
 

 توصية الراعي

 

 رسالة تقدير واحترام

 األخ الفاضل

 .تحية تقدير واحترام

       والفخر ان يستخدمنا الرب في إعداد قادة وخدام للكنيسة فيإن لنا األمتياز   

الرب ألجل  لذلك فنحن نشكر .هذا يتكامل مع عملكم واننا نؤمن ان عملنا ،العالم العربي

ولعدم معرفتنا  وبناءاً عليه، (JETS)إقامة اشخاص من الكنائس المحلية للدراسة في 

واعلم ان  .التوصية في تعبئة هذه  ان تصرف وقتاً  كمن ننا نرجوقدمين للدراسة فاتبالم

توصيتك لها اهمية كبرى في اتخاذ قرار الموافقة من عدمة على دراسة الطالب في 

(JETS.) 

 .شاكرين تعاونك معنا لبناء الملكوت

 وعدم اطالع  ا بختم الكنيسة،وختمه لمرفق،يرجى وضع التوصية في المغلف ا

 .الطالب عليها

  تتعهدJETS   ية تماماً بأن تكون هذه التوصية سر. 

 

 

 

  أسم الراغب باإلنتساب ل(JETS:)__________________________ 

 البرنامج الدراسي المطلوب دراسته:__________________________ 

 

 



  الطالبة عضو في الكنيسة التي ترعاها؟/هل الطالب________________________ 

 اذا كان عضواً، كم مضى على عضويته في الكنيسة؟___________________ 

  مدى معرفتك به؟ما_______________________________________ 

  ما هي حالة الطالب اإلجتماعية؟ 

 منفصل       أرمل        مطلق       متزوج     اعزب      

 الطالب في خدمة الكنيسة؟ هل يشارك 

 نتظامليس بإ        ال         نعم      

 ما هي طبيعة خدمته؟ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 كم مضى على خدمته تلك؟ _______________________________________ 

 كيف تقيم خدمة الطالب من حيث: 

 :القدرة على العمل ضمن فريق .1

 :ةالتحضير للخدم .2

 :بها ككونها اولويةاإللتزام  .3

 :الرغبة في بناء الملكوت .4

 لدراسات الالهوتية؟هل شارك الطالب معك رغبته ل 

 بصورة سريعة      ال       نعم         

 هل تؤمن ان الطالب مدعو للدراسات الالهوتية؟ 

 غير متأكد      ال       نعم         

 هل توصي به للدراسة؟ 

 .براحة ضميرنعم اوصي به       

 .اوصي به،لكن لوقت الحق      

 .غير متأكد      

 .اوصي به  ال      

 مفيدة له في الخدمة؟ تعنقد انها ستكونخصية الطالب،وهل برأيك ما هي نقاط القوة في ش 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

   ك لطبيعة الدراسات الالهوتية وكذلك لحياة الخدمة؟ر  هل ترى ان الطالب مد 

 ال       الى حد ما       نعم      

 



 ما هو مجال دعوة الطالب وخدمته في المستقبل بحسب قناعاتك؟ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

  له في حياة الدراسة والخدمة؟ داعمةهل ترى أن حياة الطالب العائلية ستكون 

 ال       الى حد ما      نعم       

  الطالب في النواحي التاليةكيف تقيم  10 – 0بحسب المقياس من: 

 حياة اإللتزام والجدية___ 

 القدرة على تحمل المسؤولية___ 

 القدرة على القيادة___ 

 يبادر للعمل دون الحاجة لإلرشاد___ 

 خاضع للقادة___ 

 قادر على التحدث أمام مجموعة من الناس___ 

 أنيق المظهر___ 

 واثق بنفسه___ 

 مثابر على العمل___ 

  الماليةامين في النواحي___ 

 ملتزم بحضور خدمات ونشاطات الكنيسة___ 

 دقيق في المواعيد___ 

 أمين في قضاء الوقت___ 

 ذو معرفة كتابية___ 

 يفكر باتزان___ 

 له قلب الراعي___ 

 قابل للتعلم___ 

 مثال وقدوة لآلخرين___ 

 يحيا بفرح وثقة___ 

 

 

  ترغب بمشاركتنا بها؟( غير التي ذ ك رت)هل لديك مالحظات أخرى 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 هل يمكن للكنيسة أن تساهم بجزء من تكاليف دراسة الطالب؟ 

 ال        نعم      

 __________________________________االجابة نعم، كم هو المبلغ؟اذا كانت 



 

 اسم الراعي:________________________________________________ 

 توقيع الراعي:_______________________________________________ 

 الكنيسة:___________________________________________________ 

  الكنيسةعنوان:_______________________________________________ 

 البريد اإللكتروني للراعي:________________________________________ 

 رقم الهاتف :________________________________________________ 

 

 ختم الكنيسة:_________________________________________ _______ 

 

 

 مالحظة: 

 .كان الطالب راعي الكنيسة يرجى تعبئة وتوقيع الطلب من قبل رئيس المجمع في حالة

 

:لىطلب االنتساب باليد أو بالبريد إ تسليمالرجاء   

مؤسسة الدراسات الالهوتية –الهيئة اإلنجيلية الثقافية   

282141ب  . ص    

  1111 4عمــــــان 

 المملكة األردنية الهاشمية

: إلكترونًيا للعنوان التالي بإرسالهو أ admissions@jets.edu 

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

(عد مراجعة طلبكستقوم اإلدارة باالتصال بك ب)  


