ت ْلصَق صورة
حديثة هنا،
وت ْر َفق ص َورة أخرى
مع أوراق التقديم

كلية الالهوت اإلنجيلية
 ٨شارع السكة البيضاء
العباسية ،القاهرة ١١٣٨١
ت٠٢٢٤٨٢٠٥٧٤ / ٠٢٢6٨٢٢١6٢ :
فاكس٠٢٢6٨٥٧٤١٢ :
بريد إلكترونيadmissions@etsc.org :

طلب التحاق بكلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة
للدراسة ببرنامج ماجستير الالهوت والرعاية
)Master of Divinity (Mdiv
بيانات شخصية:
االسم الثاني:

االسم األول:
برجاء كتابة االسم بالضبط كما هو بجواز السفر

االسم األخير (اسم العائلة):

برجاء كتابة االسم بالضبط كما هو بجواز السفر

Last Name:
please write it exactly as in passport

برجاء كتابة االسم األخير بالضبط كما هو بجواز السفر

Middle Name:
please write it exactly as in passport

First Name:
please write it exactly as in passport

محافظة__________:
قرية/حي:
شارع:
محل اإلقامة :رقم
تاريخ الميالد:
بريد إلكتروني_____________________________ :
تليفون محمول:
تليفون أرضي:
رقم جواز السفر_________________:
الرقم القومي:
الجنسية:
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َمعِي أطفال ( )
منف ِصل ( ) أ ْر َمل ( )
متَ َز ِوج ( )
الحالة االجتماعية (يمكن َوضْع أ ْكث َر مِ نْ إجابة بما يناسب موقفك) :أع َْزب ( )
عدد سنوات العمل) ( :
التخصص:
الوظيفة الحالية:
ال أعمل ( )
خادم متفرغ ( )
ع َمل حر ( )
َ
صاحب عمل ( )
قطاع خاص ( )
جهة العمل :حكومة ( )
تأجيل ( ) حتى تاريخ ______________________
إعفاء ( )
الموقف من الخدمة العسكرية :إتمام ( )
المجمع__________:
راعي الكنيسة:
الكنيسة المحلية:
نعم ( ) تاريخ/تواريخ التقدم السابق_____________________:
هل سبق وتقدمت لاللتحاق بالكلية؟ ال ( )
س َمي شخصين يمكن للكلية الرجوع إليهما بخصوصك ،على أال يَكون راعي كنيستك أو قريب لك أ َح َد هذين الشخصين.
ذكر ا ْ
أ ْ
إيميل___________________:
رقم المحمول:
 .١شيخ كنيسة أو قائد روحي:
إيميل___________________:
رقم المحمول:
 .٢رئيس عمل أو أستاذ جامعي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجات العلمية الجامعية التي تم الحصول عليها
الدرجة العلمية (أو الشهادة)

(مبتدئ ًا بآخِ ر درجة علمية حَص ْلتَ عليها)

تاريخ الحصول عليها

مدة الدراسة

.١
.٢
.٣

الجامعة
____________________

_________________
_________________

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجاالت الخدمة التي تم االشتراك بها (ضع عالمة على كل ما ينطبق)
تعليم ( )
إرساليات ( ) سجون ( )
إدارة ( )
وعظ ( )
تأهيل ( )
موسيقى ( )
أسرة ( )
كرازة ( )
أطفال ( )
قيادة ( )
تنمية ( )
مشورة ( )
مسنين ( )
ضى ( )
( ) الحوار ( )
كبار
كتابة ( )
ترنيم ( )
شباب ( )
رعاية ( )
َم ْر َ
ال ينطبق ( )
خدمة أخرى:
خدمة عملية ( ) احتياجات خاصة ( )
تحريرا في:
ً

توقيع المتقدِم________________________:
آخر موعد لتقديم المجامع ألوراق المتقدمين إلى الكلية هو  ١٥يونيو ٢٠٢٠-موعد إجراء المقابالت/االختبارات للمتقدمين بالكلية هو  ٢6 -٢٢يونيو ٢٠٢٠

التعريف ببرنامج ماجستير الالهوت والرعاية ()MDiv
مالمح البرنامج
ُ
ماجستير الالهوت والرعاية درجة أكاديمية الهوتية أولى ،تقود إلى الرسامة للخدمة الرعوية .يتقدم للدراسة في هذا البرنامج من لهم دعوة للخدمة
الرعوية .تتميز مالمح البرنامج بما يلي:
▪ الدراسة باللغة العربية ،ولكن مستوى أساسي في اللغة اإلنجليزية مطلوب للدراسة بالبرنامج.
▪ الدراسة في البرنامج تتطلب تَف َُّر ً
غا كامالً ،ومدتها  ٤سنوات .يقوم الطالب بإتمام دراسة  ١٣٨ساعة معتمدة (أي  ٦٢١٠ساعة فعلية).
١/٢
١/٢
١/٢
▪ تقدم مواد الكلية إما في صورة (  )١ساعة معتمدة ،أو في صورة ( )٣ساعات معتمدة .المادة الـ (  )١ساعة معتمدة تكافيء ( )٦٧
ساعة فعلية/ترم ،وت ُ َو َّزع أُسبوعيًّا كالتالي )١ ١/٢( :ساعة محاضرات/امتحانات  )٣ ١/٢( +ساعة للتحضير والمذاكرة والواجبات واالستعداد
لالمتحانات .والمادة الـ ( )٣ساعات معتمدة تكافيء ( )١٣٥ساعة فعلية/ترم ،وتوزع أُسبوعيًّا كالتالي )٣( :ساعات محاضرات/امتحانات
)٦ ١/٢( +ساعات تحضير/مذاكرة/واجبات/امتحانات/أبحاث.
▪ الحد األقصى للمواد التي يمكن تسجيلها في الترم ( )١٥ساعة معتمدة (مثالً ٥ :مواد ،وزن كل منها  ٣ساعات معتمدة).
▪ التكلفة الفعلية للبرنامج للعام األكاديمي  ٢٠٢١-٢٠٢٠تساوي  ١٠٠,٠٠٠جني ًها (مائة ألف جني ًها مصريًّا).
▪ من يطلب منحة دراسية ،سيكون عليه التعهد بالخدمة مع سنودس النيل اإلنجيلي لمدة  ٨سنوات ،أو َرد المنحة بنظام تحدده الكلية.
▪ سيكون على الطالب دفع مصروفات سنوية تحددها الكلية سنويًّا.
شروط االلتحاق بالبرنامج
▪ أن يكون المتقدم مسيحيًّا ،وله رؤية للخدمة في الكنيسة أو المجتمع.
▪ أن يكون المتقدم َمشهودًا له بالسمعة الطيبة واألخالق الحميدة في كنيسته ومجتمعه.
▪ أن يكون المتقدم حاصالً على بكالوريوس/ليسانس غير الهوتي ،أو على بكالوريوس الهوت من كلية الهوت معتَ َمدة من هيئات اعتماد معروفة،
مثل EEAA :أو  ATAأو .ACTEA
▪ أن يتمتع المتقدم بقدر مناسب من االتزان النفسي والعصبي .يوجد فحص نفسي خاص أيام المقابلة الشخصية.
▪ أن يكون للمتقدم قَدْر أساسي من معرفة اللغة اإلنجليزية .يتم قياس ذلك باختبار تحديد قبول/مستوى أيام المقابلة الشخصية.
▪ أن يكون المتقدم على مستوى مناسب من إجادة اللغة العربية .يتم قياس ذلك باختبار تحديد قبول/مستوى أيام المقابلة الشخصية.
▪ أن يكون المتقدم على قَدْر أساسي من المعرفة الالهوتية والكتابية .يتم قياس ذلك باختبار خاص أيام المقابلة الشخصية.
▪ أن يكون للمتقدم قَدْر أساسي من ال َمعارف العامة .يتم تحديد ذلك باختبار خاص أيام المقابلة الشخصية.
▪ أن يكون المتقدم قد أدَّى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها عند موعد التقدم للمقابلة الشخصية في  ٢٢يونيو .٢٠٢٠
▪ أن يكون المتقدم قد أنهى دراسته الجامعية أو تم تحديد النتيجة النهائية لدراسته عند موعد التقدم للمقابلة الشخصية في  ٢٢يونيو .٢٠٢٠
▪ أن تكون لدى المتقدم اإلمكانات الوقتية والتعليمية والمادية التي تتطلبها الدراسة.
▪ أن يكون قد مضى على عضوية المتقدم بكنيسة مشيخية مدة سنة على األقل عند بدء الدراسة في سبتمبر .٢٠٢٠
▪ أال يتخطى سن المتقدم  ٣٥سنة و ٦أشهر عند بدء الدراسة ،حتى ال يتجاوز سن المتقدم عند التصريح  ٤٠سنة ،وذلك بحسب قرار السنودس.
▪ أن يجتاز الطالب فحص لجنة التعليم الالهوتي الخاصة بمجمعه.
خطوات التقديم وااللتحاق
 .١يتم التقديم لاللتحاق ببرنامج ماجستير الالهوت والرعاية من خالل مجامع سنودس النيل اإلنجيلي الثمانية (الدلتا ،القاهرة ،الوسطى ،المنيا،
ملوي ،أسيوط ،سوهاج ،العليا).
 .٢يقوم المتقدم بالحصول على أوراق االلتحاق من مقر الكلية بالعباسية ،أو من سكرتارية المجمع ،أو بتحميلها من موقع الكلية اإللكتروني:
http://etsc.org
 .٣ملء استمارة التقديم ،والطلب من راعي كنيسة المتقدم ملء نموذج التزكية ،واستكمال األوراق المطلوبة—الضروري منها واالختياري.
 .٤إرسال جميع األوراق إلى المجمع التابع له كنيسة المتقدم في الموعد الذي تحدده المجامع في أسرع وقت .وذلك لكي يمكن للمجامع لقاء المتقدم
في أقرب فرصة ،ثم تسليم أوراقه للكلية في موعد أقصاه  ١٥يونيو .٢٠٢٠
 .٥يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية مع لجنة التعليم الالهوتي في مجمعه في الوقت الذي يحدده المجمع في أقرب فرصة.
 .٦في حالة قبول المجمع للمتقدم ،يُر ِس ُل المجم ُع أوراق المتقدم لكلية الالهوت ُمزَ ِكيَةً إياه للدراسة بكلية الالهوت ،وذلك في موعد أقصاه  ١٥يونيو
 .٢٠٢٠هذا يعني أنه على جميع الراغبين في التقدم للدراسة تقديم أوراقهم للمجامع بأسرع ما يمكن.
 .٧يجتاز الطالب االختبارات النفسية والالهوتية واللغوية والمقابلة الشخصية بكلية الالهوت في الفترة من  ٢٢يونيو إلى  ٢٦يونيو .٢٠٢٠
▪ لالستعداد الختبار اللغة اإلنجليزية ،على المتقدمين المراجعة الجادة لقواعد اللغة اإلنجليزية على مستوى منهاج الشهادة اإلعدادية .يمكن
لمن يرغب االستعانة بهذا الرابطhttps://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/EnglishStudySite.html :
آخر موعد لتقديم المجامع ألوراق المتقدمين إلى الكلية هو  ١٥يونيو ٢٠٢٠-موعد إجراء المقابالت/االختبارات للمتقدمين بالكلية هو  ٢6 -٢٢يونيو ٢٠٢٠

▪ لالستعداد الختبار اللغة العربية ،على المتقدمين المراجعة الجادة لقواعد اللغة العربية على مستوى منهاج الشهادة الثانوية العامة.
 .٨من يريد أن يُ ْعفَى من دراسة اللغة اإلنجليزية الالهوتية في العام األول من الدراسة ،عليه اجتياز االختبار الالزم في أسبوع المقابالت .ويتقدم
الجتياز هذا االختبار فقط من كان مستواه متقد ًما في اللغة اإلنجليزية وتَعَ َّودَ قراءة كتابات الهوتية باإلنجليزية.
 .9في حالة قبول الطالب ،يمكنه الحصول على منحة جزئية أو كلية للدراسة ،بنا ًء على طلبه وبحسب شروط الكلية .إن تكرار هذه المنحة سنويًّا
مرهون بتقييم أداء الطالب األكاديمي والسلوكي سنويًّا.
في حالة عدم قبول الطالب للدراسة بالكلية ،يحق له التقدم مرتين فقط في السنوات التالية.
.١٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـــــاص بالمتقدم
برجاء اإلجابة على األسئلة التالية في ورقة خارجية ،بما ال يزيد عن  ٣٠٠كلمة.
عرف عليك بصورة مبدئية قبل مقابلتك شخصيًا بالكلية .لذا ،برجاء التحدث عن نفسك بتوجه شفاف وبعبارات واضحة
إن هدف هذا الجزء هو الت ُّ
َّ
وبأسلوب مختصر .والبد أن تكون اإلجابة مكتوبة بالكمبيوتر ،ومنظ َمة بحسب هيكل كل سؤال ،وبلغة واضحة بدون تكرار في األفكار.
 .١شارك بوضوح واختصار عن أهم محطتين في حياتك اإليمانية ١٥٠( .كلمة أو نصف صفحة)
 .٢اشرح بوضوح واختصار سبب رغبتك في الدراسة بكلية الالهوت— ُمتحدثًا بوضوح واختصار عن رؤيتك/أهدافك المبدئية لحياتك وخدمتك بعد
ش َّج َعتْكَ للتقدم للدراسة ١٥٠( .كلمة أو نصف صفحة)
ذاكرا العوامل التي َ
التخرج من كلية الالهوت،
ً
مر َفقَات أوراق التقديم:
 .١مرفقات يجب إحضار األصول منها
▪ شهادتان طبيتان :باطنة ونَ َ
ظر

▪
▪
▪

خطاب التزكية من الكنيسة
خطاب التزكية من المجمع
ص َورتان شخصيتان حديثتان ،واحدة تُلصق على طلب
ُ
االلتحاق واألُخرى تُرفق مع طلب االلتحاق.

 .٢مرفقات يجب إحضار صورة منها

▪
▪
▪
▪

البطاقة الشخصية
شهادة الميالد
شهادة الموقف من التجنيد
الشهادات الجامعية التي سبق الحصول عليها

 .٣مرفقات يمكن تقديمها بحسب رغبة المتقدم ،مثالً:
▪ طلب منحة دراسية .البد من تقديم هذا الطلب مع أوراق التقديم.
▪ طلب إعفاء من مادة سبق دراستها في معهد آخر .البد من تقديم هذا الطلب بحد أقصى في أسبوع المقابالت الشخصية بالكلية ،وذلك
بمصاحبة أحد ال ُم ْرفَقَيْن التاليين:

• شهادة تقديرات تثبت إتمام المادة على مستوى الماجستير بمعهد معتمد من إحدى جهات االعتماد التالية EEAA :أو  ATAأو
 ،ACTEAأو المستندات التالية:
 .iشهادة تقديرات تُثبت إتمام هذه المادة
 .iiورقة المنهاج الخاصة بالمادة ،موقعة ومختومة بالختم الرسمي للمعهد الذي تمت به دراسة المادة
 .iiiمستند موقع ومختوم بختم رسمي من الكلية التي تمت بها دراسة هذه المادة ،على أن يتضمن المستند المعلومات التالية:
▪ اسم المادة
▪ وزن المادة التعليمي (مثالً ٢ :كريديت أو  ٢ساعة معتمدة)
▪ اسم أستاذ المادة /الدرجات العلمية التي حصل عليها أستاذ المادة
▪ المجاالت/التخصصات التي حصل فيها أستاذ المادة على هذه الدرجات.
 .٤مستند يثبت عدم احتياج المتقدم الجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية للقبول ببرنامج الـ ،MDivوذلك بإحدى الطرق التالية:
▪ شهادة تثبت أن المتقدم درس في مدرسة لغات إنجليزية في مرحلة التعليم الثانوية.
▪ شهادة تثبت التخرج في إحدى الكليات التالية :الطب البشري ،طب األسنان ،الطب البيطري ،الصيدلة ،األلسن (اللغة األولى لغة
إنجليزية) ،اآلداب (لغة إنجليزية).
آخر موعد لتقديم المجامع ألوراق المتقدمين إلى الكلية هو  ١٥يونيو ٢٠٢٠-موعد إجراء المقابالت/االختبارات للمتقدمين بالكلية هو  ٢6 -٢٢يونيو ٢٠٢٠

كلية الالهوت اإلنجيلية
 ٨شارع السكة البيضاء
العباسية ،القاهرة ١١٣٨١
ت٠٢٢٤٨٢٠٥٧٤ / ٠٢٢6٨٢٢١6٢ :
فاكس٠٢٢6٨٥٧٤١٢ :
بريد إلكترونيadmissions@etsc.org :

ِخ َ
طاب تَ ْز ِكيَــــة ( للمتقدم المرشح للخدمة الرعوية)
م َو َّجه لكلية الالهوت ِم ْن راعي كنيسة المتقدم و َمجلسها
الجزء األول:

(ي ْمل بمعرفة المتقدِم)

االسم بالكامل:

(برجاء كتابة االسم بالضبط كما هو بجواز الشفر)

Name in English (as in passport):
التابعة لمجمع___________________:

اسم كنيستك:
توقيع المتَقَدِم:

التاريخ_____________________ :

اب لراعي الكنيسة أو لمجلس كنيستك .أ ُ ْ
طلُبْ من المجلس أَ ْن يَ ْمل َ
الخ َ
بَ ْعدَ إِ ْك َما ِل البيانات السابقةِ ،م ْن فَ ْ
ْط هذا ِ
ضلِكَ أَع ِ
ط َ
ضعَهُ في َ
ظ ْرف ُم ْغلَق ويرسله مباشرة ً للمجمع التابعة له كنيستُك .مع ال ِعلم َّ
آخر موعد الستالم األوراق
بأن ِ
هذا الخطاب ،ث ُ َّم يَ َ
َص ُل الكلية بعد هذا التاريخ.
في الكلية هو يوم  ١٥يونيو  ،٢٠٢٠ولن ي ُْلتَفَت ألي أوراق ت ِ

الجزء الثاني:

(ي ْمل بمعرفة الراعي أو مجلس الكنيسة)

الفاضل راعي الكنيسة  /األفاضل أعضاء مجلس الكنيسة،
تحية وسالم في المسيح يسوع،
حام ُل االسم المذكور في هذا النموذج يتقدم للدراسة في كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة .ولجنة القبول بالكلية تحتا ُج
ِ
ط ُّو ِرهَا وامتدا ِد ِخ ْد َمتِ َها ،لذا نرجوكم اإلجابةَ
َاء الكنيسة وتَ َ
ُ
َ
َاركُ في بِن ِ
إلى َرأْيِكم ال ُمف َّ
صل في شخصية الطالب وإمكاناته .رأيُكم َ
سيُش ِ
على األسئلة اآلتية بِ ِدقَّة وفي روح الصالة.
االنتهاء من اإلجابة على األسئلة ،برجاء َوضْع خطاب التزكية في َ
ْع إِمضائِكم وختم الكنيسة
ِ
بَ ْعدَ
ظ ْرف ُم ْغلَق َم َع َوض ِ
ْ
َّ
ْ
َّ
ِيم ِه َم َع باقي
ق ،وإعطائِ ِه لسكرتير المجمع في ميعاد أقصاه  ١يونيو  ٢٠٢٠ليَتَ َمكنَ من تَقد ِ
ب الظ ْر ِ
علي َج ْي ِ
ف في مكان الغَل ِ
ْ
َ
َ
آخر َم ْو ِعد للتقديم .ولن يُلتَفَت ألي أوراق تصل بعد هذا التاريخ.
أوراق التقديم في َمق ِر الكلية بالعباسية ق ْب َل ِ

آخر موعد لتقديم المجامع ألوراق المتقدمين إلى الكلية هو  ١٥يونيو ٢٠٢٠-موعد إجراء المقابالت/االختبارات للمتقدمين بالكلية هو  ٢6 -٢٢يونيو ٢٠٢٠

األسئلــــــــــــــة
 .١مدة َمعرفتنا بال ُمتَقَدِم:

سنة /

المتقدم َمعرفةً جيدة ( )
ف
 .٢نَ ْع ِر ُ
َ

شهرا.
ً
سطحية ( )

متوسطة ( )

عالقَتِ ُكم بال ُمتَقَدِم؟ (توضَع العالمة على كل ما يَ ْن َ
طبِق)
 .٣ما طبيعة َ
َ
َ
شيْخ في كنيسته( )
َ
ستِ ِه( ) َرئِيسه في العمل( ) ش َِريك خدمة( ) قائِدُهُ الروحي( )
قَ ِريبُهُ( ) راعي كنِي َ
 .٤تاريخ عضوية ال ُمتَقَدِم بالكنيسة:

/

/

 .٥ما نوع الخدمة التي يشارك فيها المتقدم بالكنيسة؟ ____________________________________________
____________________________________________________________________________
الطالب لاللتحاق بالكلية سابقُا؟
 .٦هل تَقَد ََّم
ُ

نعم ( )

ال ( )

ع ْن َرأْيِ ُكم في
 .٧برجاء تقييم ال ُمتَقَد َِم في الصفات الشخصية الموضحة في الجدول التالي .وذلك باختيار التقدير الذي يُعَبِ ُر َ
المتقدم بالنسبة لكل صفة من الصفات التالية:
التقييم

الصفة الشخصية
االتضاع والوداعة

أقل من المتوقَّع

يحتاج لتطوير

حسب التوقُّع

غير واضح

االستقامة واألخالق واحترام المباديء اإلنسانية

أقل من المتوقَّع

يحتاج لتطوير

حسب التوقُّع

غير واضح

النضج العاطفي والقدرة على االعتماد على الذات

أقل من المتوقَّع

يحتاج لتطوير

حسب التوقُّع

غير واضح

القدرة على تحمل المسؤولية والتكيف مع الظروف المتغيرة

أقل من المتوقَّع

يحتاج لتطوير

حسب التوقُّع

غير واضح

القدرة على المبادرة واتخاذ القرارات

أقل من المتوقَّع

يحتاج لتطوير

حسب التوقُّع

غير واضح

القدرة على العمل مع آخَرين بمرونة وانسجام واحترام

أقل من المتوقَّع

يحتاج لتطوير

حسب التوقُّع

غير واضح

القدرة على التواصل والمخاطبة والتعبير عن الذات بكيفية الئقة

أقل من المتوقَّع

يحتاج لتطوير

حسب التوقُّع

غير واضح

القدرة على التركيز واإلنجاز

أقل من المتوقَّع

يحتاج لتطوير

حسب التوقُّع

غير واضح

القدرة على التَّ َعلُّم واإلبداع

أقل من المتوقَّع

يحتاج لتطوير

حسب التوقُّع

غير واضح

القدرة على الفهم والتحليل والنقد

أقل من المتوقَّع

يحتاج لتطوير

حسب التوقُّع

غير واضح

 .٨هل َحدَ َ
نعم ( )
ش َّك ْكتُم في استقامة ال ُمتَ َقدِم في أَي ِ َم َجال؟
ث من قَبْل وتَ َ
َ
ع َد َم قبول ال ُمتَقَد ِِم للدراسة)
بالضرورة
ي
ن
ع
ت
ال
السؤال
هذا
على
"
نعم
"
بـ
اإلجابة
(ملحوظة:
ِْ
َ
عا َّمة :نُزَ ِكيه ِب ِشدَّة ( )
صفَة َ
 .9تَ ْقيي ُم ُكم لل ُمتَ َقد ِِم ِب ِ

نُزَ ِكيه ( )

ال ( )

نُزَ ِكيه مع بعض التَّ َحفُّ َ
ظات ( )

ال نُزَ ِكيه ( )

ِ .١٠ع ْل ًما بأن نفقات الطالب الواحد حوالي  ١٠٠,٠٠٠جني ًها سنويا (دراسة/إقامة/غذاء/أنشطة/خدمات/تأمين/صيانة ،إلخ)—ما هو المبلغ
الذي تتعهدُ به الكنيسة ت َجاه اب ِنها للمشاركة في تغطية هذه النفقات؟
جني ًها
أكثر:
 ٥٠٠٠جني ًها ( )
 ٤٠٠٠جني ًها ( )
 ٣٠٠٠جني ًها ( )
 ٢٠٠٠جني ًها ( )
مالحظة :عدم التعهد بدعم المتقدم ماليًّا ،يعطي انطباعًا بعدم جدية ترشيح الكنيسة للمتقدم .وسيؤخذ ذلك في االعتبار عند تقييم الكلية ألوراق المتقدمين.

آخر موعد لتقديم المجامع ألوراق المتقدمين إلى الكلية هو  ١٥يونيو ٢٠٢٠-موعد إجراء المقابالت/االختبارات للمتقدمين بالكلية هو  ٢6 -٢٢يونيو ٢٠٢٠

إذا لزم األمر ،برجاء إِرفاق ِخ َ
شهَدون فيها ِبتَ ْف ِصيل أَ ْكبَر عن نقاط قوة وضعف المتَقَدِم ،وعن
ص ْفحَة واحدة في ظرف مغلق تَ ْ
طاب ِم ْن َ
خدمته في كنيستكم ،وعن رأيكم في مدى استعداده للدراسة الالهوتية ،ورؤيتكم لما ي ْم ِكن ْ
أن َيتْ َب َع الدراسةَ من خطوات من جهة
مسؤولية الخدمة .هذا الخطاب يمكن اعتباره توضيح تفصيلي تكميلي للسؤال ( .)٧كما أنه في حالة اإلجابة بـ "نعم" علي السؤال ()٨
و/أو في حالة وجود تَ َحفُّ َ
ظات في السؤال ( ،)٩برجاء توضيح األسباب في هذا الخطاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راعي الكنيسة:

محمول:

بريد إلكتروني___________________:

أمين الصندوق:

محمول:

بريد إلكتروني___________________:

ختم الكنيسة:
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة تَشْكركم ِلتَ َعاونِكم في تَ َح ُّم ِل مسؤولية اختيار قسوس وقادة للعمل الرعوي في الكنيسة
اإلنجيلية والمجتمع في مصر والعالم العربي ،وتَ ْطلب ِم ْن َح ْ
ض َرتِكم الصالةَ ِم ْن أَجْ ِل ِخ ْد َمتِ َها ِل َمجْ ِد هللا ،والرب يبارككم.

آخر موعد لتقديم المجامع ألوراق المتقدمين إلى الكلية هو  ١٥يونيو ٢٠٢٠-موعد إجراء المقابالت/االختبارات للمتقدمين بالكلية هو  ٢6 -٢٢يونيو ٢٠٢٠

طلب منحة من كلية الالهوت ،م َزكَّى من المجمع
الفاضل عميد كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة،
أرجو الموافقة على طلبي هذا بالحصول من الكلية هذا العام على المنحة التالية:
(على الطالب وضع عالمة أمام المنحة أو المنح التي يتقدم بهذا الطلب للحصول عليها)

منحة دراسة وخدمات (

)

تغطي المنحة مصاريف المحاضرات ،والمرتبات ،والتدريب الصيفي ،والعالج الصحي ،والكتب ،والمواصالت ،واألنشطة الطالبية ،والمؤتمرات الروحية ،والرحالت الثقافية،
ومعمل الكمبيوتر ،والمكتبة ،والصيانة ،إلخ.

_________________________________________________________________________________________
منحة إقامة ( )
تغطي مصاريف المبيت وصيانة مبنى إقامة الطلبة.

_________________________________________________________________________________________
منحة غذاء ( )
تغطي تكلفة الوجبات الرئيسية (اإلفطار ،الغذاء ،والعشاء).

_________________________________________________________________________________________
الذ ْكر هبة وليست َحقًّا ،وأنه يتم إعطاؤها سنويًّا على أساس الحاجة ،وأن موافقة
قر أنا
بإدراكي أن المِ نَح السابقة ِ
أ ُّ
الكلية على إعادة تجديد المنحة السنوية مرهون باستمرار حاجتي إليها وبتقييم أدائي األكاديمي والسلوكي بالكلية سنويًّا.
بمساعدة الكلية في العمل على توفير هذه المنحة ،وذلك بالتعاون مع مكتب الدعم بالكلية عن طريق التالي:
وأتعهد أنا
س ْمع َم ْرئِيَّة ،ومقابلة مدعمي الكلية الزائرين لتقديم الشكر بصورة
كتابة خطابات شكر ،والمشاركة الدورية عن خبرتي الدراسية بالكلية بكيفية مكتوبةَ /
شخصية ولتدعيم التواصل وللشركة وللمشاركة باألخبار.
بدفع  ٣٥٠٠جني ًها رسو ًما للدراسة بالعام األول (١٥٠٠ج قبل  ١٥سبتمبر ،و٢٥٠ج قبل ١٥
كما أتعهد أنا
ديسمبر ،و١٥٠٠ج قبل  ١٥يناير ،و٢٥٠ج قبل  ١٥مايو) ،وذلك إذا تم قبول الكلية لطلب المنحة هذا .وأتعهد بدفع الرسوم الدراسية التي تُحددها
الكلية في األعوام القادمة ،وذلك في نفس المواعيد المذكورة.
بالخدمة في دائرة سنودس النيل اإلنجيلي (أو في الجهة ال ُم ْر ِسلَة للطالب) في المكان الذي يرشحني
وأتعهد أيضًا أنا
له السنودس أو مجامعه (أو الجهة ال ُم ْر ِسلَة للطالب) لمدة  ٨سنوات على األقل بعد التخرج .وفي حالة إخاللي بهذا الشرط ،أتعهد برد قيمة المنحة
للكلية ،بحسب النظام الذي تحدده الكلية ،وكما هو وارد بإقراري الذي أُوقعه في حالة قبولي للدراسة بالكلية .وهذا إقرار مني بذلك.
______

اسم مقدم الطلب

الرقم القومي

رقم المحمول __________________________

_______________________________

رقم جواز السفر _______________________________

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تزكية المجمع
(برجاء التأكد من أن الطالب قد قام باختيار المنح(ة) التي يحتاج لها)

مجمع
سكرتير اللجنة

ي َزكِي طلب المتقدم المذكور عاليه ،والم َرشَّح من المجمع.
رئيس لجنة التعليم الالهوتي

رئيس المجمع
________________________

ختم المجمع
آخر موعد لتقديم المجامع ألوراق المتقدمين إلى الكلية هو  ١٥يونيو ٢٠٢٠-موعد إجراء المقابالت/االختبارات للمتقدمين بالكلية هو  ٢6 -٢٢يونيو ٢٠٢٠

