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 القاعات المحاضر اسم المساق رقم المادة الوقت اليوم تاريخ االمتحان

 BK506+BK507+BK508+BK509+BK510+BK505 د.خالد المغاري معلوماتية حيوية BIPH 4243 11:00-09:00 الخميس 02-01-2019

 BK509+BK505BK506+BK507+BK50+8 د. خالد المغاري إحصاء حيوي BIPH 4227 11:00-09:00 السبت 04-01-2020

 BK504 د.خالد المغاري احصاء حيوي PHLT 2211 11:00-09:00 السبت 04-01-2020

 BK506 د.ميسرة مخيمر أحياء جزيئية NUTR 2203 11:00-09:00 األحد 05-01-2020

 الجليل + حيفا د. محمد لقان الهندسة الوراثية BIPH 3225 11:00-09:00 األحد 05-01-2020

 BK306صفد +  أ.عبدالرحمن حمد الكيمياء الحيوية السريرية BIPH 3230 11:00-09:00 ألحدا 05-01-2020

 BK507 أ.سناء الطويل علم األحياء الدقيقة الصيدالنية  BPHD 2303 11:00-09:00 األحد 05-01-2020

 الجليل + حيفاBK506  +  أ.أيمن دردونة األدوية الطبيعية الحيوية BIPH 5245 02:00-12:00 األحد 05-01-2020

 BK508 أ.زياد زقوت ادارة وجودة الخدمات التغذية في المستشفيات NUTR 4325 02:00-12:00 األحد 05-01-2020

 BK506+BK507+   الجليل + حيفا د.ناهض حجازي 1صيدلة فيزيائية  BIPH 2213 11:00-09:00 االثنين 06-01-2020

 BK508+BK509+BK510 د. خالد المصري إدارة صيدالنية BIPH 5155 11:00-09:00 االثنين 06-01-2020

 505BK أ.رامي مشتهى علم االدوية التغذوي NUTR 3317 11:00-09:00 االثنين 06-01-2020

 BK506+BK507الجليل + حيفا  أ.أريج مسلم 2العقاقير وكيمياء العقاقير  BIPH 4235 02:00-12:00 االثنين 06-01-2020

06-01-2020 

 509BK أ.وليد صباح النظام الصحي الفلسطيني PHLT 4115 02:00-12:00 الثنينا

 

 

 

 BK506+BK507الجليل + حيفا  د. أحمد األغا 1كيمياء صيدالنية  BIPH 3221 11:00-09:00 األربعاء 08-01-2020

 508BK د.محمد سرور التغذية وصحة األم والطفل NUTR 2207 11:00-09:00 األربعاء 08-01-2020

 الجليل+ حيفا أ.د. أحمد الدلو العناية الذاتية واألدوية الالوصفية BIPH 5157 02:00-12:00 األربعاء 08-01-2020
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 حيفا د.عدلي سكيك علم الغدد الصماء واضطرابات األيض NUTR 3215 02:00-12:00 األربعاء 08-01-2020

 BK506 د.عدلي سكيك (2لعالجية )التغذية ا NUTR 4331 02:00-12:00 األربعاء 08-01-2020

 BK506+  الجليل+ حيفا د.أكرم عطا هللا علم الجينات الجزيئي BIPH 2220 11:00-09:00 الخميس 09-01-2020

 506BK+  الجليل+ حيفا أ.محمد أبو عريبان 3كيمياء صيدالنية  BIPH 4231 02:00-12:00 الخميس 09-01-2020

 الجليل+ حيفا د. محمد لقان تكنولوجيا حيوية ميكروبية BIPH 3223 11:00-09:00 السبت 11-01-2020

 BK506+BK507+BK508 د.أمجد الشنطي علم األمراض واألنسجة BIPH 4237 11:00-09:00 السبت 11-01-2020

 509BK د.محمد سرور مبادئ الحميات الغذائية NUTR 2209 11:00-09:00 السبت 11-01-2020

 506BK+الجليل د. ناهض حجازي 2تقنية صيدالنية  BIPH 5251 02:00-12:00 السبت 11-01-2020

 508BK د.عدلي سكيك التغذية االنبوبية والوريدية NUTR 4329 02:00-12:00 السبت 11-01-2020

 509BK أ.أيمن دردونة النباتات الطبية واستخداماتها NUTR 3213 02:00-12:00 السبت 11-01-2020

 BIPH 2212 11:00-09:00 األحد 12-01-2020
BMED 2211 

 الجليل+ حيفا د. أمجد الشنطي 2علم التشريح ووظائف األعضاء 

 BK506 أ.دعاء عزام الكيمياء الحيوية التغذوية  NUTR 2305 11:00-09:00 األحد 12-01-2020

 506BK+  الجليل+ حيفا أ.الهام أبو واكد صيدله حيويه وحركية الدواء BIPH 4241 02:00-12:00 األحد 12-01-2020

12-01-2020 

 507BK د. محمد سرور العادات الغذائية والمفاهيم اإلجتماعية NUTR 3123 02:00-12:00 األحد

 

 

 الجليل+ حيفا أ.عبدالرحمن حمد الكيمياء الحيوية BIPH 3317 11:00-09:00 االثنين 13-01-2020

  BK506الجليل+  د.خالد المصري 3ألدوية والسموم علم ا BIPH 5247 02:00-12:00 االثنين 13-01-2020

13-01-2020 
 PHLT 4213 02:00-12:00 االثنين

BIPH 4229 

 507BK د.خالد المغاري أساليب البحث العلمي واالحصاء التطبيقي

 BK506 أ.وليد صباح آداب وأخالقيات المهن الصحية PHLT 2109 11:00-09:00 الثالثاء 14-01-2020

 الجليل د. فريد أبو شمالة 2كيمياء عضوية صيدالنية  BIPH 2318 11:00-09:00 الثالثاء 14-01-2020
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 صيدلةالعمادة كلية 

 BK506+BK507الجليل + حيفا  د.صائب العويني زراعة األنسجة والتكنولوجيا الحيوية BIPH 4254 02:00-12:00 الثالثاء 14-01-2020

 BK509 أ.أيمن أبو طير اعداد وجبات NUTR 3221 02:00-12:00 الثالثاء 14-01-2020

 BK506+  الجليل+ حيفا د. ناهض حجازي  1صيدالنيات  BIPH 3219 11:00-09:00 األربعاء 15-01-2020

 الجليل + حيفا أ.د. أحمد الدلو الصيدلة السريرية BIPH 5349 02:00-12:00 األربعاء 15-01-2020

 BK506 أ.وليد صباح رشاد الغذائيالتثقيف واال NUTR 4327 02:00-12:00 األربعاء 15-01-2020

16-01-2020 
 BIPH 2311 11:00-09:00 الخميس

BPHD 2305 

 BK506+  الجليل+ حيفا د. أحمد األغا 1كيمياء عضوية صيدالنية 

 507BK أ.رياض دياب علم النمو والتطور NUTR 2211 11:00-09:00 الخميس 16-01-2020

 BK509 د.محمد سرور األغذية الوظيفية NUTR 3319 02:00-12:00 الخميس 16-01-2020

 +الجليل+حيفاBK506+BK507+BK508 أ.محمد الهبيل 1علم األدوية والسموم  BIPH 4239 02:00-12:00 الخميس 16-01-2020


