
 انًدًىػاخ األعاتزجانًؼايم انشصُذ  انًقُاط انىزذج

انىزذج األعاعُح 
 

 11و خ أط : انشيض
 18: يدًــىع األسصذج

 08: يدًىع انًؼايالخ

 02 05 01اقتصاد خضئٍ 
 (ب)؛  (أ) عازهٍ نضهش

 (د)؛  (ج)عهطاٌ كشًَح 

 (و)؛  (هـ)ضاوٌ ػهىاٌ 

 02 05 يذخم نالقتصاد
 (ب)؛  (أ) نخضاسٌ صانر

 (د)؛  (ج)كؼىاٌ عهًُاٌ 

 (و)؛  (هـ)نؼىس فشَذ 

 02 04 01يساعثح ػايح 
 (ب)؛  (أ) قىاعًُح هثح

 (د)؛  (ج)يشَخٍ ػثذ انشصاق 

 (و)؛  (هـ)صَشق عىعٍ 

 02 04 تاسَخ انىقائغ االقتصادَح
 (ب)؛  (أ) نشهة يغؼىد

 (د)؛  (ج)تالسو ػهٍ 

 (و)؛  (هـ)أسصَىقاخ يىنىد 

انىزذج انًُهدُح 
 

 11و خ و : انشيض
 09: يدًــىع األسصذج

 05: يدًىع انًؼايالخ

 02 04 01إزصاء 
 (ب)؛  (أ)تشصوق فُالنٍ 

 (د)؛  (ج)طُاس أزغٍ 

 (و)؛  (هـ)يقًُر صثشٌ 

 02 04 01سَاضُاخ 
 (ب)؛  (أ) زًشوػ زغٍُ

 (د)؛  (ج) يىط إنهاو

 (و)؛  (هـ) تىشسُظ ساتر

 01 01 01يُهدُح 
 (ب)؛  (أ) نطشػ نُهً

 (د)؛  (ج) تىانقشقىس تىصَذ

 (و)؛  (هـ) ػىادٌ وفاء

انىزذج االعتكشافُح 
 

 11و خ إط : انشيض
 02: يدًــىع األسصذج

 02: يدًىع انًؼايالخ

 01 01 يذخم نهقاَىٌ
 (ب)؛  (أ) سزًاٍَ يُصىس

 (د)؛  (ج) 

 (و)؛  (هـ) 

 01 01 يذخم نؼهى االختًاع
 (ب)؛  (أ) يكُاعٍ آيُشج

 (د)؛  (ج) 

 (و)؛  (هـ) 

 : انىزذج األفقُح
 11و خ أف : انشيض

 01: يدًــىع األسصذج
 01: يدًىع انًؼايالخ

 ال تىخذ دسوط 01 01إَدهُضَح 

 (ب)؛  (أ)

 (د)؛  (ج)

 (و)؛  (هـ)

  16 30 انغذاعٍ األول
 

تىصَغ األفىاج ػهً 

 انًدًىػاخ
 زغـــــاب انًؼــــــذالخ 

 (أ) انًدًىػح
 إنً 01يٍ 

07 

 

 0,6×ػاليح االيتساٌ+  0,4×ػاليح األػًال انًىخهح= يؼذل انًقُاط

 انًدًىػح

 (ب)

 إنً 08يٍ 

14 

 \(2×خ و إ + 2×ير + 2×و إ + 2×إ ج)= يؼذل انىزذج األعاعُح 

08 
 إٌ= يؼذل انىزذج األفُح 

 انًدًىػح

 (ج)

 إنً 15يٍ 

21 

و  + 2×سٌ + 2×إذ)= يؼذل انىزذج انًُهدُح 

ٌ×1)\ 05 

و  + 1×و ق)= يؼذل انىزذج االعتكشافُح 

 02 \(1×ج

 انًدًىػح

 (د)

 إنً 22يٍ 

يؼذل انغذاعٍ  28

 األول
= 

 1×و ق + 1×و ٌ + 2×سٌ+ 2×إذ + 2×خ و إ + 2×ير + 2×و إ + 2×إ ج)

 (1×إٌ + 1 ×و ج+ 
 

 انًدًىػح

 (هـ)

 إنً 29يٍ 

35 
16 

 انًدًىػح

 (و)

 إنً 36يٍ 

42 
 31 \(15×انثاٍَ يؼذل انغذاعٍ+  16×يؼذل انغذاعٍ األول)=  انًؼذل انغُىٌ

 رياضياث؛ :سٌ إحصاء؛ :إذ تاريخ الوقائغ؛ :خ و إ هحاسبت ػاهت؛ :ير هدخل لإلقتصاد؛ :و إ إقتصاد جزئي؛ :إ ج

 . إنجليزيت:إٌ هدخل لإلجتواع؛ :و ج هدخل للقانوى؛ :و ق هنهجيت؛ :و ٌ
 



 اكتغـــــاب انًقــــاَُظ واالَتقـــــال إنً انغُـــح انثاَُـــــح

َؼتثش انًقُاط يكتغثا إرا 

 كاٌ
 َتى اكتغاب انًقُاط انًؼٍُ وانسصىل ػهً أسصذج انًقُاط 10 ≤يؼذل انًقُاط 

تؼتثش انىزذج يكتغثح إرا 

 كاٌ
 َتى اكتغاب خًُغ انًقاَُظ انًكىَح نهىزذج وانسصىل ػهً أسصذج انىزذج انًؼُُح 10 ≤يؼذل انىزذج 

َؼتثش انغذاعٍ يكتغثا إرا 

 كاٌ
 ≤يؼذل انغذاعٍ 

10 

 30)َتى اكتغاب خًُغ انًقاَُظ انًكىَح نهغذاعٍ وانسصىل ػهً أسصذج انغذاعٍ 

 (سصُذا

 تؼتثش انغُح يكتغثح إرا كاٌ
 ≤انًؼذل انغُىٌ 

10 
 60)اكتغاب خًُغ يقاَُظ انغُح أونً وتسصُم أسصذج انغذاعٍُُ األول وانثاٍَ 

 (سصُذا
 

َُتقم انطانة إنً انغُح انثاَُح فٍ انذوسج 

 األونً
 سصُذا قثم انذوسج االعتذساكُح 60إرا زصم ػهً يدًىع 

َُتقم انطانة إنً انغُح انثاَُح فٍ انذوسج 

 انثاَُح
 سصُذا تؼذ انذوسج االعتذساكُح 60إرا زصم ػهً يدًىع 

 َُتقم انطانة إنً انغُح انثاَُح تتأخُش
فٍ أزذ  10سصُذا ػهً األقم، ششط أٌ ال َقم يدًىع األسصذج ػٍ  30إرا زصم ػهً 

 انغذاعٍُُ

 فٍ خًُغ انساالخ األخشي َؼتثش انطانة ساعثا
 

 انًدًىػاخ األعاتزجانًؼايم انشصُذ  انًقُاط انىزذج

انىزذج األعاعُح 
 

 21و خ أط : انشيض
 16: يدًــىع األسصذج

 06: يدًىع انًؼايالخ

 02 06 02اقتصاد خضئٍ 
 (ب)؛  (أ) عازهٍ نضهش

 (د)؛  (ج)عهطاٌ كشًَح 

 (و)؛  (هـ)ضاوٌ ػهىاٌ 

 02 06 إلداسج األػًاليذخم 
 (ب)؛  (أ) نخضاسٌ صانر

 (د)؛  (ج)كؼىاٌ عهًُاٌ 

 (و)؛  (هـ)نؼىس فشَذ 

 02 04 02يساعثح ػايح 
 (ب)؛  (أ) قىاعًُح هثح

 (د)؛  (ج)يشَخٍ ػثذ انشصاق 

 (و)؛  (هـ)صَشق عىعٍ 

انىزذج انًُهدُح 
 

 21و خ و : انشيض
 11: يدًــىع األسصذج

 06: يدًىع انًؼايالخ

 02 04 02إزصاء 
 (ب)؛  (أ)تشصوق فُالنٍ 

 (د)؛  (ج)طُاس أزغٍ 

 (و)؛  (هـ)يقًُر صثشٌ 

 02 04 02سَاضُاخ 
 (ب)؛  (أ) زًشوػ زغٍُ

 (د)؛  (ج) يىط إنهاو

 (و)؛  (هـ) تىشسُظ ساتر

 02 03 01 إػالو آنٍ
 (ب)؛  (أ) 

 (د)؛  (ج) 

 (و)؛  (هـ) 

انىزذج االعتكشافُح 
 

 21و خ إط : انشيض
 02: يدًــىع األسصذج

 02: يدًىع انًؼايالخ

 01 01  تداسٌقاَىٌ
 (ب)؛  (أ) 

 (د)؛  (ج) 

 (و)؛  (هـ) 

 01 01  انًُظًاخػهى اختًاع
 (ب)؛  (أ) 

 (د)؛  (ج) 

 (و)؛  (هـ) 

 : انىزذج األفقُح
 21و خ أف : انشيض

 01: يدًــىع األسصذج
 01: يدًىع انًؼايالخ

 ال تىخذ دسوط 01 01إَدهُضَح 

 (ب)؛  (أ)

 (د)؛  (ج)

 (و)؛  (هـ)

  15 30 انغذاعٍ انثاٍَ
 

تىصَغ األفىاج ػهً 

 انًدًىػاخ
 زغـــــاب انًؼــــــذالخ 



 (أ) انًدًىػح
 إنً 01يٍ 

07 

 

 0,6×ػاليح االيتساٌ+  0,4×ػاليح األػًال انًىخهح= يؼذل انًقُاط

 انًدًىػح

 (ب)

 إنً 08يٍ 

14 

 + 2×و إد + 2×إ ج)= يؼذل انىزذج األعاعُح 

 06 \(2×ير
 إٌ= يؼذل انىزذج األفُح 

 انًدًىػح

 (ج)

 إنً 15يٍ 

21 

إع  + 2×سٌ + 2×إذ)= يؼذل انىزذج انًُهدُح 

 06 \(2×آ

ع إج  + 1×ق تح)= يؼذل انىزذج االعتكشافُح 

 02 \(1×و

 انًدًىػح

 (د)

 إنً 22يٍ 

يؼذل انغذاعٍ  28

 األول
= 

ع إج  + 1×ق تح + 2×إع آ + 2×سٌ+ 2×إذ + 2×ير + 2×و إد + 2×إ ج)

 (1×إٌ + 1 ×و
 

 انًدًىػح

 (هـ)

 إنً 29يٍ 

35 
15 

 انًدًىػح

 (و)

 إنً 36يٍ 

42 
 31 \(15×انثاٍَ يؼذل انغذاعٍ+  16×يؼذل انغذاعٍ األول)=  انًؼذل انغُىٌ

 إػالم :إع آ رياضياث؛ :سٌ إحصاء؛ :إذ هحاسبت ػاهت؛ :ير هدخل إلدارة األػوال؛ :و إد إقتصاد جزئي؛ :إ ج

 . إنجليزيت:إٌ ػلن إجتواع الونظواث؛ :ع إج و قانوى تجاري؛ :ق تحآلي؛ 


