
 جاهعـت فلســطيي          

 23/12/2012                       2012-2012االهخحاًاث الٌهائيت  للفصل الذراسي االول جذول  حخصصاث كليت الصيذلت                

 
 

ىم الطارئ حؤجل لليىم الذراسي الذي يلي آخز في حال حذود أي طارئ وحن حأجيل االهخحاًاث هي قبل لجٌت االهخحاًاث الوزكزيت ألي يىم هي األيام أعالٍ فإى جويع االهخحاًاث لذلك الي   هالحظت:

 .اهخحاى
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 القاعاث الىقج اسن الوساق رقن الوادة حاريخ االهخحاى

60-60-8602 PHRM 3330  68-08 0علن األدوية BK507 

60-60-8602 

PHRM 3223 00-60 علن الىراثة الجزيئي والعالج الجيٌي  الجليلحيفب +  

NUTR 2203 00-60 أحيبء جزيئية BK501 

PHRM 1305 00-60 فيزيبء غبية BK506+BK507+BK508+BK509+BK510 

NUTR 3215 68-08 علن الغذد الصوبء واظطزاببت األيط BK506 

PHRM 2213 ( 8علن التشزيح ووظبئف األععبء) الجليل + حيفب 68-08 

60-60-8602 

PHRM 

3225C 

 الجليل + حيفب 00-60 علن االهزاض

PHRM 1301 00-60 أحيبء عبهة BK506+BK507+BK508+BK509+BK510 

PHLT 1301 00-60 أحيبء عبهة BK501 

PHRM 1206 ( 0علن التشزيح ووظبئف االععبء) 68-08 BK506 

NUTR 2211 

 

 

 BK507 68-08 علن الٌوى والتطىر

06-60-8602 PHLT 2109 00-60 آداة واخالقيبت الوهي الصحية BK506 

PHRM 4345 ( 8علن األدوية) 68-08 BK507 

PHRM 2315  الجليل + حيفب +  68-08 كيويبء حيىيةBK510 
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00-60-8602 PHRM 3227 ( 0صيذالًيبت) الجليل + حيفب 00-60 

PHRM 1203 00-60 كيويبء عبهة BK506+BK507+BK508+BK509+BK510 

PHLT 1303 00-60 كيويبء عبهة BK501 

NUTR 3221 68-08 اعذاد وجببت BK501 

NUTR 2207 68-08 تغذية وصحة االم والطفل 

01-60-8602 PHLT 1205 الجليل 00-60 هقذهة في الصحة العبهة 

PHRM 1302 ( 0كيويبء ععىية) حيفب 00-60 

PHRM 4339 ( 8كيويبء صيذالًية وغبية) 68-08 BK506+BK507 

NUTR 3123 68-08 العبدات الغذائية والوفبهين االجتوبعية BK507 

PHRM 2317 ( 8كيويبء ععىية) الجليل + حيفب +  68-08BK510 

01-60-8602 PHRM 1109 الجليل + حيفب +  00-60 هقذهة في علن الصيذلةBK510 

PHRM 3333 00-60 كيويبء تحليلية صيذالًية BK506+BK507+BK508+BK509 

NUTR 2209 68-08 هببديء الحويبت الغذائية BK506 

01-60-8602 NUTR 1301 الجليل 00-60 هقذهة في األغذية وتغذية االًسبى 

PHRM 2121 الجليل + حيفب +  68-08 أخالقيبت وتشزيعبت صيذالًيةBK510+BK509+BK508 

PHRM 4234 

 

 (8صيذلة حيىية وحزكية الذواء )

 

 

08-68 BK506+BK507 

 

 

 



 جاهعـت فلســطيي          

 23/12/2012                       2012-2012االهخحاًاث الٌهائيت  للفصل الذراسي االول جذول  حخصصاث كليت الصيذلت                

 
 

ىم الطارئ حؤجل لليىم الذراسي الذي يلي آخز في حال حذود أي طارئ وحن حأجيل االهخحاًاث هي قبل لجٌت االهخحاًاث الوزكزيت ألي يىم هي األيام أعالٍ فإى جويع االهخحاًاث لذلك الي   هالحظت:

 .اهخحاى
 

3/3 

 

 

 

 

 عوادة كليت الصيذلت

00-60-8602 PHRM 3231 ( 0العقبقيز وكيويبء العقبقيز) الجليل + حيفب 00-60 

PHRM 1307 00-60 ريبظيبت تطبيقية BK506+BK507+BK508+BK509+BK510 

PHLT 2211 الجليل 02-12 احصبء حيىي 

PHRM 2210 02-12 احصبء حيىي 

NUTR 3213 68-08 الٌببتبت الطبية واستخذاهبتهب 

00-60-8602 PHLT 1207 الجليل 00-60 هصطلحبت صحية 

PHRM 4343 ( 1صيذالًيبت) الجليل 68-08 

PHRM 2219 ( 0صيذلة فيزيبئية) 68-08 BK506+BK507+BK508+BK509+BK510حيفب+   

02-60-8602 PHRM 3222  الجليل 00-60 آلي صيذلي –تحليل 

PHRM 1211 00-60 هصطلحبت غبية وصيذالًية BK506+BK507+BK508+BK509 حيفب+ 

NUTR 3319 00-60 االغذية الىظيفية BK510 

PHRM 2216 ( 8صيذلة فيزيبئية) 68-08 BK506 


