحلة:الثانٌة
اسم المحاضر الثالثً:اٌمان بكرحازم
اسماعٌل
اللقب العلمً :استاذ مساعد
المؤهل العلمً :ماجستٌر
مكان العمل:كلٌة الصٌدلة

المالحظات

عطلــــــــة نصــف الســـــنة

الفصل الدراسً الثانً
17

االسبوع االول

قابلٌة الذوبان للغازات والسوائل
والعوامل المؤثرة علٌها

18

االسبوع الثانً

قابلٌة الذوبان للمواد الصلبة
والسوائل والعوامل المؤثرة علٌها

19

االسبوع الثالث

توزٌع المذاب بٌن السوائل غٌر
المتجانسة

20

االسبوع الرابع

علم الحركة /سرعة و رتبة التفاعل

21

االسبوع الخامس

تأثٌر الحرارة على سرعة التفاعالت

22

االسبوع السادس

الظاهرة السطحٌة  /سطح السائل

23

االسبوع السابع

معامل التوزٌع والترطٌب

24

االسبوع الثامن

المحالٌل الغروٌة  /الخوص الحركٌة

25

االسبوع التاسع

الخواص الكهربائٌة جهد زٌتا

26

االسبوع العاشر

السوائل الخاضعة لقانون نٌوتن وغٌر
الخاضعة

27

االسبوع الحادي عشر

الثٌكسوتروبً

28

االسبوع الثانً عشر

المعقدات  /تصنٌفها

29

االسبوع الثالث عشر

طرٌقة تحلٌل تكون المعقد

30

االسبوع الرابع عشر

الجزئٌات /طرق القٌاس والسٌطرة
على حجمها وتوزٌعها

31

االسبوع الخامس عشر

البولٌمرات

32
توقٌع االستاذ:أ.م.اٌمان بكر حازم اسماعٌل

توقٌع العمٌد :ا.م.د .احمد عباس حسٌن

