
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4102/4102يونيو دور  امتحانات عن اإللكتروني التصحيح وحدة تقرير  

 /عدد االوراق المصححة ةالفرق

 (421الخاصة بالفرقة االولى  عدد الطالب    ) المصححة الكترونياالمواد  

 431  =     0×431 تمريض باطني وجراحي عام

 433  =     0×433 جراحة عامة

 264  =     4×432 وصدرية وجلدية(باطنة عامة )متوطنة 

 261 =     4×431 كيمياء حيوية

 226 =     4×444 علم االدوية

 432 =     0×432 فسيولوجي

    446 =     0×446 لغة انجليزية

 4310 مجموع االوراق المصححة للفرقة االولى

 (444)  عدد الطالببالفرقة الثانية    الخاصة المصححة الكترونيا المواد

       444 =     4×220 تمريض باطني وجراحي خاص

 444 =     4×222 تمريض نفسي

 220 =    0 ×220 الطب نفسي

  220 =    0 ×220 الطب الشرعي

 221=      0 ×221 علم النفس

 221=     0 ×221 لغة انجليزية

 3244 الثانية للفرقة ةححالمص االوراق مجموع

 من الخارج( 1+ 424)      عدد الطالبالثالثة      بالفرقة الخاصة ترونياالمصححة الك المواد

 0231=     3 × 203 تمريض النساء والتوليد

 0102 =    4× 210 تمريض االطفال

 0144=     4 ×200 طفالطب وجراحة اال

 0236=     3× 204 مقدمة في ادارة خدمات التمريض

 204 =   0 × 204 مقدمة البحث في التمريض

      201=   0 × 201 علم نفس الطفل

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 201 =   0 × 201 لغة انجليزية

 6623 ة للفرقة الثالثةححمجموع االوراق المص

 (292)                      عدد الطالببالفرقة الرابعة        الخاصة المواد المصححة الكترونيا

 206=     4 ×444 ادارة التمريض

 444=     0 ×444 تمريض مسنين

 444=     0 ×444 تمريض صحة المجتمع

 444=      0×444 تمريض الحاالت الحرجة

 411=      0×411 ادارة صحة المجتمع

 444=      0×444 طب المجتمع

 444=       0×444 لغة انجليزية

 4316 ة للفرقة الرابعةححمجموع االوراق المص

 02004 الربعةة للفرق اححإجمالي  االوراق المص



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 4102/4106نايري دور  امتحانات عن اإللكتروني التصحيح وحدة تقرير

 /عدد االوراق المصححة الفرقة

 (221الخاصة بالفرقة االولى  عدد الطالب    ) المصححة الكترونياالمواد 

 231  =     0×231 مقدمة في تمريض البالغين

 224 =       0×224 الطبيعة حيوية

   441  =     4×422 لياتالطفي

 224  =   0  ×224 التشريح

 224  =    0 ×224 الصحة والمجتمع

 4623                   مجموع االوراق المصححة للفرقة االولى

 من الخارج(        1+ 574بالفرقة الثانية   عدد الطالب  ) الخاصة المصححة الكترونيا المواد

       303=               0×303 (باطنة خاصة )امراض عصبية

 303=     0× 303 مسالك حروق( –جراحة خاصة ) مسالك 

 303=     0× 303 حروق

        0101                      الثانية للفرقة المصححة االوراق مجموع

 (442الثالثة     عدد الطالب      ) بالفرقة الخاصة المصححة الكترونيا المواد

 444=     4 × 222 في العملية التعليمية مقدمة

 224=     0× 224 طب  الصحة االنجابية

 220=    0  ×220 علم نفس المرأة

 0000                   مجموع االوراق المصححة للفرقة الثالثة

 (425)بالفرقة الرابعة       عدد الطالب                       الخاصة المواد المصححة الكترونيا

 0116=     4 ×213 النظريات واالتجاهات الحديثة في التمريض

 213=     0 ×213 طب المسنين

 0211 مجموع االوراق المصححة للفرقة الرابعة

 6124=0211+ 0000+  0101+   4623 للفرق االربعة بالكلية المصححة االوراق مجموع



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 للتمريض بالمعهد الفني الخاصة المصححة الكترونيا المواد

  االولى بالفرقة الخاصة المصححة الكترونيا المواد

 400= 0×400 اساسيات التمريض

 402= 0×402 علم النفس

 402= 0×402 علم اجتماع

 440 مجموع االوراق المصححة للفرقة االولى

 الثانية بالفرقة الخاصة المصححة الكترونيا المواد

 212=4× 426 تمريض االطفال

 420=0× 420  م و الجنينتمريض اال

 032 مجموع االوراق المصححة للفرقة الثانية

مجموع االوراق المصححة للمعهد الفني 

 للتمريض

440  +032=0226 

إجمالي االوراق المصححة المتحانات دور يناير 

2214 

       6124 +0226     = 4212 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 4106-4102يونيو دور  امتحانات عن اإللكتروني التصحيح وحدة تقرير

 /عدد االوراق المصححة الفرقة

 (220الخاصة بالفرقة االولى  عدد الطالب    ) المصححة الكترونياالمواد  

 483=       1×483 تمريض باطني وجراحي عام

 344 =     2×484 باطنة عامة )متوطنة وصدرية وجلدية(

 346=      2×483 كيمياء حيوية

 483=      1×483 علم االدوية

 484=      1×484 فسيولوجي

 3163 مجموع االوراق المصححة للفرقة االولى

 (من الخارج 0+574بالفرقة الثانية   عدد الطالب  ) الخاصة المصححة الكترونيا المواد

      841=     1×841 تمريض باطني وجراحي خاص

 444=      2×842 تمريض نفسي

 841=     1× 841 الطب نفسي

  841=     1× 841 الطب الشرعي

 841=      1× 841 علم النفس

 843=     1× 843 االحصاء الحيوي

 4214 الثانية للفرقة المصححة االوراق مجموع

 (441)الثالثة     عدد الطالب     بالفرقة الخاصة المصححة الكترونيا المواد

 446=     1×  446 تمريض النساء والتوليد

 452=     1× 452 طفالتمريض اال

 443=     1× 443 طب وجراحة االطفال



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 333=     2× 444 مقدمة في ادارة خدمات التمريض

 453=    1×  453 مقدمة البحث في التمريض

      443=   1×  443 علم نفس الطفل

 442=    1×  442 لغة انجليزية

 3266 مجموع االوراق المصححة للفرقة الثالثة

 (              424)     بالفرقة الرابعة       عدد الطالب الخاصة د المصححة الكترونياالموا

 532=     1×532 ادارة التمريض

 531=     1× 531 تمريض مسنين

 538=     1× 538 تمريض صحة المجتمع

 533=      1×533 تمريض الحاالت الحرجة

 532=      1×532 ادارة صحة المجتمع

 1334=     2×532 لمجتمعطب ا

 531=       1×531 لغة انجليزية

 2103 مجموع االوراق المصححة للفرقة الرابعة

 03421 إجمالي  االوراق المصححة للفرق االربعة

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 4100-4106يونيو دور  امتحانات عن اإللكتروني التصحيح وحدة تقرير

 /عدد االوراق المصححة الفرقة

 (346الخاصة بالفرقة االولى  عدد الطالب    ) ترونياالمصححة الكالمواد  

 836=       1×836 (1تمريض باطني وجراحي ) -1

  836=     1×836 طفيليات -2

 836=     1×836 أداب مهنة التمريض -3

 علم النفس -4
836×1     =836  

 0222 مجموع االوراق المصححة للفرقة االولى

 (من الخارج 0+210رقة الثانية   عدد الطالب  )بالف الخاصة المصححة الكترونيا المواد

      434=     1×434 تمريض باطني وجراحي خاص -1

 495=      1×495 تمريض نفسي -2

 493=      1×493 الطب نفسي -3

 433=      1×433 الطب الشرعي -4

 439=     1× 492 علم النفس -5

 439=     1× 439 االحصاء الحيوي -6

 

 الثانية لفرقةل المصححة االوراق مجموع

 

4134 

 

 (من الخارج5+543الثالثة    عدد الطالب    ) بالفرقة الخاصة المصححة الكترونيا المواد

 869=     1×  869 تمريض النساء والتوليد -1

 865=     1× 865 تمريض االطفال -2



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 866=     1× 866 طب وجراحة االطفال -3

 866=     1× 866 مقدمة في ادارة خدمات التمريض -4

 866=     1× 866 مقدمة البحث في التمريض -5

      866=   1×  866 علم نفس الطفل -6

      866=   1×  866 لغة انجليزية -7

 4262 مجموع االوراق المصححة للفرقة الثالثة

 من الخارج(               1+442بالفرقة الرابعة عدد الطالب     ) الخاصة المواد المصححة الكترونيا

 454=     1×454 دمات التمريضادارة خ -1

 455=     1×455 تمريض مسنين -2

 455=     1× 455 تمريض صحة المجتمع -3

 454=      1×454 تمريض الحاالت الحرجة -4

 454=     1×454 ادارة صحة المجتمع -5

 454=     1×454 طب المجتمع -6

 4032 مجموع االوراق المصححة للفرقة الرابعة

 1040 ة للفرق االربعةإجمالي  االوراق المصحح

 

 


