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 .م5991كة األردنية الهاشمية،  وذلك في الثالث والعشرين من شهر آذار لعام  سجلت الهيئة اإلنجيلية الثقافية في وزارة الثقافة للممل

 
 

 طلب االنتساب للدراسات الالهوتية
 

 

 

 المعلومات الشخصية 

 ______________________________________________________: ـلاالسم الكام

 ________________________: خ الوالدةاريت      __________________: مكان الوالدة

 _____________________: ي االرض رقم الهاتف       _________________ : الجنسية 

 _____________________: الخلوي                                                               

 ____________________________________________________ :يالبريد االلكترون
 

   _____________________________________________________: العنوان الحالي

 ______________________________________________________: العنوان الدائم

 أنثى              ذكر                 :الجنس 

 غير ذلك    ارملة        /ارمل           عزباء / أعزب    متزوجة        / زوج مت  : الحالة االجتماعية

                   

 :  األوالد                           

 مالحظات    تاريخ الميالد              االسم                                                                 

   

1. ______ ____    ____________    ______________ 

 

2.  __________    ____________    ______________ 

 

3.  __________   ____ ________    ______________ 

 

          
 الرجاء
 إلصاق
 صورة

 شخصية

 هنا
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 الحالة العملية 

 ؟ما هي وظيفتك الحالية  

_______________________________________________________________ 

 

 ؟ ما هي اخر وظيفة عملت بها

_______________________________________________________________ 

 

 ؟السابقة العملية ما هي خبراتك 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 المستوى التعليمي 

 نوعها الدرجة العلمية الرقم
و اسم المدرسة أو المعهد أ

 الجامعة
 تاريخ التخرج

    دلهااو ما يع توجيهي        5

    سنة دراسية/معهد        2

    معهد سنتين دراسيتين       3

    بكالوريوس       4

    ماجستير        1

6     

 

 دورات حصلت عليها أي 

 

 

 المؤسسة المدة التاريخ النوع
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 للغاتالمعرفة با 

 نعم          ال     ومعرفة باللغة االنجليزية ؟ هل لديك المام 

 ممتاز           جيد حدا        جيد          مقبول     

 فهم المحاضرة    

 فهم المكتوب    

 المحادثة    

 

  الحياة الروحية 

  ك؟لكيف قبلت الرب يسوع كمخلص شخصي ، وضوحوب باختصار اذكر 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________. 
 

  في بلدك التي تنتمي اليها كنيستكاذكر طبيعة خدماتك السابقة في. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________. 
 

 

  لخدمة الكنيسةاذكر المواهب والمهارات التي تتمتع بها. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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  بيان ايمانJETS 

 الكتاب المقدس ُمستمدة منبية تبني الهيئة اإلنجيلية الثقافية تعليمها على أساس إيمان مشترك للكنائس اإلنجيلية العر

ونؤمن .  الُعليا وسلطته لكتاب المقدس وعصمتهالكلي ل وحيالفنحن نؤمن ب.  مع المحافظة على وحدة جسد المسيح

أن اإلنسان  نؤمنو.  اآلب واالبن والروح القدسمتساوين في الجوهر،  بثالثة أقانيم بإله واحد قائم من األزل وإلى األبد

هت هذه الصورةوأن  على صورة هللاقد ُخلق  ونؤمن أن خالص اإلنسان من . سقوط اإلنسان في الخطيةبسبب  تشوَّ

على  الذي عمله بعمل المسيح الجدراة البشرية، بل بالنعمة باإليمانبال الصالحة أو العقاب األبدي ال يأتي باألعم

، وأنه تجسد كامل   وإله   كامل   هو إنسان   ، ابن هللا،أن المسيحونؤمن .  برهيهبه كل من يؤمن به و خطايا الصليب ليغفر

ونؤمن بعمل الروح القدس في   .د وقام بهكل ما وع بقيامته وصعوده للسماءثبَّت و ،عن كل البشربديلي ليقوم بموت 

لكنيسة المؤمن  بوجوب انتماءونؤمن .  وتقديسهم وتقويتهم للخدمة طبيعتهمتجديد سكناه في المؤمنين وتبكيت العالم و

 ونؤمن بقيامة المؤمنين.  عنه بالسالم والبر لكل الكونالمتنبأ ونؤمن بعودة المسيح ثانيةً ليضع أساًسا للزمن .  محلية

 .غير المؤمنين للعقاب األبديبقيامة بأجساد ممجدة للحياة األبدية و

 ؟هل تؤمن بكل هذه العقائد 

 :ألي من هذه العقائد، الرجاء التوضيح" ال"إذا كانت إجابتك          ال     نعم         

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 

 ؟تيةالالهو اتدراسلما هو دافعك ل 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________. 
 

   ات الالهوتيةنتهاء من الدراسهدافك بعد االأح دعوتك ووضJETS . 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 وكم هي سنين عضويتك؟ ( ت عضو فيهاالتي ان) اليةما هي كنيستك الح 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 ؟ما اسم راعي كنيستك ________________________________________________ 

 ؟ خدمتك ومشاركتك بالكنيسةعة ما هي طبي____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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  ؟ المدة التي تقوم بها بهذه الخدمةكم من_____________________________________ 

 ت بها؟ السابقة التي قم الكنسية ما هي الخدمات والخبرات__________________________ 

______________________________________________________________ 

 

  الصحي الوضع 

 نعم                ال    زمنة ؟     هل تعاني اية امراض م 

 ن وجدتاذكرها إ: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ال           نعم      ؟   دوية بصورة دائمةى اية أهلل تتعاط 

 اسم الدواء    :اذكرها ان وجد:_____________ /_______________ 

                         المرض:_______________ /_______________ 

 ضية الكاملةاوضح سيرتك المر: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

 قليال            ال    نعم         ؟      كحولية ية مواد مخدرة اوهل سبق وتعاطيت ا  

  

 حيانا  أ           ال   نعم               ؟كنت تتعاطى التدخين او االرجيلة هل سبق وان 

 

 حيانا  أ           ال   نعم         ؟       اليا اية مواد كحولية او التدخينهل تتعاطى ح 

 

  ال    نعم           ؟     العامة واآلداب باألخالقجنحة او جنايا مخلة  بأيةهل سبق وان اتهمت             

 ________________________________________: ذا كان الجواب نعم ؛ اذكرهاإ

 

 



6 

 

 

 اعتماد الدرجات والشهادات 

 1و  4، هي بحسب المادة JETSالشهادات والدراسات الممنوحة من مؤسسة الدراسات الالهوتية،  نإ

ذات  دولية للدراسات الالهوتيةكنسية ومقاييس مبنية على ’’نظامها األساسي، الذي ينص على أنها 

 :على اعتماد دولي من الهيئات التالية JETSلقد حصلت و ‘‘.اعتراف خاص بهذه الدراسات

 الهيئة األوروبية اإلنجيلية لالعتماد

European Evangelical Accrediting Association (EEAA) 

 الهيئة األسيوية لالعتماد

Asia Theological Association (ATA) 

 رابطة الشرق األوسط للتعليم الالهوتي

Middle East Association for Theological Education (MEATE) 

 . الشهاداتالدرجات و هذه الخاصة في معادلة لكل دولة قوانينهايعود هذا و

 لبرامج الدراسية المتوفرة في اJETS   

  المقابل للبرنامج الذي ترغب بدراسته، مع العلم بأنه ليس بالضرورة الصندوق      في √ضع اشارة

تنتسب في برنامج آخر بسبب فقد ترى لجنة القبول ان . امج الذي تختارهم قبولك في البرنان يت

 .متطلبات وأنظمة المؤسسة الخاصة

 المستوى التحضيري

   Certificate of Biblical Studies (C.B.S.)( سنة واحدة)شهادة في الدراسات الكتابية 

   Diploma in Biblical Studies (D.B.S.)( سنتان)دبلوم في الدراسات الكتابية 

 األساسيالمستوى 

 Bachelor of Theology (B.Th.)  (سنوات 4) في الدراسات الالهوتيةالبكالوريوس 

 المتقدمالمستوى 

   Master of Arts in Biblical Studies (M.A.B.S.)( سنتان) في الدراسات الكتابية الماجستير

   Master of Divinity (M.Div.) (سنوات 3) لدراسات الالهوتيةفي ا الماجستير 

  Master of Theology (Th.M.) (سنوات 4) في الدراسات الالهوتيةالعالي  الماجستير 

 الدراسات الُعليامستوى 

   Doctor of Ministry (D.Min.) (سنوات 4)دكتوراه في الخدمة 
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  الدراسة عن طريق السكايبSkype 

 :أو ما شابه، وتحت الشروط التالية (Skype)ن طريق السكايب ي من البرامج أعاله عتتوفر الدراسة أل

  أو سبب آخرصحيسبب ، 

  (األسلوب للدراسة بهذا المنح الدراسية والمعيشية غير متوفرة)دفع كل األقساط والتكاليف المطلوبة 

 توفُّر خط إنترنت سريع 

 موافقة اإلدارة 

 :، مع إعطاء السبب أو األسباب أدناههنا إن كنت تريد هذا األسلوب من الدراسة √ضع اشارة 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 الوثائق المطلوبة 
 تعبئة الطلب كامل 

  (ستردةغير مُ )راً أردنياً دينا 51دوالراً أمريكياً أو  22رسوم طلب االنتساب وقيمتها 

  مصدقة رسمياً من بلدكذكرها في الطلب  تم صورة عن كل الشهادات الرسمية التي 

 كشف كامل بالعالمات مصدق رسمياً من بلدك 

 أي أوراق ثبوتية عن خبرات مهنية سابقة 

 تعبئة نموذج بيان مصادر الدخل 

 صورة عن جواز السفر 

 فرصورتان شخصيتان بحجم صورة جواز الس 

  (مباشرةمن قِبل الراعي ُمرسل )توصية راعي الكنيسة 

 بعض المالحظات اإلضافية 
 ليهاإرئيس الطائفة التي ينتمي وصية يحصل على تفان عليه ان  ةاذا كان مقدم الطلب راعي كنيس. 

 معه جميع الوثائق المطلوبة كاملةرفق ي طلب غير مُ تم دراسة ألن ي. 

  لسنة التي تليلن يتم النظر فيه حتى اال إو األقل من بدأ الدراسة،الطلب قبل شهرين على يجب تقديم. 

 قبول موقعةفي الدراسة ما لم يستلم رسالة  تم قبولهيعني ان مقدم الطلب قد ن مجرد تقديم الطلب ال إ 

 .JETSومختومة من قسم القبول في 

                                            م الطلبمقد   

                          _______________ :التاريخ _______________: التوقيع _______________االسم

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :طلب االنتساب باليد أو بالبريد إلى تسليمالرجاء 

 مؤسسة الدراسات الالهوتية –الهيئة اإلنجيلية الثقافية 

 545242ب  . ص  

  5545 4عمــــــان 

 األردنية الهاشمية المملكة

 admissions@jets.edu: إلكترونًيا للعنوان التالي بإرسالهو أ

 9626+ - 5472021:  الفاكس/    9626+ -5472020: التلفون

 (ستقوم اإلدارة باالتصال بك بعد مراجعة طلبك)
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 تعهد
 

( JETS)،اعلم يقين العلم بأن مؤسسة الدراسات الالهوتية _____________________أنا الموقع ادناه

بالد العربية؛ والتي هي في امس الحاجة و إعداد قادة روحيين لخدمة المسيح في ال قد أقيمت بهدف تدريب

تقدم المنح والتي هي من مساعادات قد تم ( JETS)لخدام الرب المؤهلين، مؤسسة الدراسات الالهوتية 

وعلى هذا االساس، وإن مؤسسة . تقديمها من كنائس وهيئات مسيحية، بهدف تحقيق هذا الهدف فقط

ية والمعيشية فقط للطلبة المتوجهين الذين ينوون الخدمة في تقدم المنح الدراس( JETS)الدراسات الالهوتية 

ورغبة مني في الحصول على منحة دراسية أو منحة . JETSالبالد العربية بعد االنتهاء من دراستهم في 

 :معيشية، إني أتعهد بما يلي

 :أوالً 
 .بالد العربيةأتعهد بأن مكان خدمتي بعد االنتهاء من الدراسات الالهوتية سوف يكون في أحد ال

 :ثانياً 
اتعهد أنه في حال هجرتي بعد االنتهاء من دراستي إلى بالد غير عربية ألي سبب قاهر وخارج عن إرادتي، 

فإني سوف أقوم بإعادة كافة المبالغ التي حصلت عليها من منح دراسية أو معيشية الى مؤسسة الدراسات 

 .ة طالب اخر سيخدم مكاني في احدى البالد العربية، وذلك لكي يتسنى للمؤسسة مساعد(JETS)الالهوتية 

 

 :وعلى هذا أوقع

 ___________________: التاريخ________________            : توقيع الطالب

 في حال ان الطالب متزوج: 

 :زوجتي بكل ما هو مكتوب في البندين السابقين وعلى هذا أوقع/أنني اتعهد وأوافق مع زوجي

 ____________________: ةالزوج/اسم الزوج

 __________________________: التوقيع

 __________________________: التاريخ
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 بيان مصادر الدخل

 

 اثناء فترة االنتساب للدراسة في

JETS 

 

 

ف المعيشية اثناء الرجاء توضيح مصادر الدخل التي بواسطتها ستسدد نفقات البرنامج الالهوتي والمصاري

 .JETSانتسابك 

تقدر التكاليف المعيشية والسكنية والمواصالت والمصاريف النثرية إضافة الى تكاليف البرنامج االهوتي والكتب 

 633دوالر امريكي شهرياً للمنتسب غير المتزوج و  533الى  353شهر بما يقارب  12موزعة بالتساوي على 

 .المتزوج مع طفلين، علماً أنه ال يوجد لدينا سكن في الوقت الحاليدوالر امريكي للمنتسب  753الى 

 

 

 ____________________________________________________اسم المنتسب 

 

 

 _____________________________________________البرنامج الالهوتي المرجو 

 

 :أجب عن األسئلة التالية بكل وضوح

 

      ________عدد االوالد . 2          ال        نعم        زوجة؟مت/ هل أنت متزوج .1

 

 

 ما هي مصادر الدخل التي ستعتمد عليها خالل فترة انتسابك؟

 

 (عمل، منحة، توفير، مصادر أخرى/ الرجاء ذكر كل التفاصيل )

 

 المصدر (بمعدل شهري)المبلغ 
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 كاليف البرنامج الالهوتي والتكاليف المعيشية المذكورة أعاله بالكامل؟هل هذا المبلغ كافي لتغطية ت

 

 ال      نعم                     

 

 دوالر امريكي________________________ما هو الفرق؟ ... إذا أجبت ب ال 

 

 

 

_____________________________________ كيف ستسدد هذا المبلغ؟ اذكر التفاصيل 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

 :مالحظة هامة 

الكامل لك أثناء فترة انتسابك في الرجاء ارفاق كتاب رسمي من الجهة المانحة في حال وجودها يؤكد دعمها 

JETS. 

 

 

 

 :خاص باالدارة

 

 ___________________________________________المبلغ المطلوب شهرياً 

 

 _______________________________________________الدخل الشهري

 

 ____________________________________________مقدار التغطية شهرياً 

 
 


