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 اٌفــــــــــٙـــــــــــــــشس
 

سلُ  اٌّٛضٛع

 اٌظفحخ

 3 خ اٌذساسخ١ِٕٙد -1

 3 ا٠دبث١بد اٌذساسخ -2

 3 ػ١ٛة اٌذساسخ -3

 َ 8201 دٚس أوزٛثشٔزبئح اٌذساسخ ػٓ رح١ًٍ ّٔٛرج االِزحبْ  -4

 ( اإلِزحبْ ثشىً ػب1َّٔٛرج : ) 

 ( : اإلِزحبْ اٌزحش٠شٜ 2ج )ّٔٛر 

 ( اإلِزحبْ اٌؼٍّٝ / اإلو١ٕ١ٍى3ّٝٔٛرج : ) 

 ( اإلِزحبْ اٌشف4ّٜٛٔٛرج : ) 

 ( ضجط اٌزظح١ح ٚٚضغ اٌذسخبد5ّٔٛرج : ) 
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 : األمتحان بشكل عام(1نموذج مراجعة )

 ٌدٕخ األِزحبْ اٌثالث١خ لبِذ ثبإلششاف ػٍٝ خ١ّغ أػّبي اإلِزحبٔبد ِغ اٌشخٛع إٌٝ ِدٍس اٌمسُ.-1

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ ز١شفٝ اٌّبخس إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :3.3 ضؼ١ف

 :0 :3.3 ِزٛسط

 :100.0 :93.3 خ١ذ

 
 ماجستير

 

 
 

 دكتوراة
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 .ٚخٛد ِم١ُ خبسخٝ أٚ أوثش ٠شبسن فٝ األِزحبٔبد ٚفٝ رم١١ُ رٛط١ف اٌّمشس-2

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :3.3 غ١ش ِطجك

 :3.8 :3.3 ضؼ١ف

 :7.7 :10.0 ِزٛسط

 :88.5 :83.3 خ١ذ

 
 ماجستير

 

 
 

 دكتوراة
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 -اإلِزحبٔبد فٝ إخّبٌٙب وبٔذ أوثش رط٠ٛشًا ِٓ ح١ث:-3

 .غ ٔٛارح اٌزؼٍُ اٌّسزٙذفخ ِٚحز٠ٛبد اٌّمشس ػٍٝ خ١ّغ أٔٛاع اإلِزحبٔبد ٚأسئٍزٙب٠صرٛ - أ

 ٛساحفٝ اٌذوز إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :0 ضؼ١ف

 :11.5 :10.0 ِزٛسط

 :88.5 :90.0 خ١ذ

 

 ماجستير

 

 
 دكتوراة
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 ِٛضٛػ١خ األسئٍخ.  - ة

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :0 ضؼ١ف

 :7.7 :10.0 ِزٛسط

 :92.3 :90.0 خ١ذ

 
 ماجستير

 

 
 

 دكتوراة
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 مراجعة اإلمتحان التحريرى( 2) موذج ن

 اردب٘بد". –ر١ٕ٘خ  –٠خزجش اإلِزحبْ أوثش ِٓ ٔٛع ِٓ أٔٛاع إٌزبئح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّسزٙذفخ " ِؼشف١خ  -1

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :0 ضؼ١ف

 :3.8 :3.3 ِزٛسط

 :96.2 :96.7 خ١ذ

 

 ماجستير

 

 

 

 دكتوراة
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 –س١ٕبس٠ٛ٘بد اٌحبالد أٚ حً اٌّشبوً –ٚخٛد اسئٍخ ِٛضٛػ١خ ) أسئٍخ ِزؼذدح األخز١بس  -2

 أسئٍخ لظ١شح اإلخبثخ ( فٝ األِزحبْ.  –اٌظٛاة ٚاٌخطأ 

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :0 ضؼ١ف

 :7.7 :10.0 ِزٛسط

 :92.3 :90.0 خ١ذ

 

 ماجستير

 

 
 

 دكتوراة
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" ِٚٛضٛػبد اٌّمشس ٚ  اال٘ذاف ILOSرزٕبست االسئٍخ اٌّخزبسح ِغ  ٔٛارح اٌزؼٍُ اٌّسزٙذفخ " -3

" اٌّشاد رم١١ّٙب ِٓ ح١ث أ١ّ٘زٙب فٟ اٌّمشس  Topic Learning objectives " اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ٚٚصٔٙب إٌسجٝ  .

 وزٛساحفٝ اٌذ إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :0 ضؼ١ف

 :19.2 :13.3 ِزٛسط

 :80.8 :86.7 خ١ذ

 
 ماجستير

 

 
 

 
 دكتوراة
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 Topic Learning " "ٚ  اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخILOSرُ رحذ٠ذ ٔٛارح اٌزؼٍُ اٌّسزٙذفخ " -1

objectives ػٍّٟ اٚ او١ٕ١ٍىٟ" اٌزفظ١ٍ١خ ٌىً إِزحب ْ 

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :3.3 غ١ش ِطجك

 :0.0 :0.0 ضؼ١ف

 :11.5 :13.3 ِزٛسط

 :88.5 :83.3 خ١ذ

 

 

 ماجستير

 

 
 

 دكتوراة
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 رضّٓ و١ف١خ إخزجبس رحم١ك اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌدٕخرُ وزبثخ ٚطف ٌطش٠مخ اٌزم١١ُ فٟ وً  -2

" Topic Learning objectives  .اٌّخزبسح " 

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :3.3 غ١ش ِطجك

 :0.0 :0.0 ضؼ١ف

 :23.1 :20.0 ِزٛسط

 :76.9 :76.7 خ١ذ

 
 

 ماجستير

 

 
 دكتوراة
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 Topic Learning " "ٚ  اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخILOSرُ رحذ٠ذ ٔٛارح اٌزؼٍُ اٌّسزٙذفخ "  -1

objectives ٞٛاٌزفظ١ٍ١خ ٌىً ٌدٕخ ِٓ ٌدبْ اٌشف " 

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0.0 :0.0 ضؼ١ف

 :19.2 :33.3 ِزٛسط

 :80.8 :66.7 خ١ذ

 

 ماجستير

 

 
 

 دكتوراة
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 ذاف ػٍٟ خ١ّغ اٌّّزح١١ٕٓرُ رٛص٠غ ٘زٖ اال٘ -2

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :3.3 ضؼ١ف

 :26.9 :23.3 ِزٛسط

 :73.1 :73.3 خ١ذ

 

 ماجستير

 

 
 

 دكتوراة
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 ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ػٍٝ األلً 2. وً ٌدٕخ رّزحٓ اٌطبٌت ثٛاسطخ 3

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ اٌّبخسز١ش فٝ إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :0 ضؼ١ف

 :0 :6.7 ِزٛسط

 :100.0 :93.3 خ١ذ

 ماجستير

 

 
 دكتوراة
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 اٌطالة ٚاٌّّزح١١ٕٓ ػٍٟ دسا٠خ ٚفُٙ ٌّؼب١٠ش اٌزم١١ُ ٚلٛاػذ ٚضغ اٌذسخبد فٟ وً اِزحبْ -1

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ سٚحذاد اٌم١ب

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :0 ضؼ١ف

 :15.4 :13.3 ِزٛسط

 :84.6 :86.7 خ١ذ

 
 ماجستير

 

 
 دكتوراة
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 ٠ٛخذ ِؼب١٠ش ٚاضحخ ٌزم١١ُ وً إِزحبْ ِٓ خالي:- -2

 ّٔٛرج ٌالخبثخ فٟ اإلِزحبْ إٌظشٞ ٚاٌشفٛٞ  - )أ( 

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ ز١شفٝ اٌّبخس إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :0 ضؼ١ف

 :30.8 :30.0 ِزٛسط

 :69.2 :70.0 خ١ذ

 

 ماجستير

 

 
 

 دكتوراة
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 . ّٔٛرج لبئّخ رمذ٠ش ٌٍّٙبساد اٌؼ١ٍّخ اٚ االو١ٕ١ٍى١خ اٌّطٍٛة رم١١ّٙب)ة(- 2

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :0 ضؼ١ف

 :26.9 :33.3 ِزٛسط

 :73.1 :66.7 خ١ذ

 

 ماجستير

 

 
 

 دكتوراة
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رُ اٌزأوذ ِٓ رطج١ك ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ثٛاسطخ خ١ّغ اٌّّزح١ٕٓ ِغ ٚخٛد ارفبق ػٍٟ ٔٛارح  اٌزؼٍُ  -3

 Internal moderation)"ِٓ اٌّمشس ٚاٌّزٛلغ رحممٙب فٟ اٌطالة ) ILOSاٌّسزٙذفخ "

 فٝ اٌذوزٛساح إٌسجخ فٝ اٌّبخسز١ش إٌسجخ ٚحذاد اٌم١بس

 :0 :0 غ١ش ِطجك

 :0 :0 ضؼ١ف

 :30.8 :33.3 ِزٛسط

 :69.2 :66.7 خ١ذ

 

 ماجستير

 

 
 

 دكتوراة
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 دٚس أوزٛثش 8201َؼبَ ٌرٛط١بد رح١ًٍ ّٔٛرج اإلِزحبْ  

 أٚاًل: اٌّبخسز١ش

 اإلِزحبْ ثشىً ػبَ: 
 
ُ ٚوبْ ٌٙزٖ اٌٍدبْ دٚس فؼبي ثظٛسح خ١ذح فىٝ    رُ رشى١ً ٌدٕخ اإلِزحبْ اٌثالث١خ ثّؼظُ األلسبَ  -1 االلسىبَ   ِؼظى

فٝ ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس ِزٛسطب ) ح١ث رُ رشى١ً اٌٍدبْ ٌٚىٓ ٌُ رفؼً ثظٛسح خ١ذح( ثمسىُ ٚاحىذ ث١ّٕىب وبٔىذ     

 ( . :3.6 )ثٕسجخ ضؼ١فخ

سح خ١ذح فىٝ  رُ ارجبع ٔظبَ اٌّم١ُ اٌخبسخٟ ١ٌشبسن فٟ اإلِزحبٔبد ٚ ا٠ضب  فٟ رم١١ُ رٛط١ف اٌّمشس ثظٛ -2

 .:83االلسبَ اٌّزوٛسح 

% فىٝ   100اإلِزحبٔبد فٝ إخّبٌٙب وبٔىذ أوثىش رطى٠ٛشًا ِىٓ ح١ىث رٛص٠ىغ ٔىٛارح اٌىزؼٍُ اٌّسىزٙذفخ ثٕسىجخ            -3

% 90خ١ّىىغ األلسىىبَ اٌّىىزوٛسح أِىىب ثبٌٕسىىجخ ٌّٛضىىٛػ١خ األسىىئٍخ وبٔىىذ خ١ىىذح فىىٝ ثؼىى  األلسىىبَ ثٕسىىجخ         

 % . .10 ِٚزٛسطخ ثٕسجخ 

 ألر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ ثشىً ػبَ:خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد ا

ومتببعت لجبن اإلمتحبن المختلفت مه حيث الىمط ووواتج التعلم والموضووييت   اللجىت الثالثيت دور تفعيلزيبدة  -1

 فى األسئلت وتطبيق الوزن الىسبى فى الوحذاث المختلفت.

 اإلِزحبْ اٌزحش٠شٞ: 
 –ر١ٕ٘خ  –أٔٛاع إٌزبئح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّسزٙذفخ "ِؼشف١خ  ػٍٝ أوثش ِٓ ٔٛع ِٓ - االلسبَاشزٍّذ اخزجبساد   -1

رٛصثغ ٔٛارح إردب٘بد  ِّب ٠ؤوذ اال١ّ٘خ اٌمظٜٛ ٌزطج١ك ٔظبَ  اٌٍدبْ اٌثالث١خ ٚوزٌه اٌخشائط االِزحب١ٔخ فٝ 

ثظٛسح  ِٚحز٠ٛبد اٌّمشس ػٍٝ خ١ّغ أٔٛاع اإلِزحبٔبد ٚأسئٍزٙب إردب٘بد( –ر١ٕ٘خ  –)ِؼشف١خ  اٌزؼٍُ اٌّسزٙذفخ

 %.3.3 ِزٛسطخ ٚثظٛسح :96.7خ١ذح  ٚرٌه ثٕسجخ 

ً   –) أسىىئٍخ ِزؼىىذدح األخز١ىىبس   ثبٌٕسىىجخ ٌٛخىىٛد اسىىئٍخ ِٛضىىٛػ١خ ِثىىً    -2  –سىى١ٕبس٠ٛ٘بد اٌحىىبالد أٚ حىىً اٌّشىىبو

ٚثظىٛسح   %90وبْ ٘زا ِّثىً ثظىٛسح خ١ىذح فىٝ وىً األلسىبَ  ثٕسىجخ          أسئٍخ لظ١شح اإلخبثخ  –اٌظٛاة ٚاٌخطأ 

 %.10ِزٛسطخ 

" ِٚٛضىىٛػبد اٌّمىىشس ٚ  اال٘ىىذاف  ILOSاالسىىئٍخ اٌّخزىىبسح ِىىغ  ٔىىٛارح اٌىىزؼٍُ اٌّسىىزٙذفخ "   ززٕبسىىتثبٌٕسىىجخ  ٌ -3

وبْ ٘ىزا   " اٌّشاد رم١١ّٙب ِٓ ح١ث أ١ّ٘زٙب فٟ اٌّمشس ٚٚصٔٙب إٌسجٝ Topic Learning objectives " اٌزؼ١ّ١ٍخ

 .:7.7ثٕسجخ ثظٛسح ِزٛسطخ حذ ح١ٓ وبٔذ فٝ لسُ ٚا فٝ :92.3اٌّزوٛسح ثٕسجخ أغٍت األلسبَ اٌذٚس خ١ذا فٝ 
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 خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ اٌزحش٠شٜ:

ٌىً ِبدح ٚ ٠شبسن فٝ ٚضغ ٘زٖ االسئٍخ  ثٕىب ٌألسئٍخضشٚسح ارخبر اخشاءاد ثخظٛص  أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن  -

ؼىخ اإلِزحبٔىبد   خ١ّغ أػضبء  ١٘ئخ اٌزذس٠س ػٍٝ اْ رىْٛ شبٍِخ وً ٔٛاحٟ اٌّمشس. ٚ رمىَٛ اٌٛحىذح ثّزبث  

 ثبأللسبَ دٚس٠ب.

 اإلِزحبْ اٌؼٍّٟ/اإلو١ٕ١ٍىٟ: 
 
1-           ٟ اٌىث١ىشِٓ    رُ رحذ٠ذ ٔىٛارح اٌىزؼٍُ اٌّسىزٙذفخ ٚاال٘ىذاف اٌزؼ١ّ١ٍىخ اٌزفظى١ٍ١خ ٌىىً إِزحىبْ ػٍّىٟ اٚ او١ٕ١ٍىى

 ( .:83.3ثٕسجخ   األلسبَ  ثظٛسح خ١ذح )

 
ٌطش٠مىىخ اٌزم١ىى١ُ ثىىىً ٌدٕىىخ فمىىذ  رىىُ رٌىىه فىىٝ ػىىذد ِىىٓ األلسىىبَ  ثظىىٛسح خ١ىىذح ثٕسىىجخ  أِىىب ػىىٓ وزبثىىخ ٚطىىف  -2

 %  3.3ضؼ١فخ ثٕسجخغ١ش ِطجك ٚ  % ٚ 20%فٝ ح١ٓ وبٔذ فٝ ثؼ  األلسبَ ِزٛسطخ ثٕسجخ 76.7

 خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ اٌؼٍّٟ/اإلو١ٕ١ٍىٟ

 و١ٕ١ٍىٟاإلؼٍّٟ اٚ االِزحبْ اٌ  دٕخ ِٓ ٌدبْ ٌضشٚسح وزبثخ ٚطف ٌطش٠مخ اٌزم١١ُ ثىً  -1

 

 اإلِزحبْ اٌشفٛٞ: 

"  Topic Learning objectives " "ٚ  اال٘ىىذاف اٌزؼ١ّ١ٍىىخILOSرىىُ رحذ٠ىىذ ٔىىٛارح اٌىىزؼٍُ اٌّسىىزٙذفخ "  -1

   ٞ  ( .ثظىٛسح خ١ىذح فىٝ حى١ٓ وىبْ ٘ىزا اٌىذٚس ِزٛسىطب        :66.7)ثٕسىجخ  اٌزفظ١ٍ١خ ٌىً ٌدٕخ ِىٓ ٌدىبْ اٌشىفٛ

 ( .:33.3)ثٕسجخ 

ٓ      ُ ر -2 :( ثظىٛسح خ١ىذح فىٝ حى١ٓ وىبْ ٘ىزا اٌىذٚس        73.3) ثٕسىجخ  رٛص٠ىغ ٘ىزٖ اال٘ىذاف ػٍىٟ خ١ّىغ اٌّّزح١ٕى١

 .:3.3 ٚضؼ١فخ ثٕسجخ:(23.3ِزٛسطب ) ثٕسجخ  

ً      2وً ٌدٕخ رّزحٓ اٌطبٌت ثٛاسطخ أ٠ضب رُ ارجبع ٔظبَ أْ  -3  د١ّىغ ث  ِٓ أػضىبء ١٘ئىخ اٌزىذس٠س ػٍىٝ األلى

 .     :(93.3 األلسبَ  ثظٛسح خ١ذح  )  ثٕسجخ  

 خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ اٌشفٛٞ:

   " رحذ٠ىىذ ٔىىٛارح اٌىىزؼٍُ اٌّسىىزٙذفخILOS " اال٘ىىذاف اٌزؼ١ّ١ٍىىخ  ٚ" Topic Learning 

objectives ٞٛاٌزفظ١ٍ١خ ٌىً ٌدٕخ ِٓ ٌدبْ اٌشف ". 

 ٓرٛص٠غ ٘زٖ اال٘ذاف ػٍٟ خ١ّغ اٌّّزح١١ٕ. 
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 ضجط اٌزظح١ح ٚٚضغ اٌذسخبد: 
 

فٝ ِؼظُ االلسبَ ثظٛسح  ّؼب١٠ش اٌزم١١ُ ٚلٛاػذ ٚضغ اٌذسخبد فٟ وً اِزحبُْ رٛػ١خ اٌطالة ٚ اٌّّزح١ٕٓ ثر -1

 %.93.3خ١ذح ثٕسجخ 

ّٔٛرج ٌالخبثخ   ِؼب١٠ش ٚاضحخ ٌزم١١ُ وً إِزحبْ ِٓ خالي: ا٘زّذ ِؼظُ االلسبَ ثظٛسح ِزٛسطخ ثٛضغ -)أ( 2

: ث١ّٕب وبْ ِزٛسطًب  .70ٌذٚس خ١ذ فٝ ِؼظُ األلسبَ ثٕسجخ فٝ ح١ٓ وبْ ٘زا ا فٟ اإلِزحبْ إٌظشٞ ٚاٌشفٛٞ

 %.30ثٕسجخ 

ّٔٛرج لبئّخ رمذ٠ش ٌٍّٙبساد اٌؼ١ٍّىخ اٚ االو١ٕ١ٍى١ىخ اٌّطٍىٛة     ا٘زُ ِؼظُ األلسبَ ثظٛسح ِزٛسطخ ثٛضغ -)ة( 2

 %.66.7 ٚوبْ خ١ذًا ثٕسجخ  :33.3 ِزٛسط ثٕسجخ فٝ ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس   رم١١ّٙب

ج١ك ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ثٛاسطخ خ١ّغ اٌّّزح١ٕٓ ِىغ ٚخىٛد ارفىبق ػٍىٟ ٔىٛارح  اٌىزؼٍُ اٌّسىزٙذفخ        رُ اٌزأوذ ِٓ رط -4

"ILOS     ( اٌّمشس ٚاٌّزٛلىغ رحممٙىب فىٟ اٌطىالة ِٓ"(Internal moderation   ( ثظىٛسح  66.7)ثٕسىجخ:

 . (: 33.3) ثٕسجخ ِزٛسطًب خ١ذح فٝ ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس

 :ط اٌزظح١ح ٚٚضغ اٌذسخبدخشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ضج

 .ضشٚسح رٛػ١خ اٌطالة ٚاٌّّزح١ٕٓ ثّؼب١٠ش اٌزم١١ُ ٚلٛاػذ ٚضغ اٌذسخبد ثبٌّمشس 

                اٌزأوذ ِىٓ رطج١ىك ٘ىزٖ اٌّؼىب١٠ش ثٛاسىطخ خ١ّىغ اٌّّزحٕى١ٓ ِىغ ٚخىٛد ارفىبق ػٍىٟ ٔىٛارح  اٌىزؼٍُ اٌّسىزٙذفخ

"ILOS   ( اٌّمشس ٚاٌّزٛلغ رحممٙب فىٟ اٌطىالة ِٓ"(Internal moderation      ٓٚرٌىه ٌضىّبْ اٌزىىبفؤ ثى١

 خ١ّغ اٌطالة.
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 َ دٚس أوزٛثش8201رٛط١بد رح١ًٍ ّٔٛرج اإلِزحبْ ٌؼبَ  
 

 ثب١ًٔب: اٌذوزٛساح

 اإلِزحبْ ثشىً ػبَ: 
 

خ١ّىىغ رىُ رشىىى١ً ٌدٕىىخ اإلِزحىىبْ اٌثالث١ىىخ ثّؼظىُ األلسىىبَ  ٚوىىبْ ٌٙىىزٖ اٌٍدىىبْ دٚس فؼىبي ثظىىٛسح خ١ىىذح فىىٝ     -1

  :100االلسبَ ثٕسجخ 

رُ ارجبع ٔظبَ اٌّم١ُ اٌخبسخٟ ١ٌشبسن فٟ اإلِزحبٔبد ٚ ا٠ضب  فٟ رم١١ُ رٛط١ف اٌّمشس ثظٛسح خ١ىذح فىٝ    -2

 .( :7.7فٝ ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس ِزٛسطب )ثٕسجخ   ) :88.5ثٕسجخ   ثّؼظُ االلسبَ  )

 خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ ثشىً ػبَ:

 .الثيتاللجىت الث دور  تفعيلزيبدة  -1

 ضرورة وجود مقيم خبرجي.-3

 

 اإلِزحبْ اٌزحش٠شٞ: 
 

 –ر١ٕ٘خ  –ػٍٝ أوثش ِٓ ٔٛع ِٓ أٔٛاع إٌزبئح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّسزٙذفخ "ِؼشف١خ  - االلسبَ اشزٍّذ اخزجبساد  -1

رٛصثغ ٔٛارح إردب٘بد  ِّب ٠ؤوذ اال١ّ٘خ اٌمظٜٛ ٌزطج١ك ٔظبَ  اٌٍدبْ اٌثالث١خ ٚوزٌه اٌخشائط االِزحب١ٔخ فٝ 

فٝ ح١ٓ  ِٚحز٠ٛبد اٌّمشس ػٍٝ خ١ّغ أٔٛاع اإلِزحبٔبد ٚأسئٍزٙب إردب٘بد( –ر١ٕ٘خ  –)ِؼشف١خ  اٌزؼٍُ اٌّسزٙذفخ

 .: 3.8ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس ِزٛسطب ثٕسجخ % فٝ 96.2 فٝ خ١ّغ األلسبَ ثٕسجخ  وبْ ٘زا اٌذٚس خ١ذا

 

 –س٠ٛ٘بد اٌحبالد أٚ حً اٌّشبوًس١ٕب –) أسئٍخ ِزؼذدح األخز١بس ثبٌٕسجخ ٌٛخٛد اسئٍخ ِٛضٛػ١خ ِثً -2

 %.7.7: ٚوبٔذ ِزٛسطخ ثٕسجخ 92.3وبْ ٘زا خ١ذ ثٕسجخ   أسئٍخ لظ١شح اإلخبثخ  –اٌظٛاة ٚاٌخطأ 

 

" ِٚٛضىٛػبد اٌّمىشس ٚ  اال٘ىذاف    ILOSاالسئٍخ اٌّخزبسح ِغ  ٔٛارح اٌىزؼٍُ اٌّسىزٙذفخ "   ززٕبستثبٌٕسجخ  ٌ -4

ٝ  " اٌّ Topic Learning objectives " اٌزؼ١ّ١ٍخ  شاد رم١١ّٙب ِٓ ح١ث أ١ّ٘زٙب فٟ اٌّمشس ٚٚصٔٙىب إٌسىج

  . :19.2فٝ ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس ِزٛسطب ثٕسجخ  :80.8وبْ ٘زا اٌذٚس خ١ذا ثٕسجخ 
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 خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ اٌزحش٠شٜ:

ٝ ٚضغ ٘زٖ االسئٍخ ٌىً ِبدح ٚ ٠شبسن ف ثٕىب ٌألسئٍخضشٚسح ارخبر اخشاءاد ثخظٛص  أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن  -

خ١ّغ أػضبء  ١٘ئخ اٌزذس٠س ػٍٝ اْ رىْٛ شبٍِخ وً ٔٛاحٟ اٌّمشس. ٚ رمىَٛ اٌٛحىذح ثّزبثؼىخ اإلِزحبٔىبد     

 ثبأللسبَ دٚس٠ب.

 

 اإلِزحبْ اٌؼٍّٟ/اإلو١ٕ١ٍىٟ: 
 
خ١ذح ثظٛسح   رُ رحذ٠ذ ٔٛارح اٌزؼٍُ اٌّسزٙذفخ ٚاال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزفظ١ٍ١خ ٌىً إِزحبْ ػٍّٟ اٚ او١ٕ١ٍىٟ -1

 .:11.5ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس ِزٛسطب ثٕسجخ فٟ  :88.5ثٕسجخ 

 
% فىٝ  76.9أِب ػٓ وزبثخ ٚطف ٌطش٠مخ اٌزم١١ُ ثىً ٌدٕخ فمذ رُ رٌه ثجؼ  األلسبَ  ثظٛسح خ١ذح ثٕسجخ  -2

 .% 23.1ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس ِزٛسطب ثٕسجخ 

 خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ اٌؼٍّٟ/اإلو١ٕ١ٍىٟ

 و١ٕ١ٍىٟاإلؼٍّٟ اٚ االِزحبْ اٌ  ٌدٕخ ِٓ ٌدبْ ضشٚسح وزبثخ ٚطف ٌطش٠مخ اٌزم١١ُ ثىً  -1

 

 اإلِزحبْ اٌشفٛٞ: 

"  Topic Learning objectives " "ٚ  اال٘ىذاف اٌزؼ١ّ١ٍىخ  ILOSرىُ رحذ٠ىذ ٔىٛارح اٌىزؼٍُ اٌّسىزٙذفخ "      -1

% فٝ ح١ٓ وبْ ٘ىزا اٌىذٚس   80.8سجخ ثّؼظُ األلسبَ  ثظٛسح خ١ذح ثٕ اٌزفظ١ٍ١خ ٌىً ٌدٕخ ِٓ ٌدبْ اٌشفٛٞ

 . :19.2ِزٛسطب   ثٕسجخ 

ثظٛسح خ١ذح فٝ حى١ٓ وىبْ ٘ىزا اٌىذٚس     ( :73.1 ) ثٕسجخ  رٛص٠غ ٘زٖ اال٘ذاف ػٍٟ خ١ّغ اٌّّزح١١ٕٓ رُ  -2

 .: 26.9ثٕسجخِزٛسطب 

األلسبَ  ثد١ّغ   ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ػٍٝ األلً 2وً ٌدٕخ رّزحٓ اٌطبٌت ثٛاسطخ رُ ارجبع ٔظبَ أْ  -3

    . (: 100ثظٛسح خ١ذح )ثٕسجخ 

 

 خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ اٌشفٛٞ:

   " رحذ٠ىىذ ٔىىٛارح اٌىىزؼٍُ اٌّسىىزٙذفخILOS " اال٘ىىذاف اٌزؼ١ّ١ٍىىخ  ٚ" Topic Learning 

objectives ٞٛاٌزفظ١ٍ١خ ٌىً ٌدٕخ ِٓ ٌدبْ اٌشف ". 

 ٓرٛص٠غ ٘زٖ اال٘ذاف ػٍٟ خ١ّغ اٌّّزح١١ٕ. 
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 ضجط اٌزظح١ح ٚٚضغ اٌذسخبد: 
 

فٝ ِؼظُ االلسبَ ثظٛسح  ّؼب١٠ش اٌزم١١ُ ٚلٛاػذ ٚضغ اٌذسخبد فٟ وً اِزحبْرُ رٛػ١خ اٌطالة ٚ اٌّّزح١ٕٓ ث -1

 .:  15.4ثٕسجخ % فٝ ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس ِزٛسطب84.6خ١ذح ثٕسجخ 

ّٔٛرج ٌالخبثخ فٟ   بْ ِٓ خالي:ِؼب١٠ش ٚاضحخ ٌزم١١ُ وً إِزح ا٘زّذ ِؼظُ االلسبَ ثظٛسح خ١ذح ثٛضغ -)أ( 2

 : .30.8% فٝ ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس ِزٛسطًب ثٕسجخ 69.2ثٕسجخ  اإلِزحبْ إٌظشٞ ٚاٌشفٛٞ

ثٕسجخ   ّٔٛرج لبئّخ رمذ٠ش ٌٍّٙبساد اٌؼ١ٍّخ اٚ االو١ٕ١ٍى١خ اٌّطٍٛة رم١١ّٙب ثظٛسح خ١ذح ثٛضغ  ا٘زُ لسُ -)ة( 2

 . :26.9 % فٝ ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس ِزٛسطب ثٕسجخ 73.1

رىىُ اٌزأوىىذ ِىىٓ رطج١ىىك ٘ىىزٖ اٌّؼىىب١٠ش ثٛاسىىطخ خ١ّىىغ اٌّّزحٕىى١ٓ ِىىغ ٚخىىٛد ارفىىبق ػٍىىٟ ٔىىٛارح  اٌىىزؼٍُ اٌّسىىزٙذفخ      -3

"ILOS      ( اٌّمىشس ٚاٌّزٛلىغ رحممٙىب فىٟ اٌطىالة ِٓ"(Internal moderation   ثظىٛسح خ١ىذح فىٝ     :69.2ثٕسىجخ

 .  :30.8ثٕسجخ ِزٛسطًب   ح١ٓ وبْ ٘زا اٌذٚس

 :ط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ضجط اٌزظح١ح ٚٚضغ اٌذسخبدخشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛ

 .ضشٚسح رٛػ١خ اٌطالة ٚاٌّّزح١ٕٓ ثّؼب١٠ش اٌزم١١ُ ٚلٛاػذ ٚضغ اٌذسخبد ثبٌّمشس 

                اٌزأوذ ِىٓ رطج١ىك ٘ىزٖ اٌّؼىب١٠ش ثٛاسىطخ خ١ّىغ اٌّّزحٕى١ٓ ِىغ ٚخىٛد ارفىبق ػٍىٟ ٔىٛارح  اٌىزؼٍُ اٌّسىزٙذفخ

"ILOS  ( اٌّمشس ٚاٌّزٛلغ رحممٙب فىٟ اٌطىالة ِٓ" (Internal moderation      ٓٚرٌىه ٌضىّبْ اٌزىىبفؤ ثى١

 خ١ّغ اٌطالة.
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 دٚس أوزٛثش 2018َؼبَ ٌرٛط١بد رح١ًٍ ّٔٛرج اإلِزحبْ  

 ثبٌثًب: ٍِخض اٌزٛط١بد ٌٍّبخسز١ش ٚ اٌذوزٛساح

 خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ ثشىً ػبَ: 
  رفؼ١ً اٌٍدٕخ اٌثالث١خ.ص٠بدح 
 فٟ اإلِزحبٔبد ِٓ ِبدح اٌزخظض ِٚٓ خبسج اٌٍدٕخ اٌثالث١خ. ٚخٛد ِم١ُ خبسخٟ ضشٚسح 

 
 اإلِزحبْ اٌزحش٠شٞ:

 
 خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ اٌزحش٠شٜ:

ضشٚسح ارخبر اخشاءاد ثخظٛص  أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ثٕىب ٌألسئٍخ ٌىً ِبدح ٚ ٠شبسن فٝ ٚضغ ٘زٖ االسئٍخ  •

ِىىغ ٚضىىغ خطىىٛ   شىىبٍِخ وىىً ٔىىٛاحٟ اٌّمىىشسِٛضىىٛػ١خ ٌزىىذس٠س ػٍىىٝ اْ رىىىْٛ خ١ّىىغ أػضىىبء  ١٘ئىىخ ا

 . ٚ رمَٛ اٌٛحذح ثّزبثؼخ اإلِزحبٔبد ثبأللسبَ دٚس٠ب.اسزششبد٠خ ٌّٕٛرج اخبثٗ االِزحبْ 

 

 اإلِزحبْ اٌؼٍّٟ/اإلو١ٕ١ٍىٟ: 
 خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ اٌؼٍّٟ/اإلو١ٕ١ٍىٟ

  و١ٕ١ٍىٟاإلؼٍّٟ اٚ االِزحبْ اٌ ٌدٕخ ِٓ ٌدبْش٠مخ اٌزم١١ُ ثىً ضشٚسح وزبثخ ٚطف ٌط 

 

 اإلِزحبْ اٌشفٛٞ: 

 خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌإلِزحبْ اٌشفٛٞ:

   " رحذ٠ىىذ ٔىىٛارح اٌىىزؼٍُ اٌّسىىزٙذفخILOS " اال٘ىىذاف اٌزؼ١ّ١ٍىىخ  ٚ" Topic Learning 

objectives ٞٛاٌزفظ١ٍ١خ ٌىً ٌدٕخ ِٓ ٌدبْ اٌشف ". 

 ٠غ ٘زٖ اال٘ذاف ػٍٟ خ١ّغ اٌّّزح١١ٕٓرٛص. 

. 

 ضجط اٌزظح١ح ٚٚضغ اٌذسخبد: 
 :خشخذ اٌٛحذح ثبٌزٛط١بد األر١خ ثبٌٕسجخ ٌضجط اٌزظح١ح ٚٚضغ اٌذسخبد

 .ضشٚسح رٛػ١خ اٌطالة ٚاٌّّزح١ٕٓ ثّؼب١٠ش اٌزم١١ُ ٚلٛاػذ ٚضغ اٌذسخبد ثبٌّمشس 

          ٚخىٛد ارفىبق ػٍىٟ ٔىٛارح  اٌىزؼٍُ اٌّسىزٙذفخ       اٌزأوذ ِىٓ رطج١ىك ٘ىزٖ اٌّؼىب١٠ش ثٛاسىطخ خ١ّىغ اٌّّزحٕى١ٓ ِىغ

"ILOS   ( اٌّمشس ٚاٌّزٛلغ رحممٙب فىٟ اٌطىالة ِٓ"(Internal moderation      ٓٚرٌىه ٌضىّبْ اٌزىىبفؤ ثى١

 خ١ّغ اٌطالة.
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     Faculty of Medicine 

Quality Assurance Unit 

 

 طبـة الـكلي  
 اجلودة ضمان وحدة

 دور أكخوبر م8102عام لحوصياث ححليل نمورج اإلمخحان  

 ملخص الخوصياث للماجسخير و الذكخوراة

 خرجج الوحذة بالخوصياث األحيت بالنسبت لإلمخحان بشكل عام: 
  تفعٍل اللدٌت الثالثٍت.صٌبدة 

 ًفً اإلهتحبًبث هي هبدة التخظض ّهي خبسج اللدٌت الثالثٍت. ضشّسة ّخْد هقٍن خبسخ 

 اإلمخحان الخحريري:
 

 خرجج الوحذة بالخوصياث األحيت بالنسبت لإلمخحان الخحريرى:

ضشّسة اتخبر اخشاءاث بخظْص  أى ٌنْى ٌُبك بٌنب لألسئلت لنل هبدة ّ ٌشبسك فى ّضع ُزٍ االسئلت خوٍع أعضبء   •

. هع ّضع خطْط استششبدٌت لٌوْرج اخببَ االهتحبى  شبهلت مل ًْاحً الوقشسهْضْعٍت ٍُئت التذسٌس على اى تنْى 

 ّ تقْم الْحذة بوتببعت اإلهتحبًبث ببألقسبم دّسٌب.

 اإلمخحان العملي/اإلكلينيكي: 
 

 خرجج الوحذة بالخوصياث األحيت بالنسبت لإلمخحان العملي/اإلكلينيكي

   ملٌٍٍنًاإلعولً اّ االهتحبى ال لدٌت هي لدبىضشّسة متببت ّطف لطشٌقت التقٍٍن بنل 

 اإلمخحان الشفوي: 

 خرجج الوحذة بالخوصياث األحيت بالنسبت لإلمخحان الشفوي:

    الدتعلن الوسدتِذفت    تحذٌدذ ًدْاتحILOS    االُدذا  التعلٍوٍدت  ّ  Topic Learning objectives   

 .التفظٍلٍت لنل لدٌت هي لدبى الشفْي

 تْصٌع ُزٍ االُذا  علً خوٍع الووتحٌٍٍي. 

 ضبط الخصحيح ووضع الذرجاث: 
 :خرجج الوحذة بالخوصياث األحيت بالنسبت لضبط الخصحيح ووضع الذرجاث

 ّالووتحٌٍي بوعبٌٍش التقٍٍن ّقْاعذ ّضع الذسخبث ببلوقشس. ضشّسة تْعٍت الطالة 

                التأمذ هي تطبٍد  ُدزٍ الوعدبٌٍش بْاسدطت خوٍدع الووتحٌدٍي هدع ّخدْد اتفدبت علدً ًدْاتح  الدتعلن الوسدتِذفتILOS  هدي 

 ّرلل لضوبى التنبفؤ بٍي خوٍع الطالة. Internal moderation)الوقشس ّالوتْقع تحققِب فً الطالة ) 
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 انفــــــــــهـــــــــــــــزص
 

 رلى انصفحخ انًىضىع

 3 يُهجيخ انذراسخ -1

 3 ايجبثيبد انذراسخ -2

 4 عيىة انذراسخ -3

 و 2112دور أكزىثز انًىاصفبد انشكهيخ نهىرلخ اإليزحبَيخ َزبئج انذراسخ عٍ رحهيم  -4

 (1 : ) ثشكم عبوَزبئج رحهيم انًىاصفبد انشكهيخ نهىرلخ اإليزحبَيخ 

  (2 : )ولاألجشء َزبئج رحهيم انًىاصفبد انشكهيخ نهىرلخ اإليزحبَيخ اليزحبٌ ان 

 (3 : )َزبئج رحهيم انًىاصفبد انشكهيخ نهىرلخ اإليزحبَيخ اليزحبٌ انجشء اثبَى 

 (4 : )َزبئج رحهيم انًىاصفبد انشكهيخ نهىرلخ اإليزحبَيخ اليزحبٌ انًبجسزيز 

 (5 : ) انًىاصفبد انشكهيخ نهىرلخ اإليزحبَيخ اليزحبٌ انذكزىراحَزبئج رحهيم 

5 

5 

6 

9 

12 

13 

 14 و 2112أكزىثز اليزحبٌ دور َزبئج رحهيم انًىاصفبد انشكهيخ نهىرلخ اإليزحبَيخ رىصيبد  -6
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 (انًىاصفبد انشكهيخ نهىرلخ اإليزحبَيخرحهيم زمييى نوجىد يعبييز يزجعيخ )ضىاثط و ارشبداد  -

نهزمييى وهى: عًم لبئًخ اسزمصبء ثُبء عهي انًعبييز انًزجعيخ -2

 يسزىفى انًىاصفبد
يسزىفى إنى 

 حذ يب
 غيش يسزىفى

 اٌ ركىٌ يكزىثخ  انكزشوَيًب ثصىسح واضحخ ونيس ثخط انيذ
   

 الثذ يٍ وضع انشعبس انخبص ثجبيعخ أسيىط أو كهيخ انطت.
   

جضء ثبَى( ,وكزنك دوس اإليزحبٌ –الثذ يٍ كزبثخ يسًى انذسجخ انعهًيخ وكزنك ) جضء أول 

 أكزىثش(.-)يبيى

   

 أسى انًمشس أو وحذح انًمشس انزى يًزحٍ فيهب انطبنت. كزبثخ
   

 انسُخ(. -انشهش –ربسيخ اإليزحبٌ كبيأل عهى أٌ  يشًم ) انيىو كزبثخ 
   

    انسبعبد (يذح اإليزحبٌ ) عذد كزبثخ 

 عذد صفحبد أو أوساق اإليزحبٌ.كزبثخ 
   

أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثصىسح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َششِ فى دنيم انًًبسسخ انجيذح فى 

 رمييى طالة انذساسبد انعهيب.

   

 رىصيع دسجبد اإليزحبٌ عهى كم سؤال.
   

 فى حبنخ رعذد أوساق اإليزحبٌ الثذ يٍ رشليًهب.
   

 أٌ رىضع عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فى َهبيخ اإليزحبٌ(
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بنًىاصفبد انشكهيخ نهىرلخ اإليزحبَيخث  

  

 

 

 
 

 دور أكتوبر  اإليزحبَيخانًىاصفبد انشكهيخ نهىرلخ  

  

 ًيسزىف 

 يسزىفً إنً زذ يب

 ًغيش يسزىف 

 يسزىفً إنً زذ يب +يسزىفً=يدًىع َسجخ االسزيفبء. 
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 بشكل عام8102 نتائج حتليل املواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية عن دور أكتوبر 

 انسؤال

 يبجسزيش

 وسلخ 723
 َسجخ

 االسزيفبء

 دكزىساح

 وسلخ611
 َسجخ السزيفبء

 اجًبنى َسجخ

 السزيفبء

 وسلخ 397
 0111 0111 :100.0 اٌ ركىٌ يكزىثخ  انكزشوَيًب ثصىسح واضحخ ونيس ثخط انيذ

 28.221 231 28.21 الثذ يٍ وضع انشعبس انخبص ثجبيعخ أسيىط أو كهيخ انطت.

 22.21 22.81 22.01 أكزىثش(.-جضء ثبَى( ,وكزنك دوس اإليزحبٌ )يبيى–الثذ يٍ كزبثخ يسًى انذسجخ انعهًيخ وكزنك ) جضء أول 

 28.821 22.021 24.61 أسى انًمشس أو وحذح انًمشس انزى يًزحٍ فيهب انطبنت.

 22.421 0111 22.31 انسُخ(. -انشهش –ربسيخ اإليزحبٌ كبيأل عهى أٌ  يشًم ) انيىو 

 24.421 28.31 24.61 يذح اإليزحبٌ ) عذد انسبعبد (

 21.61 84.221 26.821 عذد صفحبد أو أوساق اإليزحبٌ.

دنيم انًًبسسخ انجيذح فى رمييى طالة  أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثصىسح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َششِ فى

 انذساسبد انعهيب.
22.221 22.021 221 

 22.21 28.121 24.221 رىصيع دسجبد اإليزحبٌ عهى كم سؤال.

 22.21 22.21 22.81 فى حبنخ رعذد أوساق اإليزحبٌ الثذ يٍ رشليًهب.

 28.81 28.61 281 أٌ رىضع عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فى َهبيخ اإليزحبٌ( .
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 جزء أول 8102نتائج حتليل املواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية عن دور أكتوبر -8
 

 

 انسؤال

 85دكزىساح    203يبجسزيش  

 إنى حذ يب يسزىفى

غيش 

 يسزىفى

اجًبنى 

 يسزىفى

 إنى حذ يب و

 إنى حذ يب يسزىفى

غيش 

 يسزىفى

اجًبنى 

  و يسزىفى

 إنى حذ يب

 600.01 01 01 600.01 600.01 01 01 600.01 انكزشوَيًب ثصىسح واضحخ ونيس ثخط انيذاٌ ركىٌ يكزىثخ  

 59.31 60.71 01 59.31 90.5 9.21 6.31 59.31 الثذ يٍ وضع انشعبس انخبص ثجبيعخ أسيىط أو كهيخ انطت.

 91.811 7.31 5.11 53.91 95.61 6.91 5.21 59.91 أكزىثش(.-)يبيىجضء ثبَى( ,وكزنك دوس اإليزحبٌ –الثذ يٍ كزبثخ يسًى انذسجخ انعهًيخ وكزنك ) جضء أول 

 600.01 01 01 600.01 92.51 3.21 6.01 96.51 أسى انًمشس أو وحذح انًمشس انزى يًزحٍ فيهب انطبنت.

 600.01 01 7.31 91.11 95.81 6.31 2.31 91.61 انسُخ(. -انشهش –ربسيخ اإليزحبٌ كبيأل عهى أٌ  يشًم ) انيىو 

 95.71 6.31 01 95.71 91.61 7.91 01 91.61 يذح اإليزحبٌ ) عذد انسبعبد (

 30.31 29.71 01 30.31 38.51 23.21 01 38.51 عذد صفحبد أو أوساق اإليزحبٌ.

أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثصىسح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َششِ فى دنيم انًًبسسخ انجيذح فى رمييى طالة 

 انذساسبد انعهيب.
83.01 36.81 6.31 95.81 81.91 36.31 6.31 95.71 

 59.31 60.71 01 59.31 39.31 20.71 6.31 35.71 رىصيع دسجبد اإليزحبٌ عهى كم سؤال.

 95.71 6.31 01 95.71 93.31 8.71 01 93.31 فى حبنخ رعذد أوساق اإليزحبٌ الثذ يٍ رشليًهب.

 93.51 8.21 01 93.51 98.31 3.71 81. 98.21 اإليزحبٌ( .أٌ رىضع عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فى َهبيخ 
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 جزء أول 8102تابع :نتائج حتليل املواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية عن دور أكتوبر 
 

 

 انسؤال

 85دكزىساح    203يبجسزيش  

P Value 
 و يسزىفى

 يسزىفى

 إنى حذ يب 

 غيش يسزىفى

  يسزىفى

 يسزىفى و

 إنى حذ يب  

 يسزىفىغيش 

 - 01 600.01 01 6001 اٌ ركىٌ يكزىثخ  انكزشوَيًب ثصىسح واضحخ ونيس ثخط انيذ

 0.5 60.71 59.31 9.21 %90.5 الثذ يٍ وضع انشعبس انخبص ثجبيعخ أسيىط أو كهيخ انطت.

جضء ثبَى( ,وكزنك دوس –الثذ يٍ كزبثخ يسًى انذسجخ انعهًيخ وكزنك ) جضء أول 

 أكزىثش(.-)يبيىاإليزحبٌ 

95.61 
6.91 93.81 2.7% 0.18 

 0.003 01 600.01 3.21 92.51 أسى انًمشس أو وحذح انًمشس انزى يًزحٍ فيهب انطبنت.

 0.761 01 600.01 6.31 %95.1 انسُخ(. -انشهش –ربسيخ اإليزحبٌ كبيأل عهى أٌ  يشًم ) انيىو 

 0.303 6.31 95.71 7.91 91.61 يذح اإليزحبٌ ) عذد انسبعبد (

 0.327 29.71 30.31 23.21 38.51 عذد صفحبد أو أوساق اإليزحبٌ.

أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثصىسح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َششِ فى دنيم انًًبسسخ 

 انجيذح فى رمييى طالة انذساسبد انعهيب.

95.81 
6.31 95.71 6.31 0.810 

 0.635 60.71 59.31 20.71 39.31 رىصيع دسجبد اإليزحبٌ عهى كم سؤال.

 0.235 6.31 95.71 8.71 93.31 فى حبنخ رعذد أوساق اإليزحبٌ الثذ يٍ رشليًهب.

 0.377 8.21 93.51 3.71 98.31 أٌ رىضع عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فى َهبيخ اإليزحبٌ( .
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 جزء أول 8102نتائج حتليل املواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية عن دور أكتوبر 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

اٌ ركىٌ 
يكزىثخ   
انكززوَيًب  
ثصىرح  

واضحخ ونيس  
 ثخط انيذ

الثذ يٍ وضع  
انشعبر انخبص  
ثجبيعخ أسيىط  

 .أو كهيخ انطت

الثذ يٍ كزبثخ  
يسًى انذرجخ  
انعهًيخ وكذنك  

–جشء أول ) 
(  جشء ثبَى

وكذنك دور ,
اإليزحبٌ  

 (.أكزىثز-يبيى)

أسى انًمزر أو 
وحذح انًمزر 
انزى يًزحٍ  
 .فيهب انطبنت

ربريخ اإليزحبٌ  
كبيأل عهى أٌ   

 –انيىو ) يشًم 
 (.انسُخ -انشهز

) يذح اإليزحبٌ 
 (عذد انسبعبد 

عذد صفحبد  
أو أوراق  
 .اإليزحبٌ

أٌ ركىٌ 
األسئهخ يكزىثخ  

ثصىرح  
يىضىعيخ وفمًب 
نًب سجك َشزِ  

فى دنيم  
انًًبرسخ  

انجيذح فى رمييى  
طالة  

انذراسبد  
 .انعهيب

رىسيع درجبد  
اإليزحبٌ عهى 

 .كم سؤال

فى حبنخ رعذد  
أوراق  

اإليزحبٌ الثذ  
 .يٍ رزليًهب

أٌ رىضع  
أَزهذ  ) عجبرح 

األسئهخ فى 
(  َهبيخ اإليزحبٌ

. 

 يبجسزيز يسزىفى

 يبجسزيز إنى حذ يب 

 يبجسزيز غيز يسزىفى

 دكزىراح  يسزىفى

 دكزىراح  إنى حذ يب 

 دكزىراح  غيز يسزىفى
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 جزء ثانى 8102نتائج حتليل املواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية عن دور أكتوبر -3
 

 

 

 انسؤال

 605دكزىساح    620يبجسزيش  

 إنى حذ يب  يسزىفى
غيش 

 يسزىفى

اجًبنى 

 يسزىفى

إنى حذ يبو  

 إنى حذ يب  يسزىفى
غيش 

 يسزىفى

اجًبنى 

  و يسزىفى

 إنى حذ يب 

 6001 01 01 600.01 6001 01 01 600.01 انكزشوَيًب ثظىسح واضسخ ونيس ثخظ انيذاٌ ركىٌ يكزىثخ  

 91.71 7.31 01 91.71 981 8.01 01 98.01 الثذ يٍ وضع انشعبس انخبص ثدبيعخ أسيىط أو كهيخ انغت.

خضء ثبًَ( ,وكزنك –الثذ يٍ كزبثخ يسًً انذسخخ انعهًيخ وكزنك ) خضء أول 

 أكزىثش(.-)يبيىدوس اإليزسبٌ 
92.81 3.81 01 6001 93.31 8.11 01 6001 

 91.71 7.31 01 91.71 6001 01 6.31 95.71 أسى انًمشس أو وزذح انًمشس انزً يًزسٍ فيهب انغبنت.

 6001 01 7.31 91.71 6001 01 01 600.01 انسُخ(. -انشهش –ربسيخ اإليزسبٌ كبيأل عهً أٌ  يشًم ) انيىو 

 91.71 7.31 01 91.71 91.31 7.71 01 91.31 عذد انسبعبد (يذح اإليزسبٌ ) 

 52.31 63.11 01 52.31 901 60.01 01 90.01 عذد طفسبد أو أوساق اإليزسبٌ.

أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثظىسح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َششِ فً دنيم 

 انًًبسسخ انديذح فً رمييى عالة انذساسبد انعهيب.
57.71 68.51 0.91 99.61 33.61 28.91 01 6001 

 93.31 8.11 01 93.31 93.21 8.51 01 93.21 رىصيع دسخبد اإليزسبٌ عهً كم سؤال.

 97.81 1.81 01 97.81 91.31 7.71 01 91.31 فً زبنخ رعذد أوساق اإليزسبٌ الثذ يٍ رشليًهب.

 600.01 01 01 600.01 95.71 6.31 01 95.71 أٌ رىضع عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فً َهبيخ اإليزسبٌ( .
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 جزء ثانى 8102تابع : نتائج حتليل املواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية عن دور أكتوبر 
 

 

 

 انسؤال

 605دكزىساح    620يبجسزيش  

P Value 
 يسزىفى

 يسزىفى و 

 إنى حذ يب

 غيش يسزىفى

 يسزىفى

يسزىفى إنى حذ  و 

 يب 

 غيش يسزىفى

 - 01 6001 01 600.01 انكزشوَيًب ثصىسح واضحخ ونيس ثخط انيذاٌ ركىٌ يكزىثخ  

 0.377 7.31 91.71 8.01 98.01 الثذ يٍ وضع انشعبس انخبص ثجبيعخ أسيىط أو كهيخ انطت.

-جضء ثبَى( ,وكزنك دوس اإليزحبٌ )يبيى–الثذ يٍ كزبثخ يسًى انذسجخ انعهًيخ وكزنك ) جضء أول 

 أكزىثش(.

6001 
01 6001 01 - 

 0.037 7.31 91.71 01 6001 أسى انًمشس أو وحذح انًمشس انزى يًزحٍ فيهب انطبنت.

 - 01 6001 01 6001 انسُخ(. -انشهش –ربسيخ اإليزحبٌ كبيأل عهى أٌ  يشًم ) انيىو 

 0.300 7.31 91.71 7.71 91.31 يذح اإليزحبٌ ) عذد انسبعبد (

 0.607 63.11 52.31 60.01 90.01 عذد صفحبد أو أوساق اإليزحبٌ.

أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثصىسح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َششِ فى دنيم انًًبسسخ انجيذح فى 

 رمييى طالة انذساسبد انعهيب.

99.21 
.51 6001 01 0.761 

 0.382 8.11 93.31 8.51 93.21 رىصيع دسجبد اإليزحبٌ عهى كم سؤال.

 0.701 1.81 97.81 7.71 91.31 رشليًهب.فى حبنخ رعذد أوساق اإليزحبٌ الثذ يٍ 

 0.688 01 600.01 6.31 95.71 أٌ رىضع عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فى َهبيخ اإليزحبٌ( .
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 جزء ثانى 8102نتائج حتليل املواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية عن دور أكتوبر 
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اٌ ركىٌ 
يكزىثخ   
انكززوَيًب  
ثصىرح  

واضحخ ونيس  
 ثخط انيذ

الثذ يٍ وضع  
انشعبر انخبص  
ثجبيعخ أسيىط  

 .أو كهيخ انطت

الثذ يٍ كزبثخ  
يسًى انذرجخ  
انعهًيخ وكذنك  

–جشء أول ) 
(  جشء ثبَى

وكذنك دور ,
اإليزحبٌ  

 (.أكزىثز-يبيى)

أسى انًمزر أو 
وحذح انًمزر 
انزى يًزحٍ  
 .فيهب انطبنت

ربريخ اإليزحبٌ  
كبيأل عهى أٌ   

انيىو  ) يشًم 
  -انشهز –

 (.انسُخ

) يذح اإليزحبٌ 
 (عذد انسبعبد 

عذد صفحبد  
أو أوراق  
 .اإليزحبٌ

أٌ ركىٌ 
األسئهخ يكزىثخ  

ثصىرح  
يىضىعيخ  

وفمًب نًب سجك  
َشزِ فى دنيم  

انًًبرسخ  
انجيذح فى رمييى  

طالة  
انذراسبد  

 .انعهيب

رىسيع درجبد  
اإليزحبٌ عهى 

 .كم سؤال

فى حبنخ رعذد  
أوراق  

اإليزحبٌ الثذ  
 .يٍ رزليًهب

أٌ رىضع  
أَزهذ  ) عجبرح 

األسئهخ فى 
َهبيخ  
 ( .اإليزحبٌ

 يبجسزيز  يسزىفى

 يبجسزيز  إنى حذ يب 

 يبجسزيز  غيز يسزىفى

 دكزىراح   يسزىفى

 دكزىراح   إنى حذ يب  

 دكزىراح   غيز يسزىفى
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 ماجستري 8102عن دور أكتوبر  نتائج حتليل املواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية-6
 

 انسؤال

  620جضء ثبَى يبجسزيش 203  جضء أول يبجسزيش

P Value 
 و يسزىفى

 يسزىفى

 إنى حذ يب 

 غيش يسزىفى

  يسزىفى

 يسزىفى و

 إنى حذ يب  

 غيش يسزىفى

 - 01 600.01 01 6001 اٌ ركىٌ يكزىثخ  انكزشوَيًب ثصىسح واضحخ ونيس ثخط انيذ

 0.213 8.01 98.01 9.21 90.51 انشعبس انخبص ثجبيعخ أسيىط أو كهيخ انطت.الثذ يٍ وضع 

-جضء ثبَى( ,وكزنك دوس اإليزحبٌ )يبيى–الثذ يٍ كزبثخ يسًى انذسجخ انعهًيخ وكزنك ) جضء أول 

 أكزىثش(.

95.61 
6.91 

6001 
01 0.688 

 0.003 01 6001 3.21 92.51 أسى انًمشس أو وحذح انًمشس انزى يًزحٍ فيهب انطبنت.

 0.761 01 6001 6.31 95.11 انسُخ(. -انشهش –ربسيخ اإليزحبٌ كبيأل عهى أٌ  يشًم ) انيىو 

 0.300 7.71 91.31 7.91 91.61 يذح اإليزحبٌ ) عذد انسبعبد (

 0.005 60.01 90.01 23.21 38.51 عذد صفحبد أو أوساق اإليزحبٌ.

نًب سجك َششِ فى دنيم انًًبسسخ انجيذح فى  أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثصىسح يىضىعيخ وفمًب

 رمييى طالة انذساسبد انعهيب.

95.81 
6.31 

99.21 
.51 0.810 

 0.007 8.51 93.21 20.71 39.31 رىصيع دسجبد اإليزحبٌ عهى كم سؤال.

 0.330 7.71 91.31 8.71 93.31 فى حبنخ رعذد أوساق اإليزحبٌ الثذ يٍ رشليًهب.

 0.303 6.31 95.71 3.71 98.31 األسئهخ فى َهبيخ اإليزحبٌ( . أٌ رىضع عجبسح ) أَزهذ
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 دكتوراة 8102نتائج حتليل املواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية عن دور أكتوبر 2-
 

 

 

 انسؤال

 605دكزىساح    85 دكزىساح

P Value 
  يسزىفى

 يسزىفى و

 إنى حذ يب  

 غيش يسزىفى

 يسزىفى

يسزىفى إنى حذ  و 

 يب 

 يسزىفىغيش 

 - 01 6001 01 600.01 اٌ ركىٌ يكزىثخ  انكزشوَيًب ثصىسح واضحخ ونيس ثخط انيذ

 0.091 7.31 91.71 60.71 59.31 الثذ يٍ وضع انشعبس انخبص ثجبيعخ أسيىط أو كهيخ انطت.

جضء ثبَى( ,وكزنك دوس –الثذ يٍ كزبثخ يسًى انذسجخ انعهًيخ وكزنك ) جضء أول 

 أكزىثش(.-)يبيىاإليزحبٌ 
93.81 2.8% 6001 01 0.056 

 0.037 7.31 91.71 01 600.01 أسى انًمشس أو وحذح انًمشس انزى يًزحٍ فيهب انطبنت.

 - 01 6001 01 600.01 انسُخ(. -انشهش –ربسيخ اإليزحبٌ كبيأل عهى أٌ  يشًم ) انيىو 

 0.303 7.31 91.71 6.31 95.71 يذح اإليزحبٌ ) عذد انسبعبد (

 0.031 63.11 52.31 29.71 30.31 عذد صفحبد أو أوساق اإليزحبٌ.

أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثصىسح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َششِ فى دنيم 

 انًًبسسخ انجيذح فى رمييى طالة انذساسبد انعهيب.
95.71 6.31 6001 01 0.688 

 0.203 8.11 93.31 60.71 59.31 رىصيع دسجبد اإليزحبٌ عهى كم سؤال.

 0.055 1.81 97.81 6.31 95.71 فى حبنخ رعذد أوساق اإليزحبٌ الثذ يٍ رشليًهب.

 0.027 01 600.01 8.21 93.51 أٌ رىضع عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فى َهبيخ اإليزحبٌ( .
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 397دوس أكزىثشنعذد  و2065عبو نرحهيم ًَىرج اإليزحبٌ  

 )وسلخ نههذكزىساح 611وسلخ نهًبجسزيش/ 723وسلخ ايزحبَيخ)

 أواًل: 

 اإليزحبٌ ثشكم عبو: 

ندُخ انثالثيخ نإليزسبٌ فىً يعمىى األلسىبو   ثىبالنزضاو  ثبنًىاطىفبد انشىكهيخ نهىسلىخ االيزسبَيىخ فىً          البيذ  -1

 اسزيفبئهب يظىسح خيذح رزشاوذ ثيٍ أغهت انعُبطش نزهك انًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ ورى

 خبطخ فً رهك انًىاطفبد االريخ:  :100-:96

 يكزىثخ  انكزشوَيًب ثظىسح واضسخ ونيس ثخظ انيذ -

 انسُخ(. -انشهش –ربسيخ اإليزسبٌ كبيأل عهً أٌ  يشًم ) انيىو  -

 أكزىثش(.-)يبيىخضء ثبًَ( ,وكزنك دوس اإليزسبٌ –كزبثخ يسًً انذسخخ انعهًيخ وكزنك ) خضء أول  -

 أسى انًمشس أو وزذح انًمشس انزً يًزسٍ فيهب انغبنت. -

 كزبثخ عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فً َهبيخ اإليزسبٌ(. -

 يذح اإليزسبٌ ) عذد سبعبد االيزسبٌ (. -

 انًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ ورى اسزيفبئهب يظىسح يزىسغخ رزشاوذ ثيٍ  ثيًُب ثعض  -2

 وهً عهً انُسى انزبنً:ورسزبج رفعيههب ثظىسح أفضم  :95.8-:80.4 

 :95.7االسزيفبء فً انًبخسزيش  َسجخوكبَذ :95.8 رشليى أوساق اإليزسبٌ  اسزيفبء  كبٌ اخًبنً َسجخ -

 .:95.9ثيًُب كبَذ فً انذكزىساح 

وكبَىذ   :92.95وضع انشىعبس انخىبص ثدبيعىخ أسىيىط أو كهيىخ انغىت        اسزيفبء كبٌ اخًبنً َسجخ ثيًُب--

 .:93ثيًُب كبَذ فً انذكزىساح   :92.9االسزيفبء فً انًبخسزيش  َسجخ

االسىزيفبء فىً    َسىجخ وكبَذ  :89.5نزىصيع دسخبد اإليزسبٌ عهً كم سؤال  اسزيفبء كبَذ اخًبنً َسجخ -

 .:92ثيًُب كبَذ فً انذكزىساح   :86.9انًبخسزيش 

 %80.4أوساق اإليزسىىبٌ عهىىو انىسلىىخ االيزسبَيىىخ  عىىذد طىىفسبد كزبثىىخ ن اسىىزيفبء كبَىىذ اخًىىبنً َسىىجخ -

 .:76.5ثيًُب كبَذ فً انذكزىساح  :84.2االسزيفبء فً انًبخسزيش َسجخوكبَذ 
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 : ثبَيٌب

وسلخ  207وسلخ ايزسبَيخ نهدضء األول) 265و دوس أكزىثشنعذد 2018رسهيم ًَىرج اإليزسبٌ نعبو  

 وسلخ نهذكزىساح( 58نهًبخسزيش/

 َسجخ انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ رى اسزيفبئهب يظىسح خيذح فً انجعض يُهب زيث رزشاوذانًىاطفبد -1

% فً األوساق االيزسبَيخ اليزسبَبد اندضء األول   خبطخ فً رهك 100-%96االسزيفبء ثيٍ

 انًىاطفبد االريخ:

سزيفبء فً كم يٍ انىسلخ االيزسبَيخ يكزىثخ  انكزشوَيًب ثظىسح واضسخ ونيس ثخظ انيذ كبَذ َسجخ اال  -

 .%100انًبخسزيشو انذكزىساح 

رى أكزىثش( -خضء ثبًَ( ,وكزنك دوس اإليزسبٌ )يبيى–كزبثخ يسًً انذسخخ انعهًيخ وكزنك ) خضء أول  -

 .%97.5% وفً انذكزىساح 98.1االسزيفبء فً انًبخسزيش   االسزيفبء ثظىسح خيذح: كبَذ َسجخ

االسزيفبء فً  سزيفبءثظىسح ألم فً انًبخسزيشزيث كبَذ َسجخرى اال يذح اإليزسبٌ ) عذد انسبعبد ( -

 .  96 %/ 98انذكزىساح : % انًبخسزيش/

 

األسئهخ يكزىثخ ثظىسح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َششِ فً دنيم انًًبسسخ انديذح فً رمييى عالة  كبَذ -

 %.98انذساسبد انعهيب ثظىسح خيذح 

رى االسزيفبءثظىسح ألم فً انسُخ( (  -انشهش –ربسيخ اإليزسبٌ كبيأل عهً أٌ  يشًم ) انيىو  -

 .  98/  % 100انذكزىساح : % االسزيفبء فً انًبخسزيش/ انًبخسزيش: كبَذ َسجخ

 

 ثيًُب كبَذ  ثعض انًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ ورى اسزيفبئهب يظىسح يزىسغخ رزشاوذ ثيٍ  -2

 % ورسزبج رفعيههب ثظىسح أفضم  فً ايزسبَبد اندضء األول وهً عهً انُسى انزبنً:95.8-80.4% 

% وفً 90.8االسزيفبء فً انًبخسزيش   كبَذ َسجخوضع انشعبس انخبص ثدبيعخ أسيىط أو كهيخ انغت  -

 .%89.7انذكزىساح 

االسزيفبء فً انًبخسزيش َسجخاسى انًمشس أو وزذح انًمشس انزً يًزسٍ فيهب انغبنت زيث كبَذ  كزبثخ -
**

  

 .0.007% وهً يُخفضخ عٍ انذكزىساح وراد دالنخ ازظبئيخ 100% وفً انذكزىساح 92.8
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االسزيفبء  زيث كبَذ َسجخ%73االسزيفبء الم يٍ يزىسظ   كبَذ َسجخ عذد طفسبد أوساق اإليزسبٌ -

فً انًبخسزيش
**

 %.70% وفً انذكزىساح 75  

ألم يٍ خيذح و يُخفضخ  فً انًبخسزيش  دسخبد اإليزسبٌ عهً كم سؤال نزىصيعكبَذ َسجخ االسزيفبء  -

االسزيفبء فً انًبخسزيش عٍ انذكزىساح  زيث كبَذ َسجخ
**

 %.89% وفً انذكزىساح 79  

 %ـ98 /%  94 :رشليى أوساق اإليزسبٌ  فً انًبخسزيش ألم يٍ انذكزىساح كبَذ َسجخ االسزيفبء فً -

 االسزيفبء نكزبثخ عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فً َهبيخ اإليزسبٌ( الم فً انذكزىساح عٍ انًبخسزيشثيًُب َسجخ  -

 %.95% يمبثم 94

 : ثبنثٌب

وسلخ  120وسلخ ايزسبَيخ نهدضء انثبًَ) 228و دوس أكزىثشنعذد 2018رسهيم ًَىرج اإليزسبٌ نعبو  

 وسلخ نههذكزىساح( 108نهًبخسزيش /

 َسجخ خ االيزسبَيخ رى اسزيفبئهب يظىسح خيذح فً انجعض يُهب زيث رزشاوذانًىاطفبد انشكهيخ نهىسل-1

% فً األوساق االيزسبَيخ اليزسبَبد اندضء انثبًَ خبطخ فً رهك انًىاطفبد 100-%96االسزيفبء ثيٍ

 االريخ:

يٍ انىسلخ االيزسبَيخ يكزىثخ  انكزشوَيًب ثظىسح واضسخ ونيس ثخظ انيذ كبَذ َسجخ االسزيفبء فً كم   -

خضء –% وكزنك فً كم يٍ: كزبثخ يسًً انذسخخ انعهًيخ وكزنك ) خضء أول 100انًبخسزيشو انذكزىساح 

 -انشهش –أكزىثش(, ربسيخ اإليزسبٌ كبيأل عهً أٌ  يشًم ) انيىو -ثبًَ( ,وكزنك دوس اإليزسبٌ )يبيى

 .انسُخ(

سخ انديذح فً رمييى عالة األسئهخ يكزىثخ ثظىسح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َششِ فً دنيم انًًبس -

 % عهً انزىانً.100 -%  99انذساسبد انعهيب كبَذ َسجخ االسزيفبء فً كم يٍ انًبخسزيشو انذكزىساح

%  و انذكزىساح 98عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فً َهبيخ اإليزسبٌ( فً انًبخسزيشكبَذ َسجخ اسزيفبء كزبثخ  -

 96عذد انسبعبد (فً كم يٍ انًبخسزيشو انذكزىساحيذح اإليزسبٌ )  َسجخ اسزيفبء كزبثخ %, أيب  100

 .% 

 ثيًُب كبَذ  ثعض انًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ ورى اسزيفبئهب يظىسح يزىسغخ رزشاوذ ثيٍ  -2

 % ورسزبج رفعيههب ثظىسح أفضم  فً ايزسبَبد اندضء األول وهً عهً انُسى انزبنً:82-95% 

خبص ثدبيعخ أسيىط أو كهيخ انغت كبَذ فً انًبخسزيش ألم يٍ َسجخ االسزيفبء نىضع انشعبس ان -

 عهً انزىانً. %96%, 95انذكزىساح :
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َسجخ االسزيفبء نكزبثخ أسى انًمشس أو وزذح انًمشس انزً يًزسٍ فيهب انغبنت كبَذ ألم فً  انذكزىساح عٍ  -

 % عهً انزىانً.100%,  96انًبخسزيش: 

 

أوساق اإليزسبٌ فً انًبخسزيش وانذكزىساح كبَذ يُخفظخ كبَذ  نزشليى طفسبد أو  َسجخ االسزيفبء -

 .96% ثيًُب فً انًبخسزيش  كبَذ % 93يُخفظخ فً انذكزىساح 

نكزبثخ عذد طفسبد أو أوساق اإليزسبٌ فً انًبخسزيش وانذكزىساح كبَذ يُخفظخ   أيب َسجخ االسزيفبء-

خبد اإليزسبٌ عهً كم سؤال كبَذ َسجخ % أيب رىصيع دس90% ثيًُب فً انًبخسزيش 82فً انذكزىساح 

 %.94كم يٍ انًبخسزيشو انذكزىساح فً   االسزيفبء

 : ساثعٌب

وسلخ خضء  207وسلخ ايزسبَيخ نهًبخسزيش ) 327و دوس أكزىثشنعذد 2018رسهيم ًَىرج اإليزسبٌ نعبو  

 خضء ثبًَ( 120أول /

فً يدًم رهك انًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ ثظفخ عبيخ االنزضاو  ثبنًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ 

ثبيزسبَبد اندضء األول  االيزسبَيخ ورى اسزيفبئهب يظىسح خيذح وأفضم فً ايزسبَبد اندضء ثبًَ يمبسَخ

وكبَذ انًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ رى اسزيفبئهب يظىسح خيذح فً انجعض يُهب زيث رزشاوذ 

ساق االيزسبَيخ اليزسبَبد اندضء انثبًَ خبطخ فً رهك % فً األو100-%96َسجخ االسزيفبء ثيٍ

 انًىاطفبد االريخ:

ركىٌ يكزىثخ  انكزشوَيًب ثظىسح واضسخ ونيس ثخظ انيذ, كزبثخ يسًً انذسخخ انعهًيخ وكزنك ) خضء  -

 –أكزىثش( , ربسيخ اإليزسبٌ كبيأل عهً أٌ  يشًم ) انيىو -خضء ثبًَ( ,وكزنك دوس اإليزسبٌ )يبيى–أول 

انسُخ(, يذح اإليزسبٌ ) عذد انسبعبد (, أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثظىسح يىضىعيخ وفمًب نًب  -انشهش

 سجك َششِ فً دنيم انًًبسسخ انديذح فً رمييى عالة انذساسبد انعهيب.

 ثيًُب كبَذ  ثعض انًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ ورى اسزيفبئهب يظىسح يزىسغخ رزشاوذ ثيٍ  -2

 % ورسزبج رفعيههب ثظىسح أفضم خبطخ فً ايزسبَبد اندضء األول وهً عهً انُسى انزبنً:75-95% 

ايزسبَبد اندضء كزبثخ أسى انًمشس أو وزذح انًمشس انزً يًزسٍ فيهب انغبنت كبَذ َسجخ االسزيفبء فً   -

 .p<0.01 % عهً انزىان100ً%,92األول يُخفضخ عٍ ايزسبَبد اندضء ثبًَ راد دالنخ ازظبئيخ  

ايزسبَبد اندضء انغبنت كبَذ َسجخ االسزيفبء فً  وضع انشعبس انخبص ثدبيعخ أسيىط أو كهيخ انغت -

 .% عهً انزىانً 95%,90األول يُخفضخ عٍ ايزسبَبد اندضء ثبًَ 
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ايزسبَبد اندضء األول كبَذ َسجخ االسزيفبء فً  عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فً َهبيخ اإليزسبٌ( وضع-

نزشليى وساق  كبَذ َسجخ االسزيفبء% عهً انزىانً ثيًُب 98%,95بَبد اندضء ثبًَ يُخفضخ عٍ ايزس

% عهً انزىانً, أيب 96%,94ايزسبَبد اندضء األول يُخفضخ عٍ ايزسبَبد اندضء ثبًَ فً  اإليزسبٌ 

يُخفضخ فً كم يٍ ايزسبَبد اندضء األول  كبَذ َسجخ االسزيفبءعذد طفسبد أو أوساق اإليزسبٌ  كزبثخ

 . p<0.01% عهً انزىانً راد دالنخ ازظبئيخ  90%, 75نثبًَ  وا

 

رىصيع دسخبد اإليزسبٌ عهً كم سؤال يُخفضخ فً كم يٍ ايزسبَبد اندضء  كبَذ َسجخ االسزيفبء -

% عهً انزىانً راد دالنخ 94%, 79األول وانثبًَ  وثظىسح أكجشفً اندضء األول عٍ اندضء انثبًَ

 p<0.01ازظبئيخ  

 : خبيسٌب

وسلخ خضء  58وسلخ ايزسبَيخ نهذكزىساح ) 166و دوس أكزىثشنعذد 2018رسهيم ًَىرج اإليزسبٌ نعبو  " 

 خضء ثبًَ( 108أول /

ثظفخ عبيخ االنزضاو  ثبنًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ فً يدًم رهك انًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ 

ثبيزسبَبد اندضء األول  اندضء ثبًَ يمبسَخااليزسبَيخ ورى اسزيفبئهب يظىسح خيذح وأفضم فً ايزسبَبد 

 فً أغهت انًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ  وكبَذ انًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ رى 

 

% فً األوساق 100->%96اسزيفبئهب يظىسح خيذح فً انجعض يُهب زيث رزشاوذ َسجخ االسزيفبء ثيٍ. 

 خ فً رهك انًىاطفبد االريخ:االيزسبَيخ اليزسبَبد اندضء انثبًَ خبط

ركىٌ يكزىثخ  انكزشوَيًب ثظىسح واضسخ ونيس ثخظ انيذ, كزبثخ يسًً انذسخخ انعهًيخ وكزنك ) خضء  -

 –أكزىثش( , ربسيخ اإليزسبٌ كبيأل عهً أٌ  يشًم ) انيىو -خضء ثبًَ( ,وكزنك دوس اإليزسبٌ )يبيى–أول 

ح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َششِ فً دنيم انًًبسسخ انسُخ( , أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثظىس -انشهش

 انديذح فً رمييى عالة انذساسبد انعهيب.

ثيًُب  رى اسزيفبء يذح اإليزسبٌ ) عذد انسبعبد (يظىسح خيذح وأفضم فً ايزسبَبد اندضء األول  -

 % عهً انزىانً.96, 98ثبيزسبَبد اندضء انثبًَ  % يمبسَخ

 نشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ ورى اسزيفبئهب يظىسح يزىسغخ رزشاوذ ثيٍ ثيًُب كبَذ  ثعض انًىاطفبد ا -2

 % ورسزبج رفعيههب ثظىسح أفضم خبطخ فً ايزسبَبد اندضء األول وهً عهً انُسى انزبنً:82-96% 
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ايزسبَبد اندضء األول كبَذ َسجخ االسزيفبء فً  وضع انشعبس انخبص ثدبيعخ أسيىط أو كهيخ انغت-

 % عهً انزىانً 96%,89بد اندضء ثبًَ يُخفضخ عٍ ايزسبَ

. 

ايزسبَبد اندضء كزبثخ أسى انًمشس أو وزذح انًمشس انزً يًزسٍ فيهب انغبنت كبَذ َسجخ االسزيفبء فً   -

 .p<0.05 % عهً انزىان96ً%,100األول أعهً  يٍ ايزسبَبد اندضء ثبًَ راد دالنخ ازظبئيخ  

ايزسبَبد اندضء األول كبَذ َسجخ االسزيفبء فً  عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فً َهبيخ اإليزسبٌ( وضع-

, ثيًُب  p<0.05% عهً انزىانً راد دالنخ ازظبئيخ 100%,94يُخفضخ عٍ ايزسبَبد اندضء ثبًَ 

ضء ثبًَ ايزسبَبد اندضء األول أعهً يٍ ايزسبَبد اندفً  نزشليى وساق اإليزسبٌ  كبَذ َسجخ االسزيفبء

يُخفضخ فً  كبَذ َسجخ االسزيفبءعذد طفسبد أو أوساق اإليزسبٌ  كزبثخ% عهً انزىانً, أيب %93,98

% عهً انزىانً ثفبسق  ري دالنخ ازظبئيخ  82%, 70كم يٍ ايزسبَبد اندضء األول وانثبًَ   

p<0.05 . 

اندضء  كبَذ َسجخ االسزيفبء رىصيع دسخبد اإليزسبٌ عهً كم سؤال يُخفضخ فً كم يٍ ايزسبَبد -

 .% عهً انزىانً 94%, 89فً اندضء األول عٍ اندضء انثبًَيهسىظخ األول وانثبًَ  وثظىسح 

 

 : سبدسٌب

وسلخ  327وسلخ ايزسبَيخ) 493و دوس أكزىثشنعذد 2018رىطيبد رسهيم ًَىرج اإليزسبٌ نعبو   

 وسلخ نههذكزىساح( 166نهًبخسزيش/

 خشخذ انىزذح ثبنزىطيبد األريخ ثبنُسجخ نإليزسبٌ ثشكم عبو

نهدُخ انثالثيخ نإليزسبٌ االنزضاو ثبنًىاطفبد انشكهيخ نهىسلخ االيزسبَيخ كًب هى يىضر فً ارشاعً  -

إيزسبَبد انًبخسزيش  انًشفك انًشفىع عهً يىلع انكهيخ وثبألخض فً ايزسبَبد اندضء األول سىاء" فً

 أوانذكزىساح  وثبألخض صيبدح رفعيم واالنزضاو ثبالرً:

 

 وضع انشعبس انخبص ثدبيعخ أسيىط و كهيخ انغت. -1

 أكزىثش(.-خضء ثبًَ( ,وكزنك دوس اإليزسبٌ )يبيى–كزبثخ يسًً انذسخخ انعهًيخ وكزنك ) خضء أول  -2
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 يهب انغبنت خبطخ فً اندضء انثبًَ.كزبثخ أسى انًمشس أو وزذح انًمشس انزً يًزسٍ ف -3

 كزبثخ يذح اإليزسبٌ ) عذد انسبعبد (. -4

 كزبثخ عذد طفسبد أو أوساق اإليزسبٌ. -5

أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثظىسح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َششِ فً دنيم انًًبسسخ انديذح فً رمييى  -6

ع رُىع األفعبل انًسزخذيخ فً األسئهخ عالة انذساسبد انعهيب وثبألخض فً ايزسبَبد اندضء األول ي

 .انًمبنيخ انمظيشح 

كًب يشاعً ردُت األسئهخ انًمبنيخ انغىيهخ ويشاعً انىصٌ انُسجً نهًىاضيع انًخزهفخ وانىزذاد -

 انًخزهفخ عجمب نزىطيف انجشَبيح وكزنك رُبست األسئهخ انًغشوزخ يع ولذ االيزسبٌ.

 االيزسبٌ.ٍ رىصيع دسخبد اإليزسبٌ عهً كم سؤال ي -7

 رشليى أوساق اإليزسبٌ . -8

 كزبثخ عجبسح ) أَزهذ األسئهخ فً َهبيخ اإليزسبٌ(. -9
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 طبـة الـكلي  
 اجلودة ضمان وحدة

 حتليل املواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية

 م8102عن دور أكتوبر  
 

ورقة  413ورقة امتحانية ) 394دور أكتوبرنعدد  و1028عاو نتوصيات تحهيم نموذج اإلمتحان  

 ورقة نههدكتوراة( 211نهماجستير/

 خزجذ انىحذح ثبنزىصيبد األريخ ثبنُسجخ نإليزحبٌ ثشكم عبو    

وباألخص فى  االنتزاو بانمواصفات انشكهية نهورقة االمتحانيةنهجُخ انثالثيخ نإليزحبٌ ارزاعى  -

 بد انًبجسزيز أوانذكزىراح :إيزحبَسىاء" فى  امتحانات انجزء األول

 

 انمواصفات

 واضحخ ونيس ثخط انيذاٌ ركىٌ يكزىثخ  انكززوَيًب ثصىرح 

 الثذ يٍ وضع انشعبر انخبص ثجبيعخ أسيىط أو كهيخ انطت.

 أكزىثز(.-جشء ثبَى( ,وكذنك دور اإليزحبٌ )يبيى–الثذ يٍ كزبثخ يسًى انذرجخ انعهًيخ وكذنك ) جشء أول 

 أسى انًمزر أو وحذح انًمزر انزى يًزحٍ فيهب انطبنت. كزبثخ

 انسُخ(. -انشهز –عهى أٌ  يشًم ) انيىو كزبثخ ربريخ اإليزحبٌ كبيأل 

 كزبثخ يذح اإليزحبٌ ) عذد انسبعبد (

 كزبثخ عذد صفحبد أو أوراق اإليزحبٌ.

أٌ ركىٌ األسئهخ يكزىثخ ثصىرح يىضىعيخ وفمًب نًب سجك َشزِ فى دنيم انًًبرسخ انجيذح فى رمييى طالة 

 انذراسبد انعهيب.

 رىسيع درجبد اإليزحبٌ عهى كم سؤال.

 فى حبنخ رعذد أوراق اإليزحبٌ الثذ يٍ رزليًهب.

 أٌ رىضع عجبرح ) أَزهذ األسئهخ فى َهبيخ اإليزحبٌ(
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