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الدورات - الشروط واألحكام 
 1 

المتطلبات العامة للمشاركة   . 
  

تستهدف دوراتنا األلمانية المشاركين من سن 8 سنوات فما فوق. متطلباتدورات األطفال 
والمراهقين لدينا هي كما يلي: األطفال من سن 8 إلى 11 عاًما ،والمراهقون من سن 12 إلى 

16 عاًما. دورات البالغين مخصصة للمشاركين الذين تبلغأعمارهم 16 عاًما أو أكثر. 

  

2.شروط الدفع 

من المقرر أن تُدفع الدورات عند التسجيل في معهدنا. يجب دفع الرسومبالكامل عند 
التسجيل في مكتب دورة اللغة . 

  

3.األسعار 
 3.1 

تعد الرسوم المعلن عنها في كتيب الدورة التدريبية الحالي وعلى الصفحة الرئيسيةوالتي 
تكون سارية وقت التسجيل جزءًا ال يتجزأ من العقد. هناك رسوم مختلفة للدوراتالفردية 

والدورات للمجموعات الصغيرة. يتم تضمين جميع مواد الدورة في الرسوم. 
 3.2

في حاالت استثنائية ، يمكن للمشاركين تغيير الخدمات المحجوزة (علىسبيل المثال ، تاريخ 
الدورة أو الدورة نفسها). إلعادة الحجز ، نفرض رسوًما قدرها400 لایر سعودي. 

 3.3 

في حالة قيام العميل بدفع مبالغ زائدة تصل إلى 50 رياًال سعوديًا ،فلن يكون هناك استرداد
من معهد جوته . 

 .4

تعيين مستوى الدورة / حجم الفصل / مسؤوليات المشاركين 
 4.1

يتم التخصيص لمستوى الدورة التدريبية على أساس اختبار تحديد المستوىالذي يتم إجراؤه 
في 

معهد جوته. 
 4.2

تضم جميع دوراتنا ما ال يقل عن 10 مشارك و 16 مشارًكا كحد أقصى 
 

إذا كانت التسجيالت غير كافية في تاريخ البدء ، يحتفظ معهد جوتهبالحق في إلغاء أو تأجيل 
الدورة. في هذه الحالة سوف نقدم للمشاركين فرصة االنتقاإللى دورة أخرى أو استرداد 

كامل رسوم الدورة. في حالة قيام معهد جوته بإلغاء دورة ،يتم إعادة رسوم الدورة 
كاملة.يعد اختيار الفئة والمدة الزمنية المختارة ملزمين. التغييرات غير مسموح بها. 
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 4.3

يجب تغيير الدورات فقط بالتشاور مع مكتب الدورة ومعلمي الدورة. 
 

 4.4

يلتزم المشاركون بقواعد الدورة وقواعد المنزل المطبقة في معهد جوته. 
5. اإللغاء 

يجب إرسال اإللغاءات عن طريق البريد اإللكتروني ويجب أن تسترد  المبالغ في غضون 30 
يوًما بعد استالم اإللغاء. 

في حالة اإللغاء من قبل المشترك ، تنطبق الخصومات التالية : 
  

أ) حتى أسبوع واحد قبل بداية الدورة: 20٪ من رسوم الدورة 
ب) حتى يوم واحد قبل بداية الدورة: 30٪ من رسوم الدورة 

ج) الكتب غير قابلة لالسترداد 
 .6

. المشاركةوالشهادة 
 6.1

حتى 6 أشهر بعد انتهاء الدورة ، يمكن للمشاركين في الدورة إجراء االختبارالدولي كمتدرب 
بالمعهد 

 

6.2 تأكيد المشاركة: سيحصل المشاركون الذين لديهممعدل حضور ال يقل عن 70٪ على 

شهادة مشاركة. 
6.3 شهادة المشاركة في الدورة / المتطلبات األساسيةللتسجيل للمشاركين من المستوى 

التالي بحد أدنى 70٪ يحق لهم الحصول على "شهادةحضور". 
يحصل الطالب على شهادة حضور بعد اجتياز 70٪ من الحضور والتدريب.االمتحانات ليست 
إلزامية. ومع ذلك ، يتعين على المشاركين اجتياز االمتحان الدولي للمستوى الحاليللتأهل 

للمستوى التالي. نسبة النجاح في جميع االمتحانات ٪60.  
  

شهادة مشاركة في الدورات:  
ال تعتبر شهادة المشاركة في الدورات شهادة معتمدة ، ولكنها تشير فقطإلى أن الطالب قد 

شارك في دورة اللغة األلمانية في معهد جوته. 
يتم إصدار شهادة المشاركة تلقائيًا عند االنتهاء من الدورة ، إال فيالحاالت التالية: 

إذا تجاوز غياب الطالب عن الحضور 25٪ ، فال يحق له الحصول على ما يثبتمشاركته في تلك 
الدورة. 

إذا تجاوز غياب الطالب عن الحضور 50٪ ، فال يحق له اجتياز الدورة حتىلو كان ناجحًا في 
المجموع الكلي للدورة. 
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في حالة رغبة الطالب في الحصول على شهادة مشاركة في الدورة ، أو فيحالة فقدانها ، 
يمكن إصدار شهادة بديلة مقابل دفع رسوم قدرها 50 لایر سعودي. 

إذا كان الطالب يرغب في الحصول على نسخة رقمية من تأكيد المشاركة بعدنهاية الدورة ، 
فيجب عليه / عليها إرسال بريد إلكتروني 

 info-riad@goethe.de : إلينا إلى عبر البريد اإللكتروني
، بعد ذلك سيتلقى نسخة من تأكيدالمشاركة عبر البريد اإللكتروني في غضون 10 أيام عمل 

بعد انتهاء الدورة. ومع ذلك ،إذا كان يرغب في الحصول على نسخة ورقية من تأكيد 
المشاركة ، يمكنه الحصول عليها منمعهد جوته خالل ساعات العمل الرسمية. 

  

الشهادات المعتمدة: 
تصدر نتائج وشهادات اإلمتحانات الرسمية خالل مدة أسبوعين من تاريخأخر إمتحان. يتم استالم

الشهادة من مكتب اللغات فقط عن طريق التسليم الشخصي وبعدإبراز جواز سفر ساري 
المفعول. 

عند فقدان شهادة االمتحان الرسمي ، يجوز لمقدم الطلب أن يطلب من معهدجوته إصدار 
شهادة بديلة مقابل دفع رسم قدره 300 لایر سعودي. 

يمكن الحصول على نسخة مصدقة من الشهادة الرسمية مقابل دفع رسم قدره50 لایر 
سعودي ، بشرط إبراز الشهادة األصل. 
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 حماية الخصوصية 

  

يوافق المشارك على أن يقوم معهد جوته بحفظ وتحريرمعلوماته الشخصية في قاعدة بيانات
إلكترونية لغرض التسجيل / الدفع ويقر بأنه يمكنالوصول إلى قاعدة البيانات من قبل جميع 

معاهد جوته على مستوى العالم المدى الذيتتطلبه عمليات معهد جوته. عالوة على ذلك ، 
يوافق المشارك على تلقي المعلومات 
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