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 سكندریةحكام العامة لمعھد جوتھ اإلالشروط واأل

 السن

یمكن للدارسین فوق السادسة عشر عاماً االلتحاق بدورات تعلیم اللغة األلمانیة بمعھد جوتھ. 
فیمكن االطالع علیھا في الئحة امتحانات أما بالنسبة للسن المناسبة ألداء امتحانات المعھد 

 معھد جوتھ.

 عدد الدارسین بالدورة الدراسیة

ال یزید عدد الدارسین بأي دورة دراسیة عن۱۸  دارساً وال یقل عن۱۲  دارساً ، أما عدد 
المتقدمین لالمتحانات الرسمیة فال یقل عن ٥ دارسین ، ویحتفظ معھد جوتھ بالحق في إلغاء 

دورة دراسیة أو امتحان في حالة عدم اكتمال الحد األدنى من عدد المتقدمین في فترة 
التسجیل. وفي حالة إلغاء أي دورة دراسیة أو امتحان یسترد المتقدمون رسوم الدورة 

الدراسیة أو االمتحان بالكامل وال یمكن التقدم بمطالبات أٌخ رى. 

 التسجیل

یتم التسجیل لاللتحاق بالدورات الدراسیة واالمتحانات حسب أسبقیة التسجیل وطالما ھناك 
أماكن شاغرة. یتم التسجیل لالمتحانات بشرط إحضار جواز السفر السارى. ویحتفظ معھد 

جوتھ بالقرار األخیر فیما یتعلق بااللتحاق بالدورات أو االمتحانات وال یمكن اإلصرار على 
التسجیل في موعد معین للدورة الدراسیة أو اإلمتحان. 

بشرط  لدورات الخاصة بالمبتدئیناإلحاق المتقدمین الذین لیس لدیھم معرفة لغویة سابقة بیتم 
، أما المتقدمون ممن لدیھم معرفة  )A1أو  A1.1   (أي مستوى  اإللمام بالحروف الالتینیة.

سابقة باللغة األلمانیة فالبد من إجراء اختبار تحدید المستوى الخاص بمعھد جوتھ قبل إلحاقھم 
بالمستوى المناسب لھم. أما الدارسون الذین اجتازوا احدي الدورات خالل الستة أشھر 

 الماضیة بنجاح فیمكنھم أن یتقدموا مباشرة لاللتحاق بالدورة الدراسیة التالیة.



 اختبار تحدید المستوى

یمكن إجراء اختبار تحدید المستوى بعد سداد الرسوم الخاصة بھ. یھدف اختبار تحدید 
المستوى إلي معرفة المستوى اللغوي بھدف إلحاق الدارس بالدورة الدراسیة التي تناسبھ 
وال یحل محل االمتحانات المركزیة ویمكن أن تصدر بھ شھادة إلثبات المستوى اللغوي 

ال یمكن استرداد رسوم امتحان تحدید  للدارس عند طلبھا وسداد الرسوم الخاصة بھا.
 داء االمتحان.المستوى عند العدول عن أ

 األسعار

تسري األسعار وشروط التخفیض المعلنة وقت التسجیل وال تشمل رسوم الدورات الدراسیة 
 ثمن الكتب الدراسیة إن لم یعلن غیر ذلك.

 شروط دفع الرسوم

فترة التسجیل (أو عن طریق البطاقھ االئتمانیھ في موعد الدفع المحدد  اً یتم دفع الرسوم نقد
ود شرط وجرسوم تأخیر یتم دفع لتسجیل للدورة بعد الموعد المعلن حالة ا فى  .)المعلنة

 ماكن متاحة.أ

تغییر الدورة الدراسیة 

یمكن تغییر الدورة الدراسیة لظروف اضطراریة مبررة وبشرط وجود أماكن شاغرة في 
ع م التحویلالدورة الدراسیة المراد االلتحاق بھا والبد من مراجعة مكتب دراسة اللغة قبل 

 من مصاریف الدورة. %٥ بمقدار سداد الرسوم الخاصة بالتحویل



 التراجع واسترداد الرسوم

 .اإلسكندریة یة أو االمتحان كتابة لمعھد جوتھالبد من تبریر التراجع عن الدورة الدراس

 ،)اإللكتروني البرید أو الفاكس عبر أو كتابی�ا،( كتابیة بصیغةٍ  الحجز إلغاء الدورة في للمشارك یمكن
 :التالیة للشروط وفقًا

 :عند التراجع عن الدورة الدراسیة 

 مصاریف إداریة ، %۱۰یتم استرداد الرسوم مع خصم بدء الدورة الدراسیة قبل أسایبع  ٤ـ حتى 

 مصاریف إداریة ، %۲۰یتم استرداد الرسوم مع خصم بدء الدورة الدراسیة ـ حتى أسبوع واحد قبل 

 مصاریف إداریة ، %۳۰یتم استرداد الرسوم مع خصم بدء الدورة الدراسیة ـ حتى یوم واحد قبل 

 ـ بعد بدایة الدورة ال یمكن استرداد الرسوم.

 :لرسمیة أما بالنسبة لالمتحانات ا 

 یوماً من تاریخ الحجز بدون مصاریف اضافیة. ۱٤یمكن  االنسحاب من االمتحان خالل ـ 
سوم رـ یمكن االنسحاب من االمتحان  قبل أربعة أسابیع على األقل من موعد االمتحان مقابل خصم 

إداریة   .
ـإذا كانت المدة المتبقیة حتى موعد االمتحان  أقل من ٤ أسابیع ال یمكن االنسحاب وال یمكن استرداد 

 الرسوم.

 الشھادات

یمكن للدارسین في نھایة الدورة الدراسیة طلب استخراج شھادة حضور تفید اجتیازھم لھا 
من عدد الحصص  % ۷۰بنجاح عند طلبھا بشرط االنتظام في الحضور (على االقل 

الدراسیة). بالنسبة لالمتحانات المركزیة یتم إخطار مؤدي االمتحانات بالنتیجة بعد 
كملھ وتسلم الشھادات في ھذا التاریخ. وفي حالة فُقدان انتھاء االمتحان بأأسبوعین من 

 الشھادة یمكن إصدار شھادة بدیلة نظیر رسوم.

 الشكاوى

وتھ متحانات التي یقدمھا معھد جعن تلقي الشكاوى بالنسبة للدورات الدراسیة واال المسئول
بالمعھد. للتعرف على الطرق األخرى للتظلم من االمتحانات برجاء  قسم اللغة مدیر وھ

 مراجعة الئحة االمتحانات.



واجبات الدارسین 

یلتزم الدارسون بالقواعد التنظیمیة لمعھد جوتھ االسكندریة. 

 الكتب و المواد التعلیمیة

  ةالیسمح بتداول الكتب و المواد التعلیمیة الغیر أصلیة أثناء الحصص الدراسی

ً

و ذلك تطبیقا
 انون حمایة حقوق المؤلف.قل

 حق الخصوصیة

ال یسمح بعمل صور فوتوغرافیة أو فیدیو أو تسجیل صوتى آلخرین أثناء  الحصص 
الدراسیة أو خارجھا بالمعھد إال بموافقة األشخاص الصریحة و ذلك طبقاً لحمایة 

الخصوصیة للدارسین و العاملین بالمعھد. 

 البیاناتحمایة سریة 

یتعامل معھد جوتھ مع البیانات الشخصیة للدارسین ویستخدمھا بغرض تحقیق ما تم 
االتفاق علیھ مع الدارس في العقد الُمبرم بینھما، وبموجب السماح القانوني الممنوح لمعھد 

جوتھ في ھذا الشأن. یمكن االطالع على التفاصیل في مرفق نظام سریة البیانات 
المنفصل. 

 المسئولیة

ال تقع على معھد جوتھ أو العاملین بھ أیة مسئولیة عن عدم تحقیق التزاماتھ ألسباب خارجة 
عن ارادتھ كاندالع النیران أو اإلعصار أو سوء االحوال الجویة أو الكوارث الطبیعیة 
االخرى أو االنفجار أو االعتصام أو الحرب أو الثورة أو غیرھا من األسباب التي تخرج 

 نطاق مسئولیة أو نفوذ معھد جوتھ االسكندریة.عن 

 القضاء المختص

 القضاء المصري ھو القضاء المختص بفض النزاعات.



 قابلیة التجزئة

في حالة إلغاء أجزاء أو بعض التفاصیل من الشروط واألحكام العامة لمعھد جوتھ 
رى صحیحة ود الُملغاة بأخاالسكندریة ، تبقى بقیة االجزاء ساریة المفعول . ویتم استبدال البن

 قانونیاً تُقارب البنود السابقة في المضمون واآلثار االقتصادیة.

 النسخة ساریة المفعول

یسري العمل بالنسخة ساریة المفعول من الشروط واألحكام العامة لمعھد جوتھ ، وھي في 
الة ت. في حالعادة النسخة المنشورة على موقع معھد جوتھ اإلسكندریة على شبكة اإلنترن

عدم تطابق نسخة الشروط واألحكام العامة لمعھد جوتھ اإلسكندریة باللغة األلمانیة مع 
 النسخة العربیة یتم العمل بالنسخة العربیة.

 قواعد ُملزمة

یتم نشر المعلومات الحدیثة الخاصة باألسعار ومواعید التسجیل على موقع معھد جوتھ 
 www.goethe.de/alexandria اإلسكندریة على شبكة اإلنترنت. أما لمعرفة 

تفاصیل أخرى عن إجراء االمتحانات یرجى مراجعة الئحة االمتحانات 
 الخاصة بمعھد جوتھ وقواعد إجراء االمتحانات المختلفة.

 سكندریةمعھد جوتھ اإل

 قسم دراسة اللغة

 زاریطةألاـ ة سشارع البطال ۱۰

 االسكندریة ۲۱٥۱۱

 +۲۰۳٤۸۳۷٤٤٦: لیفونت

 +۲۰۳٤۸۷٤۸٥۲فاكس: 

Sprache-alexandria@goethe.de 

www.goethe.de/alexandria 

http://www.goethe.de/alexandria
http://www.goethe.de/alexandria



