
   

 الطلب األساسي لإلنتساب

 خيارات في تقديم الطلب:
 .ghaddad.bts@gmail.comاإللكتروني:  بواسطة البريد

 .00962-6-5853043 :مكتب الكليةبواسطة 
 .00962-79-5882120اإلتصال لتحديد موعد على الرقم: بواسطة مقابلة شخصية: 

 

 معلومات شخصية: .1

 ئلة:إسم العا إسم األب: اإلسم األول:
 ص.ب:  العنوان:
 البلد: المحافظة: المدينة:

 خلوي: بريد إلكتروني: هاتف المنزل:
 الجنس: مكان الوالدة: تاريخ الوالدة:

 موقع الكنيسة: العضوية الكنسية:
 رقم هاتف الراعي: إسم الراعي:

 ص.ب: عنوان الراعي:
 البلد: المحافظة: المدينة:

 هاتف الكنيسة: ألردن:الكنيسة التي تحضر بها في ا
 هاتفه الشخصي: اسم الشخص المسؤول عن هذه الكنيسة:

 

 الخبرة العملية: .2
 ماضيًا:

 نوع الخدمة:  عدد سنوات الخدمة المسيحية: 
 إشرح:  كال     ليس بعد نعم       ؟الخدمة العسكريةهل أتممت 

 المؤتمرات: ما هو عدد ساعات هذه  رات الهوتية؟ مهل شاركت سابقًا في مؤت
 كم هو عددها؟  هل لديك دراسات كتابية لم تنشر؟ 

 إذكرها:  هل ترغب بأن ُتحسب كساعات معتمدة؟ 
 حاليًا ومستقباًل:
 موقعها: الخدمة الحالية لك:

 هاتفه الخلوي: الشخص المسؤول عن الخدمة:
 ء دراستك في الكلية الالهوتية الكتابية:أذكر أربع أنواع لخدمات مسيحية ترغب بأن ُتحسب لك كساعات عملية أثنا

___________________________________________________________________________ 

 
 يرجى إلصاق هنا
 صورة شمسية



 الدراسة العلمية: .3
 .نويةمع ذكر الثا أذكر أدناه جميع دراساتك مبتدئًا من األكثر حداثة ولغاية الشهادة األقدم

 ة أو الدرجةالشهاد سنة التخرج موقعها إسم المدرسة/المعهد/ الجامعة
1.    
2.    
3.    
4.    
 
 الدراسة التي ترغب باإلنتساب إليها: .4

 بالحضور:
 ساعة. 64عدد الساعات:  مدة الدراسة: سنتان ونصف. Diploma     .دراسات الكتابية. دبلوم في ال1
 ساعة.  128عدد الساعات:  مدة الدراسة: أربع سنوات. .B.Th           . بكالوريوس في الالهوت.2
 ساعة. 39عدد الساعات:  دراسية. مدة الدراسة: سنتان .M.Min          .         . ماجستير آداب3
 ساعة. 96عدد الساعات:  مدة الدراسة: ثالث سنوات ونصف M.Div        ماجستير في اإللهيات         .5

 بالمراسلة:
 ساعة. 64عدد الساعات:  مدة الدراسة: ثالث سنوات. .M.A آداب. ماجستير 1

 إختبار الخالص والدعوة للخدمة. .6
كمخلووص شخصووي لحياتووك وكيفيووة قيادتووه لووك فووي خدمتووه  نرجووو أن تضووع أدنوواه ملخصووًا عوون إختبووارك للمسووي 

 المجيدة )إذا ُوجد(:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

._______________________________________________________________ 



 

 المستندات المرفقة: .7
 تأكد من إرفاق المستندات التالية مع هذا الطلب:

 رسم الطلب والتسجيل.أو ما يعادلها  دينار للمستوى المتقدم 15أردنية للمستوى األساسي و  دنانير 10 -
 صورة عن كافة الشهادات والدرجات العلمية. -
 صورة عن كشف عالماتك األخيرة. -
 صفحات(. 4)أول  صورة عن الهوية أو جواز السفر -
 صورتان شخصيتان. -
 الشيوخ الذين ال تمت لهم بصلة قرابة. أو أحدتوصية من راعي كنيستك  -
 موقعة منك، موافقًا على ما ورد فيها. كليةنسخة عن عقيدة إيمان ال -

 نسبة اإللتزام الدراسية: .7
 متفرغ كلي للدراسة. -
 نصف متفرغ للدراسة. -
 مستمع فقط. -

 نرجو تحديد إلتزامك للدراسة ألن هذا سيؤثر في نسبة قبول طلبك أو عدمه.

 المشاركة المالية: .8
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
.__________________________________________________________ 

 معلومات أخرى: .9
 ._________________________________؟ الكلية الالهوتية الكتابيةكيف سمعت عن  .1
________________________________ _________؟  الكلية الالهوتيوة الكتابيوةلماذا إخترت  .2

___________________.______________________________________________ 
 هل كان لك دراسات الهوتية سابقة؟ إن كان الجواب باإليجاب الرجاء رفق صورة عن هذه الدراسة. .3
بهوذه  األخالقيوة للسولوك المسويحي؟ وهول توافوق أنوه فوي حوال إخاللوك كليوةهل تتعهد بأن تلتوزم بمبوادىء ال .4

 .________________دم السماح لك بتكملة دراستك وبعدم التخرج؟ ع كليةالمبادىء يحق إلدارة ال

 تعهد الطالب: .10
ني أقبل أي إجراءأصرح بأن كل ما ورد أعاله هو صحي  و  تجاهي في أي معلومة خاطئة أو  كليةقوم به الت ا 

 كاذبة قد قدمت. بناًء عليه أوقع:
 إسم الطالب: _______________________. 

 .20بتاريخ:   /    /      _________________. توقيع الطالب: _____
 



 .كلية. مالحظات إدارة ال11

 :العميد األكاديمي للكليةموافقة  
 ___________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

._______________________________________________________________ 

 :كليةموافقة مسؤول القبول في ال 
 ___________________________________________________________

________________________________________________________________
._______________________________________________________________ 

 :/التنفيذي للكليةالمدير اإلداريموافقة  
 ___________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________._______________________________________ 

 :كليةلالمدير العام لموافقة  
 ___________________________________________________________

________________________________________________________________
______________________________________________________________._ 

 
  الكلية الالهوتية الكتابية

 من أجل تهيئة قادة أفضل في الشرق العربي  تتأسس ةمستقل ةكتابي كلية يه
 هدفهم تأسيس كنائس كتابية مستقلة إداريًا ولكن تعمل بنفس الوقت من خالل شركة روحية فيما بينها 

 ويربطها إيمان وعقيدة واحدة مشتركة.
 
 

 كليةعنوان ال
 عمان –لمعمدانية المستقلة اإليمان ا كنيسة

 4 رقم عمارة – العياصرة زهير شارع – السابع الدوار

 المملكة األردنية الهاشمية


