
  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                

  

FOOD (  

  األول 

 الجامعي

٢٠٢١  

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

ناصر سعید منـــــــــــــــــدور/ د.أ                                    محمد عبد النعیم عثمـــان

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

  

  

  

  )جداول(

SAFETYFOOD 

 الدراسيللفصل 

الجامعيللعام 

٢٠٢٠/٢٠٢١

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                                                                                            

  

)SAFETY

للفصل 

  

  

  

  



  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                

  )السالمة الغذائیةشعبة 

٢٠٢٠/٢٠٢١(  

  عدد الطالب  المــــــــادة

  طالب ٥١  )جامعةمتطلب 

  طالب ٥١  )متطلب جامعة

  طالب ٥٠  )١(بیولوجى عـام 

  طالب ٥٠  عام ا

  طالب ٥٠  كیمیاء تحلیلیة

  طالب ٥٥  فسیولوجي إنسان

  طالب ٥٦  

  .....احمد شكري / د.أ 
  بقاعات الحاسب اآللي بالجامعة

  وسوف یتم اإلعالن علي موقع الكلیة عن أماكن عقد االمتحان والمواعید علي مدار الیوم 

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

ناصر سعید منـــــــــــــــــدور/ د.أ                                    محمد عبد النعیم عثمـــان

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

شعبة ) المستوى األول( ةجدول االمتحانات النظری

٢٠٢٠للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المــــــــادة  التاریــخ

متطلب (لغة إنجلیزیة   ١٣/١/٢٠٢١

متطلب جامعة(حاسب آلي   ١٤/١/٢٠٢١

بیولوجى عـام   ١٦/١/٢٠٢١

امیكروبیولوج�  ١٩/١/٢٠٢١

كیمیاء تحلیلیة  ٢٣/١/٢٠٢١

فسیولوجي إنسان  ٢٦/١/٢٠٢١

  الفیزیاء  ١/٢/٢٠٢١

 درجبم العاشرة صباحاتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
بقاعات الحاسب اآللي بالجامعة) أون الین(علما بأن امتحانات الحاسب اآللي ستعقد 

وسوف یتم اإلعالن علي موقع الكلیة عن أماكن عقد االمتحان والمواعید علي مدار الیوم 
  قبل االمتحان بوقت كاف 

  
  )رئیس قسم شئون الطـالب(

  

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                                                                                            

جدول االمتحانات النظری(

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي (

  م
  

  الیوم

١٣  األربعاء  ١

١٤  الخمیس  ٢

١٦  السبت  ٣

١٩  الثالثاء  ٤

٢٣  السبت  ٥

٢٦  الثالثاء  ٦

١  االثنین  ٧

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
علما بأن امتحانات الحاسب اآللي ستعقد 

وسوف یتم اإلعالن علي موقع الكلیة عن أماكن عقد االمتحان والمواعید علي مدار الیوم 



  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                

  )السالمة الغذائیةشعبة 

٢٠٢٠/٢٠٢١(  

  عدد الطالب  المــــــــادة

  طالب ٤٨  ھندسة تصنیع األغذیة

  طالب ٥٠  ةكیمیاء حیوی

  طالب ٥٤  میكروبیوجیا األغذیة

  طالب ٥٠  اإلحصاء وتحلیل البیانات

  طالب ٤٩  قتصادیات المنظومة الصناعیة

  طالب ٥٠  )٢(لغة إنجلیزیة تقنیة 

  .....احمد شكري / د.أ 

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

ناصر سعید منـــــــــــــــــدور/ د.أ                                    محمد عبد النعیم عثمـــان

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

شعبة ) الثانيالمستوى ( ةجدول االمتحانات النظری

٢٠٢٠للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المــــــــادة  التاریــخ

ھندسة تصنیع األغذیة  ١٧/١/٢٠٢١

كیمیاء حیوی  ٢١/١/٢٠٢١

میكروبیوجیا األغذیة  ٢٤/١/٢٠٢١

اإلحصاء وتحلیل البیانات  ٢٧/١/٢٠٢١

قتصادیات المنظومة الصناعیةإ  ٣٠/١/٢٠٢١

لغة إنجلیزیة تقنیة   ٣/٢/٢٠٢١

 درجبم العاشرة صباحاتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

  )رئیس قسم شئون الطـالب(

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                                                                                            

جدول االمتحانات النظری(

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي (

  م
  

  الیوم

١٧  األحد  ١

٢١  الخمیس  ٢

٢٤  األحد  ٣

٢٧  األربعاء  ٤

٣٠  السبت  ٥

٣  األربعاء  ٦

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
   

  

  

  



  

  عمید الكلیــــــــــة      

                                                                                                                                              
ALI                                                                                

  )السالمة الغذائیةشعبة 

٢٠٢٠/٢٠٢١(  

  عدد الطالب  المــــــــادة

  طالب ٣٨  اإلضافات الغذائیة واأللوان

  طالب ٣٧  تصنیع الخضر والفاكھة

  طالب ٣٠  ھاریولوجیا األغذیة وبنائ

  طالب ١  علوم وتكنولوجیا األلبان

  طالب ٣٣  كیمیاء األغذیة

  طالب ٤٤  تحلیل األغذیة

  .....احمد شكري / د.أ

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

شعبة ) الثالثالمستوى ( ةجدول االمتحانات النظری

٢٠٢٠للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المــــــــادة  التاریــخ

اإلضافات الغذائیة واأللوان  ١٦/١/٢٠٢١

تصنیع الخضر والفاكھة  ١٩/١/٢٠٢١

٢٣/١/٢٠٢١  
ریولوجیا األغذیة وبنائ

علوم وتكنولوجیا األلبان

كیمیاء األغذیة  ٢٦/١/٢٠٢١

تحلیل األغذیة  ١/٢/٢٠٢١

أ درجبمالواحدة ظھراً تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

  )رئیس قسم شئون الطـالب(

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

                                                                                                                             
                                                                                            

جدول االمتحانات النظری(

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي (

  م
  

  الیوم

١٦  السبت  ١

١٩  الثالثاء  ٢

٢٣  السبت  ٣

٢٦  الثالثاء  ٤

١  االثنین  ٥

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
   

   

  

  

  

  



  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                

  )السالمة الغذائیةشعبة 

٢٠٢٠/٢٠٢١(  

  عدد الطالب  المــــــــادة

  طالب ٣١  التسویق وتطویر المنتج

  طالب ٣  ةتقییم مشاریع غذائی

  بطال ٣٤  تداول البیانات وطرق البحث

  طالب ٣٢   الصحة العامة وتقییم المخاطر

  طالب ٢٧  والبیض ةلیالعض

  طالب ٢٦  سالمة الغذاء والسمیة

  طالب ١٧  التقییم البیولوجى لألغذیة

  طالب ١٢  التقییم الحسي لألغذیة

  .....احمد شكري / د.أ

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

ناصر سعید منـــــــــــــــــدور/ د.أ                                    محمد عبد النعیم عثمـــان

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

شعبة ) الرابعالمستوى ( ةجدول االمتحانات النظری

٢٠٢٠للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المــــــــادة  التاریــخ

١٧/١/٢٠٢١  
التسویق وتطویر المنتج

تقییم مشاریع غذائی

تداول البیانات وطرق البحث  ٢١/١/٢٠٢١

الصحة العامة وتقییم المخاطر  ٢٤/١/٢٠٢١

العضتكنولوجیا األغذیة   ٢٧/١/٢٠٢١

سالمة الغذاء والسمیة  ٣١/١/٢٠٢١

٣/٢/٢٠٢١  

التقییم البیولوجى لألغذیة

التقییم الحسي لألغذیة

أ درجبم الواحدة ظھراً تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  

  )رئیس قسم شئون الطـالب(

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                                                                                            

جدول االمتحانات النظری(

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي (

  م
  

  الیوم

١٧  األحد  ١

٢١  الخمیس  ٢

٢٤  األحد  ٣

٢٧  األربعاء  ٤

٣١  األحد  ٥

٣  األربعاء  ٦

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 


