
 

 جامعة قناة السويس 

 كلية الزراعة  
 شئون الطالبمكتب 

 
 

 عميد الكليــــــــــة         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             

  

 أ.د/ محمـــــــــد احمـــــــــد يس                                      أ.د / محمد علـــــــــــى الحماحمـــى  

                                                                                                                                               
ALI                                                                                                                                                                            

 

 (جداول)

(FOOD SAFETY) 

 األول  الدراسيللفصل 

 الجامعيللعام 

2023 /2022 

 

 رئيس شئون الطالب  

 

 

 

 

 



 

 جامعة قناة السويس 

 كلية الزراعة  
 شئون الطالبمكتب 

 
 

 عميد الكليــــــــــة         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             

  

 أ.د/ محمـــــــــد احمـــــــــد يس                                      أ.د / محمد علـــــــــــى الحماحمـــى  

                                                                                                                                               
ALI                                                                                                                                                                            

 (السالمة الغذائية( شعبة المستوى األول)جدول االمتحانات النظرية )

 (2023/2022للفصل الدراسي األول للعام الجامعي )

 م
 

 عدد الطالب المــــــــادة التاريــخ  اليوم 

 طالب  59 لغة إنجليزية )متطلب جامعة(   12/2022/  25 االحد  1

 طالب   59 الكترونى حاسب آلي )متطلب جامعة(  12/2022/  28 االربعاء 2

 طالب  61 ( 1بيولوجى عـام ) 10/1/2023      الثالثاء  3

 طالب  61 ميكروبيولوجى عام  14/1/2023      السبت  4

 طالب   60 كيمياء تحليلية  17/1/2023       الثالثاء  5

 طالب   61 فسيولوجي إنسان  21/1/2023       السبت  6

 24/1/2023 الثالثاء   7
 طالب   60 الفيزياء 

 طالب   1 كيمياء طبيعية 

 ( ببدروم مبنى المدرجات) العاشرة صباحا تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

 
بمركز االختبارات   2الى  1عقد )الكترونى ( من الساعة يالحاسب اآللي سعلما بأن امتحان 

 بكلية الطب  –الدور الرابع اعلى مركز التنمية البشرية  –االلكترونية 
 

 رئيس شئون الطـالب 

  



 

 جامعة قناة السويس 

 كلية الزراعة  
 شئون الطالبمكتب 

 
 

 عميد الكليــــــــــة         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             

  

 أ.د/ محمـــــــــد احمـــــــــد يس                                      أ.د / محمد علـــــــــــى الحماحمـــى  

                                                                                                                                               
ALI                                                                                                                                                                            

 ( شعبة السالمة الغذائية(المستوى الثاني)جدول االمتحانات النظرية )

 (2023/2022للفصل الدراسي األول للعام الجامعي )

 م
 

 عدد الطالب المــــــــادة التاريــخ  اليوم 

 طالب   44 ميكروبيوجيا األغذية  1/1/2022 االحد  1

 طالب  42 سلوك المستهلك  4/1/2023     االربعاء 2

 طالب   38 كيمياء حيوية  11/1/2023    االربعاء  3

 طالب   40 اإلحصاء وتحليل البيانات  15/1/2023     االحد  4

 طالب   40 هندسة تصنيع األغذية  18/1/2023   االربعاء  5

 طالب   40 ( 2لغة إنجليزية تقنية ) 22/1/2023     االحد  6

 مدرج أ.د أحمد شكرى () العاشرة صباحا تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
   

 رئيس شئون الطـالب 
 

 

 



 

 جامعة قناة السويس 

 كلية الزراعة  
 شئون الطالبمكتب 

 
 

 عميد الكليــــــــــة         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             

  

 أ.د/ محمـــــــــد احمـــــــــد يس                                      أ.د / محمد علـــــــــــى الحماحمـــى  

                                                                                                                                               
ALI                                                                                                                                                                            

 ( شعبة السالمة الغذائية(المستوى الثالثاالمتحانات النظرية ) )جدول   

 (2023/2022للفصل الدراسي األول للعام الجامعي )

 م
 

 عدد الطالب المــــــــادة التاريــخ  اليوم 

 طالب   45 اإلضافات الغذائية واأللوان 10/1/2023      الثالثاء  1

 طالب  52 األغذية تحليل  14/1/2023      السبت  2

 طالب   46 ريولوجيا األغذية وبناءها  17/1/2023       الثالثاء  3

 طالب   43 كيمياء األغذية  21/1/2023       السبت  4

 طالب   44 تصنيع الخضر والفاكهة  1/2023/ 24 الثالثاء  5

 مدرج أ.د أحمد شكرى () الواحدة ظهراً تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
   

 

 

 رئيس شئون الطـالب 
   

 

 



 

 جامعة قناة السويس 

 كلية الزراعة  
 شئون الطالبمكتب 

 
 

 عميد الكليــــــــــة         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             

  

 أ.د/ محمـــــــــد احمـــــــــد يس                                      أ.د / محمد علـــــــــــى الحماحمـــى  

                                                                                                                                               
ALI                                                                                                                                                                            

 ( شعبة السالمة الغذائية( المستوى الرابع )جدول االمتحانات النظرية )

 ( 2023/2022للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  )

 م
 

 عدد الطالب المــــــــادة التاريــخ  اليوم 

 طالب   48 تـــداول البيانـات وطرق البحث  2022/ 12/ 28 االربعاء 1

 2023/ 1/1 االحد  1

 طالب  5 تقييم مشاريع غذائية  

القوانين والتشريعات الوطنية والدولية  
 الغذائية 

 طالب   1

 طالب  49 الصحة العامة وتقييم المخاطر 2023/ 4/1 االربعاء 2

 طالب  48 والبيض  ةتكنولوجيا األغذية العضلي 11/1/2023    االربعاء  3

 طالب   50 وتطوير المنتج التسويق  15/1/2023     االحد  4

5 
 18/1/2023   االربعاء 

 طالب   14 التقييم البيولوجى لألغذية

6 
 طالب   29 التقييم الحسي لألغذية 

 طالب   49 سالمة الغذاء والسميـــــــة  22/1/2023     االحد 

 مدرج أ.د أحمد شكرى () الواحدة ظهراً تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

   

 شئون الطـالب رئيس  

 

 


