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 –أسبسيبث الذكبء الحسببي  - 8هح 

 ثبنيو عبم -م/ سوز 

 -م/ سوز  –أسبسيبث الذكبء الحسببي  - 7هح 

 ثبنيو عبم
ثبنيو عبم -    م/ سوز – البزهجت الشيئيت - 4هح  ثبنيو عبم -    م/ سوز – البزهجت الشيئيت - 3هح    

-    م/ سوز – البزهجت الشيئيت - 2هح   

ثبنيو عبم   
ثبنيو عبم -    م/ سوز – البزهجت الشيئيت - 1هح   1هعول     
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حل الوشكالث والبزهجت في  -11هح

C –  ثبنيو عبم -م/ اسزاء 

  – Cحل الوشكالث والبزهجت في  - 9هح

 ثبنيو عبم -م/ اسزاء 
 ثبنيو عبم - / اسزاءم – البزهجت الشيئيت - 7هح  ثبنيو عبم - / اسزاءم – البزهجت الشيئيت - 8هح 

  – / اسزاءم – البزهجت الشيئيت - 6هح 

 ثبنيو عبم
ثبنيو عبم - / اسزاءم – البزهجت الشيئيت - 5هح   2هعول     

هقذهت في تصوين األنظوت  12- هح

 العواهلهتعذدة 

 ثبنيو عبم -عبذالوولى م/  –

هقذهت في تصوين األنظوت هتعذدة  11- هح

 العواهل

 ثبنيو عبم -عبذالوولى م/  –

  –أسبسيبث الذكبء الحسببي  -2هح 

 ثبنيو عبم -عبذالوولى م/ 

  –أسبسيبث الذكبء الحسببي  -1هح 

 ثبنيو عبم -عبذالوولى م/ 

  –أسبسيبث الذكبء الحسببي  - 4هح 

 ثبنيو عبم -م/ عبذالوولى 

 –أسبسيبث الذكبء الحسببي  - 3هح 

 ثبنيو عبم -م/ عبذالوولى  
 3هعول    

التوثيل الوعزفي  -2هح 

  –واالصطنبعي الوتقذم

 ثبنيو عبم - الصببغم/ 

 –التوثيل الوعزفي واالصطنبعي الوتقذم -1هح 

 ثبنيو عبم - الصببغم/ 

 –التوثيل الوعزفي واالصطنبعي الوتقذم - 6هح 

 ثبنيو عبم - الصببغم/  

  –التوثيل الوعزفي واالصطنبعي الوتقذم - 5هح 

 ثبنيو عبم - الصببغم/ 

م/  –التوثيل الوعزفي واالصطنبعي الوتقذم - 12هح 

ثبنيو عبم - الصببغ  

–التوثيل الوعزفي واالصطنبعي الوتقذم - 11هح   

ثبنيو عبم - الصببغم/    
 4هعول    

  –الوعلوهبتيت الحيويت  - 4هح 

 ثبنيو عبم - فبطوتم/ 

  –الوعلوهبتيت الحيويت  - 3هح 

 ثبنيو عبم - فبطوتم/ 

  –الوعلوهبتيت الحيويت  - 12هح 

 ثبنيو عبم - فبطوتم/ 

  –الوعلوهبتيت الحيويت  - 11هح 

 ثبنيو عبم - فبطوتم/ 

  –الوعلوهبتيت الحيويت  - 11 هح

 ثبنيو عبم - فبطوتم/ 

  –الوعلوهبتيت الحيويت  - 9 هح

 ثبنيو عبم - فبطوتم/ 
 5هعول    

      
 البزهجت الشيئيت

 )ثبنيو عبم( هحوذ قبسند/ 

 

 التوثيل الوعزفي واالصطنبعي الوتقذم

 د/ سينب )ثبنيو عبم(

  Cحل الوشكالث والبزهجت في 

 عبم(د/ هحوود )ثبنيو 
 هذرج

 –أسبسيبث الذكبء الحسببي  -11هح 

ثبنيو عبم - سوزم/   

  –أسبسيبث الذكبء الحسببي  -9هح 

ثبنيو عبم - سوزم/   

  –أسبسيبث الذكبء الحسببي  - 5هح 

 ثبنيو عبم -م/ سوز 

  –أسبسيبث الذكبء الحسببي  - 6هح 

 ثبنيو عبم -م/ سوز 

  –أسبسيبث الذكبء الحسببي  - 12هح 

ثبنيو عبم -سوز م/   

  –أسبسيبث الذكبء الحسببي  - 11هح 

ثبنيو عبم -م/ سوز   

–البزهجت الشيئيت  - 11هح   

ثبنيو عبم -م/ سوز    
ثبنيو عبم -م/ سوز  –البزهجت الشيئيت  - 9هح   1هعول   
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  – Cحل الوشكالث والبزهجت في  -12هح 

 ثبنيو عبم -م/ اسزاء 

  – Cحل الوشكالث والبزهجت في  -11هح 

 ثبنيو عبم -م/ اسزاء 
 ثبنيو عبم - فبطوتم/  –الوعلوهبتيت الحيويت  -2هح  ثبنيو عبم -م/ اسزاء  –البزهجت الشيئيت  -11هح ثبنيو عبم -م/ اسزاء  –البزهجت الشيئيت  - 12هح

 -م/ اسزاء  – Cحل الوشكالث والبزهجت في  - 2هح 

 ثبنيو عبم

  – Cل الوشكالث والبزهجت في ح - 1هح 

 ثبنيو عبم -م/ اسزاء 
 2هعول  

  
 – Cحل الوشكالث والبزهجت في  - 6هح 

 ثبنيو عبم - هزوهم/  

 - هزوهم/  – Cحل الوشكالث والبزهجت في  - 5هح 

 ثبنيو عبم

ثبنيو  - هزوهم/  – Cحل الوشكالث والبزهجت في  - 8هح 

 عبم

 - هزوهم/  – Cحل الوشكالث والبزهجت في  - 7هح 

 ثبنيو عبم

ثبنيو  - هزوهم/  – Cحل الوشكالث والبزهجت في  - 4هح 

 عبم

 – Cحل الوشكالث والبزهجت في  - 3هح 

 ثبنيو عبم - هزوهم/  
 3هعول  

هقذهت في تصوين األنظوت  - 4هح 

 العواهلهتعذدة 

 ثبنيو عبم - فبطوتم/  –

هقذهت في تصوين األنظوت هتعذدة  - 3هح 

 العواهل

 ثبنيو عبم - فبطوتم/  –

 العواهلهقذهت في تصوين األنظوت هتعذدة  - 2هح 

 ثبنيو عبم - فبطوتم/  –

 العواهلهقذهت في تصوين األنظوت هتعذدة  - 1هح 

 ثبنيو عبم - فبطوتم/  –

م/  –التوثيل الوعزفي واالصطنبعي الوتقذم - 11هح 

 ثبنيو عبم - الصببغ

م/  –التوثيل الوعزفي واالصطنبعي الوتقذم - 9هح 

 ثبنيو عبم - الصببغ
 ثبنيو عبم - فبطوتم/  –الوعلوهبتيت الحيويت  -1هح 

 العواهلهقذهت في تصوين األنظوت هتعذدة  - 5هح 

 ثبنيو عبم - فبطوتم/  –
 4هعول  

التوثيل الوعزفي  - 8هح 

  –واالصطنبعي الوتقذم

 ثبنيو عبم - الصببغم/ 

 –التوثيل الوعزفي واالصطنبعي الوتقذم - 7هح 

 ثبنيو عبم - الصببغم/ 

 –التوثيل الوعزفي واالصطنبعي الوتقذم - 4هح 

 ثبنيو عبم - الصببغم/  

  –التوثيل الوعزفي واالصطنبعي الوتقذم - 3هح 

 ثبنيو عبم - الصببغم/ 

 –الوعلوهبتيت الحيويت  - 6هح 

 بنيو عبمث - هنىم/  

 –الوعلوهبتيت الحيويت  - 5هح 

 ثبنيو عبم - هنىم/  

 –الوعلوهبتيت الحيويت  - 8هح 

 ثبنيو عبم - هنىم/  

  –الوعلوهبتيت الحيويت  - 7هح 

 ثبنيو عبم - هنىم/ 
 5هعول  

        
 هقذهت في تصوين نظبم هتعذد الوكالء

 )ثبنيو عبم( عبيذةد/ 
 هذرج

 1هعول          

س
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 2هعول          

هقذهت في تصوين األنظوت  - 6هح 

 العواهلهتعذدة 

 ثبنيو عبم - عبذالوولىم/  –

 العواهلهقذهت في تصوين األنظوت هتعذدة  8- هح

 ثبنيو عبم -عبذالوولى م/  –

 العواهلهقذهت في تصوين األنظوت هتعذدة  7- هح

 ثبنيو عبم -عبذالوولى م/  –

 العواهلهقذهت في تصوين األنظوت هتعذدة  11- هح

 ثبنيو عبم -عبذالوولى م/  –

 العواهلهقذهت في تصوين األنظوت هتعذدة  9- هح

 ثبنيو عبم -عبذالوولى م/  –
 3هعول     

 4هعول          

 5هعول          

     
 الوعلوهبتيت الحيويت

 ()ثبنيو عبم علىد/ 

 الذاكزة البشزيت

 )ثبنيو عبم( الجولد/ شيوبء 

 أسبسيبث الذكبء الحسببي

 )ثبنيو عبم( تبهزد/ ا.
 هذرج

 

ة البيئةوكيل الكلية لشئون التعليم                                                          نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمي    المرشد االكاديمى                                                                                                      شئون طالب                                                            

والمشرف على كلية الذكاء االصطناعى                                                                                                                                                                                                                                                                             

محمد عبدة قاسم د/          أ.م د / تامر مدحت ابراهيم                                               

أ.د/ رضا صالح             


