كليَّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة

طلب إنتساب لبرنامج
شهادة في الخدمة عبر اإلنترنت

معلومات عا ّمة
ملحة تاريخية

رشوط اإلنتساب

تكاليف الدراسة

املستندات املطلوبة

اهتمامــك بدراســة الالهــوت فــي كليَّــة الالهــوت المعمدانيَّــة العربيَّــة .نقــدم لــك باختصــار لمحــة تاريخيــة عــن الكليّــة ،رؤيتهــا
نشــكر
ِ
ورســالتها.

1.1موقـــع الكليّة
تأسســت كليَّــة الالهــوت المعمدانيَّــة العربيَّــة مــن قبــل إرســالية الشــرق األدنــى المعمدانيــة فــي عــام  ،1960ومنــذ عــام  1993تقــوم
الكليّــة بــأداء مهامهــا تحــت إدارة وطنيــة .قــد ج ّهــزت كليّــة الالهــوت للخدمــة الراعويــة خــال العقــود األربعــة الماضيــة طلبــةً
مــن المغــرب وتونــس والجزائــر ومصــر والســودان واألردن والعــراق وســوريا ولبنــان والهنــد .هــذا الموقــع يعطــي كليــة الالهــوت
ـى ال مقابــل لــه ولكــن أيضـا ً تحديـا ً يســتصعبه الكثيــر مــن الطلبــة ويتطلــب نضوجـا ً خاصـا ً مــن قبــل الجميــع.
طابعـا ً دوليـا ً يشــكل غنـ ً
تُعطــى الــدروس باللغــة العربيــة ،وفــي ســياق الحاجــات الخاصــة بالعالــم العربــي .ويقــوم طلبــة هــذه الكليّــة اليــوم بــأداء خدمــات راعويــة
واجتماعيــة فــي الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة وســواها مــن البلــدان.
َّ
المنظمــات التربويــة اإلنجيليــة العالميــة ،عبــر عضويتهــا فــي رابطــة الشــرق
تســعى الكليّــة أن تلتــزم بالمســتوى األكاديمــي الــذي تتبنــاه
األوســط للتعليــم الالهوتــي ( ،)MEATEوالرابطــة اإلنجيليــة األوروبيــة لالعتمــاد (.)EEAA

2.2رؤية وإرســالية الكليّة
يعكس البيان التالي واقع الكليّة الحالي وأهدافها المستقبلية.
رؤيــة الكليّة:
أن نعاين مجد هللا ،ونشهد مصالحة الشعوب ،ونرى مجتمعاتِنا تنهض ،بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي.
إرســالية الكليّة:
أن نخــدم الكنيســة فــي منطقتنــا مــن أجــل تحقيــق مأموريتهــا البيبليّــة الهادفــة إلــى االعتــراف بالمســيح رب ـا ً بتوفيــر مصــادر
صصــة وتأهيــل رجــال ونســاء أمنــاء مــن أجــل خدمــة فعّالــة.
تعليميــة متخ ّ

3.3عنــوان الكليّة:
كليَّة الالهوت المعمدانيَّة العربيَّة ص .ب ،60 .المنصوريـة ،المتـن ،لبنـان
هاتف 00961 )4( 401922 / 400250 :فاكس00961 )4( 532481 :
بريد االلكترونيInformation@ABTSLebanon.org :
الموقع االلكترونيwww.abtslebanon.com | www.abtslebanon.org :
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يجب على جميع المر ّ
شحين للقبول في كليَّة الالهوت المعمدانيَّة العربيَّة أن يستوفوا الشروط التالية:

1.روحيًا:
2.كنسيًا :
3.مذهبيًا:
4.دعوة واضحة:
5.أكاديميًا:
6.لغو يًا:
7.تقنيًّا :
8.سلوكيًا:

أن يعترف بيسوع المسيح مخلصا ً شخصيا ً لك وربّاً ،وأن تبرهن حياتك على هذه الحقيقة
أن يكــون عضــوا ً يتمتــع بســمعة جيــدة فــي كنيســة إنجيليــة محليــة ،وذلــك بنــا ًء علــى تزكيــة مــن قــادة
كنيســتك المحليــة.
أن يُخ ِلــص الــوالء علــى نحــو ب ِيّــن لبيــان اإليمــان اإلنجيلــي العــام (الموجــود علــى صفحــة اإلنترنــت
أو يمكــن طلبــه مــن الكليّــة) ،وأن يوافــق علــى احتــرام بيــان إيمــان كليَّــة الالهــوت المعمدانيَّــة العربيَّــة
خــال دراســته.
أن يبرهــن الطالــب ،مــن خــال طلــب االنتســاب والمكالمــات الهاتفيــة والمقابــات مــع أفــراد هيئــة الكليّــة،
عــن دعــوة واضحــة إلــى الخدمــة المســيحيّة التــي تنســجم مــع رؤيــة الكليّــة وعــن الحــد األدنــى مــن الخبــرة
فــي الخدمــة المســيحيّة.
أن يكــون قــد أكمــل  12ســنة دراسـيّة بنجــاح (مثـاً البكالوريــا قِســم ثانــي) أو قــد بلــغ  ٢١ســنة مــن عمــره
ولديــه ســنتي خبــرة علــى األقــل فــي مجــال الخدمــة المســيحية.
أن يثبت القدرة على استخدام مستوى مقبول من اللغة العربية الفصحى الحديثة.
نظرا لطبيعة البرنامج.
أن يكون لدى الطالب القدرة على استخدام الكمبيوتر واإلنترنت بشكل جيّد ً
أن يلتــزم الطالــب ،مــن خــال طلــب االنتســاب والمكالمــات الهاتفيــة والمقابــات مــع أفــراد هيئــة الكليّــة،
عــن نضــوج نفســي وعاطفــي ،ينعكــس فــي شــخصيّة متّزنــة ووداعــة فــي العالقــات مــع اآلخريــن.

كاف لتعليق دراستك.
الصفات في أي وقت من انتسابك سيكون سبب ٍ
إنّ عدم االلتزام بهذه ِ
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يُتوقــع مــن الطـ ُـاّب أن يســتثمروا فــي التعليــم الشــخصي والتدريــب للخدمــة .وفــي الوقــت نفســه ،خدمــة كليــة الالهــوت المعمدانيــة
العربيــة عبــر االنترنــت ( )ABTS-Onlineحريصــة علــى عــدم جعــل الرســوم الدراســية مرتفعــة.
تبلغ تكلفة المقرر الدراسي ( 3ساعات مساقية)  35دوالر أمريكي.
يجب أن يتم الدفع من خالل قنوات آمنة عند التسجيل وقبل بدء الصفوف.
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رشوط اإلنتساب

9صورة شمسية
9شهادة من راعي الكنيسة المحلية
9صور عن الشهادات أو السجالت المدرسية والجامعية
9نبذة عن اختبارك الشخصي في المسيح

تكاليف الدراسة

املستندات املطلوبة

مالحظة :يرجى ملء ك ّل المعلومات المتعلّقة بانتسابك إلى مدرستِنا .الطلبات الناقصة لن تقبل.

طلب اإلنتساب
معلومات شخصية

معلومات علميّة

معلومات كنسيّة وتوصيات

اإلسم الثالثي
اإلسم الثالثي باللغة اإلنكليزية
مكان الوالدة
تاريخ الوالدة

اليوم

السنة

الشهر

الجنسية
إسم الوالد

إسم الوالدة

رقم جواز السفر

مدّة إنتهائِه

الوضع العائلي
عنوانك الكامل

رقم الهاتف (مع رمز المنطقة)
رقم الخلوي (مع رمز المنطقة)
البريد اإللكتروني
كيف سمعت عن البرنامج؟

أعزب

متأهل

عدد األوالد

معلومات مهنية

مالحظة :يرجى ملء ك ّل المعلومات المتعلّقة بانتسابك إلى مدرستِنا .الطلبات الناقصة لن تقبل.

طلب اإلنتساب
معلومات شخصية

معلومات كنس ّية وتوصيات

معلومات علميّة

إسم الكنيسة التي تنتمي لها
مكان الكنيسة (القرية أو المدينة)
إسم راعي كنيستك بالكامل
عنوان راعي كنيستك

رقم الهاتف (مع رمز المنطقة)
رقم الخلوي (مع رمز المنطقة)
البريد اإللكتروني
ما هي مجاالت خدمتك الحاليّة؟ (أذكر بعض التفاصيل)

ما هي رؤيتك لخدمتك المستقبليّة؟

كيف ترى أن دراستك الالّهوتية سوف تسا ِعدك على تحسين خدمتك الحاليّة وإنجاز هذه الخدمات مستقبليّاً؟

معلومات مهنية

طلب اإلنتساب
معلومات شخصية

معلومات كنس ّية وتوصيات

معلومات علم ّية

الصف

السنوات الدراسية

معلومات مهنية

اذكر أسماء المدارس العلمية التي درست فيها ،نوع الشهادة التي نلتها ومن أية سنة إلى أية سنة في كل منها .

إسم الكلية

نوع الشهادة الحائز عليها

القدرة على استخدام الكمبيوتر

ممتاز

جيد جدًا

جيد

وسط

ضعيف

القدرة على استخدام اإلنترنت

ممتاز

جيد جدًا

جيد

وسط

ضعيف

مقررا دراسيّا عبر اإلنترنت؟
هل سبق وأخذرت
ً

نعم

ّ
كل

هل سبق واستخدمت مودل ()Moodle؟

نعم

ّ
كل

اللغات التي تُتقنها:

اللغة العربية
اللغة اإلنكليزية
اللغة الفرنسيّة
لغة أخرى ،حدد

ممتاز

جيد جدًا

جيد

وسط

ضعيف

طلب اإلنتساب
معلومات شخصية

معلومات علميّة

معلومات كنسيّة وتوصيات

معلومات مهنية

اذكر أسماء االماكن التي عملت فيها خالل الثالث السنوات السابقة محددا ً المدة ونوع العمل الذي كنت تقوم به.

مكان العمل

السنة

نوع العمل

أنــا الموقّــع أدنــاه أقــر بــأن كل المعلومــات الــواردة والمرفقــة فــي هــذا الطلــب هــي دقيقــة وصحيحــة ،وفــي حــال تبيّــن عكــس ذلــك
ســيؤدي هــذا إلــى تعليــق دراســتي.
التاريخ
اإلسم والتوقيع

اليوم

الشهر

السنة

الرجاء حفظ الطلب وإرساله إلى مكتب التسجيل admission@abtslebanon.org

