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  عملي 30نهائي (    &   50+  أعمال السنة  20نظري )  70:  توزيع الدرجات

 التركيب الكيميائي للخلية  هـ  16/10/1431           األسبوع األول

 التركيب الكيميائي للخلية هـ  23/10/1431          األسبوع االثاني

 المواد غير العضوية في الخلية  هـ  1/11/1431           األسبوع الثالث

 عضيات الخلية  هـ 8/11/1431سبوع الرابع            األ

 عضيات الخلية هـ  15/11/1431األسبوع الخامس        

 + اختبار الشهري االول  عضيات الخلية هـ  22/11/1431األسبوع السادس        

 عضيات الخلية هـ  29/10/1431األسبوع السابع          

 عضيات الخلية هـ  16/12/1431األسبوع الثامن          

 عضيات الخلية هـ  21/12/1431األسبوع التاسع          

 تحرر الطاقة في الخلية  هـ  28/12/1431األسبوع العاشر          

 تحرر الطاقة في الخلية+ اختبار الشهري الثاني  هـ  5/1/1432األسبوع الحادي عشر     

 تحرر الطاقة في الخلية هـ  12/1/1432األسبوع الثاني عشر      

 فسلجة الخلية العصابية  هـ  19/1/1432األسبوع الثالث عشر      

 فسلجة الخلية العضلية  هـ  26/1/1432األسبوع الرابع عشر      

 امتحان العمللي  هـ    1432/ 4/2األسبوع الخامس عشر    
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رتارية القسم علم الحيوان اذا تعذر االتصال هاتفيا او عبر مالحظة: يمكن التواصل معي عبر صندوق البريدي في سك
 البريد االلكتروني  


