
 جاهعـت فلســطيي          

 02/00/2012                            2012-2012 الصيفيللفصل الذراسي  الٌصفيتاالهتحاًاث جذول        كليت العلوم االساسيتتخصصاث                      

 كليت الصيذلتتخصصاث                      

وم الطارئ تؤجل لليوم الذراسي الذي يلي آخز في حال حذوث أي طارئ وتن تأجيل االهتحاًاث هي قبل لجٌت االهتحاًاث الوزكزيت ألي يوم هي األيام أعالٍ فإى جويع االهتحاًاث لذلك الي   هالحظت:

 .اهتحاى
 

2/1 

 

 القاعاث الىقج العدد اسن الوحاضر اسن الوساق رقن الوادة حاريخ االهخحاى

51-83-7852 

ENG 1301 

ENGI 1301 

 الجليل 58-84 27 م. دمحم الباز 5رياضياث 

PHRM 1307 58-84 14 م. دمحم الباز رياضياث حطبيقيت  

PHRM 2210  علن الخشريح ووظائف األعضاء

(7) 

58-84 14 د. أهجد الشٌطي  BK506 

PRHM 2219 ( 5صيدلت فيسيائيت) 57-55 20 د.ًاهض حجازي BK506 

ENG 1307 

ENGI 1304 

 م.دمحم حوراز 7فيسياء 

 أ.سويت ابى عىى

 الجليل + حيفا 55-57 96

51-83-7852 

ENG 1306 

ENGI 1302 

58-84 96 د. سهيل لبد 7رياضياث   الجليل + حيفا 

PHRM 2317 58-84 17 د.رائف أحود (7) كيوياء عضىيت  BK506 

PHRM 1206  علن الخشريح ووظائف األعضاء

(5) 

58-84 49 د. أهجد الشٌطي  BK507-BK508 

PHRM 3330 ( 5علن االدويت) الجليل 57-55 37 أ.دمحم ابى جاهع 

ENGI 1310 

ENG1810 

د.اسواعيل  احصاء واحخواالث

 الداعىر

 حيفا 55-57 

 

 



 جاهعـت فلســطيي          

 02/00/2012                            2012-2012 الصيفيللفصل الذراسي  الٌصفيتاالهتحاًاث جذول        كليت العلوم االساسيتتخصصاث                      

 كليت الصيذلتتخصصاث                      

وم الطارئ تؤجل لليوم الذراسي الذي يلي آخز في حال حذوث أي طارئ وتن تأجيل االهتحاًاث هي قبل لجٌت االهتحاًاث الوزكزيت ألي يوم هي األيام أعالٍ فإى جويع االهتحاًاث لذلك الي   هالحظت:

 .اهتحاى
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 عوادة كليت الصيذلت /العلوم  كليتعوادة 

52-83-7852 

BDNT 1310 

DNST 2315 

DNTS 2310 

 BK501الجليل+حيفا+ 58-84 125 د.حسي رهضاى 5كيوياء حيىيت 

PHLT 2211 

PHRM 2210 

 BK506 58-84 16 د.أهجد الشٌطي احصاء حيىي

PHRM 1305 

DNST 1305 

DNTS 1303 

TDNT 1307 

 BK507 58-84 20 أ.سويت ابىعىى فيسياء طبيت

PHRM 2214 الجليل 57-55 33 د. حسي رهضاى كيوياء حيىيت سريريت 

PHRM 1203 57-55 17 أ.اسواء شاهيي كيوياء عاهت 

ENG 1309 

ENGI 1308 

 حيفا 57-55 40 أ.اسواء شاهيي كيوياء هٌدسيت

54-83-7852 

ENG 1302 

ENGI 1303 

 حيفا 58-84 12 د. لؤي عفاًت 5فيسياء 

PHRM 1302 ( 5كيوياء عضىيت) الجليل 58-84 15 د. رائف أحود 

PHRM 1301 

DNST 1403 

DNTS 1301 

 BK506 58-84 22 د. دمحم سرور احياء عاهت


