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للفصل  آللىخطخ التصحيح ا

 للعبم الجبهعىلو  الذراسى األ
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 مقررات الفرقة األولى

 التصحيح اآللى اسن الوقرر الذراسي م

 تن تصحيحهب آليب (0التوريط الجبطٌي لوالجراحي ) 0

 تغذية وكيمياء حيوية 7

 تغذية 

 كيمياء حيوية

 

 تن تصحيحهب آليب

- 

 - لغخ اًجليسيخ 3

 آليبتن تصحيحهب  تشريح 4

 ميكروبيولوجى  5

 بكتريولوجى

 الطفيليات

 

 تن تصحيحهب آليب

 تن تصحيحهب آليب

 5 2 الوجووع

الٌسجخ 

 الوئويخ

011% 2014% 

 طبلت 325عذد الطالة ثبلفرقخ األلولى :         

 

 مقررات الفرقة الثانية

 التصحيح اآللى اسن الوقرر الذراسي م

 تصحيحهب آليبتن  (3التوريط الجبطٌي لوالجراحي ) 0

 - ثبثولوجي 7

 تن تصحيحهب آليب أهراض ثبطٌه 3

 - أ(7لغخ اًجليسيخ) 4

 تخصصبد ثبطٌخ  5

 جهبز هضوى

 

 تن تصحيحهب آليب
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 طت الطوارئ

 صذر لو قلت

 اعصبة

 تن تصحيحهب آليب

- 

- 

 تن تصحيحهب آليب ادلويخ تطجيقيخ 6

 5 9 الوجووع

الٌسجخ 

 الوئويخ

011% 5515% 

 طبلت 441:          ثبًيخثبلفرقخ العذد الطالة 

 

 مقررات الفرقة الثالثة

 التصحيح اآللى اسن الوقرر الذراسي م

 تن تصحيحهب آليب توريط صحخ االم لوحذيثي الوالدح 0

 تن تصحيحهب آليب توريط األطفب  7

 - أمراض وجراحة األطفال 3

 - ة(3لغخ اًجليسيخ) 4

 - مهارات طرق التدريس 5

 - أمراض النسا  6

 تن تصحيحهب آليب طب شرعي وسموم 2

 3 2 الوجووع

الٌسجخ 

 الوئويخ

011% 43% 

 طبلت 442:          ثبلثخعذد الطالة ثبلفرقخ ال
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 مقررات الفرقة الرابعة

 التصحيح اآللى اسن الوقرر الذراسي م

 تن تصحيحهب آليب  توريط صحخ هجتوع 0

 آليب تن تصحيحهب ادارح التوريط 7

 تن تصحيحهب آليب الوسٌيي  توريط 3

 تن تصحيحهب آليب توريط الصحخ الٌفسيخ 4

 تن تصحيحهب آليب إدارح صحخ الوجتوع 5

 - ة(4لغخ إًجليسيخ ) 6

 تن تصحيحهب آليب عالقبد إًسبًيخ 2

 - لوثبئيبد 2

 6 2 الوجووع

الٌسجخ 

 الوئويخ

011% 25% 

 طبلت 536:         راثعخعذد الطالة ثبلفرقخ ال
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 إجوبلى الوقرراد لوالٌسجخ الوئويخ

 العذد لوالٌسجخ اإلجوبلى
إجوبلى عذد الوقرراد الذراسيخ لجويع الفرق 

 الذراسيخ

30 

تن بلى عذد الوقرراد الذراسيخ التى إجو

 يبتصحيحهب ال

09 

 % 60179 =011×( 30÷ 09) الٌسجخ الوئويخ للتصحيح اآللى 
 

 

للوقرراد الذراسيخ لجويع الفرق الذراسيخ  للفصل  لىللتصحيح اآلالٌسجخ الوئويخ 

% هي إجوبلى عذد 60179حوالى  7102/ 7102للعبم الجبهعى  األلو الذراسى 

 الوقرراد الذراسيخ 

      

     

      

 

 عويذ الكليخ                                                          هذير لوحذح القيبش لوالتقوين

 أ1د/ ًبديخ هحوذ طه                                          د/ إيوبى على هتولى      

 

 

 


