إعالن
تعلن كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة عن فتح الباب للتقدم لوظيفة معيد أو مدرس مساعد أو مدرس ،في كل من التخصصات الخمسة التالية:
العهد القديم ،والتربية المسيحية ،والمشورة ،والالهوت النظامي ،واألديان المقارنة .يتم التقديم إلكترونيًا فقط ،وذلك على العنوان التالي:
 . mervat@etsc.orgآخر ميعاد للتقديم هو يوم األربعاء الموافق  ٣٠سبتمبر  .٢٠٢٠في حالة وجود استفسارات بشأن عملية التقديم ،يمكن
إرسالها باإليميل على نفس العنوان المذكور أعاله .وسيتم الرد على استفساراتكم إلكترونيًا باإليميل فقط خالل يومين ،مع مالحظة أنه لن يمكن
الرد على استفساراتكم في الفترة من  ٣١يوليو إلى  ٣أغسطس .٢٠٢٠

شروط عامة للتقدم ألي وظيفة من الوظائف الثالثة:

-

تسليم ملفات التقديم الثمانية كاملةً ،في ميعاد أقصاه يوم األربعاء الموافق  ٣٠سبتمبر  .٢٠٢٠ولن يُلتَفَت للملفات التي تص ُل ناقصةً ،أو
التي تصل بعد هذا التاريخ .ملفات التقديم المطلوبة هي كالتالي:
• ملف إلكتروني pdfالستمارة التقديم (مرفق مع اإلعالن)؛
• ملف إلكتروني pdfلصورة بطاقة الرقم القومي ب َوجْ َهيْها؛
• ملف إلكتروني pdfلتقرير سيرة ذاتية  .CVيحتوي الملف على ما يلي :بيانات المتقدم الشخصية ،والخلفية االجتماعية ،والخلفية
الدراسية ،والخلفية المهنية ،وقائمة المنشورات األكاديمية؛
• ملف إلكتروني pdfلشهادة عضوية بكنيسة إنجيلية مشيخية ،أو شهادة عضوية بمجمع إنجيلي مشيخي؛
• ملف إلكتروني pdfلصور لجميع شهادات المؤهالت الجامعية/العليا؛
س ْ
ت بكل برنامج أكاديمي أتمه المتقدم؛
• ملف إلكتروني pdfلصور لجميع شهادات درجات المواد  transcriptsالتي دُر َ
• ملف إلكتروني  pdfلورقة بحثية أكاديمية من  ٢٠٠٠كلمة (أو فصل من رسالة ماجستير/دكتوراه ،مع مقدمة الرسالة) ،وذلك
في مجال التخصص الذي يتم التقديم للعمل به؛
• ملف إلكتروني  pdfلبيان رسمي بنتيجة اختبار تويفل باإلنترنت ) TOEFL (ibtمن  ،AMIDEASTأو بيان رسمي بنتيجة
اختبار أيلتس أكاديمي ) IELTS (academicمن المجلس البريطاني ،على أال يكون َمر على االختبار أكثر من عامين.
في حالة القبول للعمل بالكلية ،يلتزم المتقدم بتسليم أصول جميع الملفات المذكورة عاليه.

 توقيع المتقدم على إقرار (اإلقرار متضمن في استمارة التقديم المرفقة ،ويتم إعادته عند البدء بالعمل بالكلية) ،يلتزم بمقتضاه بما يلي:• إقرار إيمان الكلية ،وق َيمها الجوهرية .لالطالع قبل اإلقرارُ ،ز ْر الموقع التالي/ :نحن-منhttps://etsc.org/ar/
• العمل بالكلية تحت االختبار لمدة عام ،وذلك في حالة قبول طلب المتقدم للعمل بالكلية.
• حق الكلية في عدم إبداء أسباب ،وذلك في حالة عدم قبول طلب المتقدم للعمل بالكلية.
 االلتزام بتنفيذ ما يلي خالل شهر أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر  ،٢٠٢٠وذلك في المواعيد التي تحددها الكلية:• اجتياز اختبار نفسي.
• إلقاء محاضرة  ٢٠دقيقة أمام أساتذة الكلية وطالب الدراسات العليا وقيادات كنسية ،وذلك في قضية معاصرة من منظور
•
•

التخصص المطلوب العمل به ،ويلي المحاضرة مناقشة مع المتقدم.
حضور يوم تحدده الكلية للشركة مع مجتمع الكلية.
اجتياز مقابلة شخصية مع لجنة القبول.

شروط خاصة بالتقدم لوظيفة معيد

 الحصول على بكالوريوس الهوت ، BThأو ماجستير الهوت  MDivأو  ،MATوذلك بتقدير عام جيد جدًا ،وأيضًا بتقدير عام جيد جدًاالحصول على مؤهل عال

في مواد قسم التخصص المطلوب العمل به.

-

إحراز درجة  ٦١في اختبار ” ،“)ibt( TOEFLأو درجة  ٦في اختبار ” ،“)academic( IELTSوذلك بحسب المعايير الموضحة
بالشروط العامة أعاله.

-

أال يزيد عمر المتقدم عن  ٣٥عا ًما في عام .٢٠٢٠

شروط خاصة بالتقدم لوظيفة مدرس مساعد

 إحراز درجة  ٦٩في اختبار ”) ،“TOEFL (ibtأو درجة  ٦,٥في اختبار ”) ،“IELTS (academicوذلك بحسب المعايير الموضحةالحصول على ماجستير الالهوت  ThMفي مواد قسم التخصص المطلوب العمل به.

بالشروط العامة أعاله.

-

أال يزيد عمر المتقدم عن  ٤٠عا ًما في عام .٢٠٢٠

شروط خاصة بالتقدم لوظيفة مدرس

-

الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة  PhDفي مجال التخصص المطلوب العمل به ،وذلك من كلية الهوت معت َ َمدة أكاديميًّا من جهة
اعتماد أكاديمي معروفة دوليًا ،أو من جامعة معروفة دوليًا ومعتمدة أكاديميًا من دولتها.

