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ال يجىز  للاللىأ ني يى ى  ىللة أىث ن  ى   :على  نهى  (80تنص الالئحة التنفيذية لتنظيي  الامعايم) اعيم   

مي سهتيي زيجز  لمجلى  لل ليىث للتى  يل للاىلأ للىضيي أفىزل ىةى أتن  سىهتيي مى  للت ىت  للى  لالمت ىلي 

زضلك ميمل عتل الأ للة أىث لععتلتيىث زللة أىث  ،سهث للتلليث م  للم   لت للت   سىزل مينلمي لل ل ج م  لل

 لألزل  م  لل ليلت للت  لي  ىنل م أث إعتلتيث.

لاىىلأ للة أىىث أىىىا للهنلليىىث زللة أىىث للهنلليىىث  ياييول لعا ييك ال  ييية لييالو  ل ييا عييم ت يي   التيي  يصو  

زىللهسىىث للى  لل ليىلت للتى  ت ىزي مىتا للت لسىث ىنىل ، مىي لل ىل ج  ىة صتيي إفلميتيي للت ت  للى  لالمت ىلي

يعلمىىا اىىلأ للة أىىث لل لهيىىث ىلل ليىىلت للتىى  ىنىىل م أىىث إعتلتيىىث ز ىىضلك اىىلأ  ، مسىىث سىىهزلت علىى  لألأىىا

ضل  سىىأ اللىىأ  للة أىىث لل لل ىىث ىلل ليىىلت للتىى  لىىي  ىنىىل م أىىث إعتلتيىىث معلملىىث اىىلأ للة أىىث أىىىا للهنلليىىث، زل 

هنلليىث ميمىل ال ي يىىت على  هصىم عىتت م ىى  لت ةىضو للة أىث نز مى  للم ىى   للزل ىت مى  لل ليىلت للتىى  للة أىث لل

يىىت   ىنىىل م ىى   زل ىىت مىى  للسىىهث للهنلليىىث زضلىىك ىصىى م للهخىى  عىىي للم ىى  لت للم تلةىىث مىىي مىى   سىىلى ث 

   ل ل  م  لالمت لي  ت  يت  هجل  .

اسيتد ا  نيص  2015( لسينة 1474ق   السي  العهن ك  ئيك عا يك اليول اق قي ا   قي  ا 

د يمنون  1975( لسينة 809( عن الالئحة التنفيذية الصم    د  ا   ئييك الاعهو يية  قي  ا80العم   ا

 2015يطدق ل يا الطيالا العسيتا ين ايا الايم  الايمعاا - 1972( لسنة 49تنظي  الامعام)  ق  ا

 والذي ينص ل ا :  ، - 2016/

 التقدم لالمتحان شروط وفرص
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) ال يجز  للاللأ ني يى ي ىللة أث ن  ى  مىي سىهتيي، زيجىز  لمجلى  لل ليىث للتى  يل للاىلأ للىضيي 

أفىىزل ىةىى أن  سىىهتيي مىى  للت ىىت  إلىى  لالمت ىىلي مىىي لل ىىل ج مىى  للسىىهث للتلليىىث مىى  للم ىى  لت للتىى   سىىىزل 

 ىنل م أث إعتلتيث.مينل، زضلك ميمل عتل الأ للة أث لععتلتيث زللة أث لألزل  م  لل ليلت للت  لي  

زيجىىىز  لمجلىىى  لل ليىىىث عىىىلزا علىىى  مىىىل ت ىىىت  للتىىى  يل لاىىىلأ للة أىىىث أىىىىا للهنلليىىىث زللة أىىىث للهنلليىىىث 

ىة صتيي إفلميتيي للت ت  إلى  لالمت ىلي مىي لل ىل ج ، زىللهسىىث إلى  لل ليىلت للتى  ت ىزي مىتا للت لسىث 

للت  ىنل م أث إعتلتيث ز ضلك للة أىث  ىنل  م  سهزلت عل  لألأا يعلما الأ للة أث لل لهيث ىلل ليلت

 لل لل ث ىلل ليلت للت  لي  ىنل م أث إعتلتيث معلملث الأ للة أث أىا للهنلليث.

ضل ت لم للاللأ عي ت زا لالمت لي ىعض  أن ى ي ىل  مجل  لل ليث مل ي سأ غيلى   سزًىل.  زل 

  تي  فعيم جًتل.  زيعتى  للاللأ للمتغيأ عي لالمت لي ىغي  عض  م ىزا  لسًىل ىت 

 

 


