معهد جوته القاهرة :نظام االمتحانات الخاصة بالشباب و النشئ ٢٠٢٠/٢٠١٩
نظام التسجيل لالمتحان
 -١يتم التسجيل لالمتحانات من خالل المدرسة التى يدرس بها الطالب ،وتقوم المدرسة بارسال االوراق التالية بالبريد االلكترونى:
أ -استمارة التسجيل التى تحتوى على اسم الطالب بالحروف العربية والحروف الالتينية وتاريخ ميالده.
برجاء مالحظة ان الشهادة تصدر مرة واحدة بالحروف الالتينية فقط وال يمكن تصحيح االسم بعد صدور الشهادة.
ب -صورة شخصية للطالب.
ج -صورة من شهادة ميالد الطالب أو جواز السفر (إن وجد).
د -خطاب من المدرسة باسماء الطلبة المتقدميين لإلمتحان ومختوم بختم المدرسة .ويحق للمدرسة تقديم طالبها فقط
لالمتحانات
 -٢ال يقل عدد الطلبة المتقدميين لإلمتحان من قبل المدرسة عن  ١۲طالب.
 -٣للطلبة الراغبين فى اجراء امتحان  B1للشباب ،البد من احضار صورة من جواز السفر وصورة شخصية.

دفع الرسوم
يتم دفع الرسوم نقدا في مقر المعهد بالدقى لألستاذ/أسامه رزق ،المسئول عن إمتحانات الطلبه والنشىء ،وذلك يومى االحد

والثالثاء من كل اسبوع من الساعة  ١٠الى  ١ظه ار .هام جدا :ال يتم الحضور لدفع المصروفات إال بعد بعد تحديد موعد مع

األستاذ /أسامه رزق .األيميلusama.rezk@goethe.de :

التواصل تليفونيا يومى االحد و الثالثاء من كل اسبوع من الساعة  ١٠الى  ١ظهرا .وذلك على الرقم التالى:

٠١٢٧٨٦٦٧٩٨٣

التراجع عن االمتحان
بعد دفع رسوم االمتحان ال يجوز التراجع عنه أو تاجيل موعده .ونعتذر عن عمل أى إستثناءات بهذا الشأن.

منحة السفر الى المانيا
تكون منحة السفر الى المانيا للطالب المتفوقين فى امتحان  Fit 1/Fit 2ممن هم دون  ١٦عاما ,على ان يكون الطالب قد

اجرى االمتحان من خالل مدرسته وليس منفردا .مع مراعاة اآلتى:
مراعاة شروط السفر المتعلقة بوباء كورونا

فى حالة المدارس الحكومية و التجربية يجب ان يكون الطالب فى الصف الثالث االعدادى ويكون عمره اقل من  ١٦عاما و تفوق
فى امتحانFit 1

فى حالة المدارس الخاصة يجب ان يكون عمر الطالب من  ١٢الى  ١٦عاما و تفوق فى امتحان Fit 2
ملحوظة هامة:
ليس للطالب الذين يجرون االمتحان منفردين اى حق فى منحة السفر حيث تعتبر المنحة مقدمة للمدرسة تشجيعا لها علي
االهتمام باللغة األلمانية

القواعد يوم االمتحان
يبدأ االمتحان في تمام التاسعة صباحا على ان يكون حضور الطالب قبل موعد االمتحان بنصف ساعة (في الثامنة والنصف

صباحا) يمنع منعا باتا دخول اجهزة التليفون المحمول الى قاعة االمتحان أو قاعة التحضير.

يقوم المدرس المصاحب لطلبة المدرسة بمراجعة اسماء الطلبة والتأكد من صحة كتابتها بالحروف الالتينية التى ستصدر بها
الشهادة.

تسليم الشهادات
يتم تسليم الشهادات مجمعة لكل مدرسة وذلك في مقر المعهد بالدقى وذلك فى الموعد المتفق عليه مسبقا.
يحمل مندوب المدرسة جواب مختوم من ادارة المدرسة تفوضه فيه باستالم الشهادات ،وال يحق ألحد غيره (الطلبه أو ذويهم) إستالم
الشهادات.
للطالب الذين يجرون االمتحان منفردين يتم تسليم الشهادة الحد الوالدين بعد اظهار مستند يثبت القرابه او تقديم صورة من شهادة
الميالد.
ال يتم إعالن النتيجه قبل الموعد المذكور ،ولحماية سرية البيانات ال يتم إبالغ النتيجه بالتليفون.

في حالة وجود شكوى
تقدم الشكاوى الخاصة بسير االمتحان فور االنتهاء من االمتحان مباشرة لدى المختص بذلك في معهد جوته القاهرة عن طريق

التواصل مع المسئول عن إمتحانات الطلبه والنشىء :أسامة رزق .على ان يكون رافع الشكوى ولى االمر في حالة كون الطالب
قاصر.
اما االعتراض على نتيجة االمتحان فيقدم مكتوبا خالل اسبوعين من تاريخ اعالن النتيجة وذلك برسالة على البريد االلكترونى

بالمسئول عن إمتحانات الطلبه والنشىء :أسامة رزق .على ان يكون رافع الشكوى ولى االمر في حالة كون الطالب قاصر ،ال

يحق للمدرسين اإلعتراض على نتيجة اإلمتحان .ويحق للمعهد رفض االعتراضات غير المسببة وغير وافية المبررات .لذلك يرجى
كتابة االسباب.

االطالع على اوراق االجابة

يمكن للطالب االطالع على اوراق اإلمتحان وذلك خالل اسبوعين من تاريخ إعالن النتيجة بناءً على طلب ولى االمر .لكن ال
يسمح له نقل او تصوير او نسخ االوراق .وال يحق للمدرس االطالع على االوراق االمتحان نهائيا.

فقدان الشهادة
في حالة فقدان الشهادة يمكنكم خالل عشرة سنوات استخراج بدل فاقد من مكتب السكرتارية مقابل  ۳٠٠جم

الئحة وشروط ونماذج االمتحانات
التدريب على نماذج االمتحانات و االطالع على نظام و شروط اداء االمتحانات على موقعنا االلكترونى ,و يوجد نموذج
لالمتحان تحت بند التدريبات:

Fit in Deutsch 1: https://www.goethe.de/ins/eg/de/sta/kai/prf/gzfit1/ueb.html
Fit in Deutsch 2: https://www.goethe.de/ins/eg/de/sta/kai/prf/gzfit2/ueb.html
B1 Jugendliche: https://www.goethe.de/ins/eg/ar/sta/kai/prf/gzb1/ueb.html

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

