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 مصر العربية.جمهورية ، كفر الشيخ، شارع الجيشالعنوان: 

  info@ai.kfs.edu.eg البريد الإلكتروني:                                                                                    0473116095تليــفون: 

 

 والرابع لبرنامج الذكاء االصطناعي ( )للمستوي االول والثاني والثالث االولجدول امتحانات الفصل الدراسي 
 م2022/2023للعام الجامعي 

 

 (  مسائيةالمستوي االول ) فترة  التاريخ واليوم
 (1-3) 

 (  مسائيالمستوي الثاني ) فترة 
 (1-3) 

 

 ( صباحيالمستوي الثالث ) فترة 
 (10- 12) 

 ( صباحي) فترة  الرابعالمستوي 
 (10-  12) 

 االربعاء
28/12/2022 

 (0الرياضيات )
Mathematics (0) 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ

 الخميس
 ـــــــــــــ 29/12/2022

 تعلم االلةمقدمة في 
Introduction to Machine 

Learning 
 ـــــــــــــ

 انترنت األشياء
Internet of Things 

 االحد
1/1/2023 

 أساسيات الحاسب
Computer 

Fundamentals 
 ـــــــــــــ

 الرؤية الحسابية
Computational Vision 

 ـــــــــــــ

 االثنين 
2/1/2023 

 ـــــــــــــ

الرؤية بالحاسب مقدمة في 
 والربوتات

Introduction to Vision 
and Robotics 

 ـــــــــــــ

التنقيب في البيانات وتحليل 
 البيانات الضخمة

Data Mining and Big 
Data Analysis 

 االربعاء
 الجبر الخطيمقدمة في  4/1/2023

Introduction to 
Linear Algebra 

 ـــــــــــــ

العميق في الرؤية اساسيات التعلم 
 بالحاسب

Fundamental of Deep 
Learning for computer vision 

 ـــــــــــــ

 الخميس
5/1/2023 

 ـــــــــــــ

مقدمة في الخوارزميات و هياكل 
 البيانات

Introduction to 
Algorithms and Data 

Structures 

 ـــــــــــــ
 نظم دعم القرار الذكي

Intelligent Decision 
Support Systems 

 االحد
 اللغة االنجليزية 8/1/2023

English Language تعلم االلي المتقدم ـــــــــــــ 
Advanced Machine Learning ـــــــــــــ 

 االثنين
9/1/2023 

 ـــــــــــــ
 مقدمة في معالجة اللغات الطبيعية
Introduction to Natural 
Language Processing 

 ـــــــــــــ

 التعرف على األنماط
 والرؤية االصطناعية 

Artificial Vision and 
Pattern Recognition 

 االربعاء
 االحصاء 11/1/2023

Statistics ـــــــــــــ 
  الذكاء الحسابي المتقدم

Advanced Computational 
Intelligence 

 ـــــــــــــ

 الخميس
12/1/2023 

 علم النفس المعرفي ـــــــــــــ
Cognitive Psychology ـــــــــــــ 

تقنية الحوسبة داخل هاتفك 
 الذكي

The computing 
technology inside your 

smartphone 
 االحد

15/1/2023 
 التفاضل والتكامل  
Differential and 

Integral Calculus 
 ـــــــــــــ

 تطوير البرمجيات لألجهزة المحمولة
Software Development for 

Mobile Devices 
 ـــــــــــــ

 االثنين
 أمان الحاسب ـــــــــــــ 16/1/2023

Computer Security المنطق والوكالء ـــــــــــــ 
Reasoning and agents 

 االربعاء
18/1/2023 

 الرياضيات في علوم الحاسب
Mathematics for 

Computer Science 
 ـــــــــــــ

 معالجة اللغات الطبيعية المتقدم
Advanced Natural Language 

Processing 
 ـــــــــــــ

 االثنين
23/1/2023 

 ـــــــــــــ

 شبكات الحاسب
Computer 

Communications and 
Networks 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ

 

 رئيس الجامعـة والمشرف علي الكليـة                                         وكيل الكليـة لشئون التعليم والطالب              رئيس قسم شئون الطالب   
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