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Title
Course Coordinator Yehia I . Khalil

Course Objective

To learn the students all of pharmaceutical considerations and
compounding of bioproducts , besides the factors affecting the
formulations of different dosage forms .

Course Description
Textbook

To learn the students all of bio pharmaceutical prescriptions and
compounding of proteins , and all types of bioproducts formulations
Pharmaceutical Biotechnology By : A . J . Crommlin

Course Assessments Term Tests
25%

General Notes

Laboratory

Quizzes
5%

None

Project

Final Exam
70%

جمهىريح الؼراق

تسم هللا الرحمه الرحيم

وزارج التؼليم الؼالي والثحث الؼلمي
جهاز االشراف والتقىيم الؼلمي

االسم

اسم الجامؼح:تغذاد
اسم الكليح :الصيذلح
اسم القسم :الصيذالوياخ
المرحلح :الخامسح
اسم المحاضر الثالثي :يحيً أسماػيل خليل
اللقة الؼلمي :أستار مساػذ
المؤهل الؼلمي :دكتىراي
مكان الؼمل :كليح الصثذلح

استمارج اوجاز الخطح التذريسيح للمادج
يحيً اسماػيل خليل

البريذ االلكتروني

ybmmaz@yahoo.com

اسم المادة

الصيذلح التقىيح الحيىيح

مقرر الفصل

يحيً اسماػيل خليل

اهذاف المادة

تؼليم وتذرية الطالة كيفيح تحضير وتركية االدويح الحيىيح
والؼىامل المؤثرج ػلً صياغح أفضل التراكية الصيذالويح

التفاصيل االساسيت للمادة

تركية الجرع الذوائيح كمحاليل السرق والمحاليل والحثىب

الكتب المنهجيت

الصيذلح الثايىتكىلىجيح

المصادر الخارجيت
تقذيراث الفصل

Pharmaceutical Dosage Forms by; Ansel
الفصل الذراسي
% 52

معلىماث اضافيت

المختبر

االمتحاناث اليىميت
5%

التىجذ

المشروع

االمتحان النهائي
% 07

جمهىريح الؼراق

اسم الجامؼح :تغذاد
اسم الكليح :الصيذلح
اسم القسم :الصيذالوياخ
المرحلح :ا
اسم المحاضر الثالثي:
اللقة الؼلمي :أستار مساػذ
المؤهل الؼلمي:
مكان الؼمل :كليح الصثذلح
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تىقيع االستار:

المادج الىظريح
تحضير وتركية الثروتيه
االػتثاراخ الثايىلىجيح
الىؼقيم
المىاد المضا فح
حساب وصف الؼمر
طرق االػطاء
ادويح السرق
ادويح الطرق االخري
اليح الثروتيىاخ في الجسم
االمتصاص
التىزيغ
االيض
الطرح
المتحسساخ الثايىلىجيح
اليح الؼمل
مراجؼح شاملح

المادج الؼمليح

المالحظاخ

تىقيع العميذ:

