
Kafrelsheikh University 

Faculty of Artificial Intelligence 
 جامعة كفر الشيخ  

      كلية الذكاء االصطناعي           
 

                                    
 

 

 

 

 

 0202/0202 الثانى للعام الجامعى مستوى للجدول محاضرات وتطبيقات الفصل الدراسي االول 

)وجها لوجه(   الطالبالتعليم  بحضور   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اليوم المكان/ الوقت صباحا  11-9 صباحا  11-11 صباحا  12-11 ظهرا  1-12 ظهرا  2-1 ظهرا  3-2 عصرا  4-3 عصرا  5-4 عصرا  5-6

م/  –برمجة االله  - 4مج 

 الصباغ  

م/  –برمجة االله  - 3مج 

 الصباغ  

م/  –برمجة االله  - 9مج 

 الصباغ 

م/  –برمجة االله  - 11مج 

 الصباغ 

م/  –برمجة االله  - 12مج 

 الصباغ 

م/  –برمجة االله  - 11مج 

 الصباغ 
 1معمل    

ء
ثا

ال
لث

ا
 

م/  –شبكات الحاسب - 6مج  

 منى  

م/  –شبكات الحاسب - 5مج  

 منى  

مقدمه في الروبوتات  -  12مج 

 م/ منى   –

مقدمه في الروبوتات  -  11مج 

 م/ منى   –

 –مقدمه في الروبوتات  - 2مج 

 م/ منى  

مقدمه في الروبوتات  - 1مج 

 م/ منى   –
 3معمل    

  
م/  –شبكات الحاسب -2مج  

 على  

م/  –شبكات الحاسب -1مج  

 على  

م/  –شبكات الحاسب - 4مج 

 على  

م/  –شبكات الحاسب - 3مج 

 على  
 4معمل    

معالجة اللغات  - 12،11مج 

 م/ مروه   –الطبيعيه 

معالجة اللغات  - 2،1مج 

 م/ مروه   –الطبيعيه 

معالجة اللغات  -6،5مج  

 م/ مروه   –الطبيعيه 

معالجة اللغات  -4،3مج  

 م/ مروه –الطبيعيه 

معالجة اللغات  -11،9مج 

 م/ مروه   –الطبيعيه 

معالجة اللغات  -7،8مج 

 م/ مروه   –الطبيعيه 
 1قاعه    

      
همعالجة اللغات الطبيعي  

 د/ محمد عبده قاسم

 شبكات الحاسب

 يسند/ محمود  

 برمجة االله

 د/ محمود يسن
 مدرج

 1معمل    م/ نورا   –برمجة االله  -  1مج  م/ نورا   –برمجة االله  -  2مج  م/ نورا   –برمجة االله  -  5مج  م/ نورا   –برمجة االله  -  6مج  م/ نورا   –برمجة االله  - 8مج  م/ نورا   –برمجة االله  - 7مج  

ء
عا

رب
ال
ا

 

 2معمل    سمر  م/ –تامين الحاسب -  5مج  سمر  م/ –تامين الحاسب -  6مج  م/ سمر   –تامين الحاسب -  9مج  سمر  م/ –تامين الحاسب - 11مج    

 
       –شبكات الحاسب  -  11مج 

 م/ زينب  

       –شبكات الحاسب  -  9مج 

 م/ زينب  

          –تامين الحاسب - 12مج 

 م/ زينب  

         –تامين الحاسب - 11مج 

 م/ زينب  

     –شبكات الحاسب  -  7مج 

 م/ زينب  

     –شبكات الحاسب  -  8مج 

 م/ زينب  
 3معمل   

   
 –مقدمه في الروبوتات  -  7مج 

 م/ احمد الصديق 

 –مقدمه في الروبوتات  -  8مج 

 م/ احمد الصديق 

مقدمه في الروبوتات  - 11مج 

 م/ احمد الصديق   –

 –مقدمه في الروبوتات  - 9مج 

 م/ احمد الصديق  
 4معمل   

 
      –تامين الحاسب -  4مج 

 عبد المولى  م/

     –تامين الحاسب -  3مج 

 م/عبد المولى  

      –تامين الحاسب -  2مج 

 عبد المولى  م/

عبد م/ –تامين الحاسب -  1مج 

 المولى  

   –شبكات الحاسب  -  12مج 

 م/ اسراء  

   –شبكات الحاسب  -  11مج 

 م/ اسراء  
 5معمل   

       
 مقدمه في الروبوتات

 د/ عايده نصر

 تامين الحاسب

 د/ عايده نصر

 مدرج

  
 –مقدمه في الروبوتات  - 6مج 

 م/ احمد الصديق  

 –مقدمه في الروبوتات  - 5مج 

 م/ احمد الصديق  

 –مقدمه في الروبوتات  - 4مج 

 م/ احمد الصديق  

 –مقدمه في الروبوتات  - 3مج 

 3معمل     م/ احمد الصديق  

س
مي

خ
ال

 

 5معمل     م/ سمر   –تامين الحاسب - 8مج  م/ سمر   –تامين الحاسب -   7مج     

      
  علم النفس المعرفى

  / شيماء الجملد

 الخوارزميات

وهياكل البيانات   

 أ.د/ تامر مدحت

 مدرج

 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

 

 

 قاسم محمد عبدهد/
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(التعليم عن بعد )أونالين  

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

 شبكات الحاسب

 د/ محمود يسن

 مقدمه في الروبوتات

 م/ احمد الصديق  

 منى   م/ 

 برمجة االله 

 م/ الصباغ 

 نورا   م/

 مقدمة عن الروبوتات

 د/ عايده نصر
 السبت

 تامين الحاسب

 د/ عايده نصر

 معالجة اللغات الطبيعيه

 م/ مروه   

 شبكات الحاسب

 م/ على 

 م/ زينب  

 منى  

  

 برمجة االله

 د/ محمود يسن
 االحد

 معالجة اللغات الطبيعيه

 قاسم عبده محمد د/
 

 تامين الحاسب

 م/ زينب  

 م/سمر 

 م/عبد المولى   

 الخوارزميات وهياكل البيانات

 .د/ تامر مدحت.مأ
 االثنين

 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

 

 

 محمد عبده قاسم د/
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