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 مدرسة القدس يف بوخارست

 عالمة مميزة يف اجلودة واإلبداع

  التسجيل

 نوية العامة الثا -بوخارست للبكالوريا يف درسة القدس مب

 2023 (دراسة منزلية  - انتساب )دراسة خاصة 

 

 المنهاج والترخيص 
 

 

) ترخيص  ،  مرخصة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية سنة ،  23منذ تأسست مدرسة القدس في بوخارست  

من   رخصةوم، (  2025- 08-31صالح حتى تاريخ  2020-05-27/  8598دائم يتجدد مرة كل خمس سنوات رقم 

 سنوات(  5، يتجدد كل   2025صالح حتى عام  2020-08-12/ 3009وزارة التعليم الرومانية ) ترخيص رقم 

 

تقدم خدمات تعليمية رائدة ، ذات رسالة سامية وأهداف  واالبداع ،  االكاديمي عنوان للجودة والتميزالمدرسة  تعتبر  

  600نبيلة ، ورؤية ادارية واضحة ، تحقق المدرسة سنويا أفضل النتائج المدرسية  ... يدرس فيها ما يزيد عن  

 . ذو خبرة واسعة  ،  جميع التخصصات في و مؤهل متمكنلديها كادر تعليمي طالب وطالبة ،  

 Jerusalemschool.ro: للمدرسة ، الصفحة الرسمية عن المدرسة لمزيد من المعلومات  
 

 

 المنهاج الفلسطيني ، وتخضع في نظامها التعليمي بالكامل للنظام التعليمي الفلسطيني ،  يتم تدريس

وتلتزم بجميع النظم والقوانين التي تسري على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة في رومانيا ) مؤسسة  

مدرسة القدس مرخصة في رومانيا من قبل : وزارة العدل ، وزارة المالية ، وزارة الداخلية ، وزارة الصحة 

 ، وزارة التعليم .. ( .

 

 ( العامة شهادة البكالوريا ) الثانوية

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

ويتحصل الطالب    (ويتم معادلتها دون اجراء امتحانات اضافية من قبل وزارة التعليم الرومانية    )وختم الوزارة  

 الناجح على شهادتين :  

 ف العالمات ( باللغتين العربية واالنجليزية ،  شهادة البكالوريا ) كش •

 وشهادة الكرتون باللغة العربية أو االنجليزية .  •
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 دراسة خاصة  –للبكالوريا من خارج رومانيا  التسجيل في المدرسة
 

يبقى التسجيل مفتوح حتى  و)    2022أغسطس    29بتاريخ  ،    2023-2022للعام الدراسي    التسجيلباب    يفتتح

الستصدار أرقام الجلوس ،    بشكلها النهائيوالبيانات الخاصة بهم  تطلب وزارة التعليم الفلسطينية أسماء الطالب  

 .(  ... ات الوزارية للبكالوريا التي تخول الطالب االلتحاق باالمتحان
 

 شروط التسجيل 

الجنسيات   يحق للطالب  القدسالتسجيل في    من جميع  التعليميةل، و  مدرسة  المراحل  ، ويحق للطالب   جميع 

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

 :   ( 2022- 2021التعليمات الوزارية الصادرة للعام الدراسي  حسب ) 
 

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

حسب األصول   ) التصديق  سنة على األقل .  19(    2023- 01-01)    الحالي  العام الدراسي  فييناير    من

يعني أن الشهادة تحمل األختام التالية : ختم المدرسة أو ختم مديرية التعليم في المنطقة ، ختم وزارة التعليم  

 الشهادة ، ختم الخارجية من البلد الذي حرر الشهادة (  صدرت عنهمن البلد الذي 

، ويقبل    2019- 2018راسي  صادرة في العام الد ) 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 عشر نجاح أو شهادة  -3

  – يونيو شهر  امتحانات دورة    /متحانات  الالتقدم ل  –الكتب المدرسة  )  يشمل :  الذي  تسديد القسط المدرسي و -4

، تسدد كاملة عند التسجيل   يورو(    سبعمائة)    700= (  تصديق الشهادات    –رسوم االمتحانات والشهادات  

 2023 فبراير ، او مناصفة : النصف األول عند التسجيل ، والنصف الثاني قبل انتهاء شهر 

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

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

 ، ويتم اتباع الخطوات التالية : مع المدرسة المباشرة الطالب من خالل المراسلة 
 

a. جواز السفرصورة عن و، االقامة األصلية ، وصورة عن  الوثائق المدرسية لرساإيقوم الطالب أوالً ب   +

4  ، تكون    صور شخصية  ان  يشترط   ( المدرسة  المسجل على عنوان  دخول  بالبريد  تخوله من  اقامته 

، ليتم التواصل  كذلك يرجى من الطالب ارسال رقم تليفونه مع الوثائق،  االمتحانات (وقت تقديم   اروماني

 معه عند استالم الوثائق . 

b.   الوثائق المدرسية  ) يشترط في : والتحقق من محتواها بأنها مستوفية للشروط  بعد االطالع على الوثائق  ،

وأن تكون الوثائق المدرسية باللغة العربية أو يتم ترجمتها إلى  ،    صولمصدقة حسب األوأصلية  أن تكون  

 . (  وأنه ال يشوبها وال يشوب األختام  أّي خلل أو مانع،  اللغة العربية

c.  سية تطلب المدرسة من الطالب تسديد الرسوم المدر،  ) باكتمال وثائقه وصحتها (  قبول تسجيل الطالب    عند

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

 . يورو (  700، ويتوجب عليه تسديد القسط كامال ) استرجاع القسط المدرسي 

d.  بالبريد المدرسية  الكتب  بارسال  المدرسة  تقوم  التسجيل  اتمام اجراءات  وتسجله الحقا في وزارة    ،  بعد 

الفلسطينية   والتعليم  ل  –التربية  العامة  الجلوس    -متحانات  الاالدارة  رقم  يخولهالستخراج  التقدم    الذي 

 . لالمتحانات الوزارية 

e.   مثل  وال تحمل األختام المتعارف عليها في الدول العربية  الشهادات المدرسية الصادرة عن بلدان أخرى (

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

 . مراسلة الجهة التي صدرت عنها الشهادة 
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 االمتحانات 
 

 :  ( 2202- 1220حسب التعليمات الوزارية للعام ) دورات  3وهناك   رومانيا ،  –تعقد في مدينة بوخارست 

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

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

يورو + يضاف إليها    200  )  اضافية، ويتطلب في هذه الدورة تسديد رسوم    مباحث (  4+ تحسين المعدل =  

 . (يورو عن كل مبحث   50

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

يورو عن   50يورو + يضاف إليها    150)  ويتطلب في هذه الدورة تسديد رسوم اضافية    ، في هذه الدورة  معدله  

 كل مبحث  ( .

دولة تخضع االمتحانات بكل تفصيالتها لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، وبرعاية مباشرة من سفارة    -3

حسب البرنامج  – كل يوم امتحان  احفلسطين في رومانيا ، حيث أن أسئلة االمتحان تصل إلى المدرسة في صب

في تمام الساعة التاسعة صباحا ، بعد االمتحان مباشرة يتم تشميع دفاتر امتحانات   –المقرر والمبحث المقرر  

ترسل  لفلسطينية ببوخارست ، وفي آخر يوم امتحاني  الطالب وختمها وتغليفها ، ويتم يوميا تخزينها في السفارة ا

الطالب في نفس امتحانات  إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، وهناك تجري عملية التصحيح ، وتعلن نتائج  

 الوقت التي تعلن بها نتائج طالب فلسطين ، وبنفس الطريقة .
 

 : (   2022- 2021لصادرة للعام ) حسب التعليمات الوزارية االمباحث الدراسية المقررة 

 البكالوريا علمي :  

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

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

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 ( : 

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

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

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

 التربية الدينية أو الجغرافيا أحدهما ( 

 

 التواصل مع المدرسة  

 طالب البكالوريا الدراسة الخاصة ، الوافدين من خارج رومانيا بخاص 
 

 

 الصفحة االلكترونية الرسمية 

 

Jerusalemschool.ro 

 

 بوك الرسمية  صفحة الفيس

 التواصل على الخاص ( ) يتم
 

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

 

 jsb2020ro@yahoo.com خاص فقط بطالب البكالوريا  – االيميل

 

 

https://www.facebook.com/jerusalemschoolro/
mailto:jsb2020ro@yahoo.com
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 واتس أب :   ادراسة خاصة من خارج رومانيا ، وبه -لبكالوريا طالب ال ةالمخصص  التليفونات 
 

 

 الرقم األول  

 اآلنسة نور عقدة 

 وكيلة المدرسة ومديرة االمتحانات 

 

 

 

0040728329066 

 

 

 الرقم الثاني  

 الحوامدة  األستاذ اسماعيل

 

 
0040799863600 

 

 

 

 عنوان المدرسة 

 

ROMANIA 

BUCURESTI , SECTOR 2 

STRADA FABRICA DE GHEATA 14 

COD POSTAL  022504 

FUNDATIA JERUSALEM SCHOOL 
 

 

 رقم الحساب البنكي للمدرسة

 باليورو 

 

 

ROMANIA 

BANCA COMERCIALA ROMANA 

SUCURSALA COLENTINA 

IBAN   RO 21 RNCB 0297123033440005 

FUNDATIA JERUSALEM SCHOOL 
 

 

 منها : ، أخرى اتصال الكترونية  أدوات هناكباالضافة لذلك ، 

 . من وقت آلخر مو من خالل البث المباشر على برنامج الزوحوارات حيث يتم اجراء  برنامج الزووم :

 

 مهمة :   ات مالحظ

 
 

 سيتم بإذن اهلل تعاىل شرح مجيع املباحث الدراسية املقررة ، 

 الدراسي اجلديدبالتزامن مع بداية الدراسة النظامية يف العام 

 2022-09-01ابتداء من تاريخ 

 

 

) الواتس أب    علىمن خارج رومانيا    طالب الدراسة الخاصةعند تسجيل الطالب يتم اضافته إلى مجموعة   -1

ارسال    ويتمالمجموعة االدارية ، والتي من خاللها يتم التواصل مع الطالب ،    –ه المجموعة  وتسمى هذ 

 التعليمات والنظم وكل جديد (
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يتم ارسالها للطالب بعد التسجيل ، ومن خاللها يتم شرح جميع المباحث الدراسية   رمز قناة الزووم التعليمية : -2

 م 2022- 09-01على مدار العام الدراسي ، ابتداء من 

يتم اضافة الطالب إلى المجموعات العلمية ، حيث يقوم كل مدرس مبحث دراسي مقرر ، بعمل مجموعة   -3

  ئم ومستمر بين الطالب والمعلم .خاصة بطالبه وبالمبحث الدراسي ، لتحقيق تواصل دا

تعالى    –سيتم   -4 في  - بإذن هللا  المسجلين  للطالب  الدراسية  المباحث  الحالي    شرح جميع  الدراسي    - العام 

  وهذا الشرح يعتبر تطوعا من المدرسة ، وخدمة   ،  من خالل برنامج الزوم (    -) اونالين  الدراسة الخاصة ،  

 الوزارية بنجاح  جتياز االمتحانات تأهيلهم اللالسهام في خاصة ، الالمدرسة لطالب الدراسة تقدمها 

 . )يتم تحديد موعدها الحقا( عمل حصص مراجعة خاصة بالطالب من خارج رومانيا - بإذن هللا  -سيتم  -5

  
 

 ،  يف مدرسة القدس ببوخارستقائمة بأمساء طالب البكالوريا املتفوقني 

 2022، والعام الدراسي  2021يف العام الدراسي 

 

 

 %  90الطالب املتحصلني على معدل أعلى من 
 

 نوع الدراسة %   املعدل اسم الطالب الرقم

 خاصة 99 أمحد مازن أمحد الفواز 1

 نظامية 98.7 آية جوهر فيصل ابو جوهر 2

 نظامية 98.3 مينه اسامه صاحل ابو سعد 3

 خاصة 98.3 قمر اسامه عبداهلل البشري 4

 نظامية 98 منجد كريم ـ ريتشارد ربيع حممد 5

 نظامية 97.6 لؤي مّتام حممد ديب الّسقا 6

 نظامية 97.3 حممد ماريو حسام السقا 7

 خاصة 96.9 اخلريط كرم رامي العبد جاوش 8

 خاصة 96.9 منى ماجد حسن الكسحة 9

 خاصة 96.7 برمو عبد الرمحن وليد عبد الغين 10

 خاصة 96 احلكيم راما حممد عماد حممد سعيد 11

 خاصة 96 األصفر حياة حممد رياض عبد العزيز 12

 نظامية 95.9 جودي مروان حممد دحروج 13

 نظامية 95.6 نوجني حممد مجيل محو 14

 نظامية 95 اخلطيب حممد رمسيحممد اويس  15

 خاصة 94.9 الكرسوح ريم عبد اجمليد تركي 16

 نظامية 94.6 هدى اويس حممد رمسي اخلطيب 17

 نظامية 94.4 عباس عبد الرمحن حممد دياب 18

 خاصة 94 محزة صاحل عوض عبد العال 19
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 نظامية 93.3 عبداهلل عباس كردي العبود 20

 نظامية 93.1 حممد واصل حسن حيدر جينار 21

 نظامية 92.9 انية عمر علي فرجيةد 22

 خاصة 92.9 عبادة مصطفى ياسني دقاق 23

 خاصة 91.9 حممد فادي رفعت محاده 24

 خاصة 91.7 عمر بشار عبد الستار احلداد 25

 خاصة 90.6 امليداني هديل حممد عبد اللطيف 26

 نظامية 90.3 اخلالديعصاك رعد رشيد  27

 خاصة 90.3 آغا بيان بكر عبد السميع عابدين 28
 

 %  80الطالب املتحصلني على معدل أعلى من 
 

 نظامية 89.4 امريه مجال علي امحد 29

 خاصة 88.7 اللطيف سناء قسام عابد العبد 30

 نظامية 87.3 ابراهيم حملي عبد الكريم حمي الدين 31

 خاصة 87.1 خالد حجوزبراءة حسان  32

 خاصة 87 براءة حممد خري بركات املبارك 33

 نظامية 86.3 عباسنور الدين ضياء  34

 نظامية 85.7 زهري احلزام عطاء حممد سامر حممد 35

 خاصة 85.7 أمحد عمر ديبو دهنني 36

 نظامية 85.4 إياد حممد مصطفى خلوف 37

 خاصة 85.3 الطوخلي فاطمة ابراهيم شكيب 38

 خاصة 85 ليالس عمر حممود بكرية 39

 خاصة 84.7 أبي علي حسني محود 40

 خاصة 84.7 راما خالد علي الناشف 41

 خاصة 84.1 اغيد وسيم راضي روميه 42

 خاصة 84 لينا أمحد يوسف دميسي 43

 خاصة 83.1 رنيم عبد الفتاح مصطفى فارس 44

 نظامية 82.3 حممد حسني حممد داودو 45

 خاصة 82.3 إسراء حييى حممد واعظ 46

 خاصة 82.1 مريفني أمحد إبراهيم علي 47

 خاصة 82.1 عبداهلل ناصر أمحد مصطفى 48

 نظامية 81.6 استربق وليد حامد فتحي 49
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 خاصة 81.6 ماريا نهاد خليل البطرس 50

 نظامية 81.4 مريغين ابو بكر عصام مريغين 51

 نظامية 81.3 مصطفى محدانعلي حممد  52

 خاصة 81.3 أماني أمحد قاسم األمحد 53

 نظامية 81.1 خالد علي خضر هاشم 54

 خاصة 81 رفيق عصام خالد سرساوي 55

 نظامية 80.7 عائشة خالد عبد اجلبار طاهر 56

 نظامية 80.6 روان درويش مصطفى صبح 57

 خاصة 80.6 نرمني حكمت باكري محدوش 58

 خاصة 80.4 ماريا حممد بشار مارديين 59

 نظامية 80 رامي زياد حممد طرابلسي 60
 

 مع االحرتام والتقدير
 مدرسة القدس يف بوخارست

20 -08 -2022 

      


