
 بسم هللا الرحمن الرحیم
         

 التسجیل في مدرسة القدس في بوخارست للبكالوریا ( الثانویة العامة )
 دراسة منزلیة )  – دراسة خاصة ( انتساب

 
 المنھاج والترخیص  

 
 

( ترخیص دائم یتجدد مرة كل ،  مدرسة القدس في بوخارست مرخصة من وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة 
ومعترف بھا من وزارة التعلیم  ، )  2025-08-31صالح حتى تاریخ  2020-05-27/  8598خمس سنوات رقم 

 وات) سن 5، یتجدد كل  2025صالح حتى عام  2020-08-3009/12الرومانیة ( ترخیص رقم 
 
 

 تدّرس المنھاج الفلسطیني ، وتخضع في نظامھا التعلیمي بالكامل للنظام التعلیمي الفلسطیني ،
وتلتزم بجمیع النظم والقوانین التي تسري على المدارس والمؤسسات التعلیمیة الخاصة في رومانیا ( مؤسسة 

، وزارة الداخلیة ، وزارة الصحة  مدرسة القدس مرخصة في رومانیا من قبل : وزارة العدل ، وزارة المالیة
 ، وزارة التعلیم .. ) . 

 
 )  شھادة البكالوریا ( الثانویة العامة

توقیع الوزیر نفسھ  الشھادة وتحمل ،  تصدر مباشرة من وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة ،  ھي شھادة وزاریة
وختم الوزارة ، ویتم معادلتھا دون اجراء امتحانات اضافیة من قبل وزارة التعلیم الرومانیة ، ویتحصل الطالب 

 الناجح على شھادتین :  
 شھادة البكالوریا ( كشف العالمات ) باللغتین العربیة واالنجلیزیة ، 

 وشھادة الكرتون باللغة العربیة أو االنجلیزیة .
 

 دراسة خاصة –للبكالوریا من خارج رومانیا  التسجیل في المدرسة
 

یبقى التسجیل مفتوح حتى تطلب وزارة التعلیم الفلسطینیة و( م 2020-09-07بتاریخ  التسجیلتم افتتاح باب 
 . )  ... الستصدار أرقام الجلوس التي تخول الطالب االلتحاق باالمتحان ،  أسماء الطالب بشكلھا النھائي

 
 شروط التسجیل

 ، ویحق للطالب التسجیل  جمیع المراحل التعلیمیةل  مدرسة القدسالتسجیل في    من جمیع الجنسیات  یحق للطالب
 : التالي ، وھذا یتطلب )  دراسة منزلیة –انتساب (  دراسة خاصة ) ،  البكالوریا ( العامة الثانویة في

 
 الصف التاسع أو العاشر ( مصدقة حسب األصول ) بشرط ان یكون عمر الطالب بتاریخ األولنجاح  شھادة   -1

( التصدیق حسب األصول   سنة على األقل . 19)  2021-01-01(  الحالي العام الدراسي فيینایر  من
یعني أن الشھادة تحمل األختام التالیة : ختم المدرسة أو ختم مدیریة التعلیم في المنطقة ، ختم وزارة التعلیم 

 الشھادة ، ختم الخارجیة من البلد الذي حرر الشھادة ) صدرت عنھمن البلد الذي 
، ویقبل   2017-2016في العام الدراسي  صادرة  ( مصدقة حسب األصول )  الصف التاسع  نجاح  او شھادة    -2

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



 . ، وھنا ال یشترط العمر ( مصدقة حسب األصول ) الحادي عشرنجاح أو شھادة  -3
 –یونیوشھر امتحاناتدورة  /متحانات الالتقدم ل –الكتب المدرسة ( یشمل : الذي تسدید القسط المدرسي و -4

 ) یورو 800= تصدیق الشھادات  –رسوم االمتحانات والشھادات 
شخصا آخر ( بشرط أال تكون  ینتدبیفضل أن یحضر الطالب شخصیا إلى المدرسة للتسجیل ، أو أن  -5

، ومن الممكن تسجیل شركة تجاریة أو مكتب تجاري أو شخص یتقاضى أجر على اجراءات التسجیل ) 
 ، ویتم اتباع الخطوات التالیة :مع المدرسة المباشرة ة الطالب من خالل المراسل

 
a. جواز السفرصورة عن و، االقامة األصلیة ، وصورة عن  الوثائق المدرسیة لقوم الطالب أوالً بارسای  +

بالبرید المسجل على عنوان المدرسة ( یشترط ان تكون اقامتھ تخولھ من دخول   صور شخصیة ،  4
 االمتحانات )لتقدیم  ارومانی

b.  الوثائق المدرسیة  ( یشترط فيوالتحقق من محتواھا بأنھا مستوفیة للشروط بعد االطالع على الوثائق ،
 . )  ، وأنھ ال یشوبھا وال یشوب األختام  أّي خلل أو مانع صولمصدقة حسب األوأصلیة أن تكون 

c. تطلب المدرسة من الطالب تسدید الرسوم المدرسیة  ،  ( باكتمال وثائقھ وصحتھا )  قبول تسجیل الطالب    عند
، وإذا انسحب الطالب بعد اتمام اجراءات التسجیل ال یحق لھ  من خالل حوالة بنكیة على حساب المدرسة 

 .استرجاع القسط المدرسي 
d. وتسجلھ الحقا في وزارة  یدبعد اتمام اجراءات التسجیل تقوم المدرسة بارسال الكتب المدرسیة بالبر ،

التقدم   الذي یخولھالستخراج رقم الجلوس  -متحانات الاالدارة العامة ل –التربیة والتعلیم الفلسطینیة 
 . لالمتحانات الوزاریة 

e.  مثل  وال تحمل األختام المتعارف علیھا في الدول العربیة الشھادات المدرسیة الصادرة عن بلدان أخرى )
من خالل  –إذا اقتضى األمر  -الصادرة من ألمانیا ) ، ستعمل المدرسة على التحقق من صحة الوثائق 

 .مراسلة الجھة التي صدرت عنھا الشھادة 
 

 االمتحانات
<

 :)  2020-2019( حسب التعلیمات الوزاریة للعام دورات  3رومانیا ، وھناك  –تعقد في مدینة بوخارست 
 . وینھي الدراسة بنجاح جمیع المباحث الدراسیةلویحق للطالب أن یتقدم : دورة الشھر السادس ( یونیو )  -1
دراسیة ( االكمال  مباحث    4ویحق للطالب أن یكمل أو أن یحسن معدلھ في  :  دورة الشھر الثامن ( أغسطس )    -2

>ÊÖÁË<G<^„È÷c<Õ^ñË50>>300 ( ، ویتطلب في ھذه الدورة تسدید رسوم اضافیة مباحث ) 4+ تحسین المعدل = 
<<ovf⁄<ÿ“<‡¬<ÊÖÁËD<J<

أن یكمل في مبحثین اثنین فقط ، وال یحق لھ بتحسین   بیحق للطال: دورة الشھر الثاني عشر ( دیسمبر )  -2
̂>ÊÖÁË<G>>200ویتطلب في ھذه الدورة تسدید رسوم اضافیة (    ، في ھذه الدورة  معدلھ   „È÷c<Õ^ñË50<<ÿ“<‡¬<ÊÖÁË

<<ovf⁄<DJ<
 

 المباحث الدراسیة المقررة :
 البكالوریا علمي : 

 التكنولوجیا –األحیاء  –الكیمیاء  –الفیزیاء –الریاضیات  –اللغة االنجلیزیة  –اللغة العربیة –التربیة الدینیة 
فھي   ( المباحث األربعة المظللة اجباریة ، یجب النجاح فیھا وتدخل في المجموع مباشرة ، أما األربعة األخرى

بشرط أن تكون الكیمیاء أو منھا یجب على الطالب أن ینجح فیھا ، ویدخل في المجموع فقط مبحثین أساسیة و
 األحیاء أحدھما )

 البكالوریا األدبي ( الدراسات االنسانیة ) :



 –الثقافة العلمیة  –الجغرافیا  –التاریخ –الریاضیات  –اللغة االنجلیزیة  –اللغة العربیة –التربیة الدینیة 
( المباحث األربعة المظللة اجباریة ، یجب النجاح فیھا وتدخل في المجموع مباشرة ، أما األربعة التكنولوجیا .

األخرى فھي أساسیة ویجب على الطالب أن ینجح فیھا ، ویدخل في المجموع فقط مبحثین منھا بشرط أن تكون  
 التربیة الدینیة أو الجغرافیا أحدھما )

 
 التواصل مع المدرسة 

 طالب البكالوریا الدراسة الخاصة ، الوافدین من خارج رومانیابخاص 
 

 Jeusalemschool.ro الصفحة االلكترونیة الرسمیة
 بوك الرسمیة صفحة الفیس

 ( یتم التواصل على الخاص )
https://www.facebook.com/jerusalemschoolro/ 

 
 jsb2020ro@yahoo.com خاص فقط بطالب البكالوریا – االیمیل

 
، التلیفون الجوال المخصص للبكالوریا 

دراسة خاصة من خارج رومانیا ، وبھ 
 : واتس أب

 الرقم األول 
 اآلنسة نور عقدة 

 وكیلة المدرسة ومدیرة االمتحانات
 

 
0040728329066 

 
 

 
 الرقم الثاني 

 الحوامدة األستاذ اسماعیل
 

 
0040799863600 

 

 
 عنوان المدرسة

 
ROMANIA 

BUCURESTI , SECTOR 2 
STRADA FABRICA DE GHEATA 14 

COD POSTAL  022504 
 

 
 منھا :، أخرى اتصال الكترونیة   أدوات ھناكباالضافة لذلك ، 
 .  من وقت آلخر مومن خالل البث المباشر على برنامج الزوحوارات حیث یتم اجراء  برنامج الزووم :

 
 مالحظة مھمة :  

الواتس أب ، ومن خالل برنامج   على  طالب الدراسة الخاصةعند تسجیل الطالب یتم اضافتھ إلى مجموعة   -1
   .  المجموعة حیث یتم التواصل المستمر مع ،  الزووم

 -العام الدراسي الحالي  شرح جمیع المباحث الدراسیة للطالب المسجلین في -بإذن هللا تعالى  –سیتم  -2
  وھذا الشرح یعتبر تطوعا من المدرسة ، وخدمة  ،   من خالل برنامج الزوم )    -ین  ( اونالالدراسة الخاصة ،  

  الوزاریة بنجاح جتیاز االمتحانات تأھیلھم اللالسھام في خاصة ، الالمدرسة لطالب الدراسة تقدمھا 

https://www.facebook.com/jerusalemschoolro/
https://www.facebook.com/jerusalemschoolro/
https://www.facebook.com/jerusalemschoolro/
mailto:jsb2020ro@yahoo.com


 
 

مكثفة ، لشرح المباحث  دروسبإذن هللا تعالى ، تعقد ،  2020-10- 05ابتداء من یوم االثنین الموافق 
المسجلین في  اونالین )  –رنامج الزووم ( من خالل بالدراسة الخاصة  -لطالب البكالوریا الدراسیة ، 

 ، 2021-2020المدرسة للعام الدراسي الحالي 
 : حسب الموضح أدناه

 
 

 الدوام الصباحي :
الجمعة ) ، من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الواحدة  -یومیا خمسة أیام في األسبوع ( االثنین 

 حصة دراسیة في األسبوع .  30) بتوقیت رومانیا ، بمعدل   13.00- 08.30ظھرا ( 
 

 
 الدوام المسائي :

 - 17.00من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة ( الجمعة ) ،  -یومیا خمسة أیام في األسبوع ( االثنین 
 ساعة دراسیة في األسبوع .  15) بتوقیت رومانیا ، بمعدل  18.00

 
 
 

 مع االحترام والتقدیر
 مدرسة القدس في بوخارست

01-10-2020 


