
  

                                                                                                                                              
ALI                                                                           

  )امتحانات

  )السالمة الغذائیة

  الثاني 

 الجامعي

٢٠٢٢  

  ناة السویسجامعة ق
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

 

 

امتحانات جداول(

  برنامج

السالمة الغذائیة(

الثاني  الدراسيللفصل 

الجامعيللعام 

٢٠٢١/٢٠٢٢

  

 

                                                                                                                             
                                                                                                 

)

)

للفصل 

  

  

  

  

 



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                           

ا ا ما  

 ا   ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  عدد الطالب  

  ٤١  )متطلب جامعة

٤٠  ٢  

  ٣٦  كیمیاء طبیعیة

  ٤١  مدخل إلى علوم وتكنولوجیا األغذیة 

  ٣٩  حاسب آلي وبرمجة

  ٣٥  ١لغة إنجلیزیة تقنیة 

  ٣٨  كیمیاء عضویة 

  .....احمد شكري / د.بمدرج أ

ا                                               ما   

  /                                                    د.رن أ  ا             أ

    ا ن                                                                                                                            

  ناة السویسجامعة ق
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

 ت امول ا - ا ا م

 ا   ما راا 

  ) اولاى ( 

  المــــــــادة  التاریــخ

متطلب جامعة(مدخل إلي علم الجودة   ٣١/٥/٢٠٢٢

٢بیولوجي عام  ١١/٦/٢٠٢٢

كیمیاء طبیعیة  ١٤/٦/٢٠٢٢

مدخل إلى علوم وتكنولوجیا األغذیة   ١٨/٦/٢٠٢٢

حاسب آلي وبرمجة  ٢١/٦/٢٠٢٢

لغة إنجلیزیة تقنیة   ٢٥/٦/٢٠٢٢

كیمیاء عضویة   ٢٨/٦/٢٠٢٢

بمدرج أ العاشرة صباحاتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  

 د                              ا                                               ما 

رن أ  ا             أ/ د.أ                          ر

                                                                                                                            

 

  

 

                                                                                                                             
                                                                                                 

 ت امول ا

 ا   ما راا 

  الیوم  م

  الثالثاء  ١

  السبت  ٢

  الثالثاء  ٣

  السبت  ٤

  الثالثاء  ٥

  السبت  ٦

  الثالثاء  ٧

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

  

د ا ا 

 ر/ د.أ  

                                                                                                                                      



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                           

اا ا م  

 ا   ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  عدد الطالب  المــــــــادة

  ٤٣  قضایا مجتمعیة

  ٥٣  تغذیة إنسان

  ٤٤  تعبئة وتغلیف األغذیة 

  ٤٤  بیولوجیا جزیئیة

  ٤٧   اقتصادیات المنظومة الصناعیة

  ٥٦  مدخل إلى سالمة الغذاء

  .....احمد شكري / د.أ 

ا                                              ما   

  /                                                    د.رن أ  ا             أ

          ن ا   

  ناة السویسجامعة ق
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

 ت امول ا - اا ا م

 ا   ما راا 

 )ى اام (  

المــــــــادة  التاریــخ

قضایا مجتمعیة  ٣٠/٥/٢٠٢٢

تغذیة إنسان  ١٢/٦/٢٠٢٢

تعبئة وتغلیف األغذیة   ١٥/٦/٢٠٢٢

بیولوجیا جزیئیة  ١٩/٦/٢٠٢٢

اقتصادیات المنظومة الصناعیة  ٢٢/٦/٢٠٢٢

مدخل إلى سالمة الغذاء  ٢٦/٦/٢٠٢٢

 درجبم العاشرة صباحاتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

 دا ا                               ا                                              ما 

رن أ  ا             أ/ د.              أ

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                             
                                                                                                 

 ت امول ا

 ا   ما راا 

  الیوم  م

  االثنین  ١

  األحد  ٢

  األربعاء  ٣

  األحد  ٤

  األربعاء  ٥

  األحد  ٦

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
   

  

 دا ا

              أم ا/ د.أ  

                                                                                                                             

  



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                           

اا ا م  

 ا   ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  عدد الطالب  المــــــــادة

  ١  اإلضافات الغذائیة واأللوان

  ٣  تحلیل األغذیة

  ٤٥  الشئون الصحیة لمصانع األغذیة

دراسات خاصة في سلسلة األغذیة 
  

٤٩  

  ٤٨  علوم وتكنولوجیا األلبان

  ٣٩  مراقبة جودة األغذیة

  ٤١  تكنولوجیا الحبوب والبقولیات

التشریعات والقوانین الغذائیة الوطنیة 
  

٥٣  

  .....احمد شكري / د.أ

ا                                               ما   

  /                                                    د.رن أ  ا             أ

    ا ن              

  ناة السویسجامعة ق
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

 ت امول ا - اا ا م

 ا   ما راا 

 )ى اا (  

المــــــــادة  التاریــخ

٧/٦/٢٠٢٢  
اإلضافات الغذائیة واأللوان

تحلیل األغذیة

الشئون الصحیة لمصانع األغذیة  ١١/٦/٢٠٢٢

١٤/٦/٢٠٢٢  
دراسات خاصة في سلسلة األغذیة 

  الزراعیة

علوم وتكنولوجیا األلبان  ١٨/٦/٢٠٢٢

مراقبة جودة األغذیة  ٢١/٦/٢٠٢٢

تكنولوجیا الحبوب والبقولیات  ٢٥/٦/٢٠٢٢

٢٨/٦/٢٠٢٢  
التشریعات والقوانین الغذائیة الوطنیة 

  والدولیة

أ درجبمالواحدة ظھراً تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

 دا ا                              ا                                               ما 

رن أ  ا             أ/ د.أ رن                             أ

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                             
                                                                                                 

 ت امول ا

 ا   ما راا 

  الیوم  م

  الثالثاء  ١

  السبت  ٢

  الثالثاء  ٣

  السبت  ٤

  الثالثاء  ٥

  السبت  ٦

  ءالثالثا  ٧

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
   

 دا ا

أ رن                             أ/ د 

                                                                                                                        



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                           

اا ا م  

 ا   ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  عدد الطالب  

التحالیل المیكروبیولوجیة والسمیة 
٣٧  

  ٣٥  إدارة وإعادة تدویر مخلفات المصانع

  ٢  سالمة الغذاء والسمیة

تقییم مشاریع غذائیة فیما یتعلق بتصنیع 
  األغذیة وسالمتھا

٣٧  

  ٣٥  التطورات الحدیثة في تصنیع األغذیة

  .....احمد شكري / د.أ

ا                                            ما   

  /                                                    د.رن أ  ا             أ

    ا ن         

  ناة السویسجامعة ق
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

 ت امول ا - اا ا م

 ا   ما راا 

 )اى اا (  

  المــــــــادة  التاریــخ

١٢/٦/٢٠٢٢  
التحالیل المیكروبیولوجیة والسمیة 

  لألغذیة

إدارة وإعادة تدویر مخلفات المصانع  ١٩/٦/٢٠٢٢

سالمة الغذاء والسمیة  ٢٢/٦/٢٠٢٢

٢٦/٦/٢٠٢٢  
تقییم مشاریع غذائیة فیما یتعلق بتصنیع 

األغذیة وسالمتھا

التطورات الحدیثة في تصنیع األغذیة  ٢٩/٦/٢٠٢٢

أ درجبم الواحدة ظھراً في تمام الساعة  تبدأ االمتحانات
  

  

   دا ا                               ا                                            ما 

رن أ  ا             أ/ د. ا                  أ

                                                                                                                                      

  

  

 

                                                                                                                             
                                                                                                 

 ت امول ا

 ا   ما راا 

  م
  

  الیوم

١٢  األحد  ١

١٩  األحد  ٢

٢٢  األربعاء  ٣

٢٦  األحد  ٤

٢٩  األربعاء  ٥

تبدأ االمتحانات

   دا ا

 ا                  أ/ د  

                                                                                                                             


