
        

 2019نظام االمتحانات في معهد جوته القاهرة 

 نظام التسجیل لإلمتحان

، حیث تصدر الشهادة لمرة واحدة فقط لذا نحرص على ساري لتسجیل لالمتحان بإحضار جواز سفریلتزم الطالب عند ا .1
عن تطابق االسم فى كل من جواز السفر    الطالب مسئوالكتابة االسم باألحرف الالتینیة مطابقا لجواز السفر  ویعد 

 بعد إصدار الشهاده  تعدیل البیاناتوایصال دفع مصروفات اإلمتحان.  ونحیط سیادتكم علمًا بأن 

 . أیام عمل 3جم ویستغرق ذلك   300: دفع الرسوم یتم مقابل

ل شخص آخر بالتسجیل له فإن تعذر ذلك فله أن یوك Start Deutsch 1یلتزم الطالب  بالتسجیل شخصي إلمتحان  .2
 ولكن علیه اوًال  ملئ األتى: من على موقعنا صفحة المشورة والمعلومات: 

https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/inf.html  نموذج التقدیم  ونموذج التفویض ونموذج حمایة سریة
البیانات ونموذج اإلطالع على الشروط واألحكام الخاصة باإلمتحانات  وارسالها مع صورة جواز السفر وكذلك صورة 

  iro@goethe.deKa-fungenüPrشخصیة إلكترونیًا إلى: 
 من على الصفحة الخاصة بكل إلكترونیااستمارة التسجیل تمأل  Start Deutsch1لكل اإلمتحانات األخرى ماعدا  .3

  ویتم إرسالها وذلك على النحو التالى: األیام المخصصه للحجزفى  إمتحان
یفون ن سیادتكم عدم إستخدام التلتوب یدعم محرك البحث إنترنت إكسبلورر، ونرجو م الب یجب توافر جهاز كمبیوتر أو .أ

  المحمول للتسجیل.
م من صباح یو  وفى الساعه العاشرة یسبق كل إمتحان موعد للتسجیل موجود بجانب تاریخ اإلمتحان الم ارد حجزه ، .ب

 لفأره. االتسجیل یتم تفعیل میعاد تسجیل اإلمتحان بأن یتحول لونه إلى اللون األزرق، عندئذ نرجو من سیادتكم النقر علیه ب

بمجرد النقر على میعاد تسجیل اإلمتحان تفتح صفحة إستمارة التسجیل إلكترونیًا، نرجو من سیادتكم ملىء بیانات التسجیل  .ت
 كترونیًا. یتم إرسالها لقسم اإلمتحانات إل على الصفحه حتى

ق ار ألو وا لدفع الرسوم محدد وعدمب المعهد لسیادتكم لتأكید الحجزفى خالل ثالثة أیام عمل یتم إرسال إیمیل من طرف  .ث
 المطلوبه. 

 ا إلى هناك. فأحیانًا  تصل رسالة التأكید من Spam/Junk Mailوكس وكذلك ال اإلنب مراجعةنرجو من سیادتكم  .ج

یجب إرسال إستمارة التسجیل لإلمتحان خالل مواعید حجز اإلمتحان وخالل مواعید العمل الرسمیه: من األحد إلى  .ح
 . یتم بحث طلبات التسجیل لإلمتحان تباعا حسب ترتیب ورودها، ظهرا 2وحتى الساعة  10الخمیس بین الساعة 

 وال تتم الموافقه على الطلبات الغیر مستوفاه للشروط السابق ذكرها.  

یخصص عدد محدود من األماكن للمتقدمین من غیر طالب المعهد، وفي حال الموافقه على الطلب یتم إبالغ سیادتكم  .خ
 وبذلك فقط یتأكد حجز سیادتكم لإلمتحان.  كترونیة ،لعن طریق رسالة التأكید اإل ثالثة أیام عملل بذلك في خال

   إال بعد دفع مصروفات اإلمتحان فى الموعد المحدد من قبل معهد جوته القاهره. نهائیایعتبر الحجز  وال
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   :التوكیل بالتسجیل لالمتحانات .د

 متحان شخصیا، نرجو من سیادتكم األتى: في حال عدم تمكنكم من سداد رسوم اال

 ،  إلكترونیاإستمارة التسجیل : ملء أوال 

نماذج على النحو التالى: نموذج  3: بعد إستالم رسالة التأكید بوجود حجز لسیادتكم لدینا، یتم ملىء نماذج التفویض) ثاني 
التفویض، نموذج حمایة سریة البیانات ونموذج اإلطالع على الشروط واألحكام الخاصة باإلمتحانات( ویتم إرسالهم مع صورة 

 اإلیمیل التالى:   إليشخصیة وصورة من جواز السفر الخاص بسیادتكم وبطاقة الشخص المفوض 

 Prüfungen-Kairo@goethe.de 
 . كتروني أوال ال یتم اإلعتداد بنماذج التفویض إال فى حال الحصول على حجز فى اإلمتحان إل جدا: هام 

ى سم عل،  ویمكن لسیادتكم طلب إضافة اإلیتم اإلعالن عن ذلك على موقعنا فى حالة إكتمال العدد ، قائمة اإلنتظار: .ذ
 : قائمة اإلنتظار وذلك عن طریق إرسال إیمیل إلى العنوان التالى

Kairo@goethe.de-fungenüPr    واذا تخلف أحد الحاجزین عن الدفع یتم إبالغ سیادتكم عن طریق اإلیمیل
 بالحضور لدفع مصروفات اإلمتحان. 

 Start Deutsch 1 & Goethe Test PROفى اإلمتحانات التالیه: بالحضور شخصیا یكون التسجیل لإلمتحان   .ر
 یتم التقدم له عن طریق موقع اإلمتحان التالى:  :Test DAFإمتحان ال  ز.

https://anmelden.testdaf.de/gast/testdaf/teilnehmer/showHome.do?target=showBooking 

 أما بالنسبة لمؤدى أیا من اإلمتحانات من ذوى االحتیاجات الخاصة فیمكنهم تقدیم طلب بهذا الشأن ثم یتم تحدید موعد  .4

 Kairo@goethe.de-Prüfungen : شهور 3 اإلمتحان الخاص خالل 

 اإلمتحان: التارجع وتأجیل .5

  جم 300اإلمتحان مقابل خصم مصروفات إداریة قدرها أداء عن  التراجعیحق للطالب  خالل فترة التسجیل: .أ
 عن عدم إمكانیة رد رسوم اإلمتحان بعد انتهاء فترة التسجیل. ا نعتذر تمام و

وذلك للموعد التالى  فقطلمره واحده دخول اإلمتحان  تأجیل یحق للطالب حتى التاریخ الموجود على إیصال الدفع: .ب
 عن رد رسوم اإلمتحان.   ونعتذر تماما مصروفات إداریة  جم 300المتاح مباشرة، فى هذه الحاله یتم دفع 

 فى حالة تقدیم طلب التأجیل بعد إنتهاء المدة المحددة  نعتذر نهائیا عن رد رسوم اإلمتحان أو تغییر موعد اإلمتحان: .ت

 بهذا الخصوص.  إستثناءات، كما نعتذر عن أى )التاریخ الموجود على اإلیصال(

 القواعد یوم االمتحان

دخول واال فلن یسمح له ب  إیصال سداد الرسوموكذلك  جواز سفره/البطاقة الشخصیةیلتزم الطالب یوم االمتحان بإحضار  .6
 االمتحان. 

 نصف. الو  یبدأ االمتحان فى تمام الساعه التاسعه صباحًا ویكون الحضور فى الساعه الثامنه .7

 فى حالة الحضور بعد بدء اإلمتحان ال یحصل الطالب على أي وقت إضافي. 

 یمنع تمامًا دخول أجهزة المحمول إلى قاعات اإلمتحان أو قاعة التحضیر.  .8
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  التظلمات واإلطالع على أوارق اإلجابه

ة عن طریق ه القاهر االمتحان مباشرة لدى المختص بذلك في معهد جوت بعد بسیر االمتحانتقدم الشكاوى المتعلقه  .9
 . بالمعهدمكتب التسجیل 

من تاریخ إعالن النتیجة  ویتم ذلك بإرسال إیمیل على العنوان  أسبوعینخالل  من نتیجة اإلمتحان التظلم  یكون .10
 التالى: 

 victoria.demjanenko@goethe.deمیاننكو: السیدة: فیكتوریا د  B1 –A2  –A1فیما یخص اإلمتحانات التالیه: 
  mahy.awaad@goethe.deالسیدة: ماهى عواد:   C2 –C1  –B2فیما یخص اإلمتحانات التالیه: 

 یحق للمعهد رفض التظلمات الغیر المسببة. 

 عند اإلطالع على أوارق اإلجابه ال یسمح لصاحب الطلب نقل او تصویر أو نسخ األوارق. 

 ت إلى التظلمات التي یتقدم بها أقارب الطالب أو اصدقاؤه إذ علیه أن یقدمها شخصیًا . ال یتم االلتفا .11

 اإلطالع على النتیجه من على الموقع اإللكترونى                      

من تاریخ إعالن النتیجه وذلك بالدخول على هذا الموقع  بدءا االطالع على النتیجة إلكترونیًا یكون  .12
https://www.goethe.de/ins/eg/de/sta/kai.html?wt_sc=kairo   من خالل إنشاء حساب علي 

Mein Goethe.de  الموجود علي هذا الرابط، و تحت عنوانMeine Kurse und Prüfungen 
 االمتحان دخال رقم الطالب فى یتم إ

 ) أرقام Teilnehmernummer  10یوجد على اإلیصال:  (
 نتیجة اإلمتحان بأجزائهإظهار  فسوف یتم

  الشهادات

 .یلزم لتسلم الشهادات إحضار أصل جواز السفر أو البطاقة الشخصیة    .13
 ًة في موعد اقصاه أسبوعین من تاریخ االمتحان.  تصدر الشهادات عاد    

 تفویض إستالم الشهادات 
استالم الشهاده بنفسه لكي یتسلمها عنه شخص آخر، نرجو من سیادتكم ملئ  و تب التسجیل لمن ال یستطیع الحضورفى مك

ضوركم ، فى حالة تعذر حاإللكترونينموذج التفویض فى مكتب التسجیل. یتم اإلعالن عن موعد تسلم الشهادات على موقعنا 
  . بالمعهدأسابیع فى مكتب التسجیل   4، فإمكانكم تسلمها خالل الیوم المحددشخصیًا إلستالم الشهاده فى 

  لتسلم الشهادات. جم 300 رسوم تأخیرو قدرهایتم تحصیل  التاریخ المحدد و المعلنأسابیع من  4بعد أما 
 

  فقدان الشهادة
 .  جم300بدل فاقد خالل عشر سنوات من مكتب التسجیل مقابل رسم قدره  إستخراجفي حال فقد الشهادة یمكن  .14
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 الئحة وشروط  ونماذج اإلمتحانات

 لإلطالع على نماذج االمتحانات ونظام وشروط أداء اإلمتحانات على موقعنا اإللكترونى،  .15

 

  :التدریباتتحت بند  إمتحان نموذج لكلحیث یوجد 
1 Goethe-Zertifikat: Start Deutsch 1:  https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzsd1.html  
2 Goethe-Zertifikat A2: https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzsd2.html  
3 Goethe-Zertifikat B1: https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzb1.html  
4 Goethe-Zertifikat B2: https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzb2.html  
5 Goethe-Zertifikat C1: https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzc1.html  
6 Goethe-Zertifikat C2: https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzc2.html  

 

 https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/inf.html  رابط التالي:حضیر لإلمتحان: موجوده تحت المواد الت      .16

 : یحتفظ معهد جوته القاهرة بحقه فى إجارء تعدیالت على الئحة نظام اإلمتحانات بدون إخطار مسبق.  ملحوظه هامة 

   2019ینایر  30التاریخ:                                           

  

 إقرار 

باالطالع على شروط االمتحان وتعلیماته والالئحة المنشورة في شبكة اإلنترنت وذلك قبل أداء  بإلتزاميأقر أنا الموقع أدناه 
 االمتحان. 

  

  

   االسم: 

  

   التوقیع:             التاریخ: 

https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzsd1.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzsd1.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzsd1.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzsd2.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzsd2.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzsd2.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzb1.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzb1.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzb1.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzb2.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzb2.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzb2.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzc1.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzc1.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzc1.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzc2.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzc2.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzc2.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/inf.html
https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/inf.html

	القواعد يوم الامتحان
	التظلمات والإطلاع على أوارق الإجابه
	الإطلاع على النتيجه من على الموقع الإلكترونى
	الشهادات
	فقدان الشهادة
	إقرار

