
                                                                                                                                   
                                       نضًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  كهُخ يؼزًذح يٍ انهُئخ انقىيُخ                                                  وحدة التصحيح اإللكتروني

         

  

   

  



                                                                                                                                   
                                       نضًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  كهُخ يؼزًذح يٍ انهُئخ انقىيُخ                                                  وحدة التصحيح اإللكتروني

 

 

 انرؤَخ 

 

 تتطهع انىحذح إنً انتًُز وانثجبد فٍ استخزاج َتبئح انىرلخ اإليتحبَُخ

 

 

 انرسبنخ

 تعًم وحذح انتصحُح اإلنكتزوٍَ ثبنكهُخ نضًبٌ خىدح َظى انتمىَى و انفبعهُخ انتعهًُُخ نهطالة.

 

 األهذاف

 

 َطجك َظبو  انتصحُح اإلنكتزوٍَ نضًبٌ استخذاو يعبَُز انىرلخ اإليتحبَُخ اندُذح.  -1

 َّطجك انعذانخ ثٍُ انطالة فٍ تصحُح األوراق اإليتحبَُخ انًختهفخ’ -2

 َستخزج  تمبرَز إحصبئُخ ورسىو ثُبَُخ عٍ َتبئح انطالة. -3

 ثخ.َذعى رفع كفبءح عضى هُئخ انتذرَس فٍ استخذاو َظى انتمىَى انحذَ’ -4

  



                                                                                                                                   
                                       نضًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  كهُخ يؼزًذح يٍ انهُئخ انقىيُخ                                                  وحدة التصحيح اإللكتروني

 

 انهُكم انزُظًٍُ نىحذح انزصحُح اإلنكزروٍَ 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 عميد الكلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 مدير وحدة التصحيح اإللكتروني

 نائب مدير الوحدة 

 أعضاء الوحدة

 سكرتير الوحدة
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ىحذح انتصحُح اإلنكتزوٍَ عٍ ايتحبَبد  دور تفصُهٍ عٍ انًمزراد انًصححخ انكتزوَُب ث

 2020/2021َُبَز

 انفزلخ انزاثعخ انفزلخ انثبنثخ انفزلخ انثبَُخ انفزلخ االونً 

انتًزَض انجبطٍُ  اسبسُبد انتًزَض

 (IIواندزاحٍ انعبو )

تًزَض صحخ االسزح  تًزَض انُسبء وانتىنُذ

 وانًدتًع

 ادارح انتًزَض  تًزَض األطفبل  انجبطُخ انعبيخ يصطهحبد طجُخ

 تًزَض انًسٍُُ طت  انُسبء وانتىنُذ انعبيخاندزاحخ  يُكزوثُىنىخٍ

انتًزَض انُفسٍ وانصحخ  طت االطفبل انجبثىنىخٍ اإلكهُُُكٍ تشزَح

 انُفسُخ

انُظزَبد واالتدبهبد  انتمُُى انصحٍ فسُىنىخٍ

 انحذَثخ فٍ انتًزَض

 طت انًسٍُُ

تًزَض انحبالد انحزخخ 

 وانطىارئ

 انطت انُفسٍ يمذيخ فٍ طزق انتذرَس

 طت انًدتًع االدوَخ عهى

 
 خزاحخ األطفبل
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ىحذح انتصحُح اإلنكتزوٍَ عٍ ايتحبَبد  دور ثثبنفزق األرثعخ  نكم يمزر األوراق انًصًًختفصُهٍ عٍ عذد 

 2020/2021َُبَز

 عدد االوراق المصححة الفرقة

 (218( عدد الطالب   ) 5بالفرقة االولى )الخاصة  انًصححخ انكزروَُبالمواد 
 387=   1× 387 اسبسُبد انتًزَض

 387=   1 ×387 يصطهحبد طجُخ

     388=  1×388   يُكزوثُىنىخٍ
 337 = 1 ×337 تشزَح

    387=   1×387 فسُىنىخٍ

 8288 يجًىع االوراق انًصححخ نهفرقخ االونً

 (555)(  ػذد انطالة   6ثبنفرقخ انثبَُخ ) انخبصخ انًصححخ انكزروَُب انًىاد
       877×1      =877 (IIانتًزَض انجبطٍُ واندزاحٍ انعبو )

       877=      1×877 انجبطُخ انعبيخ
 876=     1× 876 اندزاحخ انعبيخ

 877=      1×877 انجبثىنىخٍ اإلكهُُُكٍ
 876=     1× 876 انتمُُى انصحٍ

 776=     1× 776 انحزخخ وانطىارئتًزَض انحبالد 

 8565 انثبَُخ نهفرقخ انًصححخ االوراق يجًىع

 (218)(  ػذد انطالة   8ثبنفرقخ انثبنثخ ػذد انطالة ) انخبصخ انًصححخ انكزروَُب انًىاد

 210=    1×210 تًزَض انُسبء وانتىنُذ

 111=    1×111 تًزَض األطفبل 

 210 =   1×210 طت  انُسبء وانتىنُذ

 111=    1×111 طت االطفبل

 401=    1× 401 انُظزَبد واالتدبهبد انحذَثخ فٍ انتًزَض

 404=    1× 404 يمذيخ فٍ طزق انتذرَس

 401=     1×401 عهى االدوَخ

 114=    1×114 خزاحخ األطفبل

 2242 يجًىع االوراق انًصححخ نهفرقخ انثبنثخ

 (592)(    ػذد انطالة    7ثبنفرقخ انراثؼخ  ) انخبصخ انًىاد انًصححخ انكزروَُب

 214=  1× 214 تًزَض صحخ االسزح وانًدتًع

 300=  1× 300 ادارح انتًزَض 

 214= 1 ×214 تًزَض انًسٍُُ

 211= 1×211 انتًزَض انُفسٍ وانصحخ انُفسُخ

 214= 1×214 طت انًسٍُُ

 214=  1× 214 انطت انُفسٍ

 214=  1× 214 طت انًدتًع

 2889 يجًىع االوراق انًصححخ نهفرقخ انراثؼخ 

 ورقة 11752=  2889+8828+8565+ 8288 إجًبنٍ  االوراق انًصححخ نهفرق االرثؼخ

 مادة   85=  7+ 2+ 5+ 5 إجًبنٍ  انًىاد انًصححخ نهفرق االرثؼخ
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 2821/2822يزحبَبد  دور َُبَرإرثؼخ ػٍ ألبنفرق انكم يقرر ثثُىػُخ وػذد االسئهخ رفصُهٍ 
  عدد النقاط المصححة الفرقة

  (218الخاصة بالفرقة االولى عدد الطالب    )المصححة الكترونيا المواد 

    نوعية وعدد االسئلة اسماء المواد

  سناريو المزاوجة  صواب او خطا اختيار من متعدد

  - - 99727=387×77 99727=387×77 اساسٌات التمرٌض

  - 7797=387×7 17777=387×97  69737= 387×77 مصطلحات طبٌة

  - - 77867=388×67 67287=388×87 )َظزٌ + شفهٍ( مٌكروبٌولوجً

  - - - 33777=337×177 )َظزٌ + شفهٍ( تشرٌح

  - - 66766= 387×77 79978= 387×69 )َظزٌ + شفهٍ( فسٌولوجً

 256752 - 8285 118872 886121 مجموع النقاط المصححة لكل سؤال

   (555)المواد المصححة الكترونيا الخاصة بالفرقة الثانية   عدد الطالب   

  - - 67×877= 98977 97×877 =17177 (IIالتمرٌض الباطنً والجراحً العام )

  - - 17787= 877×97 12727= 877×77 الباطنة العامة

  - - - 79377= 876×77 الجراحة العامة

  - - 79377= 877×77 79377= 877×77 الباثولوجً اإلكلٌنٌكً

  - 8767=876×17 12897= 876×77 79377= 876×77 )َظزٌ + شفهٍ( التقٌٌم الصحً

  - 7767= 776×17  7767= 776×17 8877= 776×97 تمرٌض الحاالت الحرجة والطوارئ

 828876 - 9226 21276 156586 مجموع النقاط المصححة لكل سؤال

 (218)المواد المصححة الكترونيا الخاصة بالفرقة الثالثة  )الئحة جديدة( عدد الطالب   

  3310=210×11 6977=917×97 8397=917×79 7777=917×97 تمرٌض النساء والتولٌد

  - - 1227 =122×17 6338=122×96 تًزَض األطفبل 

  - - 6977=917×97 19877=917×87 طت  انُسبء وانتىنُذ 

  -   227=122×7 7277=122×97 8287=122×77 طت االطفبل

  - 1878 =672×6 6727=672×17 6727=672×17 انُظزَبد واالتدبهبد انحذَثخ فٍ انتًزَض

  - 7839 =677×2 13766=677×67 17778=677×79 يمذيخ فٍ طزق انتذرَس

  - - 18787=672×67 18787=672×67 عهى االدوَخ

  - - - 7267=127×77 خزاحخ األطفبل )َظزٌ + شفهٍ(

 138414 8856 16568 52222 59557 مجموع النقاط المصححة لكل سؤال

 

 (727بالفرقة الرابعة )الئحة حديثة(            عدد الطالب         )لمواد المصححة الكترونيا الخاصة 

  - 9776 =927×7 17397 =927×78 7267=927×77 تًزَض صحخ االسزح وانًدتًع

  - - 7777=777×17 17977=777×76 ادارح انتًزَض 

  - 9277=927×17  2778 =927×79  2778=927×79 تًزَض انًسٍُُ

  1627 =922×7 - 7277 =922×97 3637=922×97 وانصحخ انُفسُخانتًزَض انُفسٍ 

  - - - 97767 =927×77 طت انًسٍُُ

  - - 7287 =927×97 11796 =927×77 انطت انُفسٍ )َظزٌ + شفهٍ(

  - - 11297 =927×67 13777 =927×87 طت انًدتًع )َظزٌ + شفهٍ(

 167137 1627 7786 63196 72127 مجموع النقاط المصححة لكل سؤال

  236318 =167137+138414+  828876+256752 أجمالي النقاط المصححة لكل سؤال للفرق االربعة
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ر َىَُى انًصححخ انكتزوَُب ثىحذح انتصحُح اإلنكتزوٍَ عٍ ايتحبَبد  دوتفصُهٍ عٍ انًمزراد 

2020/2021 

 انفرقخ انراثؼخ انفرقخ انثبنثخ انفرقخ انثبَُخ انفرقخ االونً 

انتًزَض انجبطٍُ 

 (Iواندزاحٍ انعبو )

انتًزَض انجبطٍُ واندزاحٍ 

 (IIIانعبو )

تًزَض صحخ االسزح  تًزَض انُسبء وانتىنُذ

 وانًدتًع

انحبالد انحزخخ طت  عهى انُفس

 وانطىارئ

 ادارح انتًزَض  تًزَض األطفبل 

 طت االطفبل

 تًزَض انًسٍُُ طت  انُسبء وانتىنُذ االحصبء انحُىي تغذَخ عالخُخ

تًزَض انحبالد انحزخخ  انطفُهُبد

 وانطىارئ

 انتًزَض انُفسٍ انىثبئُبد

 انطت انُفسٍ انتًزَضادارح يمذيخ فٍ  اداة يهُخ انتًزَض

 طت انًسٍُُ خزاحخ األطفبل

 طت انًدتًع نغخ اَدهُزَخ
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دور تفصُهٍ عٍ عذد األوراق انًصًًخ نكم يمزر ثبنفزق األرثعخ ثىحذح انتصحُح اإلنكتزوٍَ عٍ ايتحبَبد  

 2020/2021َىَُى 

 (592)(    ػذد انطالة    7ثبنفرقخ انراثؼخ  ) انخبصخ انًىاد انًصححخ انكزروَُب
 214=  1× 214 تًزَض صحخ االسزح وانًدتًع

 214=  1× 214 ادارح انتًزَض 

 214= 1 ×214 تًزَض انًسٍُُ

 214= 1×214 انتًزَض انُفسٍ وانصحخ انُفسُخ

 212= 1×212 طت انًسٍُُ

 214=  1× 214 انطت انُفسٍ

 212=  1× 212 طت انًدتًع
 2884 يجًىع االوراق انًصححخ نهفرقخ انراثؼخ 

 ورقة 16728=  2884+1258+8898+ 2518 إجًبنٍ  االوراق انًصححخ نهفرق االرثؼخ

 مادة   82=  7+ 7+ 2+ 5 إجًبنٍ  انًىاد انًصححخ نهفرق االرثؼخ

 عدد االوراق المصححة الفرقة

 (218( عدد الطالب   ) 5الخاصة بالفرقة االولى ) انًصححخ انكزروَُبالمواد 

 371 ×1   =371 (Iانتًزَض انجبطٍُ واندزاحٍ انعبو )
 371=   1 ×371 عهى انُفس

     379=  1×379   تغذَخ عالخُخ
 379 = 1 ×379 انطفُهُبد

    376=   1×376 اداة يهُخ انتًزَض
 377=   1×377 نغخ اَدهُزَخ

 2518 يجًىع االوراق انًصححخ نهفرقخ االونً

 (555)(  ػذد انطالة   4ثبنفرقخ انثبَُخ ) انخبصخ انكزروَُبانًصححخ  انًىاد
       877×1      =877 (IIIانتًزَض انجبطٍُ واندزاحٍ انعبو )

       886=      1×886 انحبالد انحزخخ وانطىارئطت 
 876=     1× 876 االحصبء انحُىٌ

 797=      1×797 تًزَض انحبالد انحزخخ وانطىارئ

 8898 انثبَُخ نهفرقخ انًصححخ االوراق يجًىع

 (218)(  ػذد انطالة   7ثبنفرقخ انثبنثخ ػذد انطالة ) انخبصخ انًصححخ انكزروَُب انًىاد

 200=    1×200 تًزَض انُسبء وانتىنُذ

 211=    1×211 تًزَض األطفبل 

 200=    1×200 طت  انُسبء وانتىنُذ

 211=    1×211 طت االطفبل

 410=    1× 410 انىثبئُبد

 410=    1× 410 يمذيخ فٍ ادارح انتًزَض

 211=    1×211 خزاحخ األطفبل

 1853 يجًىع االوراق انًصححخ نهفرقخ انثبنثخ
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 2821/2822دور َىَُى رفصُهٍ ثُىػُخ وػذد االسئهخ نكم يقرر ثبنفرق األرثؼخ ػٍ إيزحبَبد  
  عدد النقاط المصححة الفرقة

  (218المواد المصححة الكترونيا الخاصة بالفرقة االولى عدد الطالب    )

    نوعية وعدد االسئلة اسماء المواد

 المجموع الكلى سناريو المزاوجة  صواب او خطا اختيار من متعدد

 .(Iالتمريض الباطني والجراحي )
 )َظرٌ + شفهٍ(

77×371=99777 
 )شفوي(7377= 371×7

19×371=2719 
 )شفوي( 7377  =371×7

- - 72779 

 73777 - - 99777=371×77 17797= 371×97 علم النفس

 73877 - - 17777=379×97 17777=379×97 تغذية عالجية

=  379×97 87187=379×77 )َظرٌ + شفهٍ(طفيليات 
 )شفوي(17767

- - 37977 

 67967 -  3767=376×17 17777= 376×97 99897= 376×77 اداب مهنة التمريض  

 73877 - - - 73877= 377×77 لغة انجليزية 

 878898 - 7526 22817 126585 مجموع ال

   (555)المواد المصححة الكترونيا الخاصة بالفرقة الثانية   عدد الطالب   

انزًرَض انجبطٍُ وانجراحٍ انؼبو 

(III)ٍَظرٌ + شفه( ) 

77×877= 12877 
 )شفوي(7277 =877×8

17×877 =2797 
 )شفوي(9897  =877×6

17×877=8777 - 69737 

 انحبالد انحرجخ وانطىارئطت 

 + شفهٍ( )َظرٌ

77×886 =12297 
 )شفوي(7797 =886×7

17×886 =8867 
 )شفوي( 7797 =886×7

- - 77977 

 12897 - - 17777 =876×97 8767= 876×17 االحصبء انحُىٌ

رًرَض انحبالد انحرجخ 

 وانطىارئ )َظرٌ + شفهٍ(

97×797 =8677 17×797 =7977 
 )شفوي( 6777 =797×17

17×797=7977 - 13877 

 118995 - 9756 28225 59756 مجموعال

 (218)المواد المصححة الكترونيا الخاصة بالفرقة الثالثة  )الئحة جديدة( عدد الطالب   

رًرَض انُسبء وانزىنُذ )َظرٌ + 

 شفهٍ(

97×977= 6777 
 

97×977=6777 
 )شفوي(7777 =977×17

19×977= 
9677 

19×977=
9677 

17777 
 

 7327 =911×17 رًرَض األطفبل )َظرٌ + شفهٍ(
 )شفوي(7187=911×17

17×911= 9117 - - 2737 

 17777 - - )شفوي(9777 =977×17 7777=977×67 طت  انُسبء وانزىنُذ )َظرٌ + شفهٍ(

 7667 =911×67 طت االطفبل )َظرٌ + شفهٍ(
 )شفوي(9117 =911×17

- - - 17777 

 61777 - 17977=617×97 16777=617×77 18677 =617×67 انىثبئُبد

 97777 - - 6177 =617×17 18677 =617×67 يقذيخ فٍ ادارح انزًرَض
 6997=911×97 جراحخ األطفبل )َظرٌ + شفهٍ(

 )شفوي(9117 =911×17
- - - 8777 

 118858 8266 18556 89556 52528 المجموع

 (727)       لمواد المصححة الكترونيا الخاصة بالفرقة الرابعة )الئحة حديثة(            عدد الطالب  ا

 الجماليا سناريو المزاوجة  صواب او خطا اختيار من متعدد 

رًرَض صحخ االسرح وانًجزًغ 

 )َظرٌ + شفهٍ(

77×927= 7267 
 )شفوي(9277=927×17

97×927= 7287 
 )شفوي( 1627 =927×7

17×927=9277 - 99777 

 17179 =927×76 ادارح انزًرَض  )َظرٌ + شفهٍ(
 )شفوي(6637=927×17

97×927= 7287 - - 97789 

 2778 =927×79 رًرَض انًسٍُُ )َظرٌ + شفهٍ(
 )شفوي(9277=927×17

79×927= 2778 
  )شفوي(1627=927×7

17×927=9277 - 98799 

 3677= 927×97 انزًرَض انُفسٍ وانصحخ انُفسُخ
 )شفوي(9776 =927×7

97×927= 7287 
 )شفوي(9778 =927×3

- 7×927=
1627  

12737 

 11777 =923×67 انًسٍُُ )َظرٌ + شفهٍ(طت 
 )شفوي(7267=923×97

- - - 13797 

  7267 =927×77 انطت انُفسٍ )َظرٌ + شفهٍ(
 )شفوي(9776 =927×7

97×927= 7287 - - 13976 

 17787 =923×67 طت انًجزًغ )َظرٌ + شفهٍ(
 )شفوي(9237=923×17

77×923= 17727 
 )شفوي(1677  =923×7

- - 97917 

 158188 1296 5956 56888 92851 مجموعال

 556558 =158188+113253+  118995+878898 أجمالي النقاط المصححة للفرق االربعة



                                                                                                                                   
                                       نضًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  كهُخ يؼزًذح يٍ انهُئخ انقىيُخ                                                  وحدة التصحيح اإللكتروني
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انطالة اسزطالع آراء  

ثُبء ػهً َزبئج اسزجُبٌ اسزطالع أراء انطالة نهفرق االرثغ فٍ انزصحُح اإلنكزروٍَ نهؼبو 

السزجُبَبد انخبصخ ثباليزحبَبد انزٍ رصحح انكزروَُب نذي وجذ اٌ  2828/2821انجبيؼٍ 

اراء انطالة كبَذ اٌ االيزحبَبد انزٍ رصحح انكزروَُب رسبػذ ػهٍ انغش فقذ رى اػذاد 

 اليزحبٌ كأجراء رصحُحٍ نزهك انًشكهخ.  ًَىرجبٌ نُفس ا
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