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 انرؤَت 

 

 رزطهع انىحذح إنً انزًُز وانثجبد فٍ اصزخزاج َزبئح انىرلخ اإليزحبَُخ

 

 

 انرسبنت

 رعًم وحذح انزصحُح اإلنكززوٍَ ثبنكهُخ نضًبٌ خىدح َظى انزمىَى و انفبعهُخ انزعهًُُخ نهطالة.

 

 دهذا األ

 

 َطجك َظبو  انزصحُح اإلنكززوٍَ نضًبٌ اصزخذاو يعبَُز انىرلخ اإليزحبَُخ اندُذح.  -1

 َّطجك انعذانخ ثٍُ انطالة فٍ رصحُح األوراق اإليزحبَُخ انًخزهفخ’ -2

 َضزخزج  رمبرَز إحصبئُخ ورصىو ثُبَُخ عٍ َزبئح انطالة. -3

 انحذَثخ. َذعى رفع كفبءح عضى هُئخ انزذرَش فٍ اصزخذاو َظى انزمىَى’ -4
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 انهُكم انخُظًٍُ نىحذة انخصحُح اإلنكخروٍَ 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 عميد الكلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 اإللكتروني مدير وحدة التصحيح

 نائب مدير الوحدة 

 أعضاء الوحدة

 سكرتير الوحدة
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 0202/0200 إختبارات القدرات للعام الجامعى تقرير عن

 عدد االوراق المصححة التاريخ اليوم

 ةطالب إتمام شهادة الثانوية العام

 >69=   6× >69 8/8/2221 االحذ 
 99=   6 ×99 9/8/2221 االثٍُُ  
     862=  6×862  12/8/2221 انثالثبء 

 809=6×809 11/8/2221 االرثعبء 
 >89=6×>89 12/8/2221 انخًُش 
 99=6×99 14/8/2221 انضجذ 

 866= 6× 866 15/8/2221 األحذ
 :80= 6× :80 16/8/2221 اإلثٍُُ 

 :80= 6× :80 11/8/2221 ثبء انثال
 620= 6× 620 18/8/2221 األرثعبء 
 :;6= 6× :;6 19/8/2221 انخًُش 
 09:= 6× 09: 21/8/2221 انضجذ 
 622= 6× 622 22/8/2221 االحذ 

 >68= 6× >68 23/8/2221 االثٍُُ  
 99= 6× 99  24/8/2221 انثالثبء 

 0;= 6× 0;  25/8/2221 االرثعبء 

 لمعاهد الفنية والصحيةطالب ا 
 6;6= 6× 6;6  19/9/2221 االحذ 

 >;6= 6× >;6 22/9/2221 االثٍُُ  
 :69=6×:69 21/9/2221 انثالثبء 
 ;;99 االجًبنً
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دور  انزصحُح اإلنكززوٍَ عٍ ايزحبَبد ىحذحححخ انكززوَُب ثرفصُهٍ عٍ انًمزراد انًص

 2221/2222َُبَز

 انفزلخ انزاثعخ انفزلخ انثبنثخ انفزلخ انثبَُخ انفزلخ االونً 

انزًزَط انجبطٍُ   Iاصبصُبد انزًزَط

 (IIواندزاحٍ انعبو )

رًزَط صحخ االصزح  رًزَط انُضبء وانزىنُذ

 وانًدزًع

 ادارح انزًزَط  رًزَط األطفبل  انعبيخانجبطُخ  يصطهحبد طجُخ

يُكزوثُىنىخٍ و 

 يكبفحخ انعذوٌ 

 رًزَط انًضٍُُ طت  انُضبء وانزىنُذ اندزاحخ انعبيخ

انزًزَط انُفضٍ وانصحخ  طت االطفبل انجبثىنىخٍ اإلكهُُُكٍ Iعهى انزشزَح 

 انُفضُخ

انُظزَبد واالردبهبد  انزمُُى انصحٍ عهى وظبئف االعضبء

 فٍ انزًزَطانحذَثخ 

 طت انًضٍُُ

اخاللُبد انًهُخ و 

 انزشزَعبد

رًزَط انحبالد انحزخخ 

 وانطىارئ

 انطت انُفضٍ يمذيخ فٍ طزق انزذرَش

 طت انًدزًع عهى االدوَخ االحصبء انحُىٌ كًُُبء حُىَخ و رغذَخ

 خزاحخ األطفبل  Iانهغخ اإلَدهُزَخ 
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ىحذح انزصحُح اإلنكززوٍَ عٍ ايزحبَبد  ثثبنفزق األرثعخ  زرنكم يم األوراق انًصًًخرفصُهٍ عٍ عذد 

 2221/2222دور َُبَز

 ػذد االوراق انًصححت انفرقت

 (828( عدد الطالب   ) 8الخاصة بالفرقة االولى ) انًصححت انكخروَُبالمواد 

 I  909 ×6   =909اصبصُبد انزًزَط
 902=   6 ×902 يصطهحبد طجُخ

     902=   6×902 حخ انعذوٌ يُكزوثُىنىخٍ و يكبف

 >I 90<× 6 = 90عهى انزشزَح 

 ;90=   6× ;90 عهى وظبئف االعضبء

 >90=   6× >90 اخاللُبد انًهُخ و انزشزَعبد

 902=   6× 902 كًُُبء حُىَخ و رغذَخ

    I  902×6   =902انهغخ اإلَدهُزَخ 

 6565 يجًىع االوراق انًصححت نهفرقت االونً

 (2121(  ػذد انطالة   )7ببنفرقت انثبَُت ) انخبصت نًصححت انكخروَُبا انًىاد

       6806×6 =6806 (IIانزًزَط انجبطٍُ واندزاحٍ انعبو )

       6806= 6×6806 انجبطُخ انعبيخ

 6808= 6× 6808 اندزاحخ انعبيخ

 6806= 6×6806 انجبثىنىخٍ اإلكهُُُكٍ

 6806= 6× 6806 انزمُُى انصحٍ

 28;= 6× 28; ط انحبالد انحزخخ وانطىارئرًزَ

 6806= 6× 6806 االحصبء انحُىٌ

 8887 انثبَُت نهفرقت انًصححت االوراق يجًىع

 (565)(  ػذد انطالة   8ببنفرقت انثبنثت  ) انخبصت انًصححت انكخروَُب انًىاد

 331= 1×331 رًزَط انُضبء وانزىنُذ

 319= 1×319 رًزَط األطفبل 

 331= 1×331 ء وانزىنُذطت  انُضب

 319= 1×319 طت االطفبل

 656=  1× 656 انُظزَبد واالردبهبد انحذَثخ فٍ انزًزَط

 656=  1×656 يمذيخ فٍ طزق انزذرَش

 656= 1×656 عهى االدوَخ

 319= 1×319 خزاحخ األطفبل

 9999 يجًىع االوراق انًصححت نهفرقت انثبنثت

 (022)(    ػذد انطالة    7ببنفرقت انرابؼت  ) تانخبص انًصححت انكخروَُب انًىاد

 222=  1× 222 رًزَط صحخ االصزح وانًدزًع

 212=  1× 212 ادارح انزًزَط 

 222= 1 ×222 رًزَط انًضٍُُ

 212= 1×212 انزًزَط انُفضٍ وانصحخ انُفضُخ

 222= 1×222 طت انًضٍُُ

 212=  1× 212 انطت انُفضٍ

 222=  1× 222 طت انًدزًع

 2392 يجًىع االوراق انًصححت نهفرقت انرابؼت 

 ورقت 28373=  2392+9999+7789+ 9595 إجًبنٍ  االوراق انًصححت نهفرق االربؼت

 يبدة   92=  7+ 8+ 7+ 8 إجًبنٍ  انًىاد انًصححت نهفرق االربؼت
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 1212/1211يخحبَبث  دور َُبَرإربؼت ػٍ ألبنفرق انكم يقرر ببُىػُت وػذد االسئهت حفصُهٍ 

 
  عدد النقاط المصححة الفرقة

  (828الخاصة بالفرقة االولى عدد الطالب    )المصححة الكترونيا المواد 

  سناريو المزاوجة  صواب او خطا اختيار من متعدد 
  - I  90×909=86860 8;×909=69<9; 60×909=9090اصبصُبد انزًزَط

  - - 82980=902×0: 82980= 902×0: يصطهحبد طجُخ
  - - 868:0=902×90 00:;9=902×0; يُكزوثُىنىخٍ 

  - - - I :0×90<=828:0عهى انزشزَح 
  - - 8900:= ;90×0>  6:600=;90×80 عهى وظبئف االعضبء

  - 90;9=>90×; 90;60=>90×;6 90;60=>90×;6 اخاللُبد انًهُخ و انزشزَعبد
  - - 00:;9=902×0; 868:0=902×90 كًُُبء حُىَخ و رغذَخ

  - - - I  :0×902=82980انهغخ اإلَدهُزَخ 

 565606 - 22522 2666606 288002 مجموع ال

   (2020المواد المصححة الكترونيا الخاصة بالفرقة الثانية   عدد الطالب   )
  - - 32×1221= 36232 32×1221 =36232 (IIانزًزَط انجبطٍُ واندزاحٍ انعبو )

  - - - 122122=1221×122 انعبيخ انجبطُخ
  - - 32252=1222×25 32252= 1222×25 اندزاحخ انعبيخ

  - - 62252=1221×52 62252= 1221×52 انجبثىنىخٍ اإلكهُُُكٍ
  - - 36232= 1221×32 62252= 1221×52 انزمُُى انصحٍ

  - 5822= 582×12 11642= 582×22 11642= 582×22 رًزَط انحبالد انحزخخ وانطىارئ
  - 13211=1221×11 36232=1221×32 26422= 1221×22 االحصبء انحُىٌ

 979129 - 29292 129892 933931 مجموعال

 (565)الكترونيا الخاصة بالفرقة الثالثة  عدد الطالب    المصححةالمواد 

999×: >9>8=999×2 9:0>=999×80 62298=999×>; رًزَط انُضبء وانزىنُذ
=69:2 

 

  - - 9690 =969×60 920>=969×80 طفبل رًزَط األ

  - - 9:0>=999×80 69:20=999×0: طت  انُضبء وانزىنُذ 
  - - 2998=969×82 22;>6=969×8; طت االطفبل

  - 0>;> =>;>×60 0>;>=>;>×60 0>889=>;>×;9 انُظزَبد واالردبهبد انحذَثخ 

  - 69680 =>;>×80 20>69=>;>×90 98200=>;>×0; يمذيخ فٍ طزق انزذرَش
  - - 8:0>8=>;>×0: 8:0>8=>;>×0: عهى االدوَخ

  - - 8:0>8=969×;6 ;999=969×;8 خزاحخ األطفبل 

 179999 2508 00585 220500 206076 مجموعال

 

 (022عدد الطالب         )    لمواد المصححة الكترونيا الخاصة بالفرقة الرابعة ا

  - 8000 =800×60 000> =800×90 000>=800×90 رًزَط صحخ االصزح وانًدزًع

  - 0;60=860×; 20>6=860×2 96:0=860×:9 ادارح انزًزَط 
  - 8000=800×60 00:> =800×98 00:> =800×98 رًزَط انًضٍُُ

انزًزَط انُفضٍ وانصحخ 

 انُفضُخ
8:×860=;0:0 80×860= :800 - :×860

= 2:0 
 

  - - - 000>6 =800×20 طت انًضٍُُ
  - - - 2:00 =860×0: ضٍ انطت انُف

  - 9000=800×;6 000: =800×80 9000 =800×;: طت انًدزًع 

 0;296 2:0 0;20 88820 9920; مجموعال

  6829896 =0;296+179999+  979129+565606 مجموع للفرق االربعةال
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 حقرَر

هى َزى ف يعخاإلخزجبراد انكززوَُب  ثًزكز اإلخزجبراد انًزكزَخ ثبندب َظزا إلَعمبد

 2222-2221رصحُح أي يمزر دراصٍ نهفصم انذراصٍ انثبٍَ نهعبو اندبيعٍ 

  .نهفزق األرثعخ

                                 مدير وحدة التصحيح الالكرتوين
جنالء سعد عبد العاطي/  د
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 -لخ األونً  انفز رفصُهٍ عٍ انًمزراد انًصححخ انكززوَُب ثىحذح انزصحُح اإلنكززوٍَ عٍ ايزحبَبد

 2222-2221انفصم انصُفٍ 

 انفزلخ االونً

 انًهُخ ورشزَعبد اخاللُبد 

 عهى وظبئف االعضبء

 Iعهى انزشزَح 

 كًُُبء حُىَخ و رغذَخ

 اندىدح واأليبٌأصبصُبد 

 انزعبَخ انزًزَضُخ انشبيهخ

 انزمُُى انصحٍ 

 عهى األدوَخ
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انفزلخ حذح انزصحُح اإلنكززوٍَ عٍ ايزحبَبد  رفصُهٍ عٍ عذد األوراق انًصًًخ نكم يمزر ثبنفزق األرثعخ ثى

 2222-2221انفصم انصُفٍ  -األونً  

 عدد االوراق المصححة األولى الفرقة

  (8)صة بالفرقة االولى الخا انًصححت انكخروَُبالمواد 

 609 =6× 609 انًهُخ ورشزَعبد اخاللُبد 

 9>= 6×9> عهى وظبئف االعضبء
 ;I 66;×6 =66عهى انزشزَح 

 :89= 6×:89 كًُُبء حُىَخ و رغذَخ
 9>=6×9> أصبصُبد اندىدح واأليبٌ

 ::=6×:: انزعبَخ انزًزَضُخ انشبيهخ
 9;6=6×9;6 انزمُُى انصحٍ 

 6;=6×6; عهى األدوَخ

 720 نهفرقت االونً ححتيجًىع االوراق انًص
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انفصم  -انفزلخ األونً  رفصُهٍ ثُىعُخ وعذد االصئهخ نكم يمزر ثبنفزق األرثعخ عٍ إيزحبَبد  دور 

 2222-2221انصُفٍ 

  المصححةعدد النقاط  الفرقة

  (828الخاصة بالفرقة االولى عدد الطالب    )المصححة الكترونيا المواد 

    نوعية وعدد االسئلة اسماء المواد
 اإلجمالي سناريو المزاوجة صواب او خطا اختيار من متعدد

 9:90 - - 86:0=609×80 0;9;=609× 0; انًهُخ ورشزَعبد اخاللُبد 

 0>9; - - 0;99=9>×0; 8060 =9>× 90 عهى وظبئف االعضبء

 I :0×66;=:<00 - - - :<00عهى انزشزَح 

=:89×0: كًُُبء حُىَخ و رغذَخ

669<0 

:0×89:=669<0 - - 89;80 

 6:0: - - 0>89=9>×0: 6920=9>×80 أصبصُبد اندىدح واأليبٌ

 9020 - - 98>6= ::×92 6:02= ::×98 انزعبَخ انزًزَضُخ انشبيهخ

 :>26 - - 68;8=9;6×>6 8;>;=9;6×>9 انزمُُى انصحٍ 

 020: - - - 020:=6;×20 عهى األدوَخ

 52050 - - 00270 55002 مجموع النقاط المصححة لكل سؤال
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َبيح انجكبنىرَىس بر رفصُهٍ عٍ انًمزراد انًصححخ انكززوَُب ثىحذح انزصحُح اإلنكززوٍَ عٍ ايزحبَبد

 2222انٍ َىنُى  2221انًكثف فٍ انزًزَط يٍ َىنُى 

دور دَسًبر 

انًسخىٌ االول 

انفصم انذراسٍ )

 االول

دور َُبَر انًسخىي 

انثبٍَ ) انفصم 

 انذراسٍ انرابغ(

دور َُبَر انًسخىي 

االول ) انفصم 

 انخًهُذٌ(

دور يبَى 

انًسخىي االول 

) انفصم 

انذراسٍ 

 انثبٍَ(

دور َىَُى 

انًسخىي االول ) 

انفصم انذراسٍ 

 انثبٍَ(

دور َىَُى 

انًسخىي انثبٍَ ) 

انفصم انذراسٍ 

 انخبيس(

 فٍ انمُبدح و االدارح انًهُخ اخاللُبد انعبيخ انجبطُخ انزشزَح االطفبل رًزَط انزًزَط أصبصُبد

 انزًزَط

 انصحخ فٍ انزغذَخ

 وانًزض

و  انُضب رًزَط

 انزىنُذ

 و انحُىَخ انكًُبء

 انزغذَخ

 صحخ رًزَط انزًزَط اصبصُبد انعبيخ اندزاحخ

 انًدزًع

 انزعبَخ خىدح انصحٍ انزمُُى

 وايبٌ انزًزَضُخ

 انًزَط

 انضهىن اصش ثبثىفضُىنىخٍ انطجُخ انًصطهحبد

 اإلَضبٍَ

 ًضٍُُان رًزَط

 وثبئُبد انُفش عهى انجبنغٍُ رًزَط االعضبء وظبئف عهى و انزىنُذ انُضبء طت االدوَخ عهى

 انزىاصم يهبراد

 االَضبَُخ وانعاللبد

 رًزَط االحصبء يجبدئ

 حبالدان

 انحزخخ

 االدوَخ عهى

 خزاحخ و طت

 االطفبل

 انصحٍ انزمُُى يُكزوثُىنىخٍ

 انصحخ فٍ انزغذَخ

 انًزض و
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َبيح بررفصُهٍ عٍ عذد األوراق انًصًًخ نكم يمزر ثبنفزق األرثعخ ثىحذح انزصحُح اإلنكززوٍَ عٍ ايزحبَبد  

 2222انٍ َىنُى  2221انجكبنىرَىس انًكثف فٍ انزًزَط يٍ َىنُى 
 ػذد االوراق انًصححت الدور

 (229 ) ػذد انطالة   (9) (دور دَسًبر انًسخىٌ االول )انفصم انذراسٍ االولصت انخب انًصححت انكخروَُبانًىاد 

 229 =  2× 229 أصبصُبد انزًزَط

 229 =  2 ×229 وانًزضانزغذَخ فٍ انصحخ 

     229  = 2×229 انزمُُى انصحٍ

 229 = 2 ×229 عهى االدوَخ

 229 =  2× 229 يهبراد انزىاصم وانعاللبد االَضبَُخ

 979 نهفرقت  ححتيجًىع االوراق انًص

 (227انطالة   )ػذد  ( 9) دور َُبَر انًسخىي انثبٍَ ) انفصم انذراسٍ انرابغ( انخبصت انًصححت انكخروَُب انًىاد

       229= 2×229 االطفبل رًزَط

      229= 2×229 و انزىنُذ انُضب رًزَط

 227= 2× 227 انًزَط وايبٌ انزًزَضُخ انزعبَخ خىدح

 229= 2×229 و انزىنُذ انُضبء طت

 229= 2×229 االطفبل خزاحخ و طت

 917  تححانًص االوراق يجًىع

 (99(  ػذد انطالة   )5) دور َُبَر انًسخىي االول ) انفصم انخًهُذٌ( انخبصت انًصححت انكخروَُب انًىاد

 97 =2×97 انزشزَح

 93 =2×93 انكًُبء انحُىَخ و انزغذَخ

 97 =2×97 انًصطهحبد انطجُخ

 97= 2×97 عهى وظبئف االعضبء

 97=  2× 97 يجبدئ االحصبء

 95=  2×95 يُكزوثُىنىخٍ

 978 يجًىع االوراق انًصححت 

 (223) (  ػذد انطالة 9) دور يبَى انًسخىي االول ) انفصم انذراسٍ انثبٍَ( انخبصت انًىاد انًصححت انكخروَُب

 229=  2× 229 انجبطُخ انعبيخ

 229=  2× 229 اندزاحخ انعبيخ

 223= 2 ×223 ثبثىفضُىنىخٍ

 223= 2×223 رًزَط انجبنغٍُ

 223= 2×223 رًزَط انحبالد انحزخخ

 971 يجًىع االوراق انًصححت 

 (98) (  ػذد انطالة 5) دور َىَُى انًسخىي االول ) انفصم انذراسٍ انثبٍَ( انخبصت انًىاد انًصححت انكخروَُب

 95=  2× 95 اخاللُبد انًهُخ

 95=  2× 95 اصبصُبد انزًزَط

 39=  2× 39 اصش انضهىن اإلَضبٍَ

 37=  2× 37 عهى انُفش

   95= 2 ×95 عهى االدوَخ

 95= 2×95 انزمُُى انصحٍ

   95= 2×95 انزغذَخ فٍ انصحخ و انًزض

 975 يجًىع االوراق انًصححت 

 (227) (  ػذد انطالة 3) دور َىَُى انًسخىي انثبٍَ ) انفصم انذراسٍ انخبيس( انخبصت انًىاد انًصححت انكخروَُب

 229=  2× 229 االدارح و انمُبدح فٍ انزًزَط

 92=  2× 92 انًدزًع رًزَط صحخ

 92= 2 ×92 رًزَط انًضٍُُ

 225= 2×225 وثبئُبد

 999 يجًىع االوراق انًصححت 

 ورقت 9112=  999+ 975+  971+978+917+   979 إجًبنٍ  االوراق انًصححت 

 يبدة   91=  3+ 7+ 9+ 5+  9+  9 انًصححت نهفرق االربؼت انًىادإجًبنٍ  
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َبيح بر رفصُهٍ عٍ انًمزراد انًصححخ انكززوَُب ثىحذح انزصحُح اإلنكززوٍَ عٍ ايزحبَبد

 2222انجكبنىرَىس انًكثف فٍ انزًزَط دور أغضطش ) انصُفٍ( 

 انًسخىي انثبٍَ انًسخىٌ االول

 (انسبدس / انصُفٍ) انفصم انذراسٍ    انثبنث / انصُفٍ()انفصم انذراسٍ  

 انجحث فٍ انزًزَط انجحث فٍ انزًزَط

 رًزَط صحخ َفضُخ اصززارُدُبد انزعهُى وانزثمُف انصحٍ 

 انطت انُفضٍ انُىاحٍ انمبَىَُخ واألخاللُخ فٍ انزًزَط

 األدنخانزًزَط انمبئى عهً  انًعهىيبرُخ فٍ انزًزَط
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ثبنفزق األرثعخ ثىحذح انزصحُح اإلنكززوٍَ عٍ ايزحبَبد   رفصُهٍ عٍ عذد األوراق انًصًًخ نكم يمزر

 2222َبيح انجكبنىرَىس انًكثف فٍ انزًزَط دور أغضطش ) انصُفٍ( بر

 عدد االوراق المصححة الدور

  (3) (انثبنث / انصُفٍانًسخىٌ االول )انفصم انذراسٍ صت انخب انكخروَُب انًصححتانًىاد 

 114=1×114 انجحث فٍ انزًزَط

 114=1×114 اصززارُدُبد انزعهُى وانزثمُف انصحٍ 

 114=1×114 انُىاحٍ انمبَىَُخ واألخاللُخ فٍ انزًزَط

 114=1×114 انًعهىيبرُخ فٍ انزًزَط

 065  ححتيجًىع االوراق انًص

  ( 3) انسبدس / انصُفٍانًسخىي انثبٍَ ) انفصم انذراسٍ  انخبصت انًصححت انكخروَُب انًىاد

 9=6×9 انجحث فٍ انزًزَط

 96=6×96 رًزَط صحخ َفضُخ

 96=6×96 انطت انُفضٍ

 609=6×609 انزًزَط انمبئى عهً األدنخ

 075  تححانًص االوراق يجًىع

   8=   0+  0 ًسخىٍَُ انًصححت نه انًىادإجًبنٍ  
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َبيح انجكبنىرَىس انًكثف فٍ بررفصُهٍ ثُىعُخ وعذد االصئهخ نكم يمزر ثبنفزق األرثعخ عٍ إيزحبَبد  

 2222انزًزَط دور أغضطش ) انصُفٍ( 

 عدد النقاط المصححة               المستوى االول

 الفصل الدراسى الثالث /الصيفيالخاصة المصححة الكترونيا لمواد ا         

    نوعية وعدد االسئلة اسماء المواد
 اإلجمالي سناريو المزاوجة صواب او خطا اختيار من متعدد

 9680 - - 8820=:66×80 2:0>=:66×0> انجحث فٍ انزًزَط

 0;;2 - - 0>;:= :66×0: 9990=:66×;9 اصززارُدُبد انزعهُى وانزثمُف انصحٍ 

 9680 - - 8820=:66×80 2:0>=:66×0> انُىاحٍ انمبَىَُخ واألخاللُخ فٍ انزًزَط

 9920 - - 9:80=:66×90 0>;:=:66×0: انًعهىيبرُخ فٍ انزًزَط

 المصححةعدد النقاط                      المستوى الثاني

 الفصل الدراسى السادس /الصيفيالخاصة المصححة الكترونيا لمواد ا

 0>; - - 6:0=9×80 80:=9×0> انجحث فٍ انزًزَط

 >00> - - >>89= 96× >8 0:>9=96×0: رًزَط صحخ َفضُخ

 9600   0;;:= 96×0; 0;;:=96× 0; انطت انُفضٍ

 ;>606   820:=609×  0: ;22;=  609× ;; انزًزَط انمبئى عهً األدنخ

 06>0> - - >8929 ;98>9 مجموع النقاط المصححة لكل سؤال
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 انطالة اسخطالع آراء

بُبء ػهً َخبئج اسخبُبٌ اسخطالع أراء انطالة نهفرق االربغ فٍ انخصحُح اإلنكخروٍَ 

السخبُبَبث انخبصت بباليخحبَبث انخٍ حصحح انكخروَُب  1212/1211نهؼبو انجبيؼٍ 

خروَُب حسبػذ ػهٍ انغش نذي وجذ اٌ اراء انطالة كبَج اٌ االيخحبَبث انخٍ حصحح انك

 فقذ حى اػذاد ًَىرجبٌ نُفس االيخحبٌ كأجراء حصحُحٍ نخهك انًشكهت.  

 

 

  



                                                                                                                                   
                                       نضًبٌ جىدة انخؼهُى واالػخًبد  كهُت يؼخًذة يٍ انهُئت انقىيُت                                                  وحدة التصحيح اإللكتروني

 

 

 

 

 

 

 


