
 

  

Kafrelsheikh University 

Faculty of Artificial Intelligence 

 جــــامعة كفز الشيخ الطالبوقسم شئـون التعليم 

 كلية الذكاء الإصطناعي

 

 
 جمهورية مصر العزبية.، كفز الشيخ، شارع الجيشالعنوان: 

  info@ai.kfs.edu.eg البزيد الإلكتزوني:                                                                                    7906113740تليــفون: 

 االول )بزوامج الذكاء احليىي( ملستىي ابيان بأماكه وأرقام اللجان 

  عصزا   )فرتة مسائيت( مه الساعت الىاحدة وحتي الساعت الثالثت

 م2222/  2222للعام اجلامعي  االول الدراسي  للفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرقة  سعة اللجنة المكان  رقم اللجنة 

 127:  101من  االول حيوي المستوي  27 قاعة بالدور الخامس  1

 155:  128من  االول حيوي المستوي  28 طرقة بالدور الخامس  2
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 جــــامعة كفز الشيخ الطالبوقسم شئـون التعليم 
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 جمهورية مصر العزبية.، كفز الشيخ، شارع الجيشالعنوان: 

  info@ai.kfs.edu.eg البزيد الإلكتزوني:                                                                                    7906113740تليــفون: 

 

  (بزوامج الذكاء احليىي) الثاويملستىي ابيان بأماكه وأرقام اللجان 

  عصزا   وحتي الساعت الثالثت )فرتة مسائيت( مه الساعت الىاحدة

 م2222/  2022للعام اجلامعي   االولالدراسي  للفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرقة  سعة اللجنة المكان  رقم اللجنة 

 228:  201من  الثاني حيويالمستوي  28 االرضي طرقه بالدور  1
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  info@ai.kfs.edu.eg البزيد الإلكتزوني:                                                                                    7906113740تليــفون: 

 

 الثالث  )بزوامج الذكاء االصطىاعي احليىي( بيان بأماكه وأرقام اللجان للمستىي 

 عصزا   )فرتة مسائيت( مه الساعت الىاحدة وحتي الساعت الثالثت

 م2222/  2222للعام اجلامعي  االول الدراسي للفصل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرقة  سعة اللجنة المكان  رقم اللجنة 

 325:  301عام  من  الثالث حيويالمستوي  25 االرضي طرقه بالدور  1

 350:  326عام  من  الثالث حيويالمستوي  25 االول  بالدور  قاعة 2

 374:  351عام  من  الثالث حيويالمستوي  24 بالدور االول طرقة 3
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 جمهورية مصر العزبية.، كفز الشيخ، شارع الجيشالعنوان: 

  info@ai.kfs.edu.eg البزيد الإلكتزوني:                                                                                    7906113740تليــفون: 

 االول )بزوامج الذكاء االصطىاعي(ملستىي ابيان بأماكه وأرقام اللجان 

 عصزا   )فرتة مسائيت( مه الساعت الىاحدة وحتي الساعت الثالثت

 م2222/  2222للعام اجلامعي   االولالدراسي  للفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرقة  سعة اللجنة المكان  رقم اللجنة 

 1027:  1001عام  من  االولالمستوي  25 االول  بالدور  قاعة 1

 1052:  1028عام  من  االول المستوي  25 طرقة بالدور االول 2

 1072:  1053عام  من  االول المستوي  20 طرقة بالدور الثاني  3

 1093:  1073عام  من  االول المستوي  20 طرقة بالدور الثالث 4

 1113:  1094عام  من  االول المستوي  20 طرقة بالدور الرابع 5

 1119:  1114عام  من  االول المستوي  6 طرقة الدور السادس  6
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  info@ai.kfs.edu.eg البزيد الإلكتزوني:                                                                                    7906113740تليــفون: 

 )بزوامج الذكاء االصطىاعي( الثاويبيان بأماكه وأرقام اللجان للمستىي 

 عصزا   )فرتة مسائيت( مه الساعت الىاحدة وحتي الساعت الثالثت

 م2222/  2222للعام اجلامعي   االولالدراسي للفصل  

  

 

 

 

 

 

 

 

 الفرقة  سعة اللجنة المكان  رقم اللجنة 

 2020:  2001عام  من  الثاني  المستوي  20 طرقة بالدور الثاني  1

 2040:  2021عام  من  الثاني المستوي  20 الثالثطرقة بالدور  2

 2060:  2041عام  من  الثاني المستوي  20 طرقة بالدور الرابع 3

 2080:  2061عام  من  الثاني المستوي  20 قاعة بالدور الخامس  4

 2105:  2081عام  من  الثاني المستوي  25 طرقة بالدور الخامس  5

 2133:  2106عام  من  الثاني المستوي  28 طرقة الدور السادس  6



 

  

Kafrelsheikh University 

Faculty of Artificial Intelligence 

 جــــامعة كفز الشيخ الطالبوقسم شئـون التعليم 

 كلية الذكاء الإصطناعي

 

 
 جمهورية مصر العزبية.، كفز الشيخ، شارع الجيشالعنوان: 

  info@ai.kfs.edu.eg البزيد الإلكتزوني:                                                                                    7906113740تليــفون: 

 )بزوامج الذكاء االصطىاعي(  الثالثبيان بأماكه وأرقام اللجان للمستىي 

 الثاويت عشز ظهزا  وحتي الساعت  العاشزة صباحا  ( مه الساعت صباحيت)فرتة 

 م2222/  2222للعام اجلامعي   االولالدراسي للفصل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الفرقة  اللجنةسعة  المكان  رقم اللجنة 

 3025:  3001عام  من  الثالثالمستوي  25 االرضي طرقه بالدور  1

 3050:  3026عام  من  الثالثالمستوي  25 االول  بالدور  قاعة 2

 3075:  3051عام  من  الثالث المستوي  25 بالدور االول طرقة 3

 3095:  3076عام  من  الثالث المستوي  20 طرقة بالدور الثاني  4

 3115:  3096عام  من  الثالث المستوي  20 طرقة بالدور الثالث 5

 3135:  3116عام  من  الثالث المستوي  20 طرقة بالدور الرابع 6

 3155:  3136عام  من  الثالث المستوي  20 قاعة بالدور الخامس  7

 3180:  3156عام  من  الثالث المستوي  25 طرقة بالدور الخامس  8

 3206:  3181عام  من  الثالث المستوي  25 (605)قاعة بالدور السادس  9

 3231:  3207عام  من  الثالث المستوي  25 طرقة بالدور السادس  10

 3247:  3232عام  من  الثالث المستوي  16 طرقة الدور السابع   11
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 جمهورية مصر العزبية.، كفز الشيخ، شارع الجيشالعنوان: 

  info@ai.kfs.edu.eg البزيد الإلكتزوني:                                                                                    7906113740تليــفون: 

 الزابع )بزوامج الذكاء االصطىاعي( بيان بأماكه وأرقام اللجان للمستىي 

 الثاويت عشز ظهزا  وحتي الساعت  العاشزة صباحا  ( مه الساعت صباحيت)فرتة 

 م2222/  2222للعام اجلامعي   االولالدراسي للفصل 

 

 الفرقة  سعة اللجنة المكان  رقم اللجنة 

 4025:  4001عام  من  الرابعالمستوي  25 االرضي طرقه بالدور  1

 4050:  4026عام  من  الرابع المستوي  25 االول  بالدور  قاعة 2

 4075:  4051عام  من  الرابع المستوي  25 طرقة بالدور االول 3

 4095:  4076عام  من  الرابع المستوي  20 طرقة بالدور الثاني  4

 4116:  4096عام  من  الرابع  المستوي  20 طرقة بالدور الثالث 5

 4138:  4117عام  من  الرابع  المستوي  20 بالدور الرابعطرقة  6

 4158:  4139عام  من  الرابع  المستوي  20 قاعة بالدور الخامس  7

 4183:  4159عام  من  الرابع  المستوي  25 طرقة بالدور الخامس  8

 4199:  4184عام  من  الرابع  المستوي  19 طرقة الدور السادس  9


