المنحه الدولية التقان اللغة االنجليزية
تعليمات وشروط االلتحاق
"منحة “iTEPمعدة خصيصا لرفع كفاءة الطالب فى التعامل مع اللغة االنجليزية وفق منهج دولى معتمد وتعتبر الشبكة األهلية للتعليم هى الجهة الحصرية والوحيدة
المنفذة لهذا للبرنامج .
المصدر الوحيد الصدار التعليمات و التسجيل و معرفه النتائج واختيار مركز التدريب ،هو الموقع االلكترونى  http://www.itepegypt.orgويتحمل الطالب
مسئوليه صحه البيانات كامله .
يجب استكمال االوراق الخاصه بالدعم المقدم من مؤسسه "الشبكه االهليه للتعليم"  ،و هى (صوره اثبات الهويه  +التوقيع على التعليمات  +دفع مبلغ االختبار
الدولى) فى موعد اقصاه  14يوم قبل بدء التدريب ،و ليس على مركز التدريب اى مسئوليه فى حاله رفض الطلب ،و فى هذه الحاله من حق الطالب استرداد المبلغ
المدفوع بالكامل.
يتحمل الطالب تكلفة اختبار القبول و تحديد المستوى و قدرها 50...جنية مصرى ...فقط الغير ،و تدفع فى مركز االختبارات بموجب ايصال استالم نقدية خاص
بمركز االخنبارات ويجب على الطالب اجتياز االختبار والحصول على  60درجه من. 120
يتم سداد مبلغ وقدره  99 ...دوالرأمريكى  ، ...ذلك نظير حصول الطالب على االختبارالدولى ،موجب ايصال استالم نقدية موقع ومختوم من مركز التدريب و هى
تساوى قيمه االختبار الدولى المعلنه من خالل الشركه االم باالضافه الى دفع مبلغ و قدره % 10من اجمالى المبلغ(رسوم التحويل البنكى المصروفات االداريه )
فى حاله اجتياز الطالب االختبار النهائى بمعدل اكبر من (  ،)5يتم استرداد مبلغ التامين بالكامل وقدره  99 ...دوالرأمريكى ...فقط الغير.
يلتزم الطالب بإستيفاء الخلفيه العلميه الالزمه لحضور المسار التدريبى ،كما يلتزم بحضور نسبه ال تقل عن  % 80من ساعات التدريب و الدراسه من الماده
العلميه االصليه و المعلنه على الموقع االلكتروني الخاص بالمشروع ،ويتحمل الطالب تكلفة طباعتها او شرائها كنسخه اصليه.
لحجز مكان و موعد االختبار النهائى الدولي يجب ارسال ايميل الى  testing@itepegypt.orgو اتباع التعليمات المرفقه بالرد التلقائى ،مع العلم بانه يجب حجز
االختبار بفارق  15يوم من تاريخ ارسال طلب الحجز الموقع من خالل الطالب.
يجب علي الطالب أن يقوم بحجز و إجراء االختبار النهائى الدولى بالتنسيق مع مركزاالختبارات في مدة أقصاها  90يوما من تاريخ اختبار القبول .و يمكن مد
فترة السماح لمده  60يوما إضافيه بعد دفع غرامه وقدرها  ... 200جنيه مصرى  ...فقط الغير.
يتم استالم التقرير والشهادات خالل  15يوم عمل من انتهاء التدريب ودخول االختبار  ،من خالل مركز التدريب بشكل مجانى.
يحرم الطالب من دخول االختبار النهائى الدولى ويسقط حقه في المطالبة بأي مميزات اومبالغ مالية مدفوعه وذلك فى الحاالت االتيه:
حضورالطالب أقل من  80 %من ساعات التدريب.
مروراكثرمن 90يوم على تاريخ اختبار القبول و لم يتم حجز االختبار النهائي الدولى.
تخلف الطالب عن اليوم المحدد لالختبار او التاخر عن الموعد المحدد  ...بثالثون دقيقه...
عدم وجود اصل اثبات الهوية (جواز  /رقم قومى ) اثناء االختبار.
مالحظات:
من حق"الشبكه االهليه للتعليم "الغاء اى دوره خاصه بمركز التدريب و الزام المركز برد المبالغ المدفوعه الى الطالب بالكامل ،و ذلك فى حاله عدم استكمال العدد
الخاص لبدئ المجموعه الدراسيه او عدم وجود مدرب معتمد لدى المركز او عدم توافرالمواصفات الفنيه.
مركز التدريب هو الجهه المنفذه للبرنامج التدريبى و" الشبكه االهليه للتعليم "هى الجهه المنظمه اداريا للمنحه و المسئوله فنيا عن االختبارات و ليست لها اى سلطه
قانونيه لفرض اى جزاءات او عقوبات قانونيه على مراكز التدريب المشاركه بالمنحه حيث انها ليست ملكا" للشبكه االهليه للتعليم "و فى حاله اى شكاوى او خالفات
مع مراكز التدريب برجاء االتصال بنا مباشره من خالل وسائل االتصال الموضحه بالموقع االلكترونى.
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