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طلب االنتساب للدراسات الالھوتیة

المعلومات الشخصیة
__________________________________________: ـلاالسم الكام

____________________: مكان الوالدة_______________: تاریخ الوالدة

___________________________________________: الجنسیة

________________: الخلوي ________________: االرضيرقم الھاتف

________________________________________:يالبرید االلكترون

_________________________________________: العنوان الحالي

أنثى           ذكر             :الجنس 

غیر ذلكارملة        /ارملعزباء / أعزب متزوجة / زوج مت: الحالة االجتماعیة

__________________________________________: اسم الزوجة

:  األوالد

مالحظاتالد              تاریخ المیاالسم               
١.______ ____ __________________________

٢. __________ __________________________

٣. __________ __________________________

الرجاء
إلصاق
صورة
شخصیة
ھنا



٢

الحالة العملیة
؟ما ھي وظیفتك الحالیة

_________________________________________________

؟ ما ھي اخر وظیفة عملت بھا
_________________________________________________

؟السابقةالعملیةما ھي خبراتك
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

المستوى التعلیمي

اسم المدرسة أو المعھد أو نوعھاالدرجة العلمیةالرقم
تاریخ التخرجالجامعة

دلھااو ما یعتوجیھي١

سنة دراسیة/معھد٢

معھد سنتین دراسیتین٣

بكالوریوس٤

٥

٦

المؤسسةالمدةالتاریخالنوع



٣

دورات حصلت علیھاأي

المعرفة باللغات
ال نعم        ھل لدیك المام  ومعرفة باللغة االنجلیزیة ؟

ممتازجید حداجیدمقبول
ةفھم المحاضر
فھم المكتوب

المحادثة

 الحیاة الروحیة
 كلكیف قبلت الرب یسوع كمخلص شخصي وضوحوباختصار اذكر.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

 في بلدكالتي تنتمي الیھاكنیستكاذكر طبیعة خدماتك السابقة في.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
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 لخدمة الكنیسةاذكر المواھب والمھارات التي تتمتع بھا.
_________________________________________________

_________________________________________________
ان ایمان بیJETS

الكتاب المقدسُمستمدة منبیة تبني الھیئة اإلنجیلیة الثقافیة تعلیمھا على أساس إیمان مشترك للكنائس اإلنجیلیة العر
ونؤمن .  وسلطتھ الُعلیالكتاب المقدس وعصمتھالكلي لوحيالفنحن نؤمن ب.  مع المحافظة على وحدة جسد المسیح

أن اإلنسان نؤمنو.  اآلب واالبن والروح القدسمتساوین في الجوھر، بثالثة أقانیمألبدبإلھ واحد قائم من األزل وإلى ا
ونؤمن أن خالص اإلنسان من . سقوط اإلنسان في الخطیةبسبب تشوَّھتھذه الصورةوأن على صورة اهللاقد ُخلق 

على الذي عملھبعمل المسیحیمانالجدراة البشریة، بل بالنعمة باإلبالعقاب األبدي ال یأتي باألعمال الصالحة أو 
، وأنھ تجسد كامٌلوإلٌھكامٌلھو إنساٌن، ابن اهللا،أن المسیحونؤمن .  برهیھبھ كل من یؤمن بھ وخطایاالصلیب لیغفر
ونؤمن بعمل الروح القدس في .كل ما وعد وقام بھبقیامتھ وصعوده للسماءثبَّت و،عن كل البشربدیلي لیقوم بموت 

لكنیسة المؤمن بوجوب انتماءونؤمن .  وتقدیسھم وتقویتھم للخدمةطبیعتھمتجدید سكناه في المؤمنین والم وتبكیت الع
ونؤمن بقیامة المؤمنین .  عنھ بالسالم والبر لكل الكونالمتنبأ ونؤمن بعودة المسیح ثانیًة لیضع أساًسا للزمن .  محلیة

.ین للعقاب األبديغیر المؤمنبقیامة بأجساد ممجدة للحیاة األبدیة و

؟ھل تؤمن بكل ھذه العقائد
.ألي من ھذه العقائد، الرجاء التوضیح" ال"إذا كانت إجابتك ال   نعم         

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

؟تیةالالھواتدراسلما ھو دافعك ل
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

ات الالھوتیةنتھاء من الدراسح دعوتك واھدافك بعد االوضJETS.
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

؟الیةما ھي كنیستك الح_____________________________________

 وكم ھي سنین عضویتك؟ ) ت عضو فیھاالتي ان(ما ھي كنیستك االصلیة
_______________________________________________________________



٥

؟ما اسم راعي كنیستك االصلیة__________________________________

؟ خدمتك ومشاركتك بالكنیسةعة ما ھي طبی____________________________

 ؟ المدة التي تقوم بھا بھذه الخدمةكم من_____________________________

ت بھا؟ ما ھي الخدمات والخبرات السابقة التي قم_________________________

 الوضع الصحي
نعم             ال  زمنة ؟    ھل تعاني ایة امراض م
اذكرھا ان وجدت:

_________________________________________________
_________________________________________________

النعم           ؟ ى ایة ادویة بصورة دائمةھلل تتعاط

 اسم الدواء:اذكرھا ان وجد:_________________/_______________
_______________/__________________:المرض

 ضیة الكاملةاوضح سیرتك المرباختصار:
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

قلیال ال عم         ھل سبق وتعاطیت ایة مواد مخدرة او كحولیة؟      ن

حیانا  أال نعم         ھل سبق وان كنت تتعاطى التدخین او االرجیلة؟

       حیانا  أال نعم         ھل تتعاطى حالیا ایة مواد كحولیة او التدخین؟

ال نعم         خلة باألخالق واآلداب العامة؟       ھل سبق وان اتھمت بأیة جنحة او جنایا م
__________________________________: ذا كان الجواب نعم ؛ اذكرھاإ
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مج الدراسیة المتوفرة في البراJETS

ن البرامج التي تقدمھا إJETS ، مبنیة  على اسس ومقاییس كنسیة، دولیة للدراسات الالھوتیة
.ي ذات اعتراف خاص بھذه الدراساتوھ

) ATA(سیویة وآ) EEAA(على اعتماد دولي من ھیئات اعتماد اوروبیة JETSلقد حصلت 
وبذلك یكون المستوى االساسي معادال لمستوى البكالوریوس، ). MEATE(وسطیة وشرق أ

نھا الخاصة في ھذا ولكل دولة قوانی. الماجستیر في تلك الدولىوالمستوى المتقدم معادال لمستو
. معادلة الشھادات الجامعیة

 في        المقابل للبرنامج الذي ترغب بدراستھ، مع العلم بأنھ لیس بالضرورة ان یتم √ضع اشارة
قبولك في البرنامج الذي اخترتھ ، فقد ترى لجنة القبول ان تقبل في برنامج اخر بسبب متطلبات و 

.انظمة الھیئة

.C.B.S) سنة واحدة(لكتابیة شھادة في الدراسات ا

.D.B.S) سنتان(دبلوم في الدراسات الكتابیة 

.B.Thفي الدراسات الالھوتیة  أربع سنوات

.M.A.B.S)بعد المستوى االساسي(سنتان دراسیتان في الدراسات الكتابیة 

.M.Div) لھیئةمن ا.B.Thأو سنتان لمن یحمل (ثالث سنوات دراسیة في الدراسات الالھوتیة 

Th.M)من الھیئة.B.Thأو ثالث سنوات لمن یحمل (أربع سنوات دراسیة في الدراسات الالھوتیة 

الوثائق المطلوبة
تعبئة الطلب كامل
 غیر مستردة(دینارًا أردنیًا ١٥دوالرًا أمریكیًا أو ٢٠رسوم طلب االنتساب وقیمتھا(

رتھا مصدقة رسمیًا من بلدكصورة عن كل الشھادات الرسمیة التي ذك
كشف كامل بالعالمات مصدق رسمیًا من بلدك
أي أوراق ثبوتیة عن خبرات مھنیة سابقة
تعبئة نموذج بیان مصادر الدخل
صورة عن جواز السفر
صورتان شخصیتان بحجم صورة جواز السفر
 من ِقبل الراعي في مغلف مغلق ومختومُمرسل (توصیة راعي الكنیسة(
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:راعي الكنیسة:                                                مقدم الطلب

_______________: االسم________________:االسم

_______________:التوقیع_______________:التوقیع

:ختم الكنیسة:                                                    التاریخ

                             ________________________________

بعض المالحظات اإلضافیة
قبل رئیس الطائفة فان علیھ ان یقوم بتعبئة نموذج توصیة الراعي منةاذا كان مقدم الطلب راعي كنیس

.التي ینتمي الیھا

 لن یقبل اي طلب غیر مرفق معھ جمیع الوثائق المطلوبة كاملة.

 یجب تقدیم طلب البكالوریوس قبل شھر تموز من كل عام واال فلن یتم النظر فیھ حتى السنة التي تلي وقت
.تقدیم الطلب، اما طلب الماجستیر فیمكن تقدیمھ بأي وقت من العام

 عمل تقییم للوضع الروحي واالكادیمي للطالب في نھایة السنة االولى وعلیھ یعتمد استمراره في سیتم
.الدراسة من عدمھ

ن مجرد تقدیم الطلب ال یعني ان مقدم الطلب قد قبل في الدراسة ما لم یستلم رسالة القبول موقعةإ
.JETSومختومة من قسم القبول في 

:طلب االنتساب بالید أو بالبرید إلىتسلیمالرجاء 

الھیئة اإلنجیلیة الثقافیة
١٤١٢٨٠ب  . ص 

٤١١٨١عمــــــان 
المملكة األردنیة الھاشمیة

من خالل الرابط التاليFacebookاو بارسالة عم صفحتنا على 
https://www.facebook.com/pages/JETS/192067000982403

+٩٦٢٦-5472021:  الفاكس+  /  ٩٦٢٦- 5472020: التلفون

)ستقوم الھیئة باالتصال بك بعد مراجعة طلبك(



توصیة الراعي

رسالة تقدیر واحترام

األخ الفاضل

.تحیة تقدیر واحترام

والفخر ان یستخدمنا الرب في إعداد قادة وخدام للكنیسة فيإن لنا األمتیاز 
الرب ألجل لذلك فنحن نشكر.ھذا یتكامل مع عملكمواننا نؤمن ان عملنا،العالم العربي

ولعدم معرفتنا وبناءًا علیھ،)JETS(إقامة اشخاص من الكنائس المحلیة للدراسة في 
واعلم ان .التوصیةفي تعبئة ھذه ان تصرف وقتًاكمنننا نرجوقدمین للدراسة فاتبالم

توصیتك لھا اھمیة كبرى في اتخاذ قرار الموافقة من عدمة على دراسة الطالب في 
)JETS.(

.شاكرین تعاونك معنا لبناء الملكوت

وعدم اطالع ا بختم الكنیسة،وختمھلمرفق،یرجى وضع التوصیة في المغلف ا
.الطالب علیھا

 تتعھدJETSیة تمامًابأن تكون ھذه التوصیة سّر.

 أسم الراغب باإلنتساب ل)JETS:(__________________________

البرنامج الدراسي المطلوب دراستھ:__________________________



 الطالبة عضو في الكنیسة التي ترعاھا؟/ھل الطالب________________________

اذا كان عضوًا، كم مضى على عضویتھ في الكنیسة؟___________________
 مدى معرفتك بھ؟ما_______________________________________

 ما ھي حالة الطالب اإلجتماعیة؟

منفصلأرملمطلقمتزوجاعزب 

الطالب في خدمة الكنیسة؟ھل یشارك

نتظاملیس بإال نعم 

ما ھي طبیعة خدمتھ؟
________________________________________________________

________________________________________________________
كم مضى على خدمتھ تلك؟_______________________________________

كیف تقیم خدمة الطالب من حیث:

:القدرة على العمل ضمن فریق.١
:ةالتحضیر للخدم.٢
:بھا ككونھا اولویةاإللتزام .٣
:الرغبة في بناء الملكوت.٤

لدراسات الالھوتیة؟ھل شارك الطالب معك رغبتھ ل
بصورة سریعةال  نعم   

ھل تؤمن ان الطالب مدعو للدراسات الالھوتیة؟
غیر متأكدال  نعم   

ھل توصي بھ للدراسة؟
.براحة ضمیرنعم اوصي بھ 

.اوصي بھ،لكن لوقت الحق
.غیر متأكد

.اوصي بھال

مفیدة لھ في الخدمة؟تعنقد انھا ستكونخصیة الطالب،وھل برأیك ما ھي نقاط القوة في ش
________________________________________________________

________________________________________________________

ك لطبیعة الدراسات الالھوتیة وكذلك لحیاة الخدمة؟ِرھل ترى ان الطالب مُد
ال       الى حد مانعم 



ما ھو مجال دعوة الطالب وخدمتھ في المستقبل بحسب قناعاتك؟
________________________________________________________

________________________________________________________

 لھ في حیاة الدراسة والخدمة؟داعمةھل ترى أن حیاة الطالب العائلیة ستكون
ال       الى حد مانعم  

 الطالب في النواحي التالیةكیف تقیم ١٠–٠بحسب المقیاس من:

حیاة اإللتزام والجدیة___
القدرة على تحمل المسؤولیة___
القدرة على القیادة___
یبادر للعمل دون الحاجة لإلرشاد___
خاضع للقادة___
قادر على التحدث أمام مجموعة من الناس___
أنیق المظھر___
واثق بنفسھ___
مثابر على العمل___
 المالیةامین في النواحي___
ملتزم بحضور خدمات ونشاطات الكنیسة___
دقیق في المواعید___
أمین في قضاء الوقت___
ذو معرفة كتابیة___
یفكر باتزان___
لھ قلب الراعي___
قابل للتعلم___
مثال وقدوة لآلخرین___
یحیا بفرح وثقة___

 ترغب بمشاركتنا بھا؟) غیر التي ُذِكرت(ھل لدیك مالحظات أخرى
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

ھل یمكن للكنیسة أن تساھم بجزء من تكالیف دراسة الطالب؟
النعم

__________________________________االجابة نعم، كم ھو المبلغ؟اذا كانت 



اسم الراعي:________________________________________________

توقیع الراعي:_______________________________________________

الكنیسة:___________________________________________________

 الكنیسةعنوان:_______________________________________________

البرید اإللكتروني للراعي:________________________________________

رقم الھاتف :________________________________________________

ختم الكنیسة:_________________________________________ _______

مالحظة:

.كان الطالب راعي الكنیسة یرجى تعبئة وتوقیع الطلب من قبل رئیس المجمعفي حالة



بیان مصادر الدخل

اثناء فترة االنتساب للدراسة في
JETS

الرجاء توضیح مصادر الدخل التي بواسطتھا ستسدد نفقات البرنامج الالھوتي والمصاریف المعیشیة اثناء 
.JETSانتسابك 

االھوتي تقدر التكالیف المعیشیة والسكنیة والمواصالت والمصاریف النثریة إضافة الى تكالیف البرنامج
دوالر امریكي شھریًا للمنتسب غیر ٥٠٠الى ٣٥٠شھر بما یقارب ١٢والكتب موزعة بالتساوي على 

دوالر امریكي للمنتسب المتزوج مع طفلین، علمًا أنھ ال یوجد لدینا سكن في ٧٥٠الى ٦٠٠المتزوج و 
.الوقت الحالي

____________________________________________________اسم المنتسب 

____________________________________________البرنامج الالھوتي المرجو 

:أجب عن األسئلة التالیة بكل وضوح

ال________عدد االوالد -٢نعم   متزوجة؟/ ھل أنت متزوج

مصادر الدخل التي ستعتمد علیھا خالل انتسابك؟ما ھي

)عمل، منحة، توفیر، مصادر أخرى/ الرجاء ذكر كل التفاصیل (

المصدر)بمعدل شھري(المبلغ 



ھل ھذا المبلغ كافي لتغطیة تكالیف البرنامج الالھوتي والتكالیف المعیشیة المذكورة أعاله بالكامل؟

النعم

دوالر امریكي________________________ما ھو الفرق؟ ... إذا أجبت ب ال 

_____________________________________ كیف ستسدد ھذا المبلغ؟ اذكر التفاصیل 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

:مالحظة ھامة 
.JETSدعمھا الكامل لك أثناء انتسابك الرجاء ارفاق كتاب رسمي من الجھة المانحة في حال وجودھا یؤكد

:خاص باالدارة

___________________________________________المبلغ المطلوب شھریًا

_______________________________________________الدخل الشھري

____________________________________________مقدار التغطیة شھریًا
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