
 التسجيل في مدرسة القدس في بوخارست للبكالوريا ) الثانوية العامة (       

 دراسة منزلية ( –دراسة خاصة ) انتساب

 

 مدرسة القدس في بوخارست

وتعمل برعاية من مرخصة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، ومعترف بها من وزارة التعليم الرومانية ، 

 سنة . 20تأسست منذ سفارة فلسطين في رومانيا ، 

 

 المنهاج

 تخضع بالكامل للنظام التعليمي الفلسطيني و ، تدرس المنهاج الفلسطينيهي مدرسة فلسطينية ، مدرسة القدس 

 

 ( االنجاز –شهادة البكالوريا ) الثانوية العامة 

وتحمل توقيع الوزير نفسه وختم  ، تصدر مباشرة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، هي شهادة وزارية

الوزارة ، ويتم معادلتها دون اجراء امتحانات اضافية من قبل وزارة التعليم الرومانية ، ويتحصل الطالب الناجح 

 على شهادتين : 

 شهادة البكالوريا ) كشف العالمات ( باللغتين العربية واالنجليزية ، 

 االنجليزية .وشهادة الكرتون باللغة العربية أو 

 

 دراسة خاصة –للبكالوريا من خارج رومانيا  التسجيل في المدرسة

) يبقى التسجيل مفتوح حتى تطلب وزارة التعليم الفلسطينية م 2019-09-03بتاريخ  باب التسجيل تم افتتاح

الستصدار أرقام الجلوس التي تخول الطالب االلتحاق باالمتحان ، وهذا في ،  أسماء الطالب بشكلها النهائي

 .(  2019يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر الغالب 

 

 شروط التسجيل

 ، ويحق للطالب التسجيل مدرسة القدس لجميع المراحل التعليميةالتسجيل في  من جميع الجنسيات يحق للطالب

 التالي ، وهذا يتطلب (  دراسة منزلية –انتساب )  دراسة خاصة ( ،  االنجاز – البكالوريا ) العامة الثانوية في

: 

 الصف التاسع أو العاشر ) مصدقة حسب األصول ( بشرط ان يكون عمر الطالب بتاريخ األولنجاح شهادة  -1

 سنة على األقل . 19(  2020-01-01)  الحالي العام الدراسي فييناير  من

التصديق حسب األصول يعني أن الشهادة تحمل األختام التالية : ختم المدرسة أو ختم مديرية التعليم في ) 

 المنطقة ، ختم وزارة التعليم من البلد الذي حرر الشهادة ، ختم الخارجية من البلد الذي حرر الشهادة (

، ويقبل  2016-2015الدراسي  صادرة في العام) مصدقة حسب األصول ( الصف التاسع نجاح او شهادة  -2

 سنة . 19أقل من  هحتى لو كان عمرالطالب في هذه الحالة 

 . ، وهنا ال يشترط العمر ) مصدقة حسب األصول ( الحادي عشرنجاح أو شهادة  -3

 –يونيوشهر امتحاناتدورة  /متحانات الالتقدم ل –يشمل : الكتب المدرسة الذي تسديد القسط المدرسي و -4

 يورو 800= تصديق الشهادات  –رسوم االمتحانات والشهادات 

شخصا آخر ) بشرط أال تكون شركة  ينتدبيفضل أن يحضر الطالب شخصيا إلى المدرسة للتسجيل ، أو أن  -5

، ومن الممكن تسجيل الطالب من تجارية أو مكتب تجاري أو شخص يتقاضى أجر على اجراءات التسجيل ( 

 ، ويتم اتباع الخطوات التالية :مع المدرسة المباشرة خالل المراسلة 

من خالل البريد االلكتروني ،  فريقوم الطالب أوالً بارسال صورة عن الوثائق المدرسية واالقامة وجواز الس -أ

 ، وأن تكون هذه الوثائق تخوله من دخول رومانيا . ليتم االطالع عليها



تطلب المدرسة من الطالب ارسال  ،والتحقق من محتواها بأنها مستوفية للشروط بعد االطالع على الوثائق  -ب

أنه ال يشوبها وال يشوب األختام  أّي للتحقق من صحتها ، و صولالوثائق المدرسية األصلية مصدقة حسب األ

 . خلل أو مانع

تطلب المدرسة من الطالب تسديد الرسوم ، ) باكتمال وثائقه وصحتها ( اذا تم قبول تسجيل الطالب  –ج 

، وإذا انسحب الطالب بعد اتمام اجراءات التسجيل ال المدرسية من خالل حوالة بنكية على حساب المدرسة 

 .سط المدرسي يحق له استرجاع الق

، وتسجله الحقا في وزارة  بعد اتمام اجراءات التسجيل تقوم المدرسة بارسال الكتب المدرسية بالبريد –د 

التقدم  الذي يخولهالستخراج رقم الجلوس  -االدارة العامة المتحانات البكالوريا  –التربية والتعليم الفلسطينية 

 . لالمتحانات الوزارية 

الشهادات المدرسية الصادرة عن بلدان أخرى وال تحمل أختام وزارة التعليم أو الخارجية ، أو كليهما )  –ت 

من خالل  –إذا اقتضى األمر  -مثال الصادرة من ألمانيا ( ، ستعمل المدرسة على التحقق من صحة الوثائق 

 .مراسلة الجهة التي صدرت عنها الشهادة بشكل رسمي للتحقق منها 

 

 االمتحانات
 

 دورات : 3رومانيا ، وهناك  –تعقد في مدينة بوخارست 

 . وينهي الدراسة بنجاح جميع المباحث الدراسيةلويحق للطالب أن يتقدم : دورة الشهر السادس ) يونيو (  -1

مباحث دراسية ) االكمال  4ويحق للطالب أن يكمل أو أن يحسن معدله في : دورة الشهر الثامن ) أغسطس (  -2

 50يضاف إليها + يورو  300 ) ، ويتطلب في هذه الدورة تسديد رسوم اضافية مباحث ( 4+ تحسين المعدل = 

 . (يورو عن كل مبحث  

أن يكمل في مبحثين اثنين فقط ، وال يحق له بتحسين  بللطاليحق : دورة الشهر الثاني عشر ) ديسمبر (  -2

يورو عن كل  50يضاف إليها + يورو  200ويتطلب في هذه الدورة تسديد رسوم اضافية )  ،في هذه الدورة معدله 

 .( مبحث  

 

 

 المباحث الدراسية المقررة :

 البكالوريا علمي : 

 التكنولوجيا –األحياء  –الكيمياء  –الفيزياء –الرياضيات  –اللغة االنجليزية  –اللغة العربية –التربية الدينية 

فهي  ) المباحث األربعة المظللة اجبارية ، يجب النجاح فيها وتدخل في المجموع مباشرة ، أما األربعة األخرى

بشرط أن تكون الكيمياء أو منها يجب على الطالب أن ينجح فيها ، ويدخل في المجموع فقط مبحثين أساسية و

 األحياء أحدهما (

 البكالوريا األدبي ) الدراسات االنسانية ( :

 –الثقافة العلمية  –الجغرافيا  –التاريخ –الرياضيات  –اللغة االنجليزية  –اللغة العربية –التربية الدينية 

) المباحث األربعة المظللة اجبارية ، يجب النجاح فيها وتدخل في المجموع مباشرة ، أما األربعة التكنولوجيا .

األخرى فهي أساسية ويجب على الطالب أن ينجح فيها ، ويدخل في المجموع فقط مبحثين منها بشرط أن تكون 

 التربية الدينية أو الجغرافيا أحدهما (

 

 

 

 



 التواصل مع المدرسة 

 لطالب البكالوريا الدراسة الخاصة ، الوافدين من خارج رومانياخاص 

 

 Jeusalemschool.ro الصفحة االلكترونية الرسمية

 صفحة الفيسبوك الرسمية

 ) يتم التواصل على الخاص (

https://www.facebook.com/jerusalemschoolro/ 

 

 jsb2020ro@yahoo.com خاص فقط بطالب البكالوريا – االيميل

، التليفون الجوال المخصص للبكالوريا 

دراسة خاصة من خارج رومانيا ، وبه 

 االدارة ( –) اآلنسة نور عقدة  واتس أب

0040728329066 

 ROMANIA عنوان المدرسة

BUCURESTI , SECTOR 2 

STRADA FABRICA DE GHEATA 14 

COD POSTAL  022504 

 

 منها :، أخرى اتصال الكترونية  أدوات هناكباالضافة لذلك ، 

، لذلك  من وقت آلخر موالمباشر على برنامج الزومن خالل البث حوارات حيث يتم اجراء  برنامج الزووم :

 نرجو اتباع الخطوات التالية :

 أوال : تحميل برنامج 

Zoom.us 

 ثانيا : الضغط على الرابط التالي الخاص بالمدرسة

 https://zoom.us/j/8717595883 

 ثالثا : رمز المرور ) اذا تطلب األمر (

871-759-5883 

 

انتساب  -دراسة خاصة  –مالحظة : نود االفادة بأن عدد الطالب الذين أتموا اجراءات التسجيل في البكالوريا 

، حتى التاريخ الموضح أدناه ، زاد عن مائة طالب  2020-2019للعام الدراسي الحالي  من خارج رومانيا ، ،

وطالبة ، غالبيتهم العظمى من ألمانيا ، حيث يتم التواصل الدوري معهم من خالل الواتس أب ، ومن خالل 

من خالل عمل خطة زمنية لمراجعة ، مساعدة الطالب التطوع لقد قررت ادارة المدرسة و .برنامج الزووم 

سيبدا المعلمين في تم توزيع الخطة على الطالب الذين انهوا اجراءات التسجيل ، و الدروس مع الطالب ، حيث

 من خالل برنامج الزوم . مااللتقاء الدوري معهب مدرسة القدس

 

 مع االحترام والتقدير

 مدرسة القدس في بوخارست

25-10-2019 
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