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

 نيابة عن مجلس الكلية  والمشرف على الكلية السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجامعةمذكرة للعرض علي 

 بنظام الساعات المعتمدة  الأولالدراسي  والرابع للفصلوالثالث  الدراسية لطلاب للمستوي الأول والثاني المقرراتتحديد  علىللموافقة 

 2022/2023للعام الجامعي 

 ويلطالب المست، وذلك للساعات المعتمدة الطالب طبقاالتي يدرسها  األوللفصل الدراسي ل األربعة اتلمستويلالدراسية  المقرراتنظرا لما يتطلب دراسته وتحديد  -

  -التالي: النحو  علىالمقررات ، حيث تم تحديد لبرنامج الذكاء االصطناعي طبقا لالئحة الكلية المعتمدة 2022/2023 الجامعي والرابع للعام األول والثاني والثالث

 2022/2023 الأولالمستوي الأول الفصل الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األكاديمي اإلرشاد   ن التعليم والطالبئووكيل الكلية لش  

 

 

 شئون الطالب

محمد .م.د/تامر مدحتأ      

Code 
Course name 

 
الساعات 

 المعتمدة

Teaching hours 

English Arabic تطبيق محاضرة 

AI101 Computer Fundamentals 2 2 3 اجباري أساسيات الحاسب 

MATH101 
Introduction to Linear 

Algebra 
الخطيالجبر مقدمة في   2 2 3 اجباري 

HUM101 English Language 3 3 اجباري اللغة االنجليزية - 

MATH102 Statistics 2 2 3 اجباري االحصاء 

MATH103 
Differential and Integral 

Calculus 
 2 2 3 اختياري التفاضل والتكامل  

AI102 
Mathematics for Computer 

Science 
 2 2 3 اختياري الرياضيات في علوم الحاسب 

MATH111 Mathematics (0) ( 0الرياضيات ) 
علمي 

 علوم 
0 3 - 

   18   االجمالي
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 2022/2023 األولالمستوي الثاني الفصل الدراسي 

 
 

األكاديمي اإلرشاد   ن التعليم والطالبئووكيل الكلية لش  

 

 

 شئون الطالب

محمد .م.د/تامر مدحتأ      

 

 

 

 

Code 
Course name 

 
الساعات 

 المعتمدة 

Teaching hours 

English Arabic  تطبيق محاضرة 

AI201 Introduction to Machine Learning  2 2 3 اجباري مقدمة في تعلم االلة 

AI202 Introduction to Vision and Robotics 2 2 3 اجباري مقدمة في الرؤية بالحاسب والربوتات 

AI203 
Introduction to Algorithms and Data 

Structures 
 1 2 2 اجباري مقدمة في الخوارزميات و هياكل البيانات

AI204 
Introduction to Natural Language 

Processing 
 1 2 2 اجباري مقدمة في معالجة اللغات الطبيعية

HUM201 Cognitive Psychology  2 2 اجباري المعرفيعلم النفس - 

AI205 Computer Security  2 2 3 اختياري أمان الحاسب 

AI206 
Computer Communications and 

Networks 
 2 2 3 اختياري شبكات الحاسب 

   18   االجمالي 
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 2022/2023الفصل الدراسي األول  الثالثالمستوي 
 

 

األكاديمي اإلرشاد   ن التعليم والطالبئووكيل الكلية لش  

 

 

 شئون الطالب

محمد .م.د/تامر مدحتأ      

 

Code 
Course name 

 
الساعات 

 المعتمدة

Teaching hours 

English Arabic تطبيق محاضرة 
AI301 Computational Vision  2 2 3 اجباري الرؤية الحسابية 

AI302 
Fundamental of Deep Learning for 

computer vision 
 2 2 3 اجباري اساسيات التعلم العميق في الرؤية بالحاسب

AI303 Advanced Machine Learning 2 2 3 اجباري تعلم االلي المتقدم 

AI304 Advanced Computational Intelligence  2 2 3 اجباري الذكاء الحسابي المتقدم 

AI305 
Software Development for Mobile 

Devices 
 2 2 3 اختياري البرمجيات لألجهزة المحمولةتطوير 

AI306 
Advanced Natural Language 

Processing 
 2 2 3 اختياري معالجة اللغات الطبيعية المتقدم 

   18   االجمالي
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 2022/2023الفصل الدراسي األول  الرابعالمستوي 

 

 

األكاديمي اإلرشاد   ن التعليم والطالبئووكيل الكلية لش  

 

 

 شئون الطالب

محمد .م.د/تامر مدحتأ      

 

 

Code 
Course name 

 
الساعات 

 المعتمدة

Teaching hours 

English Arabic تطبيق محاضرة 

AI401 Internet of Things  2 2 اجباري انترنت األشياء - 

AI402 Data Mining and Big Data 

Analysis 

تحليل البيانات والتنقيب في البيانات 

 الضخمة
 2 2 3 اجباري

AI403 Intelligent Decision Support 

Systems 
 2 1 2 اجباري نظم دعم القرار الذكي 

AI404 Artificial Vision and Pattern 

Recognition 

 التعرف على األنماط

والرؤية االصطناعية    
 2 2 3 اجباري

AI405 Intelligent System Project 1  8 - 4 اجباري الذكيةمشروع تخرج األنظمة 

AI408 
The computing technology 

inside your smartphone 
 2 2 3 اختياري تقنية الحوسبة داخل هاتفك الذكي

AI409 Reasoning and agents 2 2 3 اختياري المنطق والوكالء 

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

  م2023/  2022بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس من داخل الكلية القائمين بالتدريس للعام الجامعي 

 خالل الفصل الدراسي االول
 

 عدد الساعات
 م االسم الوظيفة المقرر القائم بتدريسه المستوي 

 نظري تمرين

 الرياضيات في علوم الحاسب  االول 2 2

 مدرس
 د/ محمود يسن شمس الدين

 
 الثاني 2 2 1

مقدمة في الرؤية بالحاسب 
 توالروبوتا

 الذكاء الحسابي المتقدم   الثالث 2 2

 مشروع التخرج  الرابع  ــ 8

 الثاني 2 1
مقدمة في معالجة اللغات 

 الطبيعية 
 مدرس

 قاسم محمد على د/ محمد عبده
 

 معالجة اللغات الطبيعية المتقدمة الثالث 2 2 2
 نظم دعم القرار الذكي  الرابع 2 1
 مشروع التخرج  الرابع  ــ 8
 تعلم االلة مقدمة في  الثاني 2 2

 مدرس
 الرشيدينورا محمود متولى  د/

 
 الرابع 2 2 3

التنقيب في البيانات وتحليل  
 البيانات الضخمة

 مشروع التخرج  الرابع  ــ 8
 

"لمجلس الكلية أن يكلف اعضاء هيئة التدريس وسائر -االتي:  على( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية التي تنص 276وذلك في ضوء احكام المادة )

المعاهد وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة و الكلية،المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األقسام الملحقين بها أو في غيرها داخل 

 التابعة لها وحدة قائمة بذاتها. "

 

 يعتمد،،،

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

ن التعليم والطالبئووكيل الكلية لش األكاديمي االرشاد   

محمد تامر مدحت أ.م.د/           محمد مصطفى عبدالعالأ.د/    

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

  م2023/  2022بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس من داخل الكلية القائمين بالتدريس للعام الجامعي 

 خالل الفصل الدراسي االول

 عدد الساعات

 م االسم الوظيفة المقرر القائم بتدريسه المستوي 
 نظري تمرين

 شبكات الحاسب واالتصاالت   الثاني 2 2

 مدرس
نينب حسن على حسز د/  

 
 تقنية الحوسبة داخل هاتفك الذكي الرابع 2 2 4

 مشروع التخرج  الرابع  ــــ 8

 أمان الحاسب  الثاني 2 2

 مدرس
 على ابراهيم احمد صيامد/ 

 
5 

 تطوير البرمجيات لألجهزة المحمولة الثالث 2 2

 الرؤية الحسابية  الثالث 2 2

 مشروع التخرج  الرابع  ــ 8

 الثاني 2 1
وهياكل مقدمة في الخوارزميات 

 البيانات

 مدرس
فاطمة محمد طلعت د/  

 تعلم االلي المتقدم الثالث 2 2 6 

 المنطق والوكالء الرابع 2 2

 مشروع التخرج  الرابع  ــ 8
 

"لمجلس الكلية أن يكلف اعضاء هيئة التدريس وسائر -االتي:  على( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية التي تنص 276وذلك في ضوء احكام المادة )

المعاهد وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة و الكلية،المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األقسام الملحقين بها أو في غيرها داخل 

 التابعة لها وحدة قائمة بذاتها. "
 

 مد،،،يعت

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

ن التعليم والطالبئووكيل الكلية لش األكاديمي االرشاد   

محمد تامر مدحت أ.م.د/         محمد مصطفى عبدالعالأ.د/    

mailto:info@ai.kfs.edu.eg
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  م2023/  2022بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس من داخل الكلية القائمين بالتدريس للعام الجامعي 

 خالل الفصل الدراسي االول

 عدد الساعات

 م االسم الوظيفة المقرر القائم بتدريسه المستوي 
 نظري تمرين

 حساب التفاضل والتكامل األول 2 2

ابراهيم حسن محمد بسمة د/ مدرس  مقدمة في الجبر الخطي  األول  2 2 7 

 مشروع التخرج  الرابع  ــ 8

 االحصاء األول  2 2

 مدرس
 السالم عبد حسن اسراء د/

 االشموني
8 

 الثالث 2 2
اساسيات التعلم العميق في الرؤية 

 بالحاسب

 الرابع 2 2
 التعرف على األنماط

والرؤية االصطناعية   

 مشروع التخرج  الرابع  ــ 8

 

"لمجلس الكلية أن يكلف اعضاء هيئة التدريس وسائر -االتي:  على( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية التي تنص 276وذلك في ضوء احكام المادة )

المعاهد وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة و الكلية،المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األقسام الملحقين بها أو في غيرها داخل 

 التابعة لها وحدة قائمة بذاتها. "

 

 مد،،،يعت

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

ن التعليم والطالبئووكيل الكلية لش األكاديمي االرشاد   

محمد تامر مدحت أ.م.د/         محمد مصطفى عبدالعالأ.د/    
 

mailto:info@ai.kfs.edu.eg
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 بيان

3202/  2202للتدريس بالكلية للعام الجامعي  نيالمنتدببأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس    

  خالل الفصل الدراسي االول .

 

 

 

 

 

 

 

"لكككرئيس الجامعكككة أن يعهكككد الكككي اعضكككاء هيئكككة -( مكككن الالئحكككة التنفيذيكككة لقكككانون تنظكككيم الجامعكككات المصكككرية التكككي تكككنص علكككي االتكككي: 275وذلكككك فكككي ضكككوء احككككام المكككادة )      

مجلكككس  حالجامعكككة ، وذلكككك بنكككاء علكككي اقتكككراأو القيكككام بتمكككارين عمليكككة فكككي غيكككر كليكككاتهم داخكككل  تأو محاضكككراالتكككدريس وسكككائر القكككائمين بالتكككدريس فكككي كليكككات الجامعكككة القكككاء دروس 

يسككككانس او البكككككالوريوس اال اذا اسككككتوفي أعضككككاء هيئككككة ل( الفقككككرة األولككككي " ال يجككككوز النككككدب الككككي القسككككم للتككككدريس فككككي اقسككككام ال278الكليككككة المنتككككدب منهككككا  ...الكككك " و المككككادة )

 عليه ..ال ".كل في مادته النصاب المنصوص  –التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه 

 

 

 

 

 

 عدد الساعات
 م االسم الوظيفة المقرر القائم بتدريسه المستوي

 نظري تمرين

 اساسيات الحاسب  االول 2 2
أستاذ 
 مساعد

محمد أ.م.د. تامر مدحت  
 انترنت األشياء  الرابع  2 1 1 )كلية الهندسة(

 مشروع التخرج  الرابع  ــ 8

0-رياضيات االول 3 - استاذ  
 مساعد

رشدي أبو النصرد/ أ.م.  
 )كلية العلوم(

2 

 د/ دعاء عبد الحافظ مدرس اللغة االنجليزية االول 3 -
 3 )كلية االلسن(

علم النفس  الثاني 2 -
 د/ شيماء أحمد ابراهيم الجمل مدرس المعرفي

 )كلية الطب(
4 

mailto:info@ai.kfs.edu.eg
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 بيان بأسماء السادة أعضاء الهيئة المعاونة للتدريبات والتطبيقات العملية بالكلية

 :الأولخلال الفصل الدراسي  2023/  2022للعام الجامعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد الساعات

 
 الفرقة عدد السكاشن

المقرر القائم 

 بتدريسه
 م االسم الوظيفة

 الثاني 4 2
مقدمة في الرؤية 

 بالحاسب والروبوتات  
 مدرس مساعد

مروة محمد الصديق 

 رضوان
1 

 مقدمة في تعلم االلة  الثاني 4 2

 تعلم االلة المتقدم  الثالث 2 2

 تعلم االلة المتقدم الثالث 3 2
 مدرس مساعد

مني حسين محمود احمد 

 النجار
2 

 الرؤية الحسابية الثالث 7 2

 الثالث 7 2
معالجة اللغات الطبيعية 

 3 الصباغأحمد محمود  مدرس مساعد المتقدم

 المنطق والوكالء الرابع 6 2

 اساسيات الحاسب  االول 4 2
 مدرس 

 مساعد
 الذكاء الحسابي المتقدم الثالث 7 2 4 سمر محمد حندوسة

 نظم دعم القرار الذكي الرابع 6 2
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 مكتــب

 وكيــل الكلية لشئون التعليم والطلاب

 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Artificial Intelligence 

 الشيخجــــامعة كفر 

 كلية الذكاء الإصطناعي

 

 
 جمهورية مصر العربية.، كفر الشيخ، شارع الجيشالعنوان: 

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

 
 بيان بأسماء 

 السادة أعضاء الهيئة المعاونة للتدريبات والتطبيقات العملية بالكلية
 :الأولخلال الفصل الدراسي  2023/  2022للعام الجامعي 

 

 عدد الساعات 
 

 الفرقة عدد السكاشن
المقرر القائم 
 بتدريسه

 م االسم الوظيفة

 امان الحاسب  الثاني 4 2
 5 المولي يوسف عبد المولي نصيرعبد  معيد

 الثالث 7 2
اساسيات التعلم العميق 
 في الرؤية بالحاسب

 الثاني 4 2
معالجة اللغات 
 الطبيعية 

 6 محمد محمد يوسف الصردي معيد
 الرابع 6 2

 التعرف على األنماط
والرؤية االصطناعية   

 الثاني 7 2
شبكات الحاسب 
 7 رمضان حسانأحمد هشام  معيد واالتصاالت

 نظم دعم القرار الذكي الرابع 6 2

 الثالث 7 2
تطوير البرمجيات 
 لألجهزة المحمولة

 الرابع 6 2 8  سليم احمد عادل احمد معيد
التنقيب في البيانات 
وتحليل  البيانات 

 الضخمة

 الرابع 6 2
تقنية الحوسبة داخل 

 هاتفك الذكي

 يعتمد،،،

 لشئون التعليم والطالبنائب رئيس الجامعة 

ئون التعليم  والطالبوكيل الكلية لش األكاديمي االرشاد   

محمد مصطفى عبدالعالأ.د/  محمد تامر مدحت أ.م.د/    

mailto:info@ai.kfs.edu.eg

