كليَّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة

طلب إنتساب للسنة األكاديميَّة
َتقبل كل َّية الالهوت المعمدان َّية العرب َّية طلبات اإلنتساب إلى إحدى الفئات األربعة التالية:
مالحظــة :تعتــذر الكليــة عــن عــدم قبــول أي طالــب لــم يحصــل علــى  13ســنة دراس ـ ّية علــى األقــل (مث ـاً البكالوريــا قِســم ثانــي
أو ســنة جامعيــة واحــدة علــى األقــل).
يرجى وضع إشارة فيالمكان المناسب وض ّم الشهادات الالزمة مع طلب االنتساب( .أنظر الصفحة الثالثة)
ماجســتير فــي اإللهيّــات ( – )Master of Divinityثــاث ســنوات للحاصليــن علــى شــهادة بكالوريــوس غيــر الهوتيــة
(وال يُق َبــل فــي هــذا البرنامــج إالّ المنتســبين القادريــن علــى قــراءة واســتيعاب المــواد األكاديميــة باللغــة اإلنكليزيــة باإلضافــة إلــى
المســتوى الرفيــع باللغــة العرب ّيــة)
بكالوريوس في الالهوت – ثالث سنوات
دبلوم في الالهوت -سنتان دوام كامل /ثالث سنوات دوام جزئي.
شهادة في الالهوت -سنة واحدة دوام كامل /سنتان دوام جزئي.
يرجى ملء كل ّ المعلومات المتع ّلقة بانتسابك إلى مدرستِنا .الطلبات الناقصة لن تقبل.
إننــا نســعى إلــى إعطــاء الطلبــة مســتوىً عاليـا ً مــن التفــوق األكاديمــي والروحــي والعملــي ،مجهزيــن إيّاهــم للخدمــة فــي محيطهــم .وفــي ســعينا
إلــى خدمــة الكنيســة المحلّيــة ،نشــي ُر إلــى أ ّننــا ّ
نظمنــا معظــم الصفــوف مســا ًء لتكــون متاحــة ألكثــر عــدد مــن الطــاب .وذلــك يشـ ّكل تحـ ٍد خــاص
للعائــات التــي يرافقهــا األوالد .فقــد يُطلــب مــن أحــد الوالديــن أن يكتفــي بشــهادة فــي الالهــوت بــدل مــن شــهادة البكالوريــوس.
إني أتقدم لالنتساب كطالب/ـة في كليَّة الالهوت المعمدانيَّة العربيَّة لهذه السّنة الدراسيّة .ضع عالمة في المربّع المناسب:
طالب/ـة خارجي/ـة دوام كامل( ،للمنتسبين اللبنانيين والمقيمين في لبنان فقط)
طالب/ـة خارجي/ـة دوام جزئي( ،للمنتسبين اللبنانيين والمقيمين في لبنان فقط)
طالب/ـة داخلي/ـة (لطلبة الدوام الكامل فقط)
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المعلومات المالية

عامة
معلومات ّ
المستندات المطلوبة

نشــكر اهتما ِمــك بدراســة الالهــوت فــي كل َّيــة الالهــوت المعمدان َّيــة العرب َّيــة .نقــدم لــك باختصــار لمحــة تاريخيــة عــن الكل ّيــة ،رؤيتهــا
ورســالتها.

1.1موقـــع الكليّة
تأسســت كل َّيــة الالهــوت المعمدان َّيــة العرب َّيــة مــن قبــل إرســالية الشــرق األدنــى المعمدانيــة فــي عــام  ،1960ومنــذ عــام  1993تقــوم
ً
طلبــة
الكليّــة بــأداء مهامهــا تحــت إدارة وطنيــة .قــد جهّــزت كليّــة الالهــوت للخدمــة الراعويــة خــال العقــود األربعــة الماضيــة
مــن المغــرب وتونــس والجزائــر ومصــر والســودان واألردن والعــراق وســوريا ولبنــان والهنــد .هــذا الموقــع يعطــي كليــة الالهــوت
طابعـا ً دوليـا ً يشــكل غنــىً ال مقابــل لــه ولكــن أيضـا ً تحديـا ً يســتصعبه الكثيــر مــن الطلبــة ويتطلــب نضوجـا ً خاصـا ً مــن قبــل الجميــع.
ُتعطــى الــدروس باللغــة العربيــة ،وفــي ســياق الحاجــات الخاصــة بالعالــم العربــي .ويقــوم طلبــة هــذه الكل ّيــة اليــوم بــأداء خدمــات راعويــة
واجتماعيــة فــي الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة وســواها مــن البلــدان.
َّ
المنظمــات التربويــة اإلنجيليــة العالميــة ،عبــر عضويتهــا فــي رابطــة الشــرق
تســعى الكل ّيــة أن تلتــزم بالمســتوى األكاديمــي الــذي تتبنــاه
األوســط للتعليــم الالهوتــي ( ،)MEATEوالرابطــة اإلنجيليــة األوروبيــة لالعتمــاد (.)EEAA

2.2رؤية وإرســالية الكليّة
يعكس البيان التالي واقع الكليّة الحالي وأهدافها المستقبلية.
رؤيــة الكل ّية:
أن نعاين مجد هللا ،ونشهد مصالحة الشعوب ،ونرى مجتمعاتِنا تنهض ،بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي.
إرســالية الكل ّية:
ً
أن نخــدم الكنيســة فــي منطقتنــا مــن أجــل تحقيــق مأموريتهــا البيبل ّيــة الهادفــة إلــى االعتــراف بالمســيح رب ـا بتوفيــر مصــادر
تعليميــة متخصّصــة وتأهيــل رجــال ونســاء أمنــاء مــن أجــل خدمــة فعّالــة.

3.3عنــوان الكليّة:
كليَّة الالهوت المعمدانيَّة العربيَّة ص .ب ،60 .المنصوريـة ،المتـن ،لبنـان
هاتف 00961 )4( 401922 / 400250 :فاكس00961 )4( 532481 :
بريد االلكترونيInformation@ABTSLebanon.org :
الموقع االلكترونيwww.abtslebanon.com | www.abtslebanon.org :
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يجب على جميع المر ّ
شحين للقبول في كليَّة الالهوت المعمدانيَّة العربيَّة أن يستوفوا الشروط التالية:

1.روحيًا:
2.كنسيًا :
3.مذهبيًا:
4.دعوة واضحة:
5.أكاديميًا
6.لغو يًا:
7.ما ليًا
8.تقن ًّيا :
9.سلوكيًا:

أن يعترف بيسوع المسيح مخلصا ً شخصيا ً لك ور ّباً ،وأن تبرهن حياتك على هذه الحقيقة
ُرسـاً منهــا ،وذلــك بنــا ًء علــى تزكيــة مــن
أن يكــون عضــواً ،يتمتــع بســمعة جيــدة فــي كنيســة محليــة وم َ
قــادة الكنيســة عينهــا
أن يُخلِــص الــوالء علــى نحــو بيِّــن لبيــان اإليمــان اإلنجيلــي العــام (الموجــود علــى صفحــة اإلنترنــت
أو يمكــن طلبــه مــن الكل ّيــة) ،وأن يوافــق علــى احتــرام بيــان إيمــان كل َّيــة الالهــوت المعمدان َّيــة العرب َّيــة
خــال دراســته
أن يبرهــن الطالــب ،مــن خــال طلــب االنتســاب والمكالمــات الهاتفيــة والمقابــات مــع أفــراد هيئــة الكل ّيــة،
عــن دعــوة واضحــة إلــى الخدمــة المســيحيّة التــي تنســجم مــع رؤيــة الكل ّيــة وعــن الحــد األدنــى مــن الخبــرة
فــي الخدمــة المســيحيّة
أن يكــون قــد أكمــل  12ســنة دراسـيّة بنجــاح (مثـاً البكالوريــا قِســم ثانــي) أو قــد بلــغ  23ســنة مــن عمــره
ولديــه ســنتي خبــرة علــى األقــل فــي مجــال الخدمــة المســيحية
أن يثبت القدرة على استخدام مستوى مقبول من اللغة العربية الفصحى الحديثة
أال يكــون مترتب ـا ً عليــه أيــة التزامــات ماليــة هامــة ،وأن يكــون قــد أوضــح فــي طلــب االنتســاب كيف ّيــة
تغطيتــه لدراســته ،بمــا فيــه طلــب المســاعدة الماليــة فــي حــال ا ّدعــت الحاجــة
أن يكون لدى الطالب القدرة على استخدام الكمبيوتر واإلنترنت بشكل جيّد نظرً ا لطبيعة البرنامج
أن يلتــزم الطالــب ،مــن خــال طلــب االنتســاب والمكالمــات الهاتفيــة والمقابــات مــع أفــراد هيئــة الكل ّيــة،
عــن نضــوج نفســي وعاطفــي ،ينعكــس فــي شــخصيّة م ّتزنــة ووداعــة فــي العالقــات مــع اآلخريــن

إنّ عدم االلتزام بهذه الصِ فات في أي وقت من انتسابك سيكون سبب كا ٍ
ف لتعليق دراستك.
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وفقـا ً للقانــون اللبنانــي ،ال يجــوز للطــاب األجانــب العمــل خــارج حــرم الكل ّيــة ،و يجــب أخــذ هــذا الواقــع بعيــن االعتبــار عنــد احتســاب
تكاليــف المعيشــة فــي لبنــان.

1.1مســؤولية الكليــة الماليــة تجاه طــاب الدوام الكامل
تكاليف الدراسة األكاديمية السنوية
تكاليف المسكن (مشترك)
الطعام (ثالث وجبات في اليوم)

$4500
$3000
$2000

2.2الكلفــة الماليــة المقــدرة على الطالب للدراســة لســنة أكاديمية واحدة ( 9أشــهر)
$100

كتب

(تغطــي الكليّــة كلفــة  $10مــن ســعر كل كتــاب للمقــرر الواحــد ،ويســاهم
الطالــب بالمبلــغ المتبقــي مــن ســعر الكتــاب)
(حوالي  $110شهرياً)
( $5باألسبوع)
( $50شهريا ً وهذا ينطبق فقط في حاالت المرض)
(كحد أدنى وهي إلزاميّة)
(للمرة األولى فقط)
وهي إلزاميّة (كلفتها تتو ّقف على البلد).

مصاريف خاصة
مصاريف تنقالت
استشفاء وزيارة طبيب
مساهمة الطالب السنوية
تأشيرة الدخول
تذكرة السفر السنويّة (ذهابا ً وإياباً)

$1000
$180
$50
$200
$65
-----

مجموع المصاريف المتوقعة

 + $1595تذكرة السفر

نذكرك بأنّ رجوعك سنو ًّيا إلى بالدك في أشهر الصيف هو شرط أساسي إ ّتباعًا لقانون الكليّة.
مالحظــات لطــاب الدوام الكامل:

3.3مــدارس ألوالد العائالت:
تؤمن كلية الالهوت الدراسة ألوالد العائالت وذلك في مدرسة بيروت المعمدانية.

4.4حضانة األطفال:

تؤ ّمــن كليــة الالهــوت حاضنــة ألطفــال طــاب الــدوام الكامــل مــن عمــر  6أشــهر إلــى  10ســنوات خــال وجــود األهــل
فــي الصــف.

5.5المعاينــة الطبيــة (فقط لطــاب الدوام الكامل):

لدى الكليّة تأمينا ً للحوادث التي تحصل في حرمها وذلك يعني ً
مثل كسر ،حرق...
تساهم الكليّة بـ %50من أي دواء مع وصفة طبيّة ،والفحوصات المخبرية المرفقة بتقرير طبيّ .
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 (1.1هــام جــداً ) الشــهادات والتوصيــات التــي يجب أن ترفق مــع هذا الطلب:
9
9
9
9
9
9
9

 9صورتان شمسيتان ( ) 6 χ 4
9شهادة صحية من طبيب قانوني
9شهادة من راعي الكنيسة المحلية
 9صور عن الشهادات أو السجالت المدرسية والجامعية
 9نبذة عن اختبارك الشخصي في المسيح
 9صور ملوّ نة للصفحات الست األولى من جواز السفر تسهيالً الستصدار تأشيرات الدخول
 9سجل عدلي ال تتجاوز م ّدة صالحيّته  3أشهر

صفحة 5

مالحظة :يرجى ملء كل ّ المعلومات المتع ّلقة بانتسابك إلى مدرستِنا .الطلبات الناقصة لن تقبل.

معلومات شخصية

كنسية
معلومات
ّ

مهنية
معلومات ّ

كنسية
توصيات
ّ

طلب اإلنتساب
علمية
معلومات ّ

اإلسم الثالثي
مكان الوالدة
تاريخ الوالدة

اليوم

السنة

الشهر

الجنسية
إسم الوالد

إسم الوالدة

رقم جواز السفر

م ّدة إنتهائِه

الوضع العائلي

أعزب

عدد األوالد

متأهل

عنوانك الكامل

رقم الهاتف (مع رمز المنطقة)
رقم الخلوي (مع رمز المنطقة)
صندوق البريد
البريد اإللكتروني
يرافقني إلى لبنان:
زوجتي /زوجي
أوالدي

اإلسم الثالثي:
اإلسم

العمر

الصف

لغة الدراسة
إﻧﺠﻠﻴﺰي
ﻓﺮﻧﴘ
ﻋﺮيب
إﻧﺠﻠﻴﺰي
ﻓﺮﻧﴘ
ﻋﺮيب

إﻧﺠﻠﻴﺰي
ﻓﺮﻧﴘ
ﻋﺮيب
إﻧﺠﻠﻴﺰي
ﻓﺮﻧﴘ
ﻋﺮيب

مالحظــة :ال يُســمح ألحــد الزوجيــن مرافقــة الطالــب إالّ فــي حــال رغبتــه دراســة الالهــوت أيض ـاً .وفــي هــذه الحالــة يجــب عليهمــا
تقديــم طلــب إنتســاب منفــرد .كمــا ال يســمح قــدوم األم وهــي حامــل أو مــع أوالد دون ســن الس ـ ّتة أشــهر.
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مالحظة :يرجى ملء كل ّ المعلومات المتع ّلقة بانتسابك إلى مدرستِنا .الطلبات الناقصة لن تقبل.

طلب اإلنتساب
معلومات شخصية

كنسية
معلومات
ّ

كنسية
توصيات
ّ

مهنية
معلومات ّ

علمية
معلومات ّ

إسم الكنيسة التي تنتمي لها
مكان الكنيسة (القرية أو المدينة)
إسم راعي كنيستك بالكامل
عنوان راعي كنيستك

رقم هاتف الراعي (مع رمز المنطقة)
رقم الخلوي (مع رمز المنطقة)
البريد اإللكتروني
ما هي مجاالت خدمتك الحاليّة؟ (أذكر بعض التفاصيل)

ما هي رؤيتك لخدمتك المستقبليّة؟

كيف ترى أن دراستك الالّهوتية سوف تساعِ دك على تحسين خدمتك الحاليّة وإنجاز هذه الخدمات مستقبل ّياً؟

صفحة 7

مالحظة :يرجى ملء كل ّ المعلومات المتع ّلقة بانتسابك إلى مدرستِنا .الطلبات الناقصة لن تقبل.

طلب اإلنتساب
معلومات شخصية

كنسية
معلومات
ّ

كنسية
توصيات
ّ

علمية
معلومات ّ

مهنية
معلومات ّ

اكتــب اســمين لشــخصين معروفيــن فــي كنيســة إنجيل ّيــة ليســا مــن أقربائــك يعرفانــك معرفــة جيــدة لســنوات لكــي نتصــل بهمــا كمراجــع
شــخصية إضافيــة .اذكــر اســم كل منهمــا مــع المهنــة ورقــم الهاتــف والبريــد االلكترونــي:

اإلسم

رقم الهاتف

المهنة

البريد االلكتروني

طلب اإلنتساب
معلومات شخصية

كنسية
معلومات
ّ

كنسية
توصيات
ّ

مهنية
معلومات
ّ

علمية
معلومات ّ

اذكر أسماء االماكن التي عملت فيها خالل الثالث السنوات السابقة محدداً المدة ونوع العمل الذي كنت تقوم به.

مكان العمل

نوع العمل

السنة

صفحة 8

مالحظة :يرجى ملء كل ّ المعلومات المتع ّلقة بانتسابك إلى مدرستِنا .الطلبات الناقصة لن تقبل.

طلب اإلنتساب
معلومات شخصية

كنسية
معلومات
ّ

كنسية
توصيات
ّ

علمية
معلومات
ّ

مهنية
معلومات ّ

اذكر أسماء المدارس العلمية التي درست فيها ،نوع الشهادة التي نلتها ومن أية سنة إلى أية سنة في كل منها .

الصف

إسم الكلية

نوع الشهادة الحائز عليها

السنوات الدراسية

أرفــق هــذا الطلــب بصــورة طبــق األصــل أو نســخة عــن الشــهادة الثانويــة أو الجامعيــة أو إفــادات وســجالت مدرســية أخــرى لديــك،
الهوتيّة كانت أم غير الهوتية.
القدرة على استخدام الكمبيوتر

ممتاز

جيد ج ًدا

جيد

وسط

ضعيف

القدرة على استخدام اإلنترنت

ممتاز

جيد ج ًدا

جيد

وسط

ضعيف

هل سبق وأخذرت مقررً ا دراسيّا عبر اإلنترنت؟

نعم

ّ
كل

هل سبق واستخدمت مودل ()Moodle؟

نعم

ّ
كل

اللغات التي ُتتقنها:
ممتاز

جيد ج ًدا

جيد

وسط

ضعيف

اللغة العربية
اللغة اإلنكليزية
اللغة الفرنسيّة
لغة أخرى ،حدد

صفحة 9

كجزء من طلبك ،نسعى إلى معرفة رأيك في المواضيع التالية .الرجاء معالجة الحاالت الثالثة التالية بالتفصيل:

حاالت دراسية
أحمد وجابي الضرائب

قصة جميلة
ّ

الميتم

أحمــد وجابي الضرائب
ً
َ
بنيت عالق َة صداق ٍة حميم ٍة مع «أحمد» الذي يملك بقالة في المحيط الذي تعيش فيه« .أحمد» شخصٌ متديّن
في السنتين الماضيتين
مخلصٌ لدينه ومثقف .ففي كل مرة تزوره تنتقل األحاديث من السياسة إلى الثقافة إلى القانون ،فالدين.
في إحدى األيام وبينما أنت في البقالة عند «احمد» تتجاذب أطراف الحديث ،يدخل رجل يحمل كتابا ً ضخماً .فيسرع «أحمد» بأن
يطلب منك الدخول إلى الغرفة الداخلية من البقالة بينما يتكلّم مع هذا الرجل .وبعد خمس دقائق ينضم إليك «أحمد» سائالً إياك:
«هل تعلم من كان هذا؟ إنه جابي الضرائب .أنت إنسان متديّن مؤمن باهلل ،أليس كذلك؟ إذاً قل لي ماذا أفعل؟ إن دفعت له عشرة
دوالرات سيسجل على دفتره أن ضرائبي هي خمسون دوالراً .وإن لم أدفع له سيسجل عندها على دفتره أن ضرائبي هي ما بين
ثمان ماية وألف دوالر .بينما توقعي الشخصي هو أن ضرائبي ال تتخطى المئتي دوالر .ماذا لتفعل لو كنت مكاني؟»
بماذا ستجيب «أحمد»؟ تكلّم معه بصيغة المخاطب

صفحة 10

كجزء من طلبك ،نسعى إلى معرفة رأيك في المواضيع التالية .الرجاء معالجة الحاالت الثالثة التالية بالتفصيل:

حاالت دراسية
أحمد وجابي الضرائب

قصة جميلة
ّ

الميتم

قصــة جميلة
ّ
تدرس «جميلة» فصلها األخير من اختصاصها الالهوتي .وقد استدعاها مجلس الطائفة التي تنتمي إليها لمناقشة مكانتها المستقبلية في
الخدمة.
ال تحبذ «جميلة» العمل أو الخدمة مع األطفال (ولهذا السبب لم تختر متابعة دراستها في اختصاص التعليم المسيحي) .فهي تجد أن
األطفال يسببون الضجيج والتشويش وهي تفضل الهدوء والتنظيم في حياتها .كما قد فشلت في كل المحاوالت للتواصل مع األطفال
أو حتى تعليمهم .وقد أعلنت «جميلة» في عدة مناسبات وبكل وضوح ،للطائفة التي تنتمي إليها ،عن عدم رغبتها في الخدمة وسط
األطفال واستعدادها العملي للخدمة في أي مجال من مجاالت خدمة الكنيسة.
إال أن لدى رئيس الطائفة نظرة متحفظة حول خدمة المرأة ،حيث يعتقد أن المكان الوحيد المناسب للنساء في الخدمة ،هو في مجال
«التعليم المسيحي» ،والذي يعني بصورة حصرية «خدمة مدرسة األحد».
فاتخذ مجلس الكنيسة قراره باعتماد توصية رئيس الطائفة لتعيين «جميلة» في خدمة األطفال.
َ
المخاطب
كيف تنصح «جميلة» ان تتجاوب مع هذه الحالة؟ تكلّم معها بصيغة

صفحة 11

كجزء من طلبك ،نسعى إلى معرفة رأيك في المواضيع التالية .الرجاء معالجة الحاالت الثالثة التالية بالتفصيل:

حاالت دراسية
أحمد وجابي الضرائب

قصة جميلة
ّ

الميتم

ا لميتم
ُ
طلب منك قبل حوالي الثالث سنوات إدارة ميتم صغير ،يشمل برعايته  25صبيًا بين عمر  6و 15سنة ،غالبيتهم من خلفية غير
مسيحية .يشترك هؤالء الصبية بأنهم أتوا من خلفية مليئة بالنزاعات وهم يشعرون باالمتنان جرّ اء المحبة والرعاية التي يحصلون
عليها.
كما تش ّكل هذه الحالة بابًا مفتوحً ا للمشاركة برسالة اإلنجيل ،حيث تجاوب عدد منهم مع مضمون األخبار السارة عن محبة هللا التي
ظهرت في يسوع.
ومن بين مسؤولياتك المتعددة ،مسؤولية جمع التبرعات لدعم رسالة هذا الميتم وهي مهمة صعبة وتتطلب مجهو ًدا كبيرً ا.
زارك في الصيف الماضي مجموعة شابة من إحدى الكنائس في أميركا ،حيث عادت مليئة بالحماس جرّ اء ما عاينت حول الخدمة
التي تقوم بها .ومنذ حوالي الشهر اتصلت بك هذه الكنيسة لتخبرك أن لجنة كليّة األحد قررت ،من ضمن برنامجها السنوي ،تقديم هبة
مالية قدرها  2000دوالر أميركي من أجل شراء أدوات رياضية لألوالد.
على الرغم من أن هذا األمر يبدو جي ًدا بالنسبة لك ،إال أن الحاجة القصوى هي في تسديد األجور الشهرية للمرشدين المتواجدين في
ً
وخاصة أنك متأخر بشهر واحد عن الدفع لهم .بعد استالمك رسالة الكنيسة رددت عليهم برسالة أخرى تظهر فيها حاجتك
الميتم،
األساسية .وقد كان جوابهم أنهم بالرغم من إدراكهم ألهمية تغطية النفقات الدائمة ،إال أن أوالد الكنيسة لن يشعروا بالحماس في دعم
مثل هذه الحاجة الغير ملموسة لهم ،وأنهم التزموا بتقديم هذه المساعدة للتجهيزات الرياضية .كما أنه يمكن تحويل هذه المساعدة لميتم
آخر إن لم تكن مستع ًدا على االلتزام بهذا الشرط.
ما هي المسأالت التي يجب عليك أن تف ّكر فيها لتصل إلى قرار مسؤول؟ ما هو قرارك؟ كيف توصّلت إلى هذا القرار؟

صفحة 12

كجزء من طلبك ،نسعى إلى معرفة رأيك في المواضيع التالية .الرجاء معالجة الحاالت الثالثة التالية بالتفصيل:

تعهدات
ّ

الصحية
تعهد الحالة
ّ
ّ

تعهّد العودة لى الوطن

تعهّد األعباء المالية

يجــب أن يُرفــق مــع هــذا ّ
الطلــب شــهادة صحيــة مفصلــة مــن طبي ـ ٍ
ـكل مــن زوجتــه وأوالده فــي حــال أرادوا
ب قانونــي للطالــب ولـ ٍ
االنتســاب كعائلــة .أي أمــراض جســديّة أم نفســية غيــر مصــرّ ح عنهــا فــي هــذه الشــهادة يمكــن أن تتســبب بفصــل الطالــب مــن الكل ّيــة.
وجــود الحالــة الصح ّيــة الخاصــة لــن يلعــب دوراً أساســيا ً بقبــول أو رفــض الطلــب.

1.1الرجــاء وضــع اإلشــارة للتحديــد إذا كنت تعانــي من إحدى األمراض المزمنــة التالية:
سكري

أمراض قلب

ضغط عالي

سرطان

أمراض د ّم

حساسية

ربو

س ّل

أمراض نفسية

أمراض عصبية

تعهدات
ّ
الصحية
تعهّد الحالة
ّ

تعهد العودة لى الوطن
ّ

تعهّد األعباء المالية

تطبيق ـا ً لقانــون الكليــة ،علــى ك ّل الطلبــة األجانــب القــدوم إلــى لبنــان فــي بدايــة ك ّل ســنة دراســية (أيلول/ســبتمبر) والرجــوع ســنويا ً
إلــى بالدهــم خــال عطلــة الصيــف (حزيران\يونيــو) ،وحســب القانــون اللبنانــي ،علــى الطلبــة مغــادرة لبنــان نهائي ـا ً عنــد إكمالهــم
الدراســة .وينــص قانــون الكل ّيــة أ ّنــه علــى الطالــب العــودة إلــى بلــده بعــد التخــرّ ج والخدمــة فــي الكنيســة المحليــة أو الجهــة المرســلة
وذلــك لمــ ّدة ســنتين علــى األقــلّ ،إل إذا تــم االتفــاق مســب ًقا مــع الجهــة المرسِ ــلة أن يكــون مــكان الخدمــة فــي مــكان آخــر .فــي
حــال التخلّــف عــن االلتــزام بهــذا القانــون ،يتعيّــن علــى الطالــب دفــع تكاليــف الدراســة فــي الكليــة وف ًقــا لعــدد ســنوات الدراســة.

الرجــاء وضع اإلشــارة للتعهّد بالعودة:

أتعهد بالرجوع إلى البلد الذي أتيت منه في العطلة الصيفيّة عند إكمال كل سنة دراسيّة.
إذا كان ذلك يشكل مشكلة ،اشرح السبب:

أتعهــد بمغــادرة لبنــان عنــد إكمــال دراســتي فــي كل َّيــة الالهــوت المعمدان َّيــة العرب َّيــة والعــودة إلــى بلــدي بعــد التخــرّ ج والخدمــة
فــي الكنيســة المحليــة أو الجهــة المرســلة وذلــك لم ـ ّدة ســنتين علــى األقــل.
صفحة 13

كجزء من طلبك ،نسعى إلى معرفة رأيك في المواضيع التالية .الرجاء معالجة الحاالت الثالثة التالية بالتفصيل:

تعهدات
ّ
تعهّد العودة لى الوطن

الصحية
تعهّد الحالة
ّ

تعهد األعباء المالية
ّ

الرجاء شرح الطرق التي يمكنك بواسطتها النهوض بأعباء دراستك في كليَّة الالهوت المعمدانيَّة العربيَّة:
يجب أن تسهم بنفسك من ْ
دخلِك الشخصي

اإلسهام الشخصي:
مساعدة الكنيسة:

إسم الكنيسة:

المؤسسات األخرى:

إسم المؤسسة:
كاألهل واألصدقاء المهتمّين والمشجّ عين

مصادر أخرى:

إننا نصلي معك و أنت تتأمل مشيئة الرب في هذا األمر.
أنــا المو ّقــع أدنــاه أقــر بــأن كل المعلومــات الــواردة والمرفقــة فــي هــذا الطلــب هــي دقيقــة وصحيحــة ،وفــي حــال تب ّيــن عكــس ذلــك
ســيؤدي هــذا إلــى تعليــق دراســتي.
التاريخ

اليوم

الشهر

السنة

اإلسم والتوقيع

الرجاء حفظ الطلب وإرساله إلى مكتب التسجيل admission@abtslebanon.org

صفحة 14

