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 كلمة رئيس الكلية
 

 عزيزي القارىء،
إن تصفحك هذا الدليل ُيظهر إهتمامك في التربية الكتابية. وصالتنا ان 

تبرهن بأن تكون بركة لهذه الدوافع خدمة الكلية الالهوتية الكتابية سوف 
بعد وضع ثقتي بالرب يسوع كمخلص شخصي لحياتي في عمر  المهمة.

هتمام لتعلم ودراسة كلمته المكتوبة. 20  عامًا، أعطاني الرب شوق وا 
صالتي إلى الرب أن يعطيك إزدياد في الجوع لتنمو في الحكمة والمعرفة 

 الكتابية.
إن خدمة الكلية الالهوتية الكتابية ُصممت لتخدم هؤالء الذين هم في بداية 

للذين يريدون ان يكملوا إعدادهم للخدمة في مؤسسة الهوتية. برامج الكلية دراستهم الكتابية وبنفس الوقت 
 م.ُمعدة لتساعد الطالب للحصول على درجة أكاديمية في الكتاب المقدس من دون ترك وظائفهم وخدماته

إن الطالب في الكلية الالهوتية الكتابية ُيشجع لكي ما يستمر في خدمته في كنيسته المحلية بينما هو يقوم 
 بدراسته األكاديمية.

إن الهيئتان اإلدارية والتعليمية في الكلية الالهوتية الكتابية يعتبران أن قيامهم بجزء من إعداد وتأهيل وعاظ، 
حد، وخدام مسيحيين للخدمة المسيحية في العالم العربي هو إمتياز عظيم رعاة، كارزين، معلمين مدارس أ

 لهما. لذلك نحن نحب أن تنضم وتدرس معنا.
 يخدم و مُكرس، ُمخلص، كشخص  

بخالصه  تتمتعنتمنى أنك ستسمح للكلية الالهوتية الكتابية ان تساعدك لتعرف، تفهم، وتطبق كلمة اهلل بينما 
 لك.
 إستسلم إلرادته،   

خدم في حقله  وا 

 في خدمته،

 غسان حداد

 رئيس الكلية الالهوتية الكتابية
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 معلومات عامة

 :عن الكلية الالهوتية الكتابية لمحة تاريخية
وضع الرب في قلب الكاارز غساان ن. حاداد فكارة تأسايس معهاد الهاوتي للخادام فاي  1994في عام 

القاس غسااان حاداد ماان لبناان إلاى األردن ليخاادم كاراع  لكنيسااة بعاادما إنتقال  2001الشارق األوساط. وفااي عاام 
 . محلية بدأت هذه الرؤية بالتبلور أكثر

بداياة متواضااعة اللقاد كاناات  .المعهدد الكتددابي لاعدداد الالهددوتي فدي عمددانتأسااس  2002وفاي عاام 
تاام إضااافة  2003يااد الاارب الُمباركااة كاناات علااى هااذا العماال. فااي عااام ، ولكاان مليئااة بالتحااديات والصااعابو 

لتأهيل الطالب بطريقة أفضل ولتقديم لهم مواد الهوتية محافظة تضاف إلى مساقات اخرى للبرنامج الدراسي 
مكتباتهم. هذا النمو من المواد الالهوتية والعدد المتزايد من الطلبة الذين يتقدمون للدراسة إستمر عبار السانين 

ومدتها سنة دراساية.  شهادة في الدراسات الكتابية( 1التالية: وحتى يومنا الحاضر. الكلية تقدم اليوم البرامج 
ومدته أربع إلى  بكالوريوس في الدراسات الكتابية( 3ومدته سنتان دراسيات  دبلوم في الدراسات الكتابية( 2

 خمس سنوات. 
المعهدددد الكتدددابي وقااد نماات الكلياااة إلااى درجاااة أصاابح لاااديها قساام للدراساااات العليااا، وتااام إعااادة تسااامية 

. وتقااادم الكلياااة الياااوم درجاااة الكليدددة الالهوتيدددة الكتابيدددة فدددي األردنليصااابح  لاعدددداد الالهدددوتي فدددي عمدددان
 للطالب الذين يرغبون بأن ينخرطوا أكثر في التعليم الكتابي.  الماجستير في الخدمة

 ن.هي اليوم إحدى خدمات كنيسة اإليمان المعمدانية المستقلة في عما الكلية الالهوتية الكتابية
 

 
 أول صف من الطالب
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 :كليةالغاية من وجود ال
لتأهياال قااادة خاادام حتااى يقومااوا بتأساايس ودعاام كنااائس هااو الكليددة الالهوتيددة الكتابيددة  ساابب وجااود إن

 وخدمات في العالم العربي.
 

 للكلية الالهوتية الكتابية: القيم األساسية
نحن ملتزمون بأن الكنيسة هي المؤسسة الرئيساية التاي مان خاللهاا اهلل يعمال فاي هاذا العصار.  الكنيسة:

بأن نشدد على اهمية وهدف الكنيسة مان خاالل تعليمناا، تشاجيعنا لكناائس محلياة مان حولناا، نرغب 
 وتركيزنا على أهمية زرع، تشجيع وتقوية كنائس.

نحن ملتزمون بأن نقدم تعليم ذو مستوى عال و أكاديمي الذي أساسه فقط الكتاب المقدس.  تعليم كتابي:
سوف نسعى دائمًا وباستمرار بأن نكون كتابيين في تعليمناا، مواقفناا الذهنياة، وفاي تطبيقناا لتعليمناا. 

 نحن نؤمن أن الكتاب المقدس لديه اإلمكانية ليؤهل الطالب بغنى للخدمة وللحياة.
نحن ملتزمون بإعداد قادة يتبعون مثال المسيح في قيادتهم لآلخرين بتواضع. ونسعى أن تصبح  :الخدمة

هذه ذهنية الهيئة اإلدارية، المساقات الدراسية، تعاملنا مع الطالب والذين من حولنا. ألنناا ناؤمن أن 
 أسمى منصب ممكن أن يناله إنسان في خدمة اهلل هو أن يكون خادم لآلخرين.

نحااان ملتزمااون بالمحافظاااة علااى نزاهااة شخصاااية، أكاديميااة، ومالياااة. ونحاان ناااؤمن أنااه ال يوجاااد  :النزاهددة
مدرسة، ُمعلم، أو تلميذ يستطيع أن ُيمجد اهلل في خدمته بدون هذا المبدأ األساسي. ونحن نؤمن أنه 

 بصدق أمام كل الناس إذا أردنا أن نرى يد اهلل للبركة علينا.ينبغي أن نقدم األمور 
أكاديمي. لذلك نحن نسعى للمحافظة علاى  ملتزمون بأن نكون مدرسة ذات تميز نحن األكاديمي: يزالتم

مسااتوى عااال  فااي منهاجنااا وتعليمنااا، وهااذا يتطلااب إلتاازام وتميااز ماان قباال الهيئتااان التعليميااة واإلداريااة 
وفي والجسااام الطالباااي. وسااانعمل بتعااااون ماااع معاهاااد أخااارى حتاااى نتأكاااد أن مسااااقاتنا الدراساااية تسااات

 المستويات المتعارف عليها حول العالم.
نحن ملتزمون بأن نوجاه طالبناا حتاى يتعلماوا كياف يتبعاوا المسايح مان خاالل تفاعلناا. التوجيه واإلرشاد: 

ونحن نسعى كل جهدنا حتى نرى الطالب يتخرجون ويذهبوا ليسكبوا حياتهم من أجل اآلخارين، مان 
 من الخدام. خالل صنع تالميذ للمسيح في الجيل القادم

نحاان ملتزمااون بااأن ُنكااون شااراكات إسااتراتجية ونحااافظ عليهااا علااى المسااتوى اإلقليمااي والعااالمي.  الشددراكة:
نحن نؤمن أنه ينبغاي ان نعمال معاًا ماع أفاراد وخادمات مثيلاة لناا فاي الفكار وذلاك مان اجال مجاد اهلل 
متااداد اإلنجياال. ونحاان نسااعى لنساااعد نخاارين كمااا نحاان ُنساااعد ماان قباال نخاارين، ألننااا نسااتطيع ان  وا 

 نحقق امور أكثر وأفضل معًا.
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 األهداف:
 إن خريج الكلية الالهوتية الكتابية سيكون: – األهداف الروحية

 على مشاركة كلمة اهلل مع اآلخرين، مع رؤية لربحهم لإليمان في المسيح يسوع. قادر .1
 .يقينية ووضوحدر على شرح الكتاب المقدس بقا .2
، داعاام، أو خااادمالم. وهااذا ربمااا ساايقوده ليكااون بشااكل واضااح مهااتم فااي العماال اإلرسااالي حااول العاا .3

  شريك صالة.
 في حياته نضوج مسيحي الذي يعبر عن إلتزامه للمسيح ولكنيسته في األرض. مظهراً  .4
وهااذه  علااى المحافظااة علااى دراسااة منتظمااة لكلمااة اهلل، وأن يبقااى باانفس الوقاات تلميااذًا لهااذه الكلمااة.قااادر  .5

 .هي إحدى الصفات المسيحي الجدي بشكل عام وللخدام بشكل خاص
 قادرًا على الدفاع عن إيمانه بطريقة أخالقية وكتابية في نن واحد. .6

 إن خريج الكلية الالهوتية الكتابية سيكون: - األهداف التربوية
كتساب المعرفة يتطلب أكتشاف مراجاع ودراساو  ،قادرًا أن يظهر في حياته معرفة .1 تها ثام بعاد ذلاك ا 

 تقييمها.
 .قادر على تطبيق المعرفة التي إكتسبها. وسيظهر هذا من خالل نشاطه الكتابي أو الشفهي .2
 .التي تشكل نظرة المسيحي للعالمقادر على إظهار وعي للقيم واإللتزامات  .3
 .الفعال لتواصلفهم للمهارات األساسية لقادر على إظهار  .4
 في الخدمة المسيحية. عمل فريقلديه المقدرة أن يكون جزءًا من  .5

 
 
 
 
 
 

 

 العميد األكاديمي
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 قانون اإليمان
الااذين هااام  القانونيااة 66دياااد فااي أساافاره الاااا نااؤمن بااأن الكتاااب المقااادس بعهديااه القااديم والج: الكتدداا المقددددس

من ولفظيًا موحى به حرفيًا بكامله كلمة اهلل الهو اإلعالن اإللهي الكامل والنهائي لإلنسان من اهلل. و 
السالطة النهائياة فاي كال  ذا فهاوعن الخطاأ فاي لغاتاه األصالية. ولها معصومهو و اهلل بالروح القدس، 

 القواعاااادي للنصااااوص اإللهيااااة-ونفسااااره بحسااااب معناااااه التاااااريخي امااااور اإليمااااان والحياااااة المساااايحية.
 .(21-19:1بط2 ؛17-15:3تي2)

ونحن نؤمن ان لديه طبيعة واحدة . ، مطلق وغير ُمدركلي، ابديق الكل، قدوس، سرمدي، أز نؤمن باله واحد، خال: اللده
. ونحان فاي ثالثاة اقاانيم متسااوية: اآلب واالبان والاروح القادس و جوهر واحد، ورغم هذا أعلن عن نفسه للبشر

ناؤمن أنهام متسااوون فااي الجاوهر والمكاناة ولكان متمياازون فاي الوظاائف ورغام هااذا يعملاون بانساجام فاي عماال 
 .(17:1تيم 1؛ 6:4؛ أف 6:8كور 1؛ 26و17-16:15؛ يو 19:28؛ مت 5-4:6تث ) .العظيمالفداء 

أن يساوع المسايح كاان فاي أحشااء ماريم باالروح القادس وُولاد منهاا وهاي عاذراء لكاي ُيعلان اهلل ناؤمن : المسددي يسوع 
وهااو إنسااان حقيقااي وكاماال  .، ونااؤمن أنااه هااو باانفس الوقاات أباان اهلل وأباان اإلنسااانويفاادي اإلنسااان الساااقط

 بطبيعتان، وقد ُجرب مثلنا بكل جوانب الحياة، ولكن بدون خطية.
أنه صعد إلى السماء بعاد قيامتاه مان الماوت وجلاس عان يماين اآلب وينتظار الوقات الاذي نحن نؤمن 

فيااه ساايالقي كنيسااته فااي اإلختطاااف علااى السااحب، وبعااد ساابع ساانوات ماان ذلااك الحااد  ساايعود إلااى 
؛ 14و2-1:1؛ يددددو35:1؛ لددددو14:7إش ) .ساااانة حرفيااااة 1000كملااااك الباااار لماااادة  األرض ليملااااك

 .(17-14:4عا
ومساااواته مااع اآلب نااؤمن بالوهيااة الااروح القاادس الكاملااة وبكونااه ذات إلهيااة  شااخص إلهااي( : الددروا القدددس

وهااو يبكاات علااى خطيااة وباار ودينونااة. وهااو الااذي يجاادد، يقاادس، يرشااد، واالباان فااي الكانااة والجااوهر. 
، ويشهد لحق اإلنجيل وُيعمد المؤمنين إلى جسد المسايح. بالمسيح يسوعولئك الذين يؤمنون ويعزي ا

متياااز كاال ُمخلااص أن يمتاالء بااالروح القاادس ن مسااؤولية وا  -16:14؛ يددو35:1؛ لددو19:28مددت ) وا 
 .(7:2تس2؛ 14:9؛ عا18:5؛ أف26و17

ناؤمن بساجل الخليقاة فااي سافر التكاوين ونقبلاه بصايغته الحرفيااة ال الرمزياة أو المجازياة. وناؤمن ان اإلنسااان  :الخليقدة
ن خلاق اإلنساان لام يكان بطريقاة تطورياة أو نشاوء مان أناواع  خلق بطريقة مباشرة على صاورة اهلل وشابهه، وا 

؛ 11:20؛ خدر 24، 11، 1:1)تد  مختلفة وتطور عبر ماليين السنين من أشاكال أدناى إلاى أشاكال أسامى 
؛ رؤ 3:11؛ عدددددا 17-16:1؛ كدددددو 20:1؛ رو26-23:17، 24:4؛ أع 3:1؛ يدددددو 12:10؛ إر 6:9نددددد  

6:10.) 



 

 2015 طُبع في –األكاديمي  دليلال
 

7 

طوعيًا أخطأ وسقط من مكانته السعيدة والغير ق على صورة اهلل وشبهه، وانه نؤمن بان االنسان خل: اإلنسان
البشر خطاة بإختيارهم، ولذلك هم تحت ونتيجة لذلك أصبح كل ، واصبح مذنبا في نظر اهلل، خاطئة

 .(3و1:2؛ أف22:3؛ غال19و12:5 ؛19-10:3رو؛ 6-1:3)ت دينونة اهلل العادلة بال أي عذر

ليكااون هااو أن الشاايطان كااان أحااد رؤساااء المالئكااة الُمكاارمين، ولكاان بساابب الكبرياااء وتعاليااه نااؤمن : الشدديطان
لااه نظااام العااالم الشاارير. القاادير، سااقط وأسااقط معااه جمااعك ماان المالئكااة، وهااو اآل ن رئاايس ساالطان الهااواء وا 

ونعتبره أعظم ُمجرب لإلنسان، عدو اهلل والمسيح، المشاتكي علاى القديساين، مؤساس األدياان الباطلاة، وسايد 
الوثنية المعاصرة. وهاو رب ضاد المسايح، وسايد كال قاوى الظاالمه ورغام هاذا كلاه فهاو ُمعاد للدينوناة النهائياة 

؛ 15-12:14أش) .الجحاااايم. هااااذا المكااااان الااااذي هااااو ُمعااااد إلبلاااايس ومالئكتااااهبعقاااااب أباااادي وعااااادل فااااي 
، 11:19؛ رؤ6؛ يدددددده8:5بددددددط1؛ 11-3:2تددددددس2؛ 5:3تددددددس1؛ 15-13:11كددددددور2؛ 17-14:28حددددددز
 .(20و16

يسوع بتعياين مان من خالل وساطة ابن اهلل: أي أن الرب  نعمة اهلل بكليته عملنؤمن بان الخالص  :الخالص
رادة   أكاارم القااانون اإللهااي ماان خااالل طاعتااه الشخصااية وباادون خطيااة ،طبيعتنااا البشااريةاآلب أخااذ طوعااًا وا 

ومن خالل موتاه الباديلي صانع كفاارة تاماة وكافياة ألجال خطاياناا. وناؤمن ان بركاات ناوال الخاالص ُمقدماة 
مجانااًا لكاال البشاار ماان خااالل رسااالة اإلنجياال. والعااائق الوحيااد لخااالص أي خاااطىء هااو طبيعتااه الموروثااة 

طة وعدم اإليمان، الذي إذا استمر اإلنسان بهما سيكونان براهين ضده علاى أساتحقاقه للدينوناة العادلاة الساق
من اإلله القدوس. ناؤمن ان تبريار الماؤمن باإليماان يتضامن توباة، نادم علاى الخطياة وعطياة الحيااة األبدياة 

هااا نحاان، ولكاان بشااكل ونااؤمن ان هااذه العطيااة تعطااى لاايس ألي أعمااال صااالحة عملناعلااى مبااادىء الباار. 
، 25و24:3، 17:1؛ رو39:13؛ أع36و18، 16:3يددو)ُمطلااق باإليمااان فااي دم الفااادي وبااره الممنااوح لنااا. 

-5:3، 1:1؛ تدددي4:1تددس1؛ 12:3؛ كدددو9-8:2؛ أف21:5كددور2، 30و29:8، 23:6، 9و1:5، 1:4-8
 .(2:1بط1؛ 7

اإليمااان ونااوالهم الخااالص األباادي، كاال المفااديين محفااوظين بقااوة اهلل ماان خااالل نااؤمن أن : ضددمان المددؤمنين
وناؤمن أن الُمخلصاين ينبغاي أن يتمتعاوا بيقاين شخصاي فاي  .لذلك هم مضمونون فاي المسايح لدباد

 الخالص الحالي الذي ُيريح من خالل ُسكنى المسيح ومصداقية كلمة اهلل المكتوبة "الكتاب المقادس"
-11:5، 19:2يددددو1؛ 5:1بددددط1؛ 8-4:1كددددور1؛ 39-37و1:8؛ رو30-27:10، 40-37:6يددددو)

13) . 
، ويمارسااون جماعااة المخلصااين المتحاادين باإليمااان وشااركة اإلنجياال كنيسااة المساايح هااينااؤمن بااان : الكنيسددة

ويحكااام الكنيساااة قااااوانين المسااايح. وناااؤمن ان إرسااااالية ، فااارائض المسااايح  المعمودياااة وعشاااااء الااارب(
ن الكنيسة المحلية هي كيان إداري الكنيسة الحقيقية أن تتيع المسيح في المأمورية العظمى. ونشدد أ
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؛ 42-41:2؛ أع20-19:28، 29-26:26مدددت) .مساااتقل ورأساااها الوحياااد هاااو الااارب يساااوع المسااايح
 .(18:1؛ كو24-23:5، 23-22:1؛ أف30و2:11كور1

فااي "الرجاااء المبااارك"، الااذي هااو محاايء المساايح الشخصااي، المفاااجىء، مااا قباال الضاايقة ومااا نااؤمن : األمددور العتيدددة
ألجل مفدييه. ونؤمن بمجيئه مع قديسايه الاذي هاو "الظهاور" بعاد الضايقة ليؤساس ملكوتاه قبل الحكم األلفي 

 يقااف كاال الغياار مخلصااين ماان كاال العصااور أمااام العاارا العظاايم األباايض لياادانوا. بعااد هااذا سااوف األلفااي
ويطرحوا في بحيارة الناار بعقااب أبادي، بينماا سيقضاي المخلصاون أبدياة مليئاة بالساعادة والفارح فاي محضار 

، 16-11:19رؤ ؛7:3بدددددط2؛ 18-13:4تدددددس1؛ 26-23:22؛ لدددددو11-4:14ز ) .الااااارب إلاااااى األباااااد
 .  (15-11و1:20-6

 

تظهااار إيمانناااا بشاااكل ُمفصااال ونهاااائي. الكتااااب المقااادس وحاااده هاااو السااالطة النهائياااة  ال إقدددرارات اإليمدددان هددد  
 والجازمة لكل ما نؤمن به. وبنفس الوقت نؤمن ان هذه اإلقرارات اإليمانية ُتمثل تعاليم الكتاب المقدس.
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 التبعية الطائفية:
هااي البرنااامج التربااوي لكنيسااة اإليمااان المعمدانيااة المسااتقلة فااي عمااان.  الكليددة الالهوتيددة الكتابيددةإن 

 في األردن. للكلية الالهوتية الكتابيةأبواب الكلية مفتوحة لكل المؤمنين الذين يوافقون على العقائد األساسية 

 األكاديمي:واإلعتماد اإلعتراف 
دارة كنيسة  انشاطه تمارس الكلية الالهوتية الكتابيةإن   اإليمان المعمدانياة المساتقلة فاي تحت سلطة وا 

للكنيسااة بااأن يكااون لااديها برنااامج تربااوي وأن تقاادم تربيااة دينيااة للقااادة فااي القااانون األردنااي يساامح  عماان، األردن.
 .العالم العربي

كنناا نساعى هي حاليًا غير معتمدة من قبل أي هيئة إعتماد أكاديمياة. ولالكلية الالهوتية الكتابية إن  
 تسعى لتحقق متطلبات المقبولة لإلعتماد األكاديمي. الكلية الالهوتية الكتابية لهذا فإن لهكذا إعتماد،
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 معلومات مالية
 السياسة المالية:

تسااعد إن كرم كنيسة اإليمان المعمدانياة المساتقلة فاي عماان وكناائس وأفاراد فاي الوالياات المتحادة األميركياة،  
الطالب في كليتنا للحصول على التدريب الالهوتي بكلفة أقل من أغلب الكليات الالهوتياة. والكلياة تساعى لكاي تسااعد 

 الطالب/الطالبة لينال التعليم الذي يحتاجه/تحتاجه.

 )جميعها بالدينار األردني( :التكاليف والرسوم الدراسية
 :رسوم طلا اإلنتساا 

 دنانير أردنية. 10   والبكالوريوسلمستوى الدبلوم 
 دنانير أردنية. 15    لمستوى الماجستير

 )الدبلوم والبكالوريوس( للمستوى األساسي: 
 دنانير أردنية. 5  تحسب مع كلفة المساق( رسوم التسجيل 
 أردني. دينار 25   للمساق الواحدكلفة الدراسة 
 .أردنيدينار  25  للمساق الواحد للمستمعكلفة الدراسة 

 .دينار أردني 25   للمساق الواحدالدراسة المستقلة 
 مبدئيًا(دنانير أردنية.   6   الكتاب الدراسي لكل مادة

 دنانير أردنية. 5   رسوم اإلنسحاب من مساق
 )الماجستير في الخدمة( للمستوى المتقدم: 

 دنانير أردنية. 5  تحسب مع كلفة المساق( رسوم التسجيل 
 أردني. دينار 35   للمساق الواحدكلفة الدراسة 
 .دينار أردني 35  للمساق الواحد للمستمعكلفة الدراسة 

 .دينار أردني 35   للمساق الواحدالدراسة المستقلة 
 دنانير أردنية.  مبدئيًا( 6   الكتاب الدراسي لكل مادة

 .دنانير أردنية 5   رسوم اإلنسحاب من مساق
 رسوم خاصة:

 دنانير أردنية. 5   ُمصدقة رسوم إفادة عالمات
 دينار أردني. 20   نسخة أخرى عن الشهادة

 دينار أردني. 50    رسوم األطروحة
 دينار أردني. 75     رسم التخرج

 المساعدات الدراسية:
تستوفيها المساعدة المالية هي ُمقدمة تلقائيًا لكل طالب في الكلية الالهوتية الكتابية من خالل الرسوم المخفضة التي  

لهم الحق بطلب مساعدة  الكلية، وبما ان كل الرسوم مخفضة. فإن الطالب الذين ال يستطيعون دفع هذه الرسوم الشبه رمزية
 مالية من خالل كتاب خطي يوضح إحتياجهم. كل طالب يتقدم للحصول مساعدة مالية إضافية سوف تقيم كل حالة على حدة. 
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 معلومات أكاديمية
 شروط القبول:

 إن شروط القبول لجميع المستويات هي: 
 أن يكون الطالب قد إختبر الرب يسوع مخلصًا شخصيًا لحياته. .1
 أن يكون الطالب عضو في كنيسة إنجيلية محافظة منذ أكثر من عامين. .2

 أن يكون الطالب لديه دعوة من الرب للدراسة. .3

ن أحد الشيوخ أو أن يقدم الطالب توصية خطية من راعي كنيسته للدراسة الالهوتية وم .4
 الشمامسة في كنيسته.

 بالموافقة عليهما. "تعهد الطالا"وعلى  "قانون إيمان الكلية"أن يوقع الطالب على  .5

 دراستها.ب للدرجة التي يرغبأن يتمم الطالب المطاليب األكاديمية  .6

 
 الشروط األكاديمية للقبول:

  .ساعة معتمدة 64          دبلوم في األسفار المقدسة -
 أو ما يعادلها لإلنتساب إلى هذا البرنامج. الصف التاسع( المطلوب على األقل شهادة الرابع متوسط     
 ساعة معتمدة. 128         كتابيةبكالوريوس دراسات  - 
 أو ما يعادلها لإلنتساب إلى هذا البرنامج  الثانوية العامة( المطلوب على األقل شهادة التوجيهي         
 .دةساعة معتم 39        ماجستير آداا في الخدمة - 
 أو ما يعادلها. درجة البكالوريوس في اآلداب أو في الالهوتالمطلوب على األقل   
 

 نظام الحضور في الصفوف:
% مان عادد سااعات الصاف الدراساية، وفاي حاال زاد غياباه عان 80على الطالب أن يحضر على األقل  -

ن أتم كل مطاليب ذلك المساق. "F"% ينال عالمة 20نسبة   في المساق الذي تغيب عنه حتى وا 
 . مشاكل عائلية، مرض، أو امور طارئة أخرى( الغياب ينبغي أن يكون فقط في الحاالت الطارئة والضرورية .1
 ال يحق للطالب اإلنخراط في أي مساق بعد مرور أسبوعين على بدء الفصل الدراسي. .2
 عن كل طالب: دارة الكليةإلعلى كل أستاذ أن يرسل تقرير  .3

 يصل متأخر ويغادر باكرًا وبشكل مستمر. . أ
 % من ساعات الصف ألي مساق.20يتغيب أكثر من  . ب

 إلتمام واجباته. عدم إجتهادُيظهر  . ت
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 نظام تأديا طالا:
نحن نشجع كل طالب ليحيا حياة مشابهة للمسيح في كل شيء وُيظهر برهان ثمر الروح في حياته/  

 ى لنساعد الطالب أن يحيا حياة تقوى ومرضية هلل ومفيدة للذين من حوله.حياتها. ونحن نسع
"تعهد الطالب" يؤدي به بدون أي إنذار إلى حالة للمقاييس المسيحية المعلنة في  إن كسر الطالب 

 . حسب قرار الهيئة اإلدارية للكلية الالهوتية الكتابية( التأديب
سياسااي، عسااكري، ومااا شااابه ذلااك غياار مشاارع ماان إن أي طالااب يكتشااف أن لديااه نشاااط حزبااي،  -

ن كااان قااد إقتاارب تخرجااه  الحكومااة األردنيااة. ُيفصاال الطالااب فااورًا دون إعطاااءه إفااادة عالمااات وا 
يلغااى التخاارج وال يقاادم لااه أي مسااتند خطااي علااى أنااه درس مااع المعهااد يومااًا ماان األيااام.  هااذا مااا 

 يسمى بتأديب الدرجة القصوى(.
 

 ة:شروط الخدمة الميداني
ينبغي على كل طالب أن يخدم في كنيسة محلية أو خدمة مسيحية كإنعكاس لقيمنا األساسية. نشجع  

طالبنااا أن يضااعوا تاادريبهم موضااع الممارسااة والتطبيااق فااي طاارق تنمااي إيمااانهم، تعطاايهم خباارة فااي الخدمااة، 
 وتبني الكنائس المحلية.

 

 تحويل ساعات معتمدة:
 :الكتابيةكلية الالهوتية من معهد إلى ال .1

وماا فاوق مان  +Cالساعات المعتمادة التاي تام إنجازهاا بمعادل  الكلية الالهوتية الكتابيةتقبل 
أي برناااامج الهاااوتي معتماااد علاااى أن تكاااون الماااواد منساااجمة ماااع ماااواد البرناااامج الدراساااي فاااي 

الااذي سيدرسااه/ ستدرسااه الطالااب. ينبغااي شااروط قبااول الساااعات  الكليددة الالهوتيددة الكتابيددة
 الكليدة الالهوتيدة الكتابيدةة أن ال يقل عدد الساعات التاي علاى الطالاب دراساتها فاي المعتمد

 ./برنامجهاعن ثل  الساعات المعتمدة المطلوبة إلنهاء برنامجه
 من برنامج إلى برنامج دراسي أخر: .2

حااال رغااب أحااد الطااالب أن ينتقاال ماان برنااامج دراسااي إلااى برنااامج أخاار فإنااه قااد يتعاارض لخسااارة فااي 
 ساعات التي درسها وهي غير مطلوبة وال يسمح بدراستها في البرنامج الذي إنتقل إليه حديثًا.بعض ال

 
 
 
 
 
 

 رئيس الكلية يتكلم في حفل تخرج



 

 2015 طُبع في –األكاديمي  دليلال
 

13 

 نظام العالمات:
 :هو كلية الالهوتية الكتابيةالإن نظام العالمات المتبع لدى  

 98-100                    A + 
 94-97               A  4.0  ممتاز 
 90-93              A - 
 87-89    B + 
 84-86      B  3.0  جيد 
 80-83    B -  
 77-79    C + 
 74-76      C  2.0  مقبول 
 70-73      C - 
 67-69    D + 
 64-66      D  1.0  ضعيف 
 60-63    D - 
 0.0  راسب  F     60أقل من  
 W   إنسحاب من المساق 
 WF  إنسحاب راسب     
 I     بحاجة إلى إكمال 
 N      مستمع 

 
 شروط التخرج:

 هي: الدبلوم والبكالوريوسإن شروط التخرج للمستوى  
 إكمال كل الساعات المعتمدة بحسب البرنامج الدراسي للطالب. .1
 ."C"أن يكون مجموع عالمات الطالب بمعدل ال يقل عن  .2
 المستحقات المالية عليه.أن يكون الطالب قد دفع كل  .3
 ."إمتحان التخرج"أو  "إمتحان القبول"أن يجتاز الطالب  .4

 الحياة المسيحية أثناء دراسته وتخرجه.أن يكون قد إلتزم الطالب/الطالبة بمقاييس  .5

 2.30باإلضافة لهذا، على الطالب الخريجين ان يكملوا بنجاح أطروحة أو مشروع تخرج بمعدل أقله
 .4،00من 
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 ألكاديميةج االبرام
 الدراسات الكتابيةدبلوم في ال

 سنوت( 3-2 يحتاج عادة من 

  (24)        :كتابيةدراسات 

 ساعات معتمدة( 3     1مسح شامل للعهد القديم 
 ساعات معتمدة( 3     2مسح شامل للعهد القديم 

 ساعات معتمدة( 3     1 جديدمسح شامل للعهد ال
 ساعات معتمدة( 3     2مسح شامل للعهد الجديد 

 ساعات معتمدة( 3     رسالة رومية.دراسة في 
 ساعات معتمدة( 3    دراسة في رسالة يعقوب أو سفر أخر

 ساعات معتمدة( 3     أعمال الرسل دراسة في
 ساعات معتمدة( 3      مبادىء علم التفسير

 
 (12)        :دراسات الهوتية

 مدة(ساعات معت 3     1عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3     2عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3     3عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3     4عقائد الكتاب المقدس  
 

 (24)       الالهوت العملي والخدمة:
 ساعات معتمدة( 3      التواصل الفردي 
 ساعات معتمدة( 3      المسيحيين الكونيين 
  ساعات معتمدة( 3      الكنيسةتاريخ  

 ساعات معتمدة( 3      التشكيل الروحي
 معتمدة( اتساع 3      (1فن الوعظ   
 معتمدة( اتساع 3   مدخل إلى التعليم أو التعليم الكتابي الخالق 
 ساعات معتمدة( 3     مبادىء البح  األكاديمي 
 ساعات معتمدة( 3       1الكتابة  
  ناجح/راسب(     مهارات الحاسوب 
  ناجح/راسب(     اللعة العربية 
 معتمدة( اتساع 3     مدخل إلى الموسيقى الكنسية 

 (4)        :خدمة مسيحية
 معتمدة( اعةس 1     خدمة مسيحية ميدانية 
 ساعة معتمدة( 1     خدمة مسيحية ميدانية 
 معتمدة( اعةس 1     خدمة مسيحية ميدانية 
 ____________         معتمدة( اعةس 1     ميدانيةخدمة مسيحية  

 ساعة معتمدة 64      المجموع العام:
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 في الدراسات الكتابية الالهوتبكالوريوس في ال
 سنوات( 5-4 يحتاج عادة 

  (42)        :كتابيةدراسات 

 ساعات معتمدة( 3     1مسح شامل للعهد القديم 
 ساعات معتمدة( 3     2مسح شامل للعهد القديم 

 ساعات معتمدة( 3     1 جديدمسح شامل للعهد ال
 ساعات معتمدة( 3     2مسح شامل للعهد الجديد 

 ساعات معتمدة( 3      مبادىء علم التفسير
 ساعات معتمدة( 3   دراسة في سفر الخروج أو أي سفر أخر

 ساعات معتمدة( 3     دراسة في سفر األمثال
 ساعات معتمدة( 3    أاو أي سفر أخردراسة في سفر دانيال 
 ساعات معتمدة( 3     دراسة في أحد األناجيل

 ساعات معتمدة( 3     رسالة رومية.دراسة في 
 ساعات معتمدة( 3     أعمال الرسل دراسة في

 ساعات معتمدة( 3     مسح شامل لرسالة رومية.
 ساعات معتمدة( 3      الرسائل البوليسية
 ساعات معتمدة( 3   أو أحد األسفار ل العامةمسح شامل للرسائ

 ساعات معتمدة( 3     دراسة في أمثال الرب
 

 (24)        دراسات الهوتية:
 ساعات معتمدة( 3     1عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3     2عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3     3عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3     4المقدس عقائد الكتاب  
 ساعات معتمدة( 3      علم الالهوت 
 ساعات معتمدة( 3     أديان العالم أو مساق إختياري 
 ساعات معتمدة( 3   مدخل إلى تاريخ الكنيسة أو مساق إختياري 
 ساعات معتمدة( 3      مساق إختياري 
  

 (39)       الالهوت العملي والخدمة:
 ساعات معتمدة( 3      الفرديالتواصل  
 ساعات معتمدة( 3      المسيحيين الكونيين 
 ساعات معتمدة( 3      التشكيل الروحي 
 معتمدة( اتساع 3      (1فن الوعظ   
 ساعات معتمدة( 3      القيادة الكتابية 
 ساعات معتمدة( 3    النصح الرعوي أو مساق إختياري 
 ساعات معتمدة( 3     حياة الراعي  أو إختياري( 
 ساعات معتمدة( 3     الخدمة الرعوية  أو إختياري( 
 معتمدة( اتساع 3      مدخل إلى التعليم 
 ساعات معتمدة( 3     التعليم الكتابي الخالق 
 ساعات معتمدة( 3      مساق إختياري 
 ساعات معتمدة( 3      المشورة الكتابية 
 معتمدة( ساعات 3      المجموعات الصغيرة 
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  (15)        :مواد أساسية
 ساعات معتمدة( 3       1الكتابة  
 ساعات معتمدة( 3      الكتابة األكاديمية 
 ساعات معتمدة( 3     مبادىء البح  األكاديمي 
 ساعات معتمدة( 3     أطروحة أو مشروع تخرج 
 ساعة معتمدة( 1      مهارات الحاسوب 
 ساعة معتمدة( 2      اللغة العربية 
  ناجح/ راسب(     اللغة اإلنكليزية 
  

  (8)        مسيحية: خدمة
 ساعة معتمدة لكل 1     خدمة مسيحية ميدانية 
 عشرة أسابيع، ويحق فقط        

 ساعة كل سنة( 2الحصول         
 

 ساعة معتمدة 128       :للبرنامجالمجموع العام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012حفل تخرج عام 
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 ساعة( 39) الماجستير في الخدمة
 سنوات( 3-2 يحتاج عادة 

 
 (12)        دراسات كتابية:

 ساعات معتمدة( 3   مدخل إلى العهد الجديد أو إختياري ع.ج.
 ساعات معتمدة( 3   مدخل إلى العهد القديم أو إختياري ع.ق.

 ساعات معتمدة( 3    مساق إختياري  أحد أسفار الكتاب(
 ساعات معتمدة( 3    إختياري  أحد أسفار الكتاب(مساق 

 
 (9)        دراسات الهوتية:

 ساعات معتمدة( 3      المتقدم علم الالهوت
 ساعات معتمدة( 3      علم الكتاب المقدس

 ساعات معتمدة( 3      علم الخالص
 

 (18)       الهوت عملي ومواد أساسية:
 ساعات معتمدة( 3     الموسيقى والعبادة في الكنيسة

 ساعات معتمدة( 3      التفسير المتقدم
 ساعات معتمدة( 3    القيادة الكتابية أو مساق إختياري

 ساعات معتمدة( 3    التلمذة المتقدمة أو التشكيل الروحي
 ساعات معتمدة( 3    أو التعليم الكتابي الخالق 2الوعظ 

 دة(ساعات معتم 3    مشروع خدمة عملية أو إختياري

 ساعة معتمدة 39      :للبرنامجالمجموع العام 
 

 تصميم البرنامج:
ساعة معتمدة. وقد ُصممت المساقات المنتظمة  39إن متطلبات درجة ماجستير نداب في الخدمة هو  

بعد . الكلية الالهوتية الكتابيةإلنهائها في حوالي ثالثة أشهر والمساقات المكثفة في مدة أسبوعين من الدراسة في 
 المساقات هي متاحة للدراسة عن ُبعد.

 متطلبات إدارية:
. المتطلبات اإلدارية تشمل أن يكون الطالب دراسات علياإن درجة ماجستير نداب في الخدمة هي شهادة  

لإلنخراط ، برهان اإللتزام والشوق للقيادة الرعوية، والمقدرة األكاديمية حائزًا على درجة البكالوريوس من معهد محترم
في دراسات عليا. بعض المتطلبات الُمسبقة من مواد في الكتاب المقدس والالهوت قد تكون ضرورية للذين ليس 

 لديهم ساعات كافية من مساقات في الكتاب المقدس في شهادة البكالوريوس.
 شروط التخرج:

 " كحد أدنى في كل مساقاته.Cأن يكون الطالب/الطالبة قد نال عالمة " .1
 .4.00على  3.00يكون معدله العام عند التخرج أن  .2
 كل المتطلبات الُمسبقة ينبغي أن تكون ُمكتملة قبل التخرج. .3
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 المواد الدراسية
 الدراسات الكتابية

 

 )ع.ق( دراسات العهد القديم
 

 ساعات 3                             101ع.ق 
 1مس  شامل للعهد القديم 

أستير( مع التركيز - تكوينفحص لمضمون العهد القديم 
على الخلفيات، التحليل العام، وُملخص لكل سفر. 

 يتضمن أيضًا معلومات جغرافية للعهد القديم وشعوبه.

 ساعات 3               535/ ع.ق 335ع.ق 
 ملو ( 2و1المملكة المنقسمة )

ُصمم هذا المساق لكي يكعلم عن المملكة المنقسمة. بينما 
الخلفية والمعلومات التاريخية  التركيز سيكون على

الُمقدمة في كال السفرين. سيكون هناك تركيز خاص 
لمساعدة الطالب على تعليم هذه المقاطع القصصية مع 

 تطبيق عملي للمؤمنين المعاصرين.

 
 ساعات 3                             102ع.ق 

 2مس  شامل للعهد القديم 
( مع التركيز مالخي- أيوبلمضمون العهد القديم فحص 

على الخلفيات، التحليل العام، وُملخص لكل سفر. 
 يتضمن أيضًا معلومات جغرافية للعهد القديم وشعوبه.

 ساعات 3             555/ ع.ق 355ع.ق 
 دراسة تفسيرية لبعض المزامير

ُصمم هذا المساق ليقدم نظرة عامة عن أنواع المزامير 
بعض المزامير سيتم دراستها وصورة عامة للسفر ككل. 

تركيز خاص سيكون على لفهم أنواع المزامير لكل ُمرنم. 
 .اآلدب العبري ومواضيع عبادة المرنم

 
 ساعات 3               505/ ع.ق  205ع.ق 

 دراسة في سفر الخروج
إن المساق يمتحن بصورة قريبة أقسام السفر الرئيسية: 

( الفصح 3 ( عالمات الضرباته2( دعوة موسىه 1
( إعطاء الناموس والعهد 4وعبور البحر األحمره 

 ( خيمة اإلجتماع ومجد الرب.5الموسويه 

 
 ساعات 3            600/ ع.ق 400ع.ق 

 دراسة في سفر األمثال
ُصمم هذا المساق ليقدم مدخل غلى هذا السفر المميز 
من كتابات الحكمة الشعرية. إضافة للمدخل سيكون 

في  بدراسة تفسيرية على األمثال النثريةهناك تركيز 
. تركيز 31-10وموضوعية من  9-1اإلصحاحات 

 خاص سيكون على كيفية تطبيقه على الشباب اليوم.
 

 ساعات 3                510/ ع.ق 310ع.ق 
 (وئيلصم 2و1المملكة المتحدة )

هذا المساق يمتحن المعلومات التمهيدية وخلفية هذين 
السفرين اللذين يركزان على المملكة المتحدة. التركيز 

لهكذا نوع من سيكون على شرح والتعليم التفسيري 
 اآلدب.

 

 
 ساعات 3             680/ ع.ق 480ع.ق 

 دراسة في أشعياء
الرئيسية في سُيدرس سفر أشعياء كُممثل للكتابات النبوية 

العهد القديم. هذا المساق سينظر إلى التفسير التاريخي، 
الحضاري، والحرفي ألهم اإلصحاحات والمواضيع. 

تركيز خاص سيكون على النبوات المسيانية والخاصة 
 بأمور المستقبل.
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 ساعات 3               690/ ع.ق 490ع.ق 
 دراسة في سفر دانيال

دانيال مع تحليل سفر ية دراسة عن خلفهذا المساق هو 
 ، مع ملخص لعالقته بسفر الرؤيا.عام للسفر

 

تقدم من وجهة اإلعالن المتدرج، حي  يعلن اهلل  والتي
تدريجيا عن خطته للفداء. التركيز سيكون على التطور 
الالهوتي للعهد القديم، مع تركيز خاص على العهود التي 

 راعو .-تكوينيغطي المساق من تظهر في كل قسم منه. 

 ساعات 3                           495ع.ق 
 مدخل إلى أدوات دراسة العبرية

هذا المساق هو مدخل إلى طلبة البكالوريوس للمفردات 
ويساعدهم على حفظ األبجدية  األساسية للغة العبرية.

ويساعد الطالب العبرية وبعض الكلمات العبرية المهمة. 
إستعمال مصادر  إلكترونية وكتب( على معرفة كيفية 

للغة العبرية التي ُصممت لتساعد الطالب في دراسة 
 اللغات األصلية للكتاب المقدس.

 ساعات 3                          540ع.ق 
 2عهد قديم 

هذا المساق هو الجزء الثاني من السلسلة الخاصة بطلبة 
لنظام الدراسات العليا. وتغطي مواده الحقبة من قيام ا

الملكي وحتى ظهور أوائل األنبياء إلسرائيل.  من 
 صموئيل األول وحتى سفر عاموس(.

 

 ساعات 3                          515ع.ق 
 مدخل إلى العهد القديم

المساق يمتحن القضايا التمهيدية ونقد الالهوت هذا 
المتحرر لنصوص العهد القديم. الطالب سوف يدرسون 

واألمور التفسيرية لكل سفر. سيتعلم  الكاتب، التاريخ
 الطالب كيف يقدمون جواب إنجيلي لمدارس النقد العالي.

 ساعات 3                          550ع.ق 
 3عهد قديم 

هذا المساق هو الجزء الثال  واألخير من السلسلة 
الخاصة بطلبة الدراسات العليا. وتغطي مواد هذا المساق 

األشوري للملكة الشمالية وحتى نهاية الحقبة من السبي 
 إعالن العهد القديم.

 

 ساعات 3                          520ع.ق 
 11-1تكوين 

هذا المساق ُصمم كدراسة تفسيرية لهذه اإلصحاحات 
المهمة من سفر التكوين. ولن تكون هذه الدراسة 
معلومات تمهيدية ولكن سيكون هناك تركيز على 

بية التي تدعم نظرية الخلق، مع تقديم المعلومات الكتا
 معلومات علمية لدعم نفس الموقف.

 
 

 )ع.ج( دراسات العهد الجديد
 

 ساعات 3                         101ع.ج 
 1 مس  شامل للعهد الجديد

 – متى دراسة محتوى العهد الجديد هذا المساق هو 
مع التركيز على الخلفية، التحليل العام، كولوسي( 

دراسة كل سفر مع وسيتم والشرح المختصر لكل سفر. 
 القانونية.إرتباطه باألسفار األخرى 

 

 ساعات 3                         530ع.ق 
 1عهد قديم 

 هذا الجزء األول من سلسلة تقدم لطالب الدراسات العليا
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 ساعات 3                         102ع.ج 
 2 مس  شامل للعهد الجديد

تسالونيكي 1 دراسة محتوى العهد الجديد هذا المساق هو 
مع التركيز على الخلفية، التحليل العام، الرؤيا(  -

دراسة كل سفر مع وسيتم والشرح المختصر لكل سفر. 
 القانونية.إرتباطه باألسفار األخرى 

 

 ساعات 3            600/ ع.ج 300ع.ج 
 دراسة في أعمال الرسل

دراسة تحليلية لسفر األعمال مع تركيز هذا المساق هو 
نسجام السفر مع الرسائل  على تركيبة الكنيسة األولى وا 

 .البوليسية

 ساعات 3             530/ ع.ج 230ع.ج 
 دراسة في إنجيل متى

هذا المساق هو دراسة إلنجيل متى على ضوء التفسير 
سيتعلم الطالب عن بنية التاريخي، الحضاري والحرفي. 

المواضيع الرئيسية في إنجيل متى وهذا سيساعدهم 
ليالحظوا إسهام متى المميز الذي يأتي به إلى حياة، 

 الهوت وُملك ربنا يسوع المسيح.
 

 عاتسا 3                   540/ 240ع.ج 
 دراسة في إنجيل مرقس

هذا المساق ُصمم ليكون دراسة تفسيرية إلنجيل مرقس 
مع التركيز على الهوت السفر، المشاكل التفسيرية 
لبعض المقاطع بإرتباطه باألناجيل اإلزائية. وسيتعلم 
الطالب كيف يحضر دروس من مرقس تتحدى الحياة في 

 عصرنا الحاضر.
 

 ساعات 3             550/ ع.ج 250ع.ج 
 دراسة في إنجيل يوحنا

دراسة لإلنجيل مع التركيز على موضعين: هذا المساق هو 
( خطة اهلل 2ن يسوع هو ابن اهلل. أن على يها( البر 1

 للخالص في كل إصحاح.
 

 ساعات 3             685/ ع.ج 385ع.ج 
 دراسة في أمثال الرا يسوع
قالها  40مثاًل من أصل  15هذا المساق هو دراسة 

ثل  تعاليم الرب يسوع كان أمثال وعلمها الرب يسوع. 
من هنا نرى أهمية فهم الدروس من خالل هذا النوع من 

 األدب القصصي الحرفي.

 ساعات 3            610/ ع.ج 310ع.ج 
 حياة بولس الرسول

 وخدمة بولس الرسول ، دعوةدراسة لحياةهذا المساق هو 
في مع إنسجام تاريخي لدحدا   كما وردت في رسائله،

 .سفر أعمال الرسل
 

 ساعات 3             630/ ع.ج 330ع.ج 
 دراسة في رسالة رومية

دراسة للخلفية والمواضيع العقائدية هذا المساق هو 
 .للرسالة مع تحليل عام لها

 

 ساعات 3             640/ ع.ج 340ع.ج 
 غالطيةدراسة في رسالة 

هذا المساق هو دراسة تحليلة لرسالة بولس إلى أهل 
غالطية. وتناقا امور مثل الكاتب، التاريخ، هدف 
الكتابة، ودراسة للمواضيع التفسيرية. تركيز خاص 
سيكون عن كيفية إنسجام هذا السفر مع تعليم العهد 

 الجديد عن عقيدة النعمة.
 

 ساعات 3              650/ ع.ج 350ع.ج 
 دراسة في رسالتي تيموثاوس

دراسة لخلفية والهوت رسائل تيموثاوس هذا المساق هو 
، مع التركيز على السلوك السليم المتوقع األولى والثانية

 من الكنيسة اليوم.
 

 ساعات 3              680/ ع.ج 380ع.ج 
 دراسة في رسالة يعقوب

يعقوب مع دراسة لخلفية والهوت رسالة هذا المساق هو 
سح شامل ألهم التعاليم فيها المختصة بالمسيحية م

  العملية.
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 ساعات 3            690/ ع.ج 390ع.ج 
 دراسة في سفر الرؤيا

هذا المساق هو تفسير لرؤيا يوحنا التي إستلمها في 
بطمس. وسيكون التركيز على المدارس المختلفة لتفسير 

 سفر الرؤيا، وخاصة التي تختص باألمور المستقبلية،
مثل الضيقة والحكم األلفي للمسيح. وسيتعلم الطالب 

 كيف أن رسالة السفر تنسجم مع سفر دانيال.
 

 ساعات 3                       400ع.ج 
 مدخل إلى أدوات دراسة اليونانية

التي ُكتب   Koineهذا المساق سيقدم للطالب يونانية الا
ون بها العهد الجديد. سيدرس الطالب األبجدية ويحفظ

مجموعة من المفردات اليونانية. وسيتم تعليم الطالب 
على كيفية فهم إستعمال أدوات مهمة لدراسة الكتاب 

-ترجمة العهد الجديد بين السطور يونانيالمقدس ومنها 
 عربي.

 

 ساعات 3                       510ع.ج 
 مدخل إلى العهد الجديد

الهوت ال نقد المساق يمتحن القضايا التمهيدية وهذا 
. الطالب سوف يدرسون المتحرر لنصوص العهد الجديد

الكاتب، التاريخ واألمور التفسيرية لكل سفر. سيتعلم 
مدارس النقد ردًا على الطالب كيف يقدمون جواب إنجيلي 

 العالي.
 

 ساعات 3                       520 ع.ج
 األناجيل وأعمال الرسل

سلسلة في العهد الجديد هذا المساق هو الجزء األول من 
لطلبة الدراسات العليا. التركيز سيكون على خطة اهلل 
للفداء من خالل والدة، حياة، موت، وقيامة الرب يسوع 
نتشار كنائس العهد الجديد بحسب  المسيح وعلى بدء وا 
سفر أعمال الرسل. سيتعلم الطالب كيف يربط مضمون 

 هذه األسفار بحياة المؤمنين اليوم.

 ساعات 3                         535ع.ج 
 الرسائل البوليسية

هذا المساق هو الجزء الثاني من سلسلة العهد الجديد 
لطلبة الدراسات العليا. التركيز سيكون على فهم الخلفية 
والتفاصيل التاريخية وراء كتابة بولس لرسائله، مع 
التركيز على تفسير وتطبيق الهوت بولس على الكنيسة 

 م.اليو 
 

 ساعات 3                        545ع.ج 
 الرسائل العامة وسفر الرؤيا

هذا المساق هو الجزء الثال  واألخير من سلسلة العهد 
الجديد لطلبة الدراسات العليا. وهو شرح تحليلي لسفر 

يوحنا، يهوذا 3و2و1بطرس، 2و1العبرانيين، يعقوب، 
ية لكل سفر وسفر الرؤيا. سيدرس الطلبة المواد التمهيد

من هذه األسفار مع التركيز على تفسير وتطبيق الهوت 
 كل سفر منهم على الكنيسة اليوم.

 

 ساعات 3                        560ع.ج 
 دراسة في كورنثوس األولى

هذا المساق مصمم ليقدم دراسة تفسيرية لرسالة بولس 
المتميزة بأكبر عدد من المشاكل في ألحدى الكنائس 

الجديد. التركيز سيكون على المواضيع المتعددة العهد 
وعلى القضايا الالهوتية المهمة لكنيسة اليوم بينما هي 

 تواجه نفس المشاكل.
 

 ساعات 3                       570 ع.ج
 دراسة في العبرانيين

هذا المساق مصمم ليكون دراسة تفسيرية لرسالة 
وعلى  مهمةالالعبرانيين. التركيز سيكون على المواضيع 

ظهار كيف هي مرتبطة بتعليم ، و الالهوتية القضايا ا 
 العهد القديم.
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 () .ت مبادىء دراسة الكتاا المقدس
 ساعات 3                     101ك.ت 

 علم التفسير
 هذا المساق هو دراسة لمبادىء تفسير الكتاب المقدس.

 .دراسة لتاريخ وأنواع التفسير كما ويتضمن
 

 ساعات 3                     201ك.ت 
 صعوبات كتابية

هذا المساق هو دراسة لمقاطع من الكتاب المقدس ذات 
صعوبة، مع التركيز لمساعدة الطالب لكسب خبرة في 
كيفية معرفة وتحليل هذه التحديات. والتركيز أيضًا 
سيكون لمساعدة الطالب في كيفية تطبيق هذه المقاطع 

 لحياة المؤمنين اليوم.
 

 ساعات 3                    501ك.ت 
 التفسير المتقدم

 101هذا المساق مصمم ليبنى على المساق ك.ت 
وليساعد الطالب على كيفية تطبيق مبادىء التفسير على 

 .كل أنواع األدب الكتابي
 

 )ال( دراسات الهوتية
 ساعات 3                       101ال 

 1عقائد الكتاا 
دراسة لعقيدة اهلل  اآلب، االبن، والروح هذا المساق هو 

 القدس(، مع دراسة عقيدة الكتاب المقدس.
 

 ساعات 3                       150ال 
 2عقائد الكتاا 

 و دراسة لعقائد اإلنسان، الخطية،هذا المساق ه

 والخالص المعد من اهلل.
 

 ساعات 3                       200ال 
 3عقائد الكتاا 

كما وأنه يتطرق ، لعقيدة الكنيسةهذا المساق هو دراسة 
 .لكفاءات القيادة، السلوك السليم، والفرائض الكنسية

 ساعات 3                       250ال 
 4عقائد الكتاا 

هذا المساق هو مدخل إلى موضوع األخرويات المعقد، 
دراسة األمور العتيدة. المساق يركز بشكل رئيسي على 

من اإلختطاف وحتى دينونة العرا العظيم  األحدا 
األبيض. المساق هو تقديم معتدل للفكر اإلختطاف 

 ماقبل الضيقة ماقبل الحكم األلفي.
 

 ساعات 3                       260ال 
 مدخل إلى أديان العالم

 ،اليهودية، اإلسالم، المسيحية عندراسة هذا المساق هو 
من وجهة  والحديثة واألديان القديمة ،الهندوسية ،البوذية

 نظر مسيحية.
 

 ساعات 3             500/ ال 300ال 
 مدخل إلى البدع
دراسة عن البدع  الرئيسية في المسيحية، هذا المساق هو 

البدع القديمة، والبدع الشرقية التي تأخذ دورًا في الشرق 
 .وخاصة الشرق األوسط مع مقارنتها بالمسيحية الكتابية

 

 ساعات 3                       310ال 
 مدخل إلى علم الالهوت

نظرة شاملة للالهوت في تعريفه، نواحيه، هذا المساق هو 
أبعاده، وممارسته في العبادة وينظر للحياة المسيحية 

مشابه . هذا المساق لفهمها كفكر وعقيدة مسيحية
ه أكثر إلى دراسة نظامي، ولكنالالهوت ال لمساقات

 الفلسفة الالهوتية في الالهوت المسيحي.
 

 ساعات 3             550/ ال 350ال 
 المواها الروحية

. مع التركيز على دراسة عن مواهب الروح القدس
مفهوم الوحي، الرؤى،  لكل من: النظريات المعاصرة

التكلم بألسنة اليوم، والحركة الكاريزماتيكية مع مقارنتها 
 نصوص الكتابية.بال
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 ساعات 3             550/ ال 450 ال
 علم الالهوت المتقدم

هذا المساق صمم ليمكن الطلبة من كتابة فكرهم 
الالهوتي بكلماتهم الخاصة فيما يختص بعشرة عقائد 
أساسية. الطالب سوف يقدمون دعم كتابي لنظرياتهم 

 وسوف يدافعون عنها في قاعة الدراسة.
 

 ساعات 3                        560ال 
 علم الالهوت

ذا المساق هو نظرة تفصيلية شاملة لعقيدة اهلل، ويتضمن ه
فحص لفهم الثالو  الكتابي. التركيز سيكون على فهم 

 نظرة المسيحية هلل بالمقارنة مع األديان األخرى.
 

 ساعات 3                        565ال 
 علم الكتاا المقدس

الوحي، القانونية، نقل هذا المساق هو دراسة عن عقائد 
وحفظ كلمة الرب لإلنسان. سيكون هناك تركيز على مشاكل 

 الترجمة والتفسير المتعلق بتفسير الحق الكتابي بأمانة.
 

 ساعات 3                         567ال 
 علم الخالص

هذا المساق هو دراسة تفصيلية عن دور كل أقنوم من 
الخالص اإللهي الذات اإللهية في التخطيط وتنفيذ 

لإلنسان الخاطىء. سيقدم نظرة كتابية عن اإلختيار، 
الكفارة، التجديد، والتبرير ونواحي اخرى مرتبطة 

 بالخالص وكيفية إتمامه.
 

 
 )د.ت( دراسات تاريخية

 ساعات 3                       101 د.ت
 مدخل إلى تاريخ الكنيسة

الكنيسة منذ هذا المساق يقدم مدخل أساسي لتقدم تاريخ 
  تأسيسها في يوم الخمسين وحتى يومنا الحاضر.

 

 ساعات 3                     300 د.ت
 تاريخ المسيحية الشرقية

نتشار الكنيسة اليونانية  نظرة عامة على بروز وا 
 األرثوذكسية في الشرق األوسط.

 

 ساعات 3                     350 د.ت
 المسيحية قبل اإلسالم

للميالد وحتى عام  95دراسة عن الكنيسة من عام 
م. هذا المساق سيدرس حالة الكنيسة واألمبراطورية 600

ق إلى تطور األنظمة الرومانية في الشرق، كما وسيتطر 
 الكنسية، الالهوت، العقيدة، الحياة المسيحية والعبادة.

 

 ساعات 3                      400 د.ت
 اإلنجيليون في الشرق األوسط

هذا المساق هو نظرة عامة على بدء، إنتشار، وهوية 
 الطوائف اإلنجيلية في الشرق األوسط.

 

 ساعات 3                       410 د.ت
 الفكر اإلنجيلي

هذا المساق هو ملخص لتقدم الفكر اإلنجيلي بدًء بالقرن 
السادس عشر وحتى القرن العشرين. التركيز سيكون 
على األسباب التي جعلت الكثير من هذا الفكر يبتعد 

 الحق الكتابي.عن 
 

 ساعات 3                       420 د.ت
 التاريخ المعمداني
ملخص لجذور، بروز، ومميزات  هذا المساق هو

 المعمدانيين عبر التاريخ المسيحي وحتى يومنا الحاضر.
 

 ساعات 3                        450 د.ت
 المعمدانيون في الشرق األوسط

هذا المساق هو ملخص لإلرساليات، الكنائس، 
والمؤسسات المعمدانية التي عملت في العالم العربي 

 سنة الماضية. 120خالل 
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 خدمات عملية وتربوية

 خدمات عملية
 

 ساعات 3                       101خ.ع 
 التواصل الفردي

هذا المساق يمتحن مبادىء الشهادة الفردية بهدف 
 .إيصال اإلنسان الضال إلى قرار الخالص في المسيح

 

 ساعات 3                        150خ.ع 
 الموسيقى والعبادة في الكنيسة

دراسة عن التأثير التاريخي في الموسيقى اإلنجيلية 
الكنسية. المساق يقدم مسح للموسيقى في الكنيسة 
كعبادة، خدمة، وأسلوب للكرازة. التركيز هو على تطبيق 

ج سة، وفي تنمية برناميكنالالمبادىء الموسيقية في خدمة 
 موسيقى كنسية في كنيستك المحلية.

 

 ساعات 3                        200خ.ع 
 المسيحيين الكونيين

هذا المساق هو تمهيد لفهم المسيحية حول العالم، ولفهم 
مسؤوليتنا في المسيحية الكونية. التركيز سيكون على 

 صفات الخادم الكوني، دعوته، ومنهجيته.
 

 ساعات 3                        210خ.ع 
 التشكيل الروحي

نظرة كتابية عن ماهية الروحانية، وكيف يمكن للمؤمن أن 
يصبح روحيًا ناضج. هذا المساق سيمتحن كيف يمكن 

 لمفاتيح اإلنضباط الروحي أن تنمو في الحياة المسيحية.
 

 ساعات 3                        250خ.ع 
 1الوعظ 

الواعظ مع تركيز -الراعيهذا المساق يمتحن دعوة وقلب 
على كيفية إعداد العظة وتقديمها. هذا المساق يرينا أنواع 
المواعظ، المراجع المتاحة للراعي، كيفية إستعمال 

 اإلقتباس، وتنمية أجزاء العظة.
 

 ساعات 3                       320خ.ع 
 العبادة المسيحية

المساق يغطي خلفية العبادة، الهوت العبادة، الموسيقى هذا 
والعبادة، الصالة والعبادة، والوعظ والعبادة. المساق يغطي 
أيضًا إستعمال الرموز في العبادة، الدراما ودورها في 

ستعمال اإليضاحات في العبادة. هذا المساق مفيد  العبادة، وا 
 لكل الرعاة، ولكل عضو في كنيسة محلية.

 

 ساعات 3                       370خ.ع 
 القيادة الكتابية في الكنيسة

مساق تمهيدي يتعامل مع حياة القائد، دعوته، خدمته، 
أنواع القيادة، مع تركيز على أربع أنواع من القادة في 

 الكتاب المقدس.
 

 ساعات 3                       400خ.ع 
 نمو الكنائس

دراسة تمهيدية تبدأ بالتعليم الكتابي عن نمو الكنيسة مع 
األخذ بعين اإلعتبار صفات حركة نمو الكنائس وتقييمها 

 وتقديم تطبيق للكنيسة المحلية.
 

 ساعات 3                       550خ.ع 
 2علم الوعظ 

". في هذا 1فن الوعظ هذا المساق هو تطبيق لمساق "
المساق سوف يطلب من الطالب أن يحضر ويقيم 

 .250خ.ع مواعظ إستنادًا للمعلومات التي درسها في 
 
 

 )ت.م( تربية مسيحية
 

 ساعات 3            501/ ت.م 101ت.م 
 مقدمة في التعليم

هذا المساق هو دراسة لمبادىء التعليم السبعة المذكورة في 
للمبادىء السبعة. التركيز سيكون على كيفية كتاب غريغوري 

 تطبيق الطالب لهذه المبادىء في تعليمه ووعظه.
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 ساعات 3                  525/ 225 م.ت
 تعليم األوالد بفعالية

ساسية التي هذا المساق هو دراسة للرسالة والمبادىء األ
تحتاجها في خدمة فعالة مع األوالد. التركيز سيكون عن 
كيفية تحويل الفكرة إلى مهارة عملية في الخدمة في مدارس 

 األحد او في نوادي األخبار السارة.
 
 ساعات 3                  535/ 235 م.ت

 الزواج والعائلة
هذا المساق هو دراسة متعمقة عن مبادىء تقديم صورة 

للزواج وتربية األوالد. التركيز سيكون على تقديم كتابية 
طرق عملية حول كيفية ان الطالب يحيا هذه المبادىء 
الكتابي، وكيفية بناء برنامج توجيهات قابل للتطبيق، مشورة 

 ودعم لتقوية زيجات وعائالت أخرى في الكنيسة.
 
 ساعات 3                  575/ 275 م.ت

 التعليم الكتابي الخالق
هذا المساق ينمي مهارات درس الكتاب المقدس والتعليم عند 

" في Hook, Book, Look, Tookالطالب بإتباع مبدأ "
تنظيم خطة درس ليعلم منها. سيظهر الطالب مهارة في 
كل المبادىء التي تعلموها وذلك بتطوير خطة درس 
ليعلموها في قاعة الصف وسوف تقيم من قبل الطالب 

 أنفسهم، زمالئهم وأستاذ المادة.
 
 
 ساعات 4-1                500/ 300 م.ت

 دراسة مستقلة في التربية المسيحية
هذا المساق هو دراسة مستقلة بأسلوب البح  فقط، وذلك 
من خالل موضوع واحد محدد في التربية المسيحية. حاليًا 

المساق ال يستبدل بمساقات اخرى. الساعات المعتمدة هذا 
ستعطى على نوعية وكم البح  المطلوب. هذا المساق هو 

 لطلبة الماجستير فقط.
 
 

 ساعات 3            510/ ت.م 310ت.م 
 تلم ة األوالد بفعالية

هذا المساق هو تكميل لكثير من المبادىء والمهارات التي 
. مع أنه يقدم مساعدة إضافية 225/525ُدرست في ت.م 
ة في مدارس األحد. التركيز سيكون حول لكل ساعة خدم

أن ينموا نضوج روحي كيفية تلمذة األوالد حتى يستطيعوا 
ثابت في حياتهم. ينبغي أن يظهر الطالب مهارة في تعليم 

 األوالد النمو والنضوج الروحي.
 

 ساعات 3            520/ ت.م 320ت.م 
 أساليا التعلم/مبادىء التعليم

عن كيفية حدو  التعلم، مع تركيز هذا المساق هو دراسة 
خاص على نظرية أنواع التعلم. التركيز سيكون حول بناء 
مخزون من اكثر من خمسين مبدأ في التعليم الذي يستطيع 
من خاللهم المعلم الفعال ان ُيخرج ويقدم عدة انواع من التعلم 

 التي يمكن ان يقدمها في قاعة الصف.
 

 ساعات 3            540/ ت.م 340ت.م 
 الخدمات التربوية في الكنيسة المحلية

هذا المساق هو دراسة لالهوت كل الخدمات التربوية في 
الكنيسة المحلية، مع التركيز على الهدف، صفات، 
قيادة، مؤسسة وبعض البرامج المقترحة للوصول إلى كل 

 المراحل العمرية وتلمذتهم في الكنيسة المحلية.
 

 ساعات 3                         560ت.م 
 التعليم والتعلمعملية 

هذا المساق هو دراسة متعمقة في المبادىء األساسية لعملية 
التعليم والتعلم، مع المسؤوليات التي تلقى على عاتق معلم 
الكتاب المقدس ليجعل رغبة التعلم أخذ حيز في حياة الفرد. 

إستبدالها سيلقى الضوء على أخطاء شائعة في التعليم ويتم 
 بنماذج كتابية للحصول على فعالية اعظم في التعليم.
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 ساعات 3                        670 م.ت
 التعليم العملي

هذا المساق هو لبعض الطلبة الذين نرى فيهم إمكانية أن 
الالهوتية الكتابية، على ان يكونوا مساعد أستاذ في الكلية 

يكونوا قد أكملوا دراستهم األكاديمية. سوف يعلم الطالب مع 
أستاذ لمادة لكي يكسب خبرة، تقييم، وتصحيح الواجبات 
واإلمتحانات كجهد ليعده لخدمة التعليم في التعليم المسيحي 

 الجامعي.
 
 ساعات 3                        690 م.ت

 المسيحية الجامعية التعليم في التربية

مؤسسة، عملية، ومراحل هذا المساق هو دراسة عن فلسفة، 
تشكيل مساق أكاديمي في كلية مسيحية او الهوتية في 
العالم العربي. اإلنخراط في هذا المساق يتطلب موافقة 

 الهيئة اإلدارية للكلية.
 
 ساعات 3                        700 م.ت

 قراءات مستقلة
ق للذين يطمحون للقيام بأبحا  متقدمة أو كتابة هذا المسا

الطالب أطروحة في موضوع تمت الموافقة عليه مسبقًا. 
المنخرطين في هذا المساق سوف ُيطلب منهم أن يقوموا 
بقراءات معينة بحسب موضوع األطروحة. اإلتفاقية سوف 
توقع مع ُمشرف أكاديمي بالنسبة لعدد الصفحات المطلوب 

  وع من التخليصات المطلوبة لهذه القراءات.قرائتها وأي ن
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 مساقات أساسية
 ناجح/ راسب                        101ت.ع 

 1اللغة اإلنكليزية 
ألسس قواعد اللغة اإلنكليزية مثل هذا المساق هو تقديم 

أجزاء الكالم، صيغ األفعال، تركيب الجملة، الحوار، 
 والتشكيل مع الترقيم.

 

 ناجح/ راسب                        102ت.ع 
 2اللغة اإلنكليزية 

هذا المساق هو أسلوب عملي لفهم المبادىء األساسية للغة 
 اإلنكليزية وتطوير مهارات الكتابة.

 

 ساعتان                          105ت.ع 
 1اللغة العربية 

للغة هذا المساق هو أسلوب عملي لفهم المبادىء األساسية 
العربية والخطابة. ويتضمن تطوير لمهارات البح  والكتابة 

 باللغة العربية.
 

 ساعتان                          106ت.ع 
 2اللغة العربية 

لمبادىء لهذا المساق هو أسلوب عملي لبناء فهم أوسع 
. 1التي إكتسبها الطالب في مساق اللغة العربية األساسية 
إلحتراف الكتابة باللغة الفصحى مساعدة للطالب ويتضمن 

 .ولقراءة الكتاب المقدس في الخدمة العلنية
 

 ناجح/ راسب                        110ت.ع 
 مهارات الحاسوا

هذا المساق أعد ليقدم المهارات األساسية إلستعمال 
الحاسوب. هذا المساق يلقي الضوء على كيفية إستعمال 

ونظام  ام متطورالحاسوب وعلى برنامج ويندوز كنظ
 .Microsoft Wordمايكروسوفت ورد 
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 ساعات 3                         150ت.ع 
 1الكتابة 

هذا المساق يركز على كيفية كتابة ُمؤلف بطريقة جيدة. هذا 
مبادىء الكتابة الجيدة ليطبقها المساق سيعطي الطالب 

 خالل برنامجه الدراسي.
 

 ساعات 3            550/ ت.ع 250ت.ع 
 مبادىء البحث

هذا المساق يشرح أساليب البح  المختلفة، وكيفية كتابة 
ورقة بح  حتى يستطيع الطالب أن يقدموا أبحا  ذات 
نوعية، ويكتبوا أي مشروع بحثي متطلب لمساقاتهم في 

 الكلية الالهوتية الكتابية.
 

 ساعات 3                      570ت.ع 
 منهجية البحث المتقدم

هذا المساق سيمتحن األشكال المتنوعة للبح  المطلوب 
من الطالب الذين سيكتبون أطروحة او مشروع بح  في 

 مجال دراستهم في الكلية الالهوتية الكتابية.
 

 ساعات 3                       600ت.ع 
 األطروحة

هذا المساق يركز على البح  المستقل للطالب الذين 
يكتبون أطروحة أو يكملون مشروع في مجال دراستهم أو 
خدمتهم. هذا المساق ينتهي بان يكتب الطالب إقتراح 

 ناجح إلطروحة. 
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 الموظفين اإلداريين
 غسان ن. حدادالقس    رئيس الكلية

 القس بيل داب، ماجستير أداب  المدير اإلداري
 دنيس مريديان، ماجستير أداب.  المسؤول المالي
 دكتور ديفيد مارتن، دكتوراه في الفلسفة.  العميد األكاديمي

 

 الهيئة التعليمية
 غير متفرغينأسات ة      أسات ة متفرغون

 

 دكتور كيث سمي     القس غسان ن. حداد
 بكالوريوس أداب  جامعة شمال كارولينا(     ورئيس الكلية المؤسس

 (المعمدانية ماجستير إلهيات  كلية ساو  إيسترن  شهادة في الالهوت  معهد اإلتحاد المسيحي لالهوت(
 دكتوراه في الخدمة  كلية كولومبيا(   بكالوريوس الهوت  الهيئة اإلنجيلية الثقافية(

 المعمدانية( ماجستير أداب  كلية بروكهيفين
 القس بهيج عقيل       

 بكالوريوس الهوت  الهيئة اإلنجيلية الثقافية(      القس بيل داا
 ماجستير عالي في الالهوت  الهيئة اإلنجيلية الثقافية(      المدير اإلداري

 بكالوريوس في الالهوت  كلية الثالو  المعمدانية(
 الثالو  المعمدانية(ماجستير أداب  المعهد العالي لكلية 

 
 دكتور ديفيد مارتن
 العميد األكاديمي

 بكالوريوس أداب  كلية كالفري للكتاب المقدس(
 ماجستير دراسات كتابية  كلية كالفري للكتاب المقدس(
 ماجستير عالي في الالهوت  الهيئة اإلنجيلية الثقافية(

 دكتوراه في الخدمة  كلية داالس الالهوتية(
 الفلسفة  كلية الثالو  الالهوتية(دكتوراه في 
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 تعليمية غير مقيمينهيئة 
 

 القس سام ستريكلن
 سنة في الخدمة الرعوية والخدمة عبر العالم 35خبرة أكثر من 

 بكالوريوس أداب  جامعة أوكالهوما(
 

 دكتور إدغار فغالي
 عامًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 30 أكثر منخبرة

 علوم  جامعة بوب جونز(بكالوريوس 
 دكتوراه في اإللهيات  كلية طريق اإليمان المعمداني في كندا(

 

 القس جوزيف نجم
 بكالوريوس أداب  جامعة القديس يوسف(

 ماجستير في اإللهيات  كلية تاندايل الجامعية(
 
 

 أسات ة زوار
 

 دكتور فرد دانيال
 بكالوريوس أداب  جامعة بوب جونز(

  كلية بينسكوال المسيحية(ماجستير أداب 
 دكتوراه في الفلسفة  كلية بروكهيفين المعمدانية(

 

 القس دوغالس رايت
 بكالوريوس أداب  جامعة بوب جونز(
 ماجستير أداب  جامعة بوب جونز(

 دكتوراه في الالهوت الرعوي، مرشح  جامعة بوب جونز(
 

 دكتور داني وتستون
 بكالوريوس أداب  جامعة بوب جونز(

 دكتوراه في اإللهيات  كلية السفير المعمدانية(
 

 دكتور فريمن ويمس
 بكالوريوس الهوت  كلية تابيرناكل المعمدانية(

 ماجستير أديان  كلية السهول العظمى المعمدانية(
 دكتوراه في الخدمة  كلية السهول العظمى المعمدانية(

 دكتوراه في اإللهيات  كلية تابيرناكل المعمدانية(
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 بول سبارغو دكتور
 بكالوريوس علوم  جامعة كورنل(

 ماجستير في اإللهيات  كلية لوثر رايس الالهوتية(
 دكتوراه في الالهوت  كلية كوفنغتن الالهوتية(

 

 القس ستيفن بيرش
 بكالوريوس أداب  جامعة بينسكوال المسيحية(

 ماجستير أداب، ُمرشح  الكلية المعمدانية الكتابية(
 

 دكتور جالل سيف
 بكالوريوس علوم  جامعة البصرة(
 ماجستير علوم  جامعة البصرة(

 ماجستير في الخدمة  الكلية الالهوتية الكتابية(
 دكتوراه علوم  جامعة البصرة(

 

 القس نعمه سمعان
 بكالوريوس علوم  جامعة البصرة(

 ماجستير الهوت  كلية لبنان المعمدانية(
 

 القس الدكتور دي  غيلبرت
 جامعة ميشغان(  بكالوريوس أداب

 ماجستير في اإللهيات  كلية النعمة الالهوتية(
 دكتوراه في الخدمة  كلية داالس الالهوتية(
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هو إمتياز وليس جق. سوف يخسر الطالب هذا  للكلية الالهوتية الكتابيةينبغي ان يكون واضح أن اإلنتساب 
يحق للكلية ان تطلب من الطالب اإلنسحاب في أي اإلمتياز في حال أخلوا بمقاييس والمستويات الُمقررة من اإلدارة. 

 وقت إن كان سلوكه ال ينسجم مع روح الكلية أو ال يلتزم بقواعد الكلية.
 

كيفية درجة، التكاليف، اإلرشادات حول ، شروط كل مور اإلداريةاألكاديمي األ الكلية الالهوتية الكتابيةيتضمن دليل 
تقديم المساقات. تحتفظ الكلية بحق إجراء أي تغيير في وقت. هذه التغييرات تصبح فاعلة عندما تقرر اإلدارة ذلك، 

ن كان التغيير يشمل برنامج دوهذه التغييرات  راسي لدرجة معينة فالكلية تضمن ُتلزم جميع الطلبة الحاليين والجدد. وا 
 حق الطالب الُمسجل في هذا البرنامج قبل التغيير.

 
 موقع الكلية:

 حاليًا مبنى كنيسة اإليمان المعمدانية المستقلة من أجل صفوفها. الكلية الالهوتية الكتابيةتستخدم 
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