
 

  

 
 

٢٠٢٠  القاهرة جوته لمعهد  
 

  

 واألحكام الشروط
 العامة
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 الشروط واألحكام العامة لمعهد جوته القاهرة

 

 

 السن

 تعليم اللغة األلمانية بمعهد جوته، راتيمكن للدارسين فوق السادسة عشرة عاما االلتحاق بدو

 عشرة تقديم ما يفيد موافقة ولي األمر. الثامنةسة ممن تحت سن راوالبد للمتقدمين للد

 .للسن المناسبة ألداء امتحانات المعهد فيمكن االطالع عليها في الئحة امتحانات معهد جوته أما بالنسبة

 

 سيةاعدد الدارسين بالدورة الدر

 دارساً، أما عدد 12دارساً وال يقل عن  18عن راسية ال يزيد عدد الدارسين بأي دورة د

 دارسين، ويحتفظ معهد جوته بالحق في إلغاء 5المتقدمين لالمتحانات الرسمية فال يقل عن 

 امتحان في حالة عدم اكتمال الحد األدنى من عدد المتقدمين في فترة التسجيل وأسية ادورة در

 سية واالمتحانارترد المتقدمون رسوم الدورة الدسية أو امتحان يساروفي حالة إلغاء أي دورة د

 .الكامل وال يمكن التقدم بمطالبات أخرىب

 

 التسجيل

  سية واالمتحانات حسب أسبقية التسجيل وطالما هناك أماكن شاغرةرات الدرايتم االلتحاق بالدو

 شخصيا بشرط إحضار جواز سفر ساري المفعول وصورة SD1  يتم التسجيل المتحان

 ت أوراتعلق بااللتحاق بالدوير األخير فيما راحديثة. ويحتفظ معهد جوته بالقشخصية 

 .ر على التسجيل في ميعاد معين للدورة الدارسية أو االمتحانرااالمتحانات وال يمكن االص

 .وبالنسبة للمتقدمين لاللتحاق بمعهد جوته دون السن القانونية، البد من موافقة ولي األمر

 أي)ت الخاصة بالمبتدئين اردويتم إلحاق المتقدمين الذين ليس لديهم معرفة لغوية سابقة بال

 ء اختبارراباللغة األلمانية فالبد من اجأما المتقدمون ممن لديهم معرفة سابقة (  A1۰1 مستوى

 تحديد المستوى الخاص بمعهد جوته قبل إلحاقهم بالمستوى المناسب لهم. أما الدارسون الذين

 يتقدموا مباشرة لاللتحاق بالدورةت الثالثة السابقة بنجاح فيمكنهم أن رااجتازوا احدى الدو

 .سية التاليةراالد

 

 اختبار تحديد المستوى

 ء اختبار تحديد المستوى بعد دفع الرسوم الخاصة به. يهدف اختبار تحديد المستوىرايمكن اج

 سية التي تناسبه، وال يحلرالك إللحاق الدارس بالدورة الدفقط إلى معرفة المستوى اللغوي وذ
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 .االمتحانات المركزية او تصدر به شهادة تثبت المستوى اللغوي للدارسمحل 

 .ال يمكن استرداد رسوم امتحان تحديد المستوى عند العدول عن االمتحان

 

 األسعار

 ت الدارسية ثمنراالتسجيل، وال تشمل رسوم الدو تسري األسعار وشروط التخفيض المعلنة وقت

 .ذلكسية إن لم يعلن غير راالكتب الد

 

 شروط دفع الرسوم

 .يتم دفع الرسوم نقدا أو ببطاقة اإلئتمان يوم التسجيل

 

 سيةراتغيير الدورة الد

 سيةاربررة خالل األسبوع األول من الدورة الدرية مراسية لظروف اضطرايمكن تغيير الدورة الد

 جعة المدرسرام تحاق بها، والبد مند االلراسية المدراوجود أماكن شاغرة في الدورة الوبشرط 

 ت قبل التحويل و يتم ذلك مقابل تحصيل رسوم إداريه يحددهاارالمسئول ومكتب تسجيل الدو

 .المعهد

 

 جع واسترداد الرسومراالت

 رة. وبالنسبةالمتحان كتابًة لمعهد جوته القاهسية أو اراجع عن الدورة الدراالبد من تبرير الت

 .موافقة ولي األمر على ذلكللدارسين دون السن القانونية فالبد من 

 سيراايام عمل من بداية الفصل الد قبل مدة ال تقل عن خمسة راسيةجع عن الدورة الدراعند الت

 جع بحد أقصى خمسة أيامراكرسوم ادارية. وعند الت % 10 يتم استرداد قيمة الدورة بعد خصم

 من المبلغ كمصاريف % 20سية يتم استرداد الرسوم ويتم خصم راعمل بعد بداية الدورة الد

 .إدارية

 جع خالل فترة التسجيل يتم استرداد رسوم االمتحانرامتحانات الرسمية، فان تم التأما بالنسبة لال

 جنيه مصري كرسوم ادارية وال يتم استرداد اية رسوم بعد انتهاء فترة 300بعد خصم مبلغ 

 .التسجيل
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 الشهادات

 سية ما يفيد اجتيازهم لها بنجاح بشرط االنتظام فيراالدارسون في نهاية الدورة الد يتسلم

 . يتم اخطار مؤدي االمتحانات(سيةارمن إجمالي عدد الحصص الد % 70 في العادة)الحضور 

 بالنتيجة في خالل أسبوعين من انتهاء االمتحان بأكمله. وفي حالة فقدان شهادة اجتياز

 .االمتحان يمكن إصدار شهادة بديلة نظير رسوم

 

 الشكاوى

 سية واالمتحانات التي يقدمها معهد جوته همرات الدارعن تلقي الشكاوي بالنسبة للدو المسئولون

 سية واالمتحانات بالمعهد. للتعرف على الطرق األخرى للتظلم منرات الدورامديرو الد

 .جعة الئحة االمتحاناترااالمتحانات برجاء م

 

 الدارسين ما يجب علي

 بالقواعد التنظيمية لمعهد جوته القاهرة. يحتفظ معهد جوته لنفسه فى حاالت قياميلتزم الدارسون 

 شخص بتوجيه إتهام باطل أو إهانه، أو التقليل من شأن معهد جوته أو أى من العاملين لديه

 ت اللغهراك فى دوراإلشتعبر وسائط التواصل اإلجتماعى بحق حرمان ذلك الشخص من ا

 ى يقدمها المعهد، أو حرمان الشخص من دخول المنشأت الخاصهمج التراوالفعاليات والب

 .بالمعهد

 

 حماية سرية البيانات

 يتعامل معهد جوته ويستخدم البيانات الشخصية للدارسين بغرض تحقيق ما تم االتفاق عليه مع

 الدارس في العقد المبرم بينهما، وبموجب السماح القانوني الممنوح لمعهد جوته في هذا الشأن

 .يمكن االطالع على التفاصيل في مرفق نظام سرية البيانات المنفصل

 

 الكتب والمواد التعليمية

 سية و ذلك تطبيقاراالغير أصلية اثناء الحصص الد ال يسمح بتداول الكتب و المواد التعليمية

 .لقانون حماية حقوق المؤلف
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 حق الخصوصية

 سية أوراصوتي آلخرين أثناء الحصص الد جيلفية أو فيديو أو تسراال يسمح بعمل صور فوتوغ

 خارجها بالمعهد إال بموافقة األشخاص الصريحة وذلك طبقاً لحماية الخصوصية للدارسين

 .والعاملين بالمعهد
 

 المسئولية

خسائر ألسباب  ماته أو عند حدوثزاعدم تحقيق التال تقع على معهد جوته أو العاملين به اية مسئولية عن 

حالة أن يطرأ  أو قهريه ناتجه عن أحداث خطيرة أو أوضاع إستثنائية في حالة حدوث ظروف و دتهراخارجة عن إ

أي نوع من التغيير علي األوضاع السائده التى تم فيها االتفاق على الدورة الدراسية وكان كل ذلك خارجا عن 

الكوارث الطبيعية او تفشى األوبئة مثل أعمال الشغب أو الحروب أو الصراعات اإلرهابية و)نطاق سيطرة المعهد 

على سبيل المثال من ) الدراسيه يحتفظ المعهد بحقه في إجراء تعديالت على الدورة( و االمراض ، وما إلى ذلك

 (.انعقادها مكان حيث موعد أو

و سيقوم المعهد فى هذه الحالة اإلستثنائيه باإلبالغ عن دورات دراسيه بشكل مختلف يمكنكم قبولها أو 

االنسحاب منها وفسخ العقد المبرم مع معهد جوته ويكون ذلك خالل مده يحددها المعهد وفي حالة أن يتم 

اتخاذ قرارباالنسحاب من العقد والتوقف عن الدراسه فسيقوم المعهد برد أي مدفوعات تم تحصيلها بموجب 

 .ره الدراسيهاالتفاق المبرم وذلك إما بشكل كلي أو جزئيا حسب المده المنقضيه من الدو

 

 القضاء المختص

 .عاتازقضاء المصري هو المختص بفض النال

 

 قابلية التجزئة

 ء أو بعض التفاصيل من الشروط واألحكام العامة لمعهد جوته القاهرة، تبقىازفي حالة إلغاء أج

 البنودئها سارية المفعول. ويتم استبدال البنود الملغاة بأخرى صحيحة قانونياً تقارب ازبقية أج

 .السابقة في المضمون واآلثار االقتصادية

 

 النسخة سارية المفعول

 يسري العمل بالنسخة سارية المفعول من الشروط واألحكام العامة لمعهد جوته. وهي في العادة

 النسخة المنشورة على موقع معهد جوته القاهرة على شبكة االنترنت. في حالة عدم تطابق نسخة
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 .بالنسخة العربيةلعامة لمعهد جوته القاهرة باللغة األلمانية مع النسخة العربية يتم العملالشروط واألحكام ا

 

 قواعد ُملزمة

 يتم نشر المعلومات الحديثة الخاصة باألسعار ومواعيد التسجيل على موقع معهد جوته القاهرة

 (www.goethe.de/kairo)  .على شبكة االنترنت

 جعة الئحة االمتحانات الخاصةارء االمتحانات يرجى ماراجأما لمعرفة تفاصيل أخرى عن 

 .ء االمتحانات المختلفةاربمعهد جوته وقواعد اج
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 معهد جوته القاهرة

 سة اللغةراقسم د

 شارع حسين واصف ١٧

 ميدان المساحة  الدقى

 محمد فريد ٧ص . ب . 

 القاهرة ١١٥١٨

 

 + ۲۰۲۰۰۳۳۳٤٧٨۰۰ت : 

 + ۲۰۲۰۰۳۳۳٥٤٧۰۲فاكس: 

Sprache-Kairo@goethe.de 

 


