
 التسجيل في مدرسة القدس في بىخارست للبكالىريا ) الثانىية العامة (

 دراسة منزلية ( –دراسة خاصة ) انتساب

 

يشخصح يٍ ٔصاسج انرشتٛح ٔانرؼهٛى انفهغطُٛٛح ، ٔيؼرشف تٓا يٍ ٔصاسج : مدرسة القدس في بىخارست

 عُح . 20ذأعغد يُز ٔذؼًم تشػاٚح يٍ عفاسج فهغطٍٛ فٙ سٔياَٛا ، انرؼهٛى انشٔياَٛح ، 

 

 ذخضغ تانكايم نهُظاو انرؼهًٛٙ انفهغطُٛٙ .ٔذذسط انًُٓاج انفهغطُٛٙ ْٙ يذسعح فهغطُٛٛح ، :  المنهاج

 

ٚثذأ فٙ َٓاٚح انشٓش انثايٍ ) أغغطظ ( يٍ كم ػاو دساعٙ ، أيا انثكانٕسٚا دساعح  :التسجيل في المدرسة

تئرٌ هللا ذؼانٗ رثذأ غف،  2020-2019نهؼاو انذساعٙ انجذٚذ ، نهٕافذٍٚ يٍ خاسج سٔياَٛا خاصح ) يُضنٛح ( 

 .و 2019-09-03تراسٚخ 

 

،  يذسعح انقذط نجًٛغ انًشادم انرؼهًٛٛحانرغجٛم فٙ  يٍ جًٛغ انجُغٛاخ ٚذق نهطالب شروط التسجيل :

 دساعح يُضنٛح –اَرغاب )  دساعح خاصح ( ،  االَجاص – انثكانٕسٚا) انثإَٚحانؼايح فٙ ٔٚذق نهطالب انرغجٛم

 ، ْٔزا ٚرطهة : ( 

انصف انراعغ أٔ انؼاشش ) يصذقح دغة األصٕل ( تششط اٌ ٚكٌٕ ػًش انطانة تراسٚخ َجاح شٓادج  -1

 عُح ػهٗ األقم . 19(  2020-01-01)  انذانٙ انؼاو انذساعٙ فُٙٚاٚش  يٍ األٔل

درٗ  2016-2015انؼاو انذساعٙ صادسج فٙ ) يصذقح دغة األصٕل ( انصف انراعغ َجاح أ شٓادج  -2

 عُح . 19نٕ كاٌ ػًش انطانة أقم يٍ 

 . ، ُْٔا ال ٚشرشط انؼًش ) يصذقح دغة األصٕل ( انذاد٘ ػششَجاح أٔ شٓادج  -3

سعٕو  –َٕٕٚٛشٓش ايرذاَاخدٔسج / يرذاَاخ الانرقذو ن –ذغذٚذ انقغظ انًذسعٙ ٔٚشًم : انكرة انًذسعح  -4

 ٕٚسٔ 800= ذصذٚق انشٓاداخ  –االيرذاَاخ ٔانشٓاداخ 

شخصا آخش ) تششط أال ذكٌٕ  ُٚرذبٚفضم أٌ ٚذضش انطانة شخصٛا إنٗ انًذسعح نهرغجٛم ، أٔ أٌ  -5

، ٔيٍ انًًكٍ ذغجٛم ششكح ذجاسٚح أٔ يكرة ذجاس٘ أٔ شخص ٚرقاضٗ أجش ػهٗ اجشاءاخ انرغجٛم ( 

 انخطٕاخ انرانٛح : ، ٔٚرى اذثاعيغ انًذسعح انًثاششج انطانة يٍ خالل انًشاعهح 

يٍ خالل انثشٚذ االنكرشَٔٙ  ٚقٕو انطانة أٔالً تاسعال صٕسج ػٍ انٕثائق انًذسعٛح ٔاالقايح ٔجٕاص انغفش -أ

 ، ٔأٌ ذكٌٕ ْزِ انٕثائق ذخٕنّ يٍ دخٕل سٔياَٛا . ، نٛرى االطالع ػهٛٓا

ذطهة انًذسعح يٍ انطانة  نة ،ػهٗ ذغجٛم انطا ٛحئانًثذارا ذًد انًٕافقح تؼذ االطالع ػهٗ انٕثائق ،  -ب

 . نهرذقق يُٓا صٕلاسعال انٕثائق انًذسعٛح األصهٛح يصذقح دغة األ

ذطهة انًذسعح يٍ انطانة ذغذٚذ انشعٕو انًذسعٛح يٍ خالل دٕانح تُكٛح ، ارا ذى قثٕل ذغجٛم انطانة  –ج 

 ، ٔإرا اَغذة انطانة تؼذ اذًاو اجشاءاخ انرغجٛم ال ٚذق نّ اعرشجاع انقغظ انًذسعٙ ػهٗ دغاب انًذسعح 

، ٔذغجهّ الدقا فٙ ٔصاسج  تؼذ اذًاو اجشاءاخ انرغجٛم ذقٕو انًذسعح تاسعال انكرة انًذسعٛح تانثشٚذ –د 

انرقذو  انز٘ ٚخٕنّانجهٕط  االداسج انؼايح اليرذاَاخ انثكانٕسٚا ، العرخشاج سقى –انرشتٛح ٔانرؼهٛى انفهغطُٛٛح 

 . ناليرذاَاخ انٕصاسٚح 

 

 دٔساخ : 3سٔياَٛا ، ُْٔاك  –االيرذاَاخ : ذؼقذ فٙ يذُٚح تٕخاسعد 

 . ُٔٚٓٙ انذساعح تُجاح جًٛغ انًثادث انذساعٛحندٔسج انشٓش انغادط ) َٕٕٚٛ ( ٔٚذق نهطانة أٌ ٚرقذو  -1

يثادث دساعٛح )  4ٚكًم أٔ أٌ ٚذغٍ يؼذنّ فٙ دٔسج انشٓش انثايٍ ) أغغطظ ( ٔٚذق نهطانة أٌ  -2

يضاف + يورو  033 ) ، ٔٚرطهة فٙ ْزِ انذٔسج ذغذٚذ سعٕو اضافٛح يثادث ( 4االكًال + ذذغٍٛ انًؼذل = 

 . (يورو عن كل مبحث   03إليها 



أٌ ٚكًم فٙ يثذثٍٛ اثٍُٛ فقظ ، ٔال ٚذق نّ ترذغٍٛ  ةدٔسج انشٓش انثاَٙ ػشش ) دٚغًثش ( ٚذق نهطان -2

يورو عن  03يضاف إليها + يورو  033ٔٚرطهة فٙ ْزِ انذٔسج ذغذٚذ سعٕو اضافٛح )  ،فٙ ْزِ انذٔسج يؼذنّ 

 .( كل مبحث  

 

: ْٙ شٓادج ٔصاسٚح ذصذس يثاششج يٍ ٔصاسج انرشتٛح ٔانرؼهٛى االَجاص (  –) انثإَٚح انؼايح شٓادج انثكانٕسٚا 

، ٔٚرى يؼادنرٓا دٌٔ اجشاء ايرذاَاخ اضافٛح يٍ قثم ٔخرى انٕصاسج  َفغّ قٛغ انٕصٚشٔذذًم ذٕانفهغطُٛٛح 

 انطانة انُاجخ ػهٗ شٓادذٍٛ :  ، ٔٚرذصم ٔصاسج انرؼهٛى انشٔياَٛح

 ٍ انؼشتٛح ٔاالَجهٛضٚح ، هغرٛانثكانٕسٚا ) كشف انؼالياخ ( تانشٓادج 

 ؼشتٛح أٔ االَجهٛضٚح .ٔشٓادج انكشذٌٕ تانهغح ان

 

 انًثادث انذساعٛح انًقشسج :

 انثكانٕسٚا ػهًٙ : 

 انركُٕنٕجٛا –األدٛاء  –انكًٛٛاء  –انفٛضٚاء –انشٚاضٛاخ  –انهغح االَجهٛضٚح  –انهغح انؼشتٛح –انرشتٛح انذُٚٛح 

 اجثاسٚح ، ٚجة انُجاح فٛٓا ٔذذخم فٙ انًجًٕع يثاششج ، أيا األستؼح األخشٖ) انًثادث األستؼح انًظههح 

تششط أٌ ذكٌٕ يُٓا ٚجة ػهٗ انطانة أٌ ُٚجخ فٛٓا ، ٔٚذخم فٙ انًجًٕع فقظ يثذثٍٛ فٓٙ أعاعٛح ٔ

 انكًٛٛاء أٔ األدٛاء أدذًْا (

 انثكانٕسٚا األدتٙ ) انذساعاخ االَغاَٛح ( :

 –انثقافح انؼهًٛح  –انجغشافٛا  –انراسٚخ –انشٚاضٛاخ  –انهغح االَجهٛضٚح  –ؼشتٛح انهغح ان–انرشتٛح انذُٚٛح 

) انًثادث األستؼح انًظههح اجثاسٚح ، ٚجة انُجاح فٛٓا ٔذذخم فٙ انًجًٕع يثاششج ، أيا  انركُٕنٕجٛا .

يثذثٍٛ يُٓا تششط األستؼح األخشٖ فٓٙ أعاعٛح ٔٚجة ػهٗ انطانة أٌ ُٚجخ فٛٓا ، ٔٚذخم فٙ انًجًٕع فقظ 

 أٌ ذكٌٕ انرشتٛح انذُٚٛح أٔ انجغشافٛا أدذًْا (

نشؤٌٔ انثكانٕسٚا فٙ انًذسعح اَٜغح َٕس ػقذج  انًششفح االداسٚحنًضٚذ يٍ انًؼهٕياخ َشجٕ انرٕاصم يغ 

 0040728329066ػهٗ انشقى انرانٙ 

 

 يغ االدرشاو ٔانرقذٚش

 يذسعح انقذط فٙ تٕخاسعد

01-07-2019 

 

 

 


