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 نظام التسجيل 
 . أو بطاقة شخصية  بجواز سفرعبر الموقع  وته جل في االمتحانات المركزية لمعهد يتم التسجي .1

 يجب أن يكون االسم الذي تم تقديمه وقت التسجيل مطابقا لجواز السفر. -

 جنيه. 300قدرها  مصروفات إدارية يوم االمتحان تغيير بعد ال. يتطلب تغيير البيانات يكون مجانا حتى يوم االمتحان  .2

 وال يمكن الدفع بالتقسيط.  على موقعنا عند التسجيلبالفيزا ة كامل  تدفع رسوم االمتحان .3

 

 االنسحاب و تأجيل االمتحان 
 بدون مصاريف اضافية.  من تاريخ الحجز يوما   ١٤النسحاب من االمتحان خالل ا  يمكن .4

 .إدارية رسوم  جنيه 300 مقابل خصم   قبل أربعة أسابيع على األقل من موعد االختبار االمتحان االنسحاب من   يمكن .5

 أسابيع ال يمكن االنسحاب و ال يمكن استرداد الرسوم. 4أقل من موعد االمتحان   إذا كانت المدة المتبقية حتى .6

 الميعاد التالى فقط. إلى. يتم التأجيل إداريةرسوم   جنيه 300موعده على األقل بأربعة أسابيع مقابل  يمكنك تأجيل االمتحان حتى .7

 

 االمتحاننظام 
 يلتزم الطالب يوم االمتحان بإحضار جواز سفره.  .8

 دقيقة قبل موعد االمتحان.  30الحضور  يجب .9

 . اضافى ال يحصل الطالب على أي وقتحضور الطالب متأخرا  عن موعد االمتحان فانه يسمح له بالدخول ولكن  هفى حال  .10

 في الجزء السماعى ال يسمح للطالب بالدخول. فى حاله حضور الطالب متأخرا   -

 يعتبر االمتحان الغيا وال ترد رسوم االمتحان.  فى حال عدم الحضور لالمتحان .11

 وفى حاله عدم الحضور لالمتحان الشفوى يعتبر الغيا.  يتم االعالن عن مواعيد االمتحان الشفوى بعد االنتهاء من االمتحان التحريرى  .12
زمة الاالدوات الب الطالب مداداتم يحيث انه  ٬عة االمتحان اجهزة المحمول والحقائب الخ. قبل بدء االمتحان ويمنع اصطحابها إلى قاعة التحضير وقا تسليميتم  .13

 للكتابة من قبل المعهد. 

 ساعة قبل االمتحان.  72ال ُيسمح بالمشاركة في االمتحانات بدون شهادة التطعيم أو نتيجة اختبار كورونا سلبية في خالل   .14

 في حال عدم تقديم أحد المستندات السابقة ، فسيتم رفض دخولك إلى االمتحان ولن تتمكن من استرداد رسوم االمتحان.-
 

 االعتراض 
 . فور االنتهاء من االمتحان  pruefungen-alexandria@goethe.deعبر البريد االلكتروني على كتابيا    سير االمتحانيتم تقديم االعتراض على  .15

خالل أسبوعين من تاريخ إعالن   pruefungen-alexandria@goethe.deعبر البريد االلكتروني على   العتراض على نتيجة االمتحان يقدم كتابيا  ا .16
 سباب. لذلك يرجى كتابة األ  ٬غير المسببة وغير وافية المبرراتويحق للمعهد رفض االعتراضات  . النتيجة

 . ال يتم االلتفات إلى االعتراضات التي يتقدم بها ذوو الطالب أو اصدقاؤه إذ عليه أن يقدمها شخصيا   .17

 

 االطالع على أوراق اإلجابة 
نقل او تصوير او نسخ  بذلك خالل أسبوعين من تاريخ إعالن النتيجة بناء على طلبه لكن ال يسمح له و يمكن للطالب االطالع على أوراق االمتحان   .18

 األوراق.

 

 على موقعنا   النتائج 
 بعد أسبوع واحد. A1 ظهرا . وتظهر نتيجة اختبار  12تعلن نتائج االمتحان بعد أسبوعين من إتمام االمتحان الساعة  .19

 : “MeinGoethe.de نشاء حساب علي موقعإ من تاريخ إعالن النتيجة المدون وذلك من خاللاية يكون االطالع علي النتيجة إلكترونيُا بد .20

https://login.goethe.de   „  ” وثم النقر علي عنوانMeine Kurse und Prüfungen „ 

  االطالع علي التفاصيل الخاصة بنتيجة االمتحان. أرقام الموجود علي إيصال تأكيد الحجز حتي يمكنم 10يتم إدخال رقم الطالب المكون من  -
 . الهاتف أو البريد اإللكترونيال يمكن معرفة نتائج االمتحان عن طريق  .21
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 .حانمن تاريخ االمتبعد أسبوعين  تصدر الشهادات  .22

 تقديم جواز سفره أو بطاقة هويته.  المفوض إليه. يجب على المتقدم لالختبار أو مفوض إليهاستالم الشهادات شخصي ا أو من قبل شخص  يكون    .23

 pruefungen-alexandria@goethe.deإلى   التفويض الموقع يتم ارسال، يكون استالم الشهادة شخصيا  نإذا ل-

 
  فقدان الشهادة

   .مصري  جنيه 300 ام قدرهو مقابل رس  قسم اللغةمكتب من خالل عشر سنوات الشهادة يمكنكم استخراج بدل فاقد  انفي حالة فقد .24


