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 القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ

 الجليل (1)صيدالنيات  00:00-00:00 السبت 70/70/7700

 /BK506/BK507/BK508/BK509حيفا/الجليل مصطلحات طبية وصيدالنية 00:00-00:00 األحد 00/00/7002

 الجليل علم الوراثة الجزيئي والعالج الجيني 00:00-00:00 األثنين 00/00/7002
 الجليل أحياء جزيئية 00:00-00:00 األثنين 00/00/7002
 BK506 (صحة وتغذية)أحياء عامة 00:00-00:00 األثنين 00/00/7002

 /BK506الجليل (7)علم التشريح ووظائف األعضاء 07:00-07:00 األثنين 00/00/7002

 /BK506/BK507/BK508/BK509حيفا/الجليل فيزياء طبية 00:00-00:00 الثالثاء 10/00/7002

 الجليل علم األمراض 00:00-00:00 األربعاء 00/00/7002
 BK506 (صحة وتغذية)كيمياء عامة 00:00-00:00 األربعاء 00/00/7002

 BK506 التغذية وصحة األم والطفل 07:00-07:00 األربعاء 00/00/7002

 حيفا/الجليل (7)كيمياء عضوية 07:00-07:00 األربعاء 00/00/7002

 /BK506/BK507/BK508/BK509حيفا/الجليل أحياء عامة 00:00-00:00 الخميس 07/00/7002

 /BK506/BK507/BK508/BK509حيفا/الجليل كيمياء عامة 00:00-00:00 السبت 01/00/7002

 BK510 مقدمة في علم األغذية وتغذية اإلنسان 00:00-00:00 السبت 01/00/7002

 /BK506الجليل حيويةكيمياء  07:00-07:00 السبت 01/00/7002

 BK506 علم النمو والتطور 07:00-07:00 السبت 01/00/7002

 الجليل العالج باألدوية الطبيعية 00:00-00:00 األحد 01/00/7002

 الجليل (0)علم التشريح ووظائف األعضاء 00:00-00:00 األحد 01/00/7002

 BK506 مبادئ الحميات الغذائية 07:00-07:00 األحد 01/00/7002

 /BK506/BK507/BK508/BK509حيفا/الجليل مقدمة في علم الصيدلة 00:00-00:00 األثنين 16/00/7002
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 حيفا/الجليل أخالقيات وتشريعات صيدالنية 07:00-07:00 األثنين 16/00/7002

 الجليل (0)العقاقير وكيمياء العقاقير 00:00-00:00 الثالثاء 02/00/7002

 BK506 مقدمة في الصحة العامة 00:00-00:00 الثالثاء 02/00/7002

 BK506 كيمياء حيوية تغذوية 07:00-07:00 الثالثاء 02/00/7002

 /BK506/BK507/BK508/BK509حيفا/الجليل رياضيات تطبيقية 00:00-00:00 األربعاء 00/00/7002

 BK510 آداب وأخالقيات المهنة 00:00-00:00 األربعاء 00/00/7002

 حيفا/الجليل (0)صيدلة فيزيائية 07:00-07:00 األربعاء 00/00/7002

 الجليل كيمياء تحليليلة صيدالنية 00:00-00:00 الخميس 00/00/7002

 BK506 مصطلحات صحية 00:00-00:00 الخميس 00/00/7002

 الجليل إحصاء حيوي 07:00-07:00 الخميس 00/00/7002
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