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 جامعة الزقازيق                                                                         كلية التمريض             
 وحدة القياس والتقويم                                                                                                 

 

  تمرير

 بكلية التوريضلثانى للفصل الدراسى االوىاد التى تن تصحيحها الكترونيا 

 1029/1010للعام الدراسى  

  

 تاريخ التصحيح عدد األوراق الفرلة اسن الوادة م
 5/7/6262 ميذ ترم 636وظرى + 636 الرابعة تمريطادارة  1

 8/7/6262 ميذ ترم 636وظرى +  636 الرابعة المسىيهتمريط  6

 16/7/6262 449 الرابعة لغة اوجليزية  3

 16/7/6262 14 الرابعة حقوق اوسان  4

 15/7/6262 68+ 32 الرابعة تخصصات إعادة  5

 15/7/6262 ميذ ترم 667وظرى +  667 الرابعة تمريط صحة مجتمع 6

 15/7/6262 ميذ ترم 663وظرى +  663 الرابعة تمريط الصحة الىفسية 7

 19/7/6262 ميذترم 632وظرى +  632 الرابعة أمراض مسىيه  8

 66/7/6262 ميذ ترم 449وظرى +  449 الرابعة طرق بحث  9

 66/7/6262 ميذ ترم 619وظرى +  619 الرابعة ادارة صحة عامة  12

 66/7/6262 ميذ ترم 663وظرى +  663 الرابعة أمراض وفسية  11

 68/7/6262 665 الرابعة وبائيات  16

 68/7/6262 663 الرابعة عالقات إوساوية  13
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 الثانى بوعهد توريض السلازيكللفصل الدراسى الوىاد التى تن تصحيحها الكترونيا 

 1029/1010للعام الدراسى  

تاريخ  عدد األوراق الفرلة اسن الوادة م

 التصحيح
 4/7/6262 452 الثاوية  تمريط صحة مجتمع 1

 7/7/6262 ميذ ترم 447وظرى + 447 الثاوية وبائيات  6

 11/7/6262 ميذ ترم 448وظرى +  448 الثاوية لغة اوجليزية  3

 14/7/6262 ميذ ترم 452وظرى +  452 الثاوية تمريط الصحة الىفسية 4

 18/7/6262 452 الثاوية طب وفسي  5

 61/7/6262 616 الثاوية تمريط عملي  6

 61/7/6262 ميذ ترم 448وظرى +  448 الثاوية ادارة تمريط  7

 65/7/6262 ميذ ترم 449وظرى +  449 الثاوية طرق بحث 8

 67/7/6262 ميذ ترم 452وظرى +  452 الثاوية تمريط مسىيه 9
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 الثانى بوعهد فالىشللفصل الدراسى الوىاد التى تن تصحيحها الكترونيا 

 1029/1010للعام الدراسى  

 

  

 

 عويد الكلية                                                  هدير وحدة المياش والتمىين    

 أ.د/ نادية محمد طه                                                        د/ إيمان على متولى        

تاريخ  عدد األوراق الفرلة اسن الوادة م

 التصحيح
 4/7/6262 169 الثاوية  تمريط صحة مجتمع 1

 7/7/6262 168 الثاوية  وبائيات  6

 11/7/6262 ميذ ترم 65وظرى +  69 الثاوية  لغة اوجليزية  3

 14/7/6262 ميذ ترم 65وظرى +  65 الثاوية  تمريط الصحة الىفسية 4

 18/7/6262 ميذ ترم 65وظرى +  65 الثاوية  ادارة تمريط  5

 61/7/6262 وظرى  65 الثاوية  طب وفسي  6

 65/7/6262 ميذ ترم 65وظرى +  65 الثاوية  تمريط مسىيه 7

 67/7/6262 ميذ ترم 65وظرى +  65 الثاوية  طرق بحث  8


