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خطة التصحيح ا
الدراسى الثانى للعام الجامعى

 



٢ 

 

  مقررات الفرقة ا!ولى                               

  التصحيح ا�لى  اسم المقرر الدراسي  م

  يتم تصحيحھا آلياسوف   )٢(التمريض الباطني والجراحي   ١

  يتم تصحيحھا آليا سوف  فسيولوجي  ٢

  -  لغة انجليزية  ٣

  -  ا=جتماععلم   ٤

  -  علم النفس  ٥

  -  حقوق إنسان   ٦

  ٢  ٦  المجموع

النسبة 
  المئوية

٣٣.٣٣  %١٠٠%  

  طالب ٣٧٥:         عدد الطHب بالفرقة ا!ولى  إجمالى

  

  مقررات الفرقة الثانية

  التصحيح ا�لى  اسم المقرر الدراسي  م

  يتم تصحيحھا آليا سوف  )٤(التمريض الباطني والجراحي   ١

  يتم تصحيحھا آليا سوف  التحكم في العدوىطرق   ٢

  يتم تصحيحھا آليا سوف  فحوص معملية  ٣

  يتم تصحيحھا آليا سوف  تغذية تطبيقية  ٤

  -  )ب٢( لغة انجليزية  ٥

  تخصصات جراحة  ٦

  مسالك

  رمد

  انف و أذن

  

  يتم تصحيحھا آليا سوف

  يتم تصحيحھا آليا سوف

  يتم تصحيحھا آليا سوف



٣ 

 

  آليايتم تصحيحھا  سوف  عظام

  يتم تصحيحھا آليا سوف  جراحة عامة  ٧

  ٩  ١٠  المجموع

النسبة 
  المئوية

٩٠  %١٠٠%  

  طالب ٤٤٠:          ثانيةعدد الطHب بالفرقة ال إجمالى

  

  مقررات الفرقة الثالثة

  التصحيح ا�لى  اسم المقرر الدراسي  م

  يتم تصحيحھا آليا سوف  تمريض صحة ا=م وحديثي الو=دة  ١

  يتم تصحيحھا آليا سوف  ا!طفالتمريض   ٢

  يتم تصحيحھا آليا سوف  أمراض النساء والتوليد  ٣

  يتم تصحيحھا آليا سوف  تثقيف صحي  ٤

  -  )ب٣(لغة انجليزية  ٥

  -  إحصاء حيوي  ٦

  ٤  ٦  المجموع

النسبة 
  المئوية

٦٦.٦٦  %١٠٠%  

  طالب ٤٤٧:          ثالثةعدد الطHب بالفرقة ال إجمالى
 

الرابعة مقررات الفرقة  

  التصحيح ا�لى اسم المقرر الدراسي  م

  يتم تصحيحھا آليا سوف  تمريض المسنين  ١

  يتم تصحيحھا آليا سوف  ادارة التمريض  ٢



٤ 

 

  يتم تصحيحھا آليا سوف  تمريض الصحة النفسية  ٣

  يتم تصحيحھا آليا سوف  طب المسنين  ٤

  يتم تصحيحھا آليا سوف أمراض نفسية   ٥

  - )ب٤( لغة إنجليزية  ٦

  يتم تصحيحھا آليا سوف طرق بحث في التمريض  ٧

  ٦  ٧  المجموع

النسبة 

  المئوية

٨٦  %١٠٠%  

  طالب ٥٣٦:         رابعةعدد الطHب بالفرقة الإجمالى 

  



٥ 

 

 إجمالى المقررات والنسبة المئوية

  العدد والنسبة  ا^جمالى
إجمالى عدد المقررات الدراسية لجميع الفرق 

  الدراسية
٢٩  

سوف إجمالى عدد المقررات الدراسية التى 
   يتم تصحيحھا آليا 

٢١  

  % ٧٢.٤١ =١٠٠×) ٢٩÷ ٢١(  النسبة المئوية للتصحيح ا�لى 
  

  

للمقررات الدراسية لجميع الفرق الدراسية  للفصل  النسبة المئوية للتصحيح ا�لى
من إجمالى عدد % ٧٢.٤١حوالى  ٢٠١٨/ ٢٠١٧الدراسى الثانى للعام الجامعى 

  المقررات الدراسية 

       

      

  مدير وحدة القياس والتقويم 

  إيمان على متولى / د     

  

   عميد الكلية      وكيل الكلية لشئون التعليم والطHب                                             

  نادية محمد طه/ د.إيمان شكرى عبدهللا                                          أ/ د.أ     

 


