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  صباحا  9-8 صباحا  11-9 صباحا  11-11 صباحا  12-11 ظهرا  1-12 ظهرا  2-1 ظهرا  3-2 عصرا  4-3 عصرا  4-5

 

 1معمل   م/عبد المولى  – 1-رياضيات 3مج       

ت
سب

ال
 

 نظم المعلوماتيه الطبيه – 1ج م

 م/ الصباغ   

 نظم المعلوماتيه الطبيه – 3مج 

 م/ الصباغ  
 2معمل        

 
 اساسيات الحاسب  - 1مج 

 م/عبد المولى 
 3معمل        

      
 نظم المعلوماتيه الطبيه – 4مج 

 م/ بسمه  
 4معمل   

      
 نظم المعلوماتيه الطبيه  – 2مج 

 م/ مروه 
 5معمل   

  
 لعلمى علوم 1-رياضيات

  رشدى ابو النصرد/ 

 التفكير االبداعى

 يسند/ محمود 

 1-رياضيات

 نصر د/عايده 
 2قاعه    

     
 اساسيات الحاسب - 2مج 

 م/فاطمه   

 اساسيات الحاسب - 4مج 

 م/على  
 1معمل   

حد
ال
ا

 

     
 اساسيات الحاسب – 3مج 

 م/ زينب 

 برمجه هيكليه  – 3مج

 م/ نورا 
 2معمل   

     
 برمجه هيكليه – 4مج 

 م/ اسراء  

 برمجه هيكليه – 2مج

 م/ اسراء  
 3معمل   

 4معمل    عبد المولى م/  – 1رياضيات – 1مج      

برمجه هيكليه –1مج   

م/ اسراء    
 5معمل         

       
لعلمى رياضه 1احياء   

  علياء فضلد/ 
 مدرج

 3معمل   برنامج مميز -م/احمد الصديق  – 1رياضيات – 4مج       

ن
ني

الث
 4معمل   برنامج مميز -م/منى  – 1رياضيات 2مج        ا

 مقدمه فى الفزياء الحيويه

 كمال رياض د/

 برمجه هيكليه

  يسند/ محمود  

 نظم المعلوماتيه الطبيه 

 عبد قاسمد/ محمد 

 اساسيات الحاسب

 مدحتأ.د/ تامر 

اإلنجليزية للعلوم اللغة 

 والتكنولوجيا

   نصر  د/ عايده

 2قاعه    

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 والمشرف علي الكلية

 

 أ.د/ رضا صالح

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 

 أ.م.د/ تامر مدحت  

 

 

 المرشد األكاديمي

 

 

 محمود يسند/

 

 

 شئون الطالب                          



Kafrelsheikh University 

Faculty of Artificial Intelligence 
 جامعة كفر الشيخ  

      كلية الذكاء االصطناعي           
 

                                    
 

0202/  0202للفصل الدراسي االول عام  المستوى األول لبرنامج الذكاء اإلصطناعى الحيوىجدول    

 (اونالينالتعليم  بحضور الطالب  )                                                                                                                          
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

مساء 7-6 مساء 8-7 مساء 9-8 مساء 11 -9 مساء  11-11  اليوم/الوقت 

 نظم المعلوماتيه الطبيه 

 عبد قاسمد/ محمد 
  

 1-رياضيات

 د/عايده  نصر
 الثالثاء

 
 لتفكير االبداعىا

 د/ محمود يسن

 اساسيات الحاسب

.د/ تامرمدحت.مأ  

 برمجه هيكليه

يسند/ محمود     
 االربعاء

   
 اللغة اإلنجليزية للعلوم والتكنولوجيا

نصر  د/ عايده    
 الخميس

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 والمشرف علي الكلية

 

 أ.د/ رضا صالح

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 

 أ.م.د/ تامر مدحت  

 

 

 المرشد األكاديمي

 

 

 محمود يسند/

 

 

 شئون الطالب                          


