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مقدمة. 1  
 

مهمة كلية الناصري األوروبية -أ  
 

الميذ ت يظهر في البيان التالي : تمكينإن أفضل توضيح لمهمة كلية الناصري األوروبية 
 مشابهين للمسيح ألجل الخدمة .

 
: إن تعليم المتعلم ليس أبدا هو الهدف النهائي؛ إنه وسيلة تمكن المتعلم لينمو ويصبح تمكين

   شخصا يخدم اآلخرين . 
 

: إن التعليم المقدم من كلية الناصري األوروبية يهدف للبناء فوق مشابهون للمسيحتالميذ 
فعال ) والذين ينمون ( بشكل أكبر كتالميذ  ادف لتأهيل الذين نموالتلمذة التأسيسية؛ إنه يه

محددة أكثر تتطلب معرفة الهوتية أكبر،  للمسيح، لكي يكونوا جاهزين من أجل خدمة مسيحية
الشخصية  :وعي ، ومهارات محددة أكبر. إن التعبير " مشابه للمسيح " يعبر عن كل من

للتعليم ) إحداث تغيير في المتعلمين : المضمون، الكفاءة، الشخصية، السياق ( والتقليد  التشكلية
 الالهوتي للقداسة الوسلية للكلية.

 
نحن نخدم هللا ) من خالل المشاركة في نشاطه الخالصي في العالم ( ونخدم ألجل الخدمة: 

   السياق. الفعل ( ضمنعن اإلنجيل بالكلمات و الناس ) من خالل إعالن األخبار السارة
 

 لمحة عن كلية الناصري األوروبية  -ب
 

لتي او ،ما بعد المرحلة الثانوية لالهوت والخدمة مهنيةكلية هي إن كلية الناصري األوروبية 

 .تجهز األفراد للعيش في دعوتهم واالستعداد للخدمة المسيحية في الكنائس والعالم
 

ية . تعكس البرامج التعليمية للكل تعليمية ناصرية مؤسسةإن كلية الناصري األوروبية هي 
نؤكد أن نعمة هللا مجانية ، ولكن ليس بطريقة حصرية. اإلرث الالهوتي للقداسة الوسلية

للجميع ومجانية في الكل بهدف تجديد كل الخليقة والبشرية على صورة هللا )القداسة الشخصية 
نيسة يلبي المتطلبات التعليمية لك الكليةقدم من واالجتماعية(. كما يعني أيًضا أن التعليم الم

 الناصري للخدمة الكهنوتية في منطقة أوراسيا.
 

. إنه جزء ال يتجزأ من التجديد على صورة  ) تشكلي(تحويلينحن نؤمن بأن التعليم هو أمر 

ول على التح ) مخرجاته ( هللا إلحداث فرق. لذلك ، يجب أن يركز المسعى التعليمي نتائجه

 .ةشامل لمجتمع التعلم إلحداث تأثير على المجتمع والمشاركة في تجديد هللا لكل الخليقال

 
امة ، مع إدارة ع ومتعددة الجنسيات والثقافاتالمركزية بالكامل  كلية الناصري األوروبية إن

مشتركة والعديد من مراكز التعلم المختلفة. إنها شبكة تعليمية تتكون من أعضاء هيئة التدريس 

واإلداريين الذين يعيشون ويعملون في العديد من البلدان المختلفة ، والطالب الذين يدرسون 
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 دراسي جوهريج انههي مدرسة واحدة ذات م إن الكلية .بدوام جزئي في أحد المراكز التعليمية

التعلم عن بعد وفي الموقع.  من وضعي كل  ، وهيئة طالبية واحدة ، مع  ، وهيئة تدريس واحدة

نحن نحتضن حقيقة كوننا متعددي الجنسيات وهو ما ينعكس في الهيكل التنظيمي والحوكمة 

 الكلية دمية. تقوإدارة الكلية. نحن نخدم في المقام األول الكنائس التي أنشأنا فيها مراكز تعليم
  .لكل سياق ثقافي حيث تعمل الكلية ج الدراسياها بلغات البلدان. يتم تعديل المنبرامجه

 
ساعة (، دبلوم في الخدمة  60تقدم الكلية برامج معتمدة . الشهادة في التشكل الروحي ) 

ساعة (، هذه البرامج  180ساعة ( و الدبلوم المتقدم في الالهوت التطبيقي )  120المسيحية ) 
( ويوفر الدخول للمستوى   ECTEيتم اعتمادها من قبل المجلس األوروبي للتعليم الالهوتي ) 

 ي من التعليم . التال
 

 بيان اإليمان  -ج
 

: نحن يةجوهريسة الناصري وتعكس قيمها الهي مؤسسة تابعة لكن ناصري األوروبيةكلية الإن 

هاج الكلية رسل. على هذا النحو ، فإن مننحن شعب م ؛ نحن شعب قداسة ؛شعب مسيحي

ق عليه. ناصري المتفومعاييرها السلوكية تسترشد ببيان إيمان كنيسة ال عليمها،وت الدراسي،

ادة من فبالطالب من المعتقدات المسيحية األخرى الذين يشعرون أنه يمكنهم االست الكلية ترحب

   تقدمها الكلية. تيطبيعة وجودة التعليم ال
 

 نحن نؤمن:
 اآلب واالبن والروح القدس. -. بإله واحد 1
بوحي شامل ، على كل الحقائق  المعطاةو ، ككتب مقدسة القديم والجديد العهد يحتوي. 2

 الضرورية لإليمان والحياة المسيحية.
التائب ير غ إن، وذلك باستمرار.مع طبيعة ساقطة ، وبالتالي يميلون إلى الشر . يولد البشر3

 بشكل ميؤوس منه وإلى األبد. هو ضائع النهائي
  ع المسيحلرب يسومن بايؤب ووتيمن كل و ؛هي للجنس البشري كله . الكفارة بيسوع المسيح4
 خلص من سلطان الخطيئة.يتجدد ويو تبرري
 ، من خالل اإليمان بالرب يسوع المسيح.لتجديدل كنتيجةجب أن يتقدس المؤمنون كليًا ، . ي5
 لمؤمنين.ل الكامل تقديسلل كذلكو ة،الجديد والدةلقدس لل. يشهد الروح ا6
 النهائية.حدث الدينونة تنا ، وسيقام األموات ، وس. سيعود رب7
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 قيم كلية الناصري األوروبية -د
 

 من خالل يةكلاألوروبية  ، يتم التعبيرعن قيم الالناصري ومعتقد كلية بناًء على رسالة وملف 

 :العبارات األربعة التالية
ها تم ارتياد. كمؤسسة للتعليم العالي ، يمجتمع من المتعلمين يه إن كلية الناصري األوروبية

ومن يطلبون المعرفة الستخدامها في ملكوت هللا. مهما كان الدور أو اللقب الذي  دارسينال من

م ، كونوا قابلين للتعلييحمله أعضاؤها ، فمن المتوقع أن يتعلموا من بعضهم البعض ، وأن ي

 .ا في إيمانهم وهويتهم في المسيحوأن ينمو
 
 

 
رحلة إيمانية أو أنه ال يتم أخذ أي  ؤمنن حنن.باألصالة والنزاهة الكلية كمجتمع تعليمي ، تلتزم

. نحن مسؤولون أمام بعضنا البعض في دراستنا وفي حياتنا. لوحدهاقيمة ذو  أي سعي أكاديمي

في النهاية ، ما يؤثر على أحدنا سيؤثر علينا جميعًا. في ضوء ذلك ، فإننا نعتبر عدم األمانة 

قد أن السعي المهدر والفتور للمعرفة والحقيقة يضر األكاديمية انتهاًكا مباشًرا لمجتمعنا ، ونعت

 .بالفرد ومجتمع المتعلمين ككل
 

. يبذل أعضاؤنا قصارى جهدهم الحترام  إيمانيمجتمع  يه إن كلية الناصري األوروبية

وتقدير بعضهم البعض. نحن نبذل قصارى جهدنا ، كأفراد وكمجتمع ، للسعي وراء عالقة 

 " ومقدسالالحياة التي نعيشها ليست مقسمة إلى "إن أوثق مع هللا ولنعكس صورة هللا. 

 ى البحث عنه بكلكل ما نفعله نفعله أمام هللا ، ونشجع بعضنا البعض علإن ". علمانيال"

 .إخالص
 
ات حي. نحن ندرك أننا نستفيد من تضمجتمع امتنانبأن تكون  كلية الناصري األوروبية تزملت

. بما أننا مؤتمنون على المعرفة ، فإننا نسعى لمشاركتها واستخدامها آخرين عديدين والتزامات 

في الخدمة. نشعر باالمتنان لتأثير بعضنا البعض ، ندعو اآلخرين لالنضمام ، ونأمل أن نلمس 

وسيع هذه ي تنحن نرغب ففرصة للتعلم والنمو ،  مقدمينمن حولنا بشكل أكثر فعالية. العالم 

 .، وأماكن أخرى آخرينأشخاص النعمة إلى حياة 
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تاريخ كلية الناصري األوروبية -هـ   
 

في عقول وقلوب جيرالد جونسون ، الذي يخدم في ألمانيا ،  1963دأت الكلية كرؤية في عام ب

ية من خالل تدريب األشخاص وبوب سيراتو من إيطاليا. كانت الرؤية هي خدمة أوروبا القار

 قريةوهي . تم العثور على مبنى في قرية ألمانية صغيرة محاطة بسويسرا ، خدمةلل
Büsingen. عليم ، مع اللغة اإلنجليزية كوسيلة للت افي نطاقه ةكون دوليتكلية أن كان تفويض ال

، وإعداد األشخاص للرسامة والخدمة المسيحية. كانت المدرسة تسمى الكلية األوروبية 

مع القس جون ب. نيلسون كأول  1965وتم تأسيسها عام  (ENBC) الناصرية للكتاب المقدس

 .1966يناير  10رئيس لها. بدأت الدروس في 
 

 
، انضمت  1977طوال فترة وجودها ، ظلت الكلية تركز على تحقيق هدفها األصلي. في عام 

، والتي من خاللها  Mid America Nazarene University (MNU) ة المدرسة إلى جامع

تمكنت من تقديم درجة البكالوريوس في اآلداب المعتمدة بالكامل. في أوائل التسعينيات ، كنتيجة 

مباشرة لسقوط الشيوعية ورفع الستار الحديدي ، بدأت المدرسة التعليم الالهوتي باالمتداد ، 

 دان الذين لم يتمكنواومن خالل ذلك وسعت مهمتها لتشمل العديد من الطالب من مختلف البل

 2001و / أو الدراسة باللغة اإلنجليزية. في عام  Büsingen في الحرم الجامعي في من الدراسة

عدة سنوات قادمة لكان هذا التغيير  (EuNC) . ، تم تغيير االسم إلى الكلية الناصرية األوروبية

 ، وتم قبوله على أمل أن يعكس االسم الجديد الملف الشخصي التعليمي للمؤسسة بشكل أكثر

 .دقة
 

مراجعة جذرية  منها تتطلب الكلية خدمهاتة سريعة التغير في البلدان التي وإدراًكا منها أن البيئ

 7، بدأت المدرسة مشروع تغيير ذاتي لمدة  خدمةوفر بها التعليم الالهوتي للللطريقة التي ت
 الجديدةاإلستراتيجية  على ، وافق مجلس األمناء 2006. في يناير 2004سنوات في خريف 

. أكدت االستراتيجية من جديد على بيان بهدف المضي قدما  التي انبثقت عن هذا المشروع

وحددت األولويات التنظيمية للمستقبل المتمثل في أن تكون ،  الكليةالمهمة والرؤية الخاص بـ

 د"مدرسة واحدة متعددة الثقافات ومتعددة الجنسيات مع حرم جامعي واحد ومركز إداري والعدي

من المواقع التعليمية في مختلف البلدان األوروبية ورابطة الدول المستقلة" وتهدف إلى "تنقل 

م هعال  من أعضاء هيئة التدريس والطالب بين الحرم الجامعي والمواقع المختلفة بهدف إطالع

 ." متداديواال داخليالتعليم العلى أفضل ما في 
 

اتيجية المضي قدًما. قامت الكلية بتكييف هياكلها استر الكلية طبقتفي السنوات التالية ، 

األكاديمية واإلدارية لدعم مدرسة متعددة المواقع بشكل أفضل مع شبكة كلية واحدة من أعضاء 

هيئة التدريس والطالب ، الذين يعيشون ويدرسون في بلدان مختلفة ، ومنهج واحد مع مساحة 

تم إطالق منهج دراسي  2008 - 2007في عام للتكيف داخل الثقافات المختلفة في أوراسيا. 

ة ( ) معادل       ت الكلية أيًضا نظام تحويل جديد قائم على النتائج. في نفس العام ، اعتمد

 .(ECTS) ي األوروبي والتراكم لساعاتا
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، وجدت  11-2010الزمني للخطة االستراتيجية ، في  مخططخالل السنوات األخيرة من ال

 تالكلية نفسها في وضع مختلف عما كان متوقعًا ، على الرغم من تحقيق جميع األهداف. واجه
تطورات غير متوقعة مثل االنخفاض الكبير في تسجيل الطالب في الحرم الجامعي ،  الكلية

وانخفاض الموارد  MNU العالقة الحالية معوالتحديات في اعتماد جميع مراكز التعلم من خالل 

في صيف  السكني البرنامجإغالق  الكلية المالية والموظفين. استجابة لهذه التحديات ، قررت

والتركيز بشكل كامل على مراكز التعلم بالكلية. تم االنتهاء من بيع ممتلكات الحرم  2011

امل في العديد من الدول مع مراكز مدرسة واحدة بالك الكلية . أصبحت2015الجامعي في عام 

تعليمية في بلدان مختلفة وإدارة عامة للوفاء بمهمة الكلية. تم تطوير الخطة اإلستراتيجية لرؤية 

 .وكيداستجابة لهذا الت 2020
 

، تلقت الكلية اعتمادها األولي من المجلس  2012باإلضافة إلى هذه التغييرات ، في نوفمبر 

ساعة  60للحصول على شهادة في التكوين الروحي ) (ECTE) هوتياألوروبي للتعليم الال

تم استالم االعتماد للدبلوم المتقدم   (.ساعة معتمدة 120المسيحية ) خدمةودبلوم في ال معتمدة (

  المهنيالذي يمكن مقارنته بشهادة البكالوريوس و،   )ساعة معتمدة180في الالهوت التطبيقي )
 . 2020في الالهوت ، في أبريل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

االعتماد ، المصادقة ، واالتفاقيات المشتركة –و   
 (ECTE) عتمدة من قبل المجلس األوروبي للتعليم الالهوتيم

كمزود بديل  المجلس األوروبي للتعليم الالهوتي من قبلكلية الناصري األوروبية  تم اعتماد

 .يتوافق مع المعايير والمبادئ التوجيهية األوروبية للتعليم العاليللتعليم العالي ، بما 
ساعة (،  120ساعة (، الدبلوم في الخدمة المسيحية )  60الشهادة في التشكل الروحي ) 

ساعة ( هي برامج معتمدة من المجلس األوروبي  180والدبلوم المتقدم في الالهوت التطبيقي ) 
 .( ecte.euللتعليم الالهوتي ) 

 
 معتمد للخدمة الرسمية في كنيسة الناصري منهج

 
لكنيسة الناصري  (IBOE) الكلية األوروبية الناصرية معترف بها من قبل مجلس التعليم الدولي

كواحدة من المؤسسات التعليمية الرسمية لكنيسة الناصري مع دورة دراسية معتمدة للرسامة ، 

 .(nazarene.org) لكنيسة الناصري(  EECأوراسيا التعليمي )  لسمج وهي عضو في
 

ارية األوروبية من قبل اللجنة االستش المسيحية لكلية الناصري خدمةتمت الموافقة على دبلوم ال

( التابعة لكنيسة الناصري كبرنامج يفي بالحد األدنى من المتطلبات ICOSACالدولية للدراسة )

 يه ةالكليعتبر تكنيسة الناصري التي  ) أقاليم ( داخل مناطق األكاديمية للخدمة المرسومة
 بوضوح المتطلبات األكاديمية للتنسيق التي إما أن تتبع الحد إقليمالمزود التعليمي لها. حدد كل 

برنامج  قاليم. تتطلب بعض األICOSACاألدنى من المتطلبات أو تتجاوز تلك التي حددها 

ADAT ل الحد األدنى من المتطلبات األكاديمية للتنسيق. أو لديها دورات دراسية إضافية إلكما

ين وأن االختالفات ب -وليس الكلية  -من المهم أن ندرك أن المناطق الفردية تضع هذه المعايير 

 المناطق ممكنة.

 

 االتفاقيات المشتركة مع المؤسسات األخرى
 الناصري الالهوتية ، مانشستر ، إنجلترا ، المملكة المتحدة كلية -
ة ، الواليات المتحد سبرينغز، كولورادو الناصري للكتاب المقدس، كولورادوكلية  -

 األمريكية
 جامعة الشمال الغربي الناصرية ، نامبا ، إيداهو ، الواليات المتحدة األمريكية -
 جامعة تريفاكا الناصرية ، ناشفيل ، تينيسي ، الواليات المتحدة األمريكية -
 نون ، كوريا الجنوبيةجامعة كوريا الناصرية ، مدينة تشا -
 ية العالمية ، كورنال ، ألمانيااإلرسال أكاديمية  -
 البرتغالمعهد الالهوت المعمداني ، كويلوز ، -
 جمعية مهمة واحدة ، غرينوود، إنديانا، الواليات المتحدة األمريكية -
 الكلية اإلنجيلية ، زويندريخت ، هولندا  -
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مراكز التعلم  -ز  
 

مدرسة واحدة بها العديد من مواقع التعلم التي يشار إليها باسم  كلية الناصري األوروبية  تعتبر

دراسات بدوام جزئي بشكل عام بلغة البلد المضيف في مراكز  الكلية  قدمت.  (LC) مراكز التعلم

فرنسا ،  ،كوسوفا ، العربية ، أرمينيا ، بلغاريا ، آسيا الوسطى ، كرواتيا -التعلم التالية: ألبانيا

ألمانيا ، المجر ، إيطاليا ، البرتغال ، رومانيا ، روسيا ، إسبانيا وهولندا وأوكرانيا ومولدوفا ؛ 

  .( ةوالحرم الرقمي )الذي يخدم جميع المراكز التعليمية بدورات باللغة اإلنجليزي
 
 
 

 

مجلس األمناء -حـ   
 

األوروبية مجلس أمناء منتخب أو معين وفقًا للدستور  الدائمة لكلية الناصري رقابةالتولى ي

، ويمثل المقاطعات األوروبية واألوراسية لكنيسة الناصري.  .EuNCe.V واللوائح الداخلية لـ

يجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة على األقل في السنة وينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية. 

 (.EuNCe.V)   للمؤسسةالمسؤولون التنفيذيون هم الممثلون الرسميون 
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. 

 السياسات األكاديمية -2
 
 

القبول والتسجيل  -أ  
 

أنواع القبول . 1  
بحاالت مختلفة. يمكن  كلية الناصري األوروبية يمكن لألشخاص التقدم للقبول كطالب في

  )https://www.eunc.edu.(اإللكتروني الكلية العثور على العملية المحددة للقبول على موقع
 
المتقدمون للبرنامج ( 1  

 هؤالء هم األشخاص الذين ، من وقت تقديم طلبهم ، مصممون على متابعة أحد برامج
هؤالء الطالب لديهم توقعات محددة بشأن ما يتعلق بطول الدراسة والحمل  الكلية.

 .(  1. وب 7األكاديمي )القسمان أ .
 

 ةالمتقدمون غير الحاصلين على درجات علمي (2
ولكنهم ال يرغبون  الكلية هؤالء هم المتقدمون الذين يرغبون في أن يتم قبولهم كطالب في 

في متابعة برنامج ، وعلى هذا النحو فإنهم يأخذون فقط دورات معتمدة من حين آلخر ، 

 .التدريبية الخاصة بهمجنبًا إلى جنب مع تلبية متطلبات الدورة 
 

يمكن للطالب أخذ العديد من الدورات العرضية كما يريدون ، ومع ذلك ، إذا كانوا يرغبون 

في التخرج من أحد البرامج ، فيجب عليهم التسجيل فيه رسميًا قبل اجتياز ثلث االعتمادات 

الب غير مؤهل المطلوبة لهذا البرنامج. بعد هذه النقطة ، بدون برنامج معلن ، يكون الط

للتخرج ببرنامج ولكن يمكنه االستمرار في أخذ دورات فردية. بعد التسجيل في أحد 

البرامج ، يجب أن يكون الطالب على دراية بالتوقعات المتعلقة بطول الدراسة والحمل 

 (.B.1 و .A.7 II .األكاديمي )انظر
 
 

المتقدمون للدراسات غير المعتمدة ( 3  
دورات قصيرة ليست جزًءا من البرامج المعتمدة ، والمعروفة مراكز التعلم للكلية  قد تقدم

حاليًا باسم دراسات التعليم المستمر ، إلى دائرة أوسع من الناس للمساعدة في زيادة 

ب العادي ياالهتمام بالتعليم الالهوتي وتقديم الخدمات التعليمية للكنيسة في مجاالت التدر

)مثل التعلم مدى الحياة( والتنمية الشخصية. هذا النوع من الطالب  مةالخدوالتلمذة. ، و

مؤهل ألخذ دورات غير معتمدة فقط. إذا كانوا يرغبون في أخذ دورات من البرامج 

المعتمدة ، فعليهم التقديم كبرنامج أو طالب غير حاصل على درجة. عند الطلب ، يمكن 

 .درسها تزويد الطالب بقائمة بالدورات التي لكليةل
 

https://www.eunc.edu/
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 متطلبات الدخول . 2

 
تقدم برامج تعليمية على  في الالهوت والخدمة مهنيةاألوروبية  هي كلية الناصري كلية إن 

 المؤهالت األوروبية على نطاقو (   ISCED)  من التصنيف الدولي الموحد 6و  5المستويين 
(EQF) . 

 
الثانوي العام أو التعليم  وإكمال التعليم ،عاًما 18هو  الكلية شرط االلتحاق التعليمي للقبول فيإن 

 ( 4أو  3 مستويات ISCED إلى التعليم العالي )مع إمكانية الوصول المباشر  مهنيال
 
يحتوي كل مركز تعليمي على معلومات محددة حول كيفية تطبيق اإلرشادات العامة المذكورة 

 .أعاله على مدارس معينة في بلدانهم
 

مسجلين في دورات أخرى بخالف لغتهم األم إلى التواصل مع منسق مركز يحتاج الطالب ال

 .التعلم للتحقق من كفاءتهم اللغوية
 
 متطلبات الدخول غير التقليدية . 3

 
 الكلية امجرب أحد غير التقليدية مخصصة للمتقدمين الذين يرغبون في متابعة دخولمتطلبات ال

األقل ، وإما ليس لديهم شهادة الثانوية العامة )أو ما عاًما على  21، والذين يبلغون من العمر 

ت الحصول على مؤهال م يحاولواصولهم على دبلوم وليعادلها( أو ال يمكنهم تقديم دليل على ح

عاًما إلى  21في السنوات الخمس الماضية. يحتاج أي مرشح يقل عمره عن  معيارية دخول

في المدرسة الثانوية )أو ما يعادلها( قبل  /هاهالسعي لتحقيق التميز ويحتاج إلى إكمال تعليم

أي استثناءات لهذا اإلجراء يجب أن يوصى بها كتابيًا من قبل مركز التعلم  الكلية . البدء في

 .إلى فريق القيادة
 

باإلضافة إلى مستندات القبول المعتادة المطلوبة ، سيتم قبول مقدم الطلب "غير التقليدي" 

رجة" )انظر القسم أعاله( لفترة اختبار ، يجب خاللها إنجاز كطالب "غير حاصل على د

 :الخطوات التالية
 
( واثنين من  ACP 1000)  مساق الكلية التحضيري يجب على الطالب أن يأخذ ويجتاز -1

(،  BIB 11) العهد القديم فيمقدمة ( ،ACP 12 )1دمة في : المهارات األكاديمية مقال مساقات
      (، التشكل الروحي MIS 11(، إرسالية هللا والكنيسة )  BIB 12العهد الجديد )  فيمقدمة 

 (MIS 13  و مقدمة )في  ( الالهوتTHE 11 .)  
 
 ةي أيف /هاسيتم تعيين مرشد شخصي للطالب )من قبل مركز التعلم( ، والذي سيساعده  -2

 تعديالت الالزمة.أية صعوبات أكاديمية أو 
 

االختبار )االنتهاء من الدورات الثالث( ، يقوم منسق مركز التعلم بكتابة ملخص بعد فترة  - 3

عن أداء الطالب في دراسته وإرساله إلى المسجل للمراجعة. ستحدد المراجعة ما إذا كانت فترة 

االختبار قد اكتملت ، أو بحاجة إلى تمديد ، أو لم يعد الطالب قادًرا على أخذ دروس. ال يسمح 

 .أخذ مقررات أخرى غير تلك الثالث قبل أن يتم التقييمللطالب ب
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 مسؤولية الطالب  -4

 
تحديد الخطوط العريضة كلية الناصري األوروبية  تحاول إدارة وأعضاء هيئة التدريس في

ية هذه في تلب تقدمهمأن متطلبات التخرج وللطالب بوضوح وتقديم المشورة باستمرار بش

 والقبول المتطلبات. ومع ذلك ، فإن جزًءا من التطور الشخصي للطالب هو االعتراف

في تلبية جميع متطلبات التخرج. يتوقع من الطالب أخذ زمام المبادرة والمتابعة  بمسؤوليتهم

في استكمال جميع متطلبات وتفاصيل البرنامج األكاديمي. يجب توجيه أي أسئلة لدى الطالب 

بخصوص تقدمه األكاديمي أو مسار دراسته أوالً إلى منسق مركز التعلم ، والمسجل ، وفي 

 .الكلية النهاية إلى رئيس 
 
 
 
 
 
 الفهرس القابل للتطبيق  -5

 
سيتخرج الطالب وفقًا لمتطلبات المناهج المطبقة في الكتالوج الساري في بداية عامهم األول ، 

. تطبق إضافات 7طول الدراسة المحددة في القسم بشرط أن يتخرجوا في حدود توقعات 

ليهم الموافقة عالخارجية بمجرد أن يتم  البرنامج أو عمليات الحذف المطلوبة من قبل الوكاالت

. في بعض األحيان ، أثناء دورة تحسين الجودة في المناهج الدراسية ، قد يتم استبدال دورة 

األكاديمية للطالب لمدة تزيد عن ثالث سنوات ،  سيرةبرنامج الطالب. إذا توقفت ال بأخرى في

سيتخرج الطالب بموجب المنهج الحالي للكتالوج في وقت إعادة القبول. يمكن للطالب اختيار 

واتباع اإلجراء  المركز التعليمي أحدث المناهج الدراسية ، بشرط أن يتشاوروا مع منسق

 .يارهالمناسب واستكمال جميع متطلبات المنهج الذي تم اخت

تنطبق اللوائح األكاديمية أو غير األكاديمية بخالف متطلبات البرنامج األكاديمي على جميع       

 .الطالب بمجرد اعتمادها من قبل الكلية

في حالة وجود اختالفات في الترجمة ، يجب أن تكون النسخة اإلنجليزية من الكتالوج هي 

 .الحاسمة
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 ( تحويل ) معادلة الساعات -6

 
إلى تقديم نسخة  الكلية إلى برنامج ساعاتال ) معادلة ( يحتاج الطالب الراغبون في تحويل

رسمية من مدرستهم السابقة إلى المسجل أو منسق مركز التعلم ، مشيًرا إلى الدورات التدريبية 

 .يةالكل . يجب أن يتم ذلك في بداية تسجيل الطالب في برنامجساعاتالتي يجب تقييمها لنقل ال
والدورات التدريبية أيًضا ، إذا لزم األمر ، يجب توفير مزيد من المعلومات حول المدرسة 

 .من تقييم رصيد التحويل بشكل صحيح الكلية تمكنتحتى 
 
 

 إرشادات عامة
 . ال تقبل الكلية إال معادلة المساقات التي تفي بمتطلبات البرنامج

 حد أقصىكمن عدد الساعات المطلوب إلى أي من البرامج  % 49يمكن تحويل ) معادلة ( . 
   ( GPA)  معدل درجات الطالب. إن العالمات من تحويل ) معادلة ( المساقات لن تشمل في 

 . في بعض الحاالت ، يمكن أن تمنح الساعة المعتمدة للتعليم المسبق من قبل الكلية للطالب
 ( لن تقبل  4أو  3المستويات   ISCED. إن الساعة المعتمدة من برامج الدراسات الثانوية ) 

 في أي من البرامج.  
 
  

 
 مدة الدراسة  - 7

لكل عام  ساعة  15  ما ال يقل عن تمواالبرامج أن ي يُتوقع من الطالب المسجلين في أحد

أربع سنوات ، وإكمال برنامج الدبلوم دراسي. سيسمح ذلك بإكمال برنامج الشهادة في غضون 

 .في ثماني سنوات ، وإكمال الدبلوم المتقدم في اثني عشر عاًما
 
 
 
  ) براءة الذمة ( تتميم التخريج -8

 
كل مرشح للتخرج مسؤول عن تلبية جميع متطلبات التخرج. يتحقق مدير الجامعة من أن 

يراجع المسجل ما إذا كان المرشحون يستوفون الدورات التي تم أخذها تفي بمتطلبات البرنامج. 

 :المتطلبات التالية
 
يجب استيفاء جميع متطلبات البرنامج المحددة على النحو الوارد في الكتالوج قبل شهرين  (1

 على األقل من حدث التخرج.

 ( كل االلتزامات المادية يجب أن تكون مستوفاة2
 .لكل خريج محتمل من قبل منسق مركز التعلم ورئيس الجامعة براءة الذمةيجب إعطاء  (3

 .لن يتم منح أي شهادة أو دبلوم حتى يتم استيفاء المعايير المذكورة أعاله
 
 
 
 



 

14 
 

 
 تعريف السنة الدراسية  -9

 
 .في سبتمبر وتنتهي في أغسطس من السنة التقويمية التالية الكلية تبدأ السنة الدراسية في

 
 
 

 ب. عمل المساق 
 

 
 الحمل األكاديمي . 1

 
هم طالب بدوام جزئي. يختلف العبء األكاديمي السنوي للطالب  الكلية بشكل عام ، طالب

ويعتمد على عدد الدورات التي تقدمها مراكز التعلم و / أو التي يأخذها الطالب. بالنسبة للطالب 

 ساعة.  30و  15السنوي بشكل عام بين المسجلين في أحد البرامج ، يجب أن يكون الحمل 
 

لكل عام دراسي  ساعة 60وفقًا لمعايير بولونيا ، يبلغ متوسط عبء الدوام الكامل للطالب 

ساعة  30 واحدة الساعة ال ، تعادل الكلية ساعة تعلم الطالب(. بالنسبة لبرامج 1500-1800)

 .تعلم للطالب
 
 
 

 إذن الغياب . 2
 

 منسقالها من ه /شهًرا ، بناًء على طلب 12البرنامج إجازة لمدة تصل إلى يمكن أن يُمنح طالب 

إرسال النموذج  مركز التعلم إذا تم إعاقة الطالب في تقديم الطلب ، يمكن لمنسق . / اإلداري

مع شرح لما تم القيام به ، ولماذا تم اتخاذ هذا القرار ، واتباع اإلجراء المناسب. يجب ذكر 

 .ًء على الخيارات: الصحة ، والقيود الزمنية ، والمالية ، والمسائل العالئقيةسبب اإلجازة بنا
سيتم مراجعة إجازة الغياب هذه من قبل المسجل في بداية العام الدراسي. عندما يتم الوصول 

، الذي  مركز التعلم إداريشهًرا ، يقوم المسجل بإخطار منسق /  12إلى اإلطار الزمني البالغ 

 .الطالب بشأن سبب اإلجازةسيتابع مع 
 

إلى المسجل ،  اإلداري / منسقالاعتمادًا على نتيجة تلك االستشارة والمعلومات الالحقة من 

يمكن للطالب: أ( البدء في أخذ الدورات مرة أخرى وإنهاء إجازة الغياب. ب( يجوز تمديد 

 إجازة الغياب لمزيد من الوقت إذا كان هناك سبب وجيه لذلك. هذا التمديد يحتاج إلى موافقة
تاريخ  ن هناكج( سيتم سحبه )باستخدام النموذج المناسب وتوقيع الطالب( إذا لم يك فريق القيادة

 .متوقع له / لها الستئناف الدراسة
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 النزاهة األكاديمية . 3

 
الصدق في جميع المساعي األكاديمية هو أمر حيوي كتعبير عن الحياة المسيحية. مطلوب أال 

في الغش واالنتحال األدبي )باستخدام كلمات وأفكار شخص آخر  الكلية يشارك الطالب في

ن للمصدر األصلي( أو التلفيق أو غير ذلك من أشكال عدم األمانة األكاديمية دون إعطاء االئتما

)على سبيل المثال ، العمل في مجموعات عندما يكون العمل الفردي مطلوبًا ، تسليم مهام 

 (.مماثلة لدورات مختلفة

 
خدموها. تتقع على عاتق الطالب مسؤولية تعلم األساليب المناسبة لالستشهاد بالمصادر التي اس

 .  ACP1000للكلية  المساق التحضيري فييتم توفير اإلرشادات 
 

 .أي طالب يساعد عن عمد طالبًا آخر في سلوك غير نزيه هو المسؤول بنفس القدر

 
عدم األمانة األكاديمية هو انتهاك أخالقي خطير للنزاهة األكاديمية. الحد األدنى لعقوبة عدم 

. وفقًا لتقدير المعلم ولجنة خطاب االعتماد ، يمكن الواجب في الرسوباألمانة األكاديمية هو 

 .تطبيق تدابير أكثر صرامة بما في ذلك فشل الدورة أو االختبار األكاديمي أو التعليق األكاديمي

 
 
 

 

 الملكية الفكرية. 4
 

مواد قد تستخدم المؤسسات األخرى   .لكليةجميع المناهج الدراسية التي أنشأها المعلم هي ملك ل

بأنها   الكلية، ومع االعتراف ب الكلية ومكونات الدورات التدريبية بعد طلب اإلذن من رئيس

 المصدر .
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 المهارة اللغوية . 5
 

من الدرجة لجميع المهام الكتابية على استخدام اللغة: إتقان  ٪10كقاعدة عامة ، تعتمد نسبة 

 .على التواصل بوضوح القواعد والتهجئة ، فضالً عن القدرة
 
 
 
 
 المشاركة الصفية. 6
  

إنه كذلك ، ولكنه يشمل  -هو أكثر من مجرد تعلم الحقائق  كلية الناصري األوروبية التعليم في

أيًضا بناء الشخصية ، وتعميق مسيرة المرء مع المسيح ، وبناء مهارات الحياة والخدمة. من 

النسبة راسية. بالد الصفوفبنشاط في  أن يشاركوا الطالب يتوقع منل تحقيق هذه األهداف ، أج

من  كالً  المطلوب مرات الفيديو ، فهذا يعني أنأو تلك التي تستخدم مؤت صفداخل ال لمساقاتل

ية الدراس صفوفًطا من المناقشات. بالنسبة للوأن تكون جزًءا نش محاضراتحضور تلك ال

خالل األسبوع ومواكبة المنتديات والمهام  بانتظام مساقنترنت ، يعني هذا االتصال بالعبر اإل

 .التي تم تطويرها
 

عبر اإلنترنت أو االتصال بالمكون  صفال محاضرةان الطالب غير قادر على حضور إذا ك
مقدًما قدر اإلمكان ، لشرح السبب )المرض أو  ، فيجب عليه التواصل مع المعلم لمساقه 

  .العمل وفقا لذلك تعويضخرى التي ال يمكن تجنبها( والظروف األ
 

عبر اإلنترنت أو المختلطة ، سيتم تحديد عدد المرات التي يحتاج فيها  مساقاتبالنسبة لل
الطالب لالتصال بمحتوى الدورة التدريبية كل أسبوع وما الذي يشكل )تسجيل الدخول ، 

ركة اومشاهدة مقطع فيديو ، والرد على منتدى ، وما إلى ذلك( في متطلبات الحضور / المش
 .المحددة الدورة. سيحدد هذا توقعات حضور / مشاركة الطالب

 
قد يتم تحديد العقوبات من قبل المعلم لعدم تلبية توقعات الحضور / المشاركة. سيتم اإلشارة 

 .إلى هذه العقوبات المحددة في المنهج الدراسي
 
 
 
 . التقديم المتأخر للواجبات 7

كل معلم سياسة واضحة للعمل الذي يتم تسليمه في وقت متأخر.  درجالدراسي ، سي خططفي الم

ة ع المعلم بحري. يتمتواجبوفي أي نقطة لن يتم قبول ال ستشمل السياسة العقوبة اليومية للتأخير

 .ألسباب وجيهةوالمعلم في الوقت المناسب ب اتصلوامنح الطالب تمديدات إذا 
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 تقييم المساق. 8

مات . يمكن استخدام تقييللمساق الطالب ر هو أن يكمل الطالب تقييمقرجزء من متطلبات كل م

 الطالب المجمعة ، باإلضافة إلى بيانات المقرر الدراسي ، من قبل عضو هيئة التدريس وإدارة
 للتقييم المستمر للكلية لكليةو / أو اإلدارة العامة ل مركز التعلم 

 المساق  تسليم. 9

 
 األسبوعي يقة تجعل متوسط عبء العملبطر يجب أن يخطط لها الكلية مساقاتجميع  إن مدة 

 .في الوقت الفعلي محاضراتبما في ذلك أي  مساقساعة لل 15إلى  12 من للطالب
 

ن التي يقدمها مركز التعلم وتتكون م مساقات. هذه هي الالصف داخل  مساقاتال (1

معلم مع الت الصفية في موقع تعليمي لمركز تعليمي معين محاضراسلسلة من ال

ية الدراس محاضراتالموقع. بشكل عام ، تُعقد الوجميع الطالب الموجودين في ذلك 

قبل  محاضرةال واجباتيوًما ، مع  14إلى  4كثفة من خالل فترة م مساقاتلهذه ال

ند رة زمنية أطول. ع، أو يتم توزيعها على فترات منتظمة على مدى فت صفوبعد ال

داخل الفصل ؛ يجب أن يخطط المعلمون  محاضراتيتم تدريسه في  مساقالتخطيط ل

اليوم. في  محاضراتساعات من ال 6ز الحد األقصى لعدم تجاوالمراكز التعليمية  و

على مكونات مؤتمر عبر اإلنترنت أو عبر الفيديو  مساقاتيمكن أن تحتوي هذه ال

 .فصقبل وبعد ال محاضرةالطالب ومساعدتهم في مهام ال لتوجيه
 

نترنت. هذا المساق يقدم من خالل اإلنترنت بدون محاضرات المساقات عبر اإل (2
 صفية وفي موقع محدد .

 
المساقات التي تستخدم خاصية االجتماع المرئي ) عبرالفيديو(. في مساقات  (3

 المحاضرات الصفية تجرى والمعلم االجتماع المرئي ) عبر الفيديو (، إن 
تجهيزات صوتية ومرئية عدة مواقع باستخدام  موجودون في واحد أو والطالب

 الطريقة التوصيلية ؛مؤهلة ومتزامنة . عند التخطيط لكي يتم تعليم مساق بهذه 
ساعات من  6والمراكز التعليمية أن ال تتجاوز كحد أقصى فعلى المعلمين 

المحاضرات في اليوم . يمكن لهذه المساقات أن تحصل على عنصر عبر اإلنترنت 
 ويساعد الطالب في واجبات المحاضرة ما قبل وبعد الصف .ليرشد 

 
المساقات المختلطة . هذه المساقات يمكن أن تستخدم أي من الطرق المذكورة في  (4

محاضرات محددة ) محاضرات صفية ، عناصر عبر اإلنترنت، األعلى لتوصيل 
 محاضرات عبر االجتماعات المرئية (

 
الدراسة المباشرة . الدراسة المباشرة هي مساق منفرد يقدم لطالب محدد . مخطط  (5

 مهمة .المساق يوجه من قبل عضو كلية ويتضمن دراسة مستقلة 
 

 اعدتهملمس واقعية عمل خبرات للطالب هذا التسليم أسلوب يوفر. العملي التطبيق (6

 المناهج في خدمةال مشاركة دمج تم. الخدمة في مهاراتهم وتحسين التعلم على

 . العملية الممارسة في النظريات بتجربة للطالب للسماح الدراسية
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 العالمات -ـ ج
  

 نظام العالمات  -1
 ممعظ تحتوي. أدناه الموضح النظام وفق للطالب األكاديمي لعملل وضع العالمات يتم

 المساق. مخطط في وضعه يتم محدد تقييم نموذج على الواجبات
 
 

العالمة  الشرح
 بالنقاط

العالمة 
 بالرمز

 النسبة

عمل ممتاز.يلبي عمل الطالب 
توقعات الواجب مع إشراف ممتاز 

 للمادة وبدون نقاط ضعف 

4.0 A+ 97 – 100% 

عمل جيد جدا. يلبي عمل الطالب 
 توقعات الواجب

4.0 A   93 – 96% 

بإشراف شامل للمادة، وعدم وجود 
 نقاط ضعف ذات اهمية                          
3.7 A-  90 – 92% 

 B+ 87 – 89% 3.3 عمل جيد. عمل الطالب يلبي 
 B   83 – 86% 3.0 توقعات الواجب مع إشراف جيد 

 B-  80 – 82% 2.7 للمادة ونقاط ضعف صغيرة
 C+ 77 – 79% 2.3 عمل كاف. عمل الطالب يلبي

  C   76 – 73% 2.0 توقعات الواجب ولكن يوجد
 C-  70 – 72% 1.7 بعض نقاط الضعف الظاهرة

 D+ 67 – 69% 1.3 عمل ضعيف. عمل الطالب يلبي
 D   63 – 66% 1.0 الحد األدنى من توقعات الواجب

 D-  60 – 62% 0.7 مع وجود عيوب مهمة
رسوب. أوجه القصور في عمل 

 تبرر عالمة النجاحالطالب ال 
0.0 F   0 – 59% 

 
 

 
 العالمات نقاطلطالب عن طريق قسمة إجمالي عدد ل (GPA)  المعدل التراكمييتم تحديد 

 مساقات. الفصلفي هذا ال  حصل عليه الذي الساعات المكتسبة في أي فصل على إجمالي عدد

 )مرضي( ال يتم "S" مرضي( أو)غير  "U" بدرجة لمساقاتتحويلها إلى البرنامج أو ا التي يتم

 .عالماتاحتسابها في تحديد متوسط ال
 

 " إلى الفشل وتتطلب إعادة مرضية للمساق قبل ضمان الساعة.  U" أو "   Fتشير درجة " 
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 التخرج بدرجة الشرف -2
( DCMالمسيحية ) خدمةدبلوم ال ، في للتخرج التالية درجات الشرف الكلية تطبق

( ، اعترافًا بالعمل األكاديمي ADATفي برامج الالهوت التطبيقي ) والدبلوم المتقدم

 االستثنائي لخريجيها:
 

 بامتياز مع مرتبة الشرف 4.00و  3.90متوسط العالمات ما بين 
 بامتياز كبير 3.89و  3.70متوسط العالمات ما بين 
 بامتياز 3.69و  3.50متوسط العالمات ما بين 

 
 

     

 المصدقات  -3
 

يتم  الكلية. للطالب الحصول على نسخة رسمية واحدة مجانًا في نهاية كل برنامج فييحق 

 فقط إذا تم استيفاء جميع سخالن إعطاءاإلضافية. يتم  سخيورو على الن 7فرض رسوم قدرها 

 .االلتزامات المالية ، وطلب الطالب نسخة مكتوبة
 
 
 
 التسجيل  – د

 
يجب أن يكون الشخص مسجالً فيها رسميًا. قد يُسمح ، مساق في الكليةمن أجل المشاركة في 

رات داخل الفصل أو مؤتم محاضرات، التي يتم تقديمها في  مساقاتال للزائرين لمرة واحدة في

 توظيف.يو ، بالدخول فيها ألغراض الالفيد

 داريإه الطالب للتواصل مع منسق / بالنسبة ألي تغييرات في الحالة األكاديمية ، يتم توجي

 .مركز التعلم الذي سيعمل مع الطالب على النموذج المناسب لتقديمه للتغيير إلى المسجل
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 المحاضرات السماعية -1
 

. ع ستمات في العام الدراسي كمعند دفع الرسوم ، يجوز للطالب التسجيل في معظم الدور

الدرجة ونسخة  ( في تقريرمستمع) "AU" هو الحضور. سيظهر لمساق السماعيالشرط الوحيد ل

عند استيفاء المتطلبات المذكورة أعاله. إذا كان هذا الطالب ال يفي بمتطلبات الحضور للدورة 

 U" " " غير مرض"  عالمةيحصل على  /ها، فإنه
 

 
 إسقاط المساق -2

الكامل. لن من مدته ب ٪10، بشرط أن يطلبوا ذلك خالل أول  ساق مام إسقاطيمكن للطالب 

 .النسخة و  عالمةفي تقرير ال تم إسقاطه ذيال المساقظهر ي
 

 االنسحاب من المساق -3
 

من مدتها بأكملها  ٪55، بشرط أن يطلبوها خالل أول  مساق ماالب االنسحاب من يمكن للط

 . سيظهر الحرفلمساق امخطط كما هو مدرج في  مساقلل ، بدًءا من تاريخ البدء الرسمي
"W"   " نسخة وال عالمة في تقرير ال" منسحب. 

وفقًا للجدول قد يتم سداد جزء من الرسوم الدراسية للطالب المنسحبين من الدورة 

 . (.III)  في نهاية القسم الشؤون المالية في الزمني
 

 اإلعادةخيار  -4

السابقة ،  عالمةمحل ال مساق مافي  معادة عالمةذا رغب الطالب في الحصول على إ

مركز التعلم. سيتم احتساب  فيجوز له تقديم التماس إلى المسجل من خالل منسق

 . في المعدل التراكميالمعادة فقط  عالمةال

 العالمة غير المكتملة -5
 

)غير مكتمل( إلى عمل غير مكتمل وتعطى للطالب لإلشارة إلى أن جزًءا من  "I" تشير درجة

ازه بينما تم إكمال الباقي بشكل مرض. يجب أن يتم االنتهاء العمل ، لسبب وجيه ، لم يتم إنج

من العمل للدرجة غير المكتملة في إطار زمني يحدده المعلم ويجب أال يتجاوز ثالثة أشهر من 

. إذا لم يتم استيفاء المتطلبات غير المكتملة ، فسيتم احتساب مساقلتاريخ االنتهاء األصلي ل

 .المقدمة بات المساقواجالدرجة النهائية على أساس 
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 سياسة وإجراءات استئناف الطالب  -أ
 
يتم وضع العملية التالية لتوفير آلية للطالب للطعن في القرارات المتعلقة بعملهم األكاديمي أو 

 .المسائل التأديبية
 

أوال، يجب على الطالب مناقشة القضية مع عضو هيئة التدريس أو اإلداري المعني  -1
 يسفر النقاش عن حل فعال .على أمل أن 

 
رة مباش توجيهها، أو كانت مشكلة ال يمكن إذا كان هذا ال يوفر حالً مرضيًا للطرفين  -2

ة ، قيود اللغبسبب إلى عضو هيئة التدريس نظًرا لكونها مشكلة أكاديمية أوسع ، أو 

 / التعلم مركزب على الطالب التواصل مع منسق أو الحساسية ، وما إلى ذلك ، يج

 .الموضوع إلداري بخصوصا
 

. إذا كان هذا االجتماع ال يزال غير قادر على حل الموقف ، يجب على الطالب تقديم  -3

بيان رسمي من االستئناف إلى رئيس الجامعة. يمكن كتابة الشكوى بلغة الطالب 

 ويجب أن تشمل:
 

 اسم الطالب (1
 مركز التعلم (2
 الشخص ) األشخاص ( المعني (3
 تاريخ الحادثة (4
دثة التي وقعت، والتدخل / الوساطة السابقة التي لم تكن مرضية وصف الحا (5

 للطالب
 الدفاع عن العمل/ السبب الذي يشعر الطالب بأن العمل غير مبرر (6
تأكيد االجتماعات وأي تفاصيل ذات صلة من االجتماعات مع عضو هيئة  (7

 .داري/ اإل مركز التعلمالتدريس و / أو منسق 
 

يوًما من معالجة اإلجراء  30تقديم استئنافهم األولي في غضون  يتم تشجيع الطالب بشدة على

شهًرا من تاريخ اإلجراء. يجب أن تتم الطعون الالحقة في قضية ما  12ولن يتم النظر فيه بعد 

 .يوًما بعد قرار االستئناف السابق 30في موعد ال يتجاوز 
 

ستالم إلصدار قرار أو طلب يوًما من اال 30ستكون هناك مراجعة أولية لالستئناف في غضون 

يوًما عند استالم االستئناف  30معلومات إضافية. سيتم إصدار قرار رسمي في موعد ال يتجاوز 

.في كل مستوى
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 الموارد المالية - 3
 
 

لديها معدل متغير للرسوم الدراسية بناًء على الوضع االقتصادي األوروبية  إن كلية الناصري

الرسوم و مساقالرسوم الدراسية بين رسوم ال لتي تخدمها. يتم تقسيمداخل البلدان المختلفة ا

إلى الميزانية التشغيلية لمركز التعلم ، ويساهم الرسم العام في  مساقالعامة. تذهب رسوم ال

 .عمليات اإلدارة العامة في تقديم جميع الخدمات األكاديمية للكلية
 

تي تم جمعها )المعينة كصناديق التعليم( من سنويًا نسبة من األموال ال تقدم كنائس الناصري

خالل منطقتهم للكلية. هذه إحدى الطرق التي تشارك بها كل كنيسة ومنطقة محلية في مهمة 

الكلية. هذا الدعم المالي المخلص هو جزء مهم من وجود الكلية وتعبير عن الكنائس المحلية 

 .والمناطق التي تؤمن برسالتها
 .بشكل عام على بلد إقامة الطالب تعتمد الرسوم الدراسية

E3  إيطاليا 
E4  البرتغال 
E5  فرنسا، المجر 
E6  بولندا، رومانيا*ألبانيا، بلغاريا، كرواتيا، كوسوفو، مقدونيا ، 
E7  أرمينيا 
E8  إسبانيا 
E9  أولئك الذين تم تعيينهم مباشرة إلى الحرم الجامعي ، *ألمانيا، إسكاندينافيا، سويسرا

 البلدان غير المدرجة الرقمي من
EA  آسيا الوسطى، مولدوفا، روسيا، أوكرانيا 
EB  هولندا 
N2  خارج الدول المذكورة أعاله 

 
 :للطالب مطالبةالتالية ، بناًء على رمز ال يتم تطبيق الرسوم

رمز 
 المطالبة

 رسم
 الطلب

رسم 
المساق 
 للساعة

الرسم العام 
 للساعة

المنحة 
#الدراسية  

الرسم الفعلي / 
 للساعة

E3 €23,00 €30,00 €3,00 €10,00 €23,00 

E4 €23,00 €35,00 €3,00 €16,00 €22,00 

E5 €23,00 €25,00 €3,00 €11,00 €17,00 

E6 €23,00 €25,00 €3,00 €18,00 €10,00 

E7 €23,00 €22,00 €3,00 €19,00 €6,00 

E8 €23,00 €25,00 €3,00 €15,00 €13,00 

E9 €23,00 €45,00 €3,00 €0,00 €48,00 

EA €23,00 €22,00 €3,00 €18,00 €7,00 

EB €23,00 €47,00 €3,00 €0,00 €50,00 

N2 €23,00 €129,00 €3,00 €0,00 €132,00 
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 من الرسم الفعلي للساعة  %50يدفع طالب المحاضرات السماعية  −
سيكون  EuNC/ NBCخدمون إتفاقية عبر اإلنترنت ويستالطالب الذين يأخذون مساقات  −

 E9رسم مساق عليهم الدفع حسب 
 لىإ مسجلين من يتحولون أو منه، ينسحبون أو المساق يسقطون الذين للطالب يمكن −

 موالاأل رد سيستند. المساق  بدء بعد جزئي أو كامل تعويض على الحصول مستمعين

 ة السداد على النسبة المئوي. يعتمد هذا داريلمنسق / اإلا فيه يبلغون الذي التاريخ إلى

لجدول ( وفقًا لمساقال خططي تواريخ البدء واالنتهاء في م)المحسوبة ف للمساق المكتملة

 الزمني التالي:
 *%100الرسوم تسترد بنسبة  –من المساق مكتمل  0-25%. 

 *%50الرسوم تسترد بنسبة  –مكتمل  26-45%. 
 ال رسوم تسترد* –وأكثر مكتمل  46%. 

 مقدما 7,00€الراغبون بنسخة مصدقة عليهم دفع  الطالب −
يدفعون رسم مساق يعد من س  (.II.A.3)الطالب الذين يأخذون مساقات غير معتمدة  −

 .*لكل ساعة تعليم  0,10€قبل مركز التعلم. يحسب الرسم العام وفقا لنسبة 
قد تقوم مراكز التعلم بتقييد تسجيل الطالب الذين لم يدفعوا ديونهم حسب سياسات   −

 مركز التعلم المحلي
-------------------------------------------- 

 بانتظار موافقة اللجنة التنفيذية* 
 المنح الدراسية ال تقدم ألي طالب راسب# 
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المخرجات التعليمية المقررة – 4  
 

ه من األوروبية إلى تحقيق التالية ما تهدف كلية الناصري الثالثة والعشرون مخرجاتتصف ال

ة ، بالمعرف المخرجات ربطمقسمة إلى أربع فئات رئيسية تخالل برامجها التعليمية. وهي 

  ..، والحساسية للقضايا السياقية الالزمة للخدمة الفعالة فرديةالكفاءات ، وسمات الشخصية الو
 

التعليمية كما هو موضح  في تحقيق بعض هذه النتائج الكلية الفردية التي تقدمها ساقاتمم التساه

 .الدراسي خططفي الم
 

 المحتوى 
لمسيحي ، وتاريخ الكنيسة إن معرفة محتوى العهدين القديم والجديد ، والهوت اإليمان ا

اب ية تفسير الكتمعرفة كيف مساقاتدمة. يجب أن تُدرج في هذه الأمر أساسي للخ مأموريتهاو

 .كنيسة الناصري ، وتاريخ ونظامسليةلوالمقدس ، وعقيدة القداسة وخصائصنا ا
 

CN1  الكتاب المقدس. سيعرف الطالب محتوى والهوت العهدين القديم والجديد ، والخلفيات
 .فسيرافة إلى القضايا الرئيسية للتالتاريخية وأنواع األدب المختلفة ، باإلض

CN2  الالهوت. سيعرف الطالب المواضيع المتعددة لالهوت المسيحي، تاريخه وخصوصا
 الهوت القداسة الوسلية وعقائد كنيسة الناصري.

CN3  الكنيسة. سيعرف الطالب تاريخ الكنيسة والثقافة المحيطة، وسيكون لديهم فهم واضح
 .الكنيسة مأموريةورؤية ل

CN4 ددة ضرورية لخدمة فعالة في المناطق المختلفة الخدمة. سيكون لدى الطالب معرفة مح
 لمأمورية الكنيسة.

5CN .مع الناس في ظروف  كون لدى الطالب معرفة محددة ستجهزهم للعملسي الناس
  متنوعة وإعدادهم لتعزيز المجتمع.

CN6 .سيقوم الطالب بتطوير منظور مستنير واحترام النظام الذي تم إنشاؤه  اإللمام العلمي
 طرق البحث العلمي الستكشافه. واستخدام

 
 الكفاءة 

رورية ير التحليلي ضمهارات االتصال الشفوي والكتابي واإلدارة والقيادة والتمويل والتفكإن 

لتي توفر ا مساقاتال أن تُضمت ، يجب . باإلضافة إلى التعليم العام في هذه المجاالخدمةأيًضا لل

مهارات في الوعظ والرعاية واإلرشاد الرعوي والعبادة والتبشير الفعال والتعليم المسيحي 

يه جشراكة مقدم الخدمة التعليمية وكنيسة محلية لتو مساقة. يتطلب التخرج من الوإدارة الكنيس

 .وتطوير الكفاءات خدميةالطالب في الممارسات ال
 
 

CP1 :درين على تفسير وتطبيق الكتاب المقدس بطريقة  سيكون الطالب قا التفسير
 تفسيرية والهوتية سليمة

CP2 :سيكون الطالب قادرين على التواصل مع الناس بوضوح بطرق  التواصل
متعددة   وبيئات مختلفة ، وسيكونوا قادرين على استالم رسالة 

 اآلخرين باحترام.
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CP3 :الناس نحو هللا، وقيادة الكنيسة سيكون الطالب قادرين على قيادة  القيادة
في   خدمة مثمرة، وأن يكونوا مؤهلين في اإلدارة الذاتية 

 والتنظيمية.
CP4 :سيكون الطالب قادرين على أن يخدموا االحتياجات المتعددة  الخدمة

لألفراد والمجموعات ويقدموا اهتمام رعوي لهذه االحتياجات 

 المتعددة.

 
CP5 :قادرين على تحليل ومخاطبة األوضاع الحالية في  سيكون الطالب التحليل

 الكنيسة والمجتمع بطريقة تاريخية، الهوتية، وكتابية.

CP6 سيطور الطالب المقدرة على تحديد الفعالية والعقالنية من خالل :التفكيرالنقدي      
 فحص المعلومات، المناقشة، والخبرة.

 
 الشخصية

 روالعالقات الشخصية والعائلية أم ،والروحانية ،واألخالق ،النمو الشخصي في الشخصية
التي تتناول مجاالت األخالق المسيحية ، والتكوين  مساقاتال تُدرج نأحيوي للخدمة. يجب 

 الروحي ، والتنمية البشرية ، وشخص الخادم ، وديناميات الزواج واألسرة.
 

CH1 :الُمكتََسبة على  سيكون الطالب قادرين على تطبيق المعرفة التكامل
 حياتهم الشخصية.

 
CH2 :سينمو الطالب في سعيهم لعيش حياة مقدسة في أبعادها المتعددة  التغيير

 في الحياة اليومية والشخصية.
CH3 :سيكون الطالب ملتزمين بتقديم أنفسهم كخدام لمأمورية هللا في  االلتزام

 العالم و ملتزمين نحو خدماتهم المحددة.
CH4 :سيكون الطالب مغمورين في االنضباطات الروحية كمصادر  الروحانية

 شخصية للخدمة.
 

CH5 :سيتقبّل الطالب أنفسهم كأشخاص ذوي قيمة وسيطورون عادات  الفهم الذاتي
 للعيش تكون صحية عقليا وجسديا.

 
 

 السياق
كالً من السياق التاريخي والمعاصر ويفسر النظرة العالمية والبيئة  خادميجب أن يفهم ال

التي تتناول اهتمامات  مساقاتال أن تُدرجقافة حيث تشهد الكنيسة. يجب االجتماعية للث
 اعية.والدراسات االجتم رسالياتع والتواصل بين الثقافات واإلاألنثروبولوجيا وعلم االجتما

 
CT1 :قادرين على إيصال اإلنجيل بطرق مالئمة  سيكون الطالب المالءمة

 للناس في سياق معين، باستخدام مبادئ تفسيرية سليمة.
CT2  االستجابة

 الثقافية:
سيكون لدى الطالب الحساسية لسياقات ثقافية مختلفة وسيكونوا 

 قادرين على الخدمة بفعالية في وبين هذه السياقات.
CT3 :دسة على المسؤوليات المتعددة سيكون لدى الطالب نظرة مق الوكالة

 للكنيسة في هذا العالم وأشخاصه.
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CT4 :سيكون الطالب مجهزين إليصال اإليمان المسيحي لكل  التكامل
 مجاالت الحياة من وجهة النظر الوسلية.

 
CT5    الثقافة 

 والمجتمع   
سيكون لدى الطالب معرفة عامة للمجتمع والوضع السياسي 

للتاريخ والثقافة اللذين يشاركانهما مع الدول لبلدهم، كذلك 
 والمناطق المجاورة.

CT6  المسؤولية
 المجتمعية:

سيصبح الطالب مواطنين مّطلعين، ومعنيين، ومشاركين في 
 العالم.
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 المنهاج الدراسي للكلية – 5
 

 مقدمة:  .أ
رامج: وثالثة ب، ًجا واحًدا مع اختالفات سياقية امنه قدم كلية الناصري األوروبيةت

الروحي ، ودبلوم في الخدمة المسيحية ، ودبلوم متقدم في  شكلشهادة في الت
 الالهوت التطبيقي.

 
 إطار المنهاج الدراسي  .ب

 من خمس مجموعات. يتم تقسيم جميع األوروبية ج كلية الناصريايتكون منه                

 البرامج المختلفة على واحدة من هذه المجموعات. مساقات                

 

لية كتعكس الطريقة التي ترتبط بها المجموعات الخمس في إطار المناهج الدراسية ما تعتبره  

ا يتم أيضً  . في وصف المجموعات أدناه ،خداممهمتها األساسية: تعليم ال الناصري األوروبية

. هذه هي المتطلبات الدنيا لكل برنامج في كل لكل برنامج الساعات  سرد العدد المطلوب من

 موقع.

 

 ( BIB) كل أرقام المساق تبدأ بـ  المجموعة أ. الكتاب المقدس

برؤيتنا عن هللا والكنيسة والعالم والخدمة هو الكتاب المقدس.  علمناالمصدر األساسي الذي ي

 م.هاي التوجيه واإلللذلك ، يحتاج الطالب إلى أن يصبحوا راسخين في الكتاب المقدس لتلق

 

 ساعة 15شهادة في التشكل الروحي : 

 ساعة 25دبلوم في الخدمة المسيحية: 

 ساعة 35دبلوم متقدم في الالهوت التطبيقي: 
 

 ( THE) كل أرقام المساق تبدأ بـ  المجموعة ب. الهوت، تقاليد، وهوية
لعقل وا بمعلومات من التقليد، الذي يكمل الكتاب المقدس من الكتاب المقدسالهوتنا يأتي 

لي المميز هو الذي يوفر الهوية ويصف من س(. إن الهوتنا الوالرباعي الوسلي والخبرة )
 نحن ككنيسة.

 
 ساعات 6شهادة في التشكل الروحي: 
 ساعة 23دبلوم في الخدمة المسيحية: 

 ساعة 29دبلوم متقدم في الالهوت التطبيقي: 
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، MIS ،PAS) كل أرقام المساق تبدأ بـ  الكنيسة، الدعوةإرسالية هللا، المجموعة جـ. 
PRC) 

ة وحياتنا نيسته في العالم. يحتاج فهمنا للكيرسالإج هو الفهم الكتابي لقلب هللا واجوهر المنه

أن يجدوا مكانهم في  هذا الفهم المرسلي ، وعلى المؤمنينمن خالل به  خبركدعوة إلى أن ي

 الكنيسة كجسد المسيح.من خالل  اإلرسالي هللا نشاط 

 

 ساعة 15شهادة في التشكل الروحي: 

 ساعة 23دبلوم في الخدمة المسيحية: 

 ساعة 30دبلوم متقدم في الالهوت التطبيقي: 
 

 ( MIN) كل أرقام المساق تبدأ بـ  المجموعة د. المهارات الخدمية
في  تلمساقاخالل ا المعرفة المناسبة منإلى جانب دراسة الخدمات األساسية للكنيسة وتلقي 

وتطوير  خادمكشاف خدمات معينة أو أدوار الالمجموعات األخرى ، سيقوم الطالب باست
 الكفاءات المطلوبة.

 
 ساعات 4شهادة في التشكل الروحي: 
 ساعة 19دبلوم في الخدمة المسيحية: 

 ساعة 29دبلوم متقدم في الالهوت التطبيقي: 
 

، ACP) كل أرقام المساق تبدأ بـ  والدراسات العامةالمجموعة هـ. المهارات األكاديمية 
GEN ،SOC ) 

يحتاج الطالب إلى إتقان الكفاءات التي ستجعلهم ناجحين في دراستهم. يحتاجون أيًضا إلى 
 شامل. إجماليون على دمج ما تعلموه في عرض إظهار أنهم قادر

 
 ساعات 5شهادة في التشكل الروحي: 
 ساعات 10دبلوم في الخدمة المسيحية: 

 ساعة 13دبلوم متقدم في الالهوت التطبيقي: 
 

 االختيارية العامة المساقات
 الل تقديماالختيارية ، قد تعزز مراكز التعلم مجموعات معينة من خالمساقات باستخدام 

تتجاوز الحد األدنى المطلوب. بطريقة  مساقاتأو إضافة  الساعاتمعينة لمزيد من  مساقات
قع . يجب أن تمن أيها يمكن االختيار خيارات الفرديين وفر أيًضا للطالبت امحدودة ، فإنه

 االختيارية في إحدى المجموعات الخمس الموضحة أعاله. مساقاتجميع ال
 

 ساعة 15شهادة في التشكل الروحي: 
 ساعة 20دبلوم في الخدمة المسيحية: 

 ساعة 44دبلوم متقدم في الالهوت التطبيقي: 
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 ري األوروبية وعملية بولونياجـ. كلية الناص
بعقد اجتماعات  2010 شهر آذار( رسميًا في EHEAتم إنشاء منطقة التعليم العالي األوروبية )

. من EHEAفي بودابست وفيينا. في ذلك الوقت ، أصبحت كازاخستان أيًضا دولة مشاركة في 

اد األوروبي. جميع البلدان التي أعضاء في االتح 27، هناك  EHEAعضًوا حاليًا في  48بين 

 أعضاء في عملية بولونيا باستثناءهي  لكلية الناصري األوروبية بها مراكز تعليميةوجد ت

عملية و منطقة التعليم العالي األوروبية على مزيد من المعلومات حول دولتين. يمكن العثور

  . /http://www.ehea.infoبولونيا على 
 
( ECTS) األوروبي تحويل وتجميع الرصيدلية بولونيا هي نظام وضوًحا لعم السمة األكثرإن 

 .نوي تطوير نظام تعليمي قابل للمقارنة عبر الحدود الوطنيةت، حيث أو نظام الساعات المعتمدة 
 

 ( ECTSنظام تحويل وتجميع الرصيد األوروبي ) 
األوروبي ، المسمى بالنظام األوروبي لتحويل  رصيدنظام ال كلية الناصري األوروبية يتبع

. هذا نظام يركز على الطالب أو " نظام الساعات المعتمدة "  (ECTSالرصيد والتراكم )
ام أو البرنامج. يتطلب نظ مساقأهداف الويعتمد على ساعات تعلم الطالب المطلوبة لتحقيق 

ECTS  العدد التقديري لساعات عمل الطالب الالزمة للوفاء بهذا المطلب. واجبحدد كل يأن 
 

 ساعات تعلم الطالب
 30هذا على  ضبط، تم  الكليةساعة تعلم الطالب. بالنسبة إلى  30-25 الساعة المعتمدة مثلت

 . تشمل ساعات تعلملرسامةمن أجل تلبية متطلبات ا مساقاتساعة تعلم للطالب لجميع ال
طة ن أن تكون أنشالتعليمية المرجوة. يمك مخرجاتألنشطة الالزمة لتحقيق الع االطالب جمي
ورقية ، أو عروض تقديمية ، أو أنشطة  واجباتصفية ، أو قراءة ، أو  محاضراتالتعلم هذه 

عد اتعليمية تحت اإلشراف ، أو تدريب داخلي ، أو توجيه ، أو أي نشاط آخر من شأنه أن يس
 التعليمية المرجوة. مخرجاتالطالب في الوصول إلى ال

 
 عبء المساق ومدة البرنامج

ساعة تعلم للطالب (. كل  1800ساعة )  60من الدراسة بدوام كامل هو إن المعيار لسنة 
 ساعة. إن الكلية ال توفر فرصة الدراسة بدوام كامل. 60مستوى في الكلية يتكون إذن من 

 
ريس للمعلم ، تستخدم جميع من وقت التدمن خالل التركيز على عبء عمل الطالب ، بدالً 

 التي يمكن أن تشمل مساقطة التعليمية لتلبية أهداف المجموعة متنوعة من األنش مساقاتال

علم الت وقت التدريس ، والمشاريع ، والقراءة ، والتفكير الشخصي ، والمقاالت ، وأنشطة

ء العمل األسبوعي ساعة من عب 15-12على أساس متوسط  مساقاتاألخرى. تم تصميم ال

 .للطالب

 

 مقارنة مع نظام الرصيد في الكلية األمريكية

ألمريكية الكلية ا نظام رصيدو تحويل الرصيد األوروبيم يتمثل االختالف الرئيسي بين نظا

 .في أن األول يعتمد على عبء عمل الطالب والثاني على ساعات االتصال

 أنشطة مشتركة في المناهج الرصيد األوروبي نظام تحويلمن الناحية الفنية ، ال يوجد لدى 

المرجوة من لمخرجات ن كل نشاط مطلوب لتلبية اج ألاالدراسية أو أنشطة خارج المنه

 . ECTSالبرنامج يتم تقييمه بعدد معين من 
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هو  كيالنظام األمريو  نظام تحويل الرصيد األوروبي بين   من قبل الكليةالتحويل المستخدم 

 ساعات رصيد الكلية األمريكية . 0.60الساعة المعتمدة = كما يلي: 
 
 

 ر الطالب في الكليةيد . تطو
 

 الغرض والعمل -1
تركز الفلسفة التربوية للكلية على التحضير لإلرسالية والخدمة من خالل السعي لتحقيق التميز 

 الخدمية، التياألكاديمي، والتشكل الروحي المستمر، وممارسة وتطوير المهارات والقدرات 
 هي مهنية، والتي تعكس موقف شبه المسيح من " خدمة الخادم ".

 
ال يمكن أن يقتصر على ما يحدث داخل الفصل الدراسي ، ولن  خدمةنحن ندرك أن إعداد ال

 لكليةا. تتمثل وظيفة تطوير الطالب في ةرسمي ةأكاديمي شهادةم قياسه بالكامل من خالل يت
في دعم بيئة التعلم األكاديمية وتعزيزها وتكميلها ، بحيث يمكن لكل طالب االستفادة قدر 

 .الكليةاإلمكان من تفاعله مع 
 

 المخرجات التعليمية. هذه هي المبادئ األربعة )المحتوى والكفاءةمن  قائمة الكلية تاعتمد
ن ، على النحو المقصودة إلعداد رجال الدي مخرجاتوالشخصية والسياق( ، وهي ال

الطالب بشكل مباشر طورت وجهود كنيسة الناصري. تدعم أنشطة المنصوص عليه من قبل
التعليمية المقصودة ، ولكن لكي تكون مفيدة حقًا ، يجب أن تشرك هذه الجهود  مخرجاتهذه ال

لج الطالب أن تعا تطورط في هذا السياق يمكن لجهود الطالب في سياق العالقة والحوار. فق
 خرجاتمتتقاطع احتياجات الطالب وال قضايا التنموية الرئيسية في النقاط الحاسمة حيثال

 التعليمية المرغوبة.
 

ال  ، يشمل تطوير الطالب ، على سبيل المثال الكليةبالنسبة للطالب المسجلين في أحد برامج 
 الحصر ، ما يلي:

 الترحيب فعالياتالتوجيه و -1
 مساق التوجيه في الكلية -2
 التعلم الطالبية مجتمعات -3
 اإلرشاد -4
 االنخراط الفعال في الكنيسة المحلية -5
 حفل التخريج واالحتفال -6
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 نظرة شاملة -2
 

 مساق التوجيه وفعاليات الترحيب (1
ي ف – الطالب، هيئة التدريس، والطاقم –الغرض: الترحيب بأعضاء المجتمع الجدد 

مجتمع التعليم المحلي و تقديم فرصة لألعضاء العائدين بتذكر، وإعادة التركيز، 
 وتجديد عالقاتهم المجتمعية، وهدفهم لكونهم جزء من تعليم الكلية.

 
للمشاركة بفعالية ، يحتاج أعضاء المجتمع الجدد إلى معلومات حول بيئتهم الوصف: 

ذلك المجتمع. في بعض المواقع ،  شركةبنشاط في إشراكهم الجديدة ، ويجب أن يتم 
التوجيه  يحدث مساققد يأخذ هذا شكل أمسية عبادة والشركة. في مواقع أخرى ، قد 

الترحيب في سياق معتكف أو نزهة ليوم واحد. قد يتم تسليم بعض معلومات فعاليات و
ي أالتوجيه عبر اإلنترنت أو من خالل االتصال بالبريد اإللكتروني قبل عقد مساق 

 اجتماعات وجًها لوجه. مهما كان اإلعداد ، ومهما كان الشكل ، فإن هذا االستثمار
األولي في تنمية المجتمع هو ، على المدى الطويل ، استثمار جيد في مساعيهم 

 ا.    األكاديمية معً 
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 مساق التوجيه للكلية (2

 والتوقعات األكاديمية للكلية، والتأكد منالغرض: توجيه الطالب نحو البيئة األكاديمية 
أنهم تعرفوا على المعلومات األكاديمية المفتاحية، وعلى األنظمة الضرورية لكي 

 يكملوا دراساتهم بنجاح.
 

رنت على أن يؤخذ كمساق أول. يزود المساق الوصف: هذا مساق توجيه عبر االنت
الطالب بمعلومات مهمة ليكونوا ناجحين في الثقافة األكاديمية لمساقات الكلية. ال يوجد 

 تكلفة لهذا المساق، أو رصيد يؤخذ.
 
 
 

 مجتمعات التعلم الطالبية (3
الكاديمية ا، وحيث دراساتهم ن يتطوروا كلياخلق بيئة يستطيع فيها الطالب أالغرض: 
 دعم كجزء من هذا التطور.يمكن أن تُ 

 
الوصف: بناء العالقات مع الطالب اآلخرين، العيش بوعي واهتمام باآلخرين، 
واالستمتاع بالشركة مع المجتمع هي فرص للتطور الشخصي. نحن نشجع الطالب، 

 مهما كان إعدادهم ، أن يستفيدوا بقصد من مثل هذه الفرص.
 
 

 اإلرشاد (4
ل تشكل الشخصية، مهارات الحياة، التشكقديم خبرات تشكلية تستثمر في الغرض: ت

الروحي للطالب. من خالل دعم الطالب كليا، المرشدون الشخصيون والنشاطات 
 اإلرشادية تدعم أيضا تطور الطالب األكاديمي.

 
الوصف: صيغ اإلرشاد قد تتنوع من موقع إلى آخر، ولكن غرض اإلرشاد ال يتغير: 

اإلرشاد واحد ر في التطور الكلي للطالب. ساعات اإلرشاد ممكن أن تشمل االستثما
لواحد مع عضو هيئة تدريس أو مرشد في الخدمة مقبول، خبرات المجموعات 
الصغيرة، خلوات تشكل روحي أو نشاطات، أو ندوات مركزة أو نشاطات تشدد على 

ب على رصيد التطور الكلي و/ أو على تطور مهارات حياة خاصة. يحصل الطال
أكاديمي لإلرشاد. يوصى الطالب بشدة على أن يكملوا عالقاتهم اإلرشادية، بعد أن 
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،  DCMساعة لـ  CSF  ،2أقل عدد من الساعات المطلوبة ) ساعة لـ يحصلوا على 
    (. ADATساعات لـ  3
 
 
 
 

 االنخراط الفعال في الكنيسة المحلية  (5
للطالب ، تم تصميم برنامج التعليم لمساعدتهم للمساهمة في التنمية الشاملة الغرض: 

على النمو روحيا ولتشجيع مشاركة أكبر في الكنيسة المحلية. من خالل شراكة بين 
مع لطالب على االنخراط في مجتمقدم الخدمات التعليمية وكنيسة محلية ، يتم تشجيع ا

لطالب. ديمي لبحيث يتم تطوير الشخصية والكفاءات بطرق تدعم التطور األكا إيماني
ساهم في الرفاهية يرعوي س اهتمامنيسة المحلية ، سيحصلون على من خالل الك

 الروحية والعاطفية واالجتماعية وتنمية الطالب.
 
نظًرا ألن الطالب يدرسون بدوام جزئي في منطقتهم المحلية ، فمن المهم  الوصف: 

 ،النمو الروحي وفرتي تلا منطقة/ ال جماعةيكونوا جزًءا نشًطا من بالنسبة لهم أن 
والشخصية وفرص التنمية الشخصية. يتم تعديل المناهج  ،والقيادة خدمية،والممارسة ال

 الدراسية للبرامج وفقًا لكل سياق محلي مما يعزز تنمية الطالب.
 
 
 

 حفل التخريج واالحتفال (6
وأعضاء هيئة ، الغرض: االحتفال بانتهاء البرامج كحدث مشترك مع الطالب

والقادة وأعضاء الكنيسة ، مما يتيح الفرصة  ،والخريجين ،والموظفين ،التدريس
 .ةللطالب المتخرجين لتجربة اإلحساس باالنتماء للمجتمع وبناء روح الكلي

 
إلكمال الدراسات بنفس الطريقة التي بدأ بها الطالب ، أي كمشاركين نشطين الوصف: 

رج في احتفال مسيحي و / أو احتفال في المجتمع ، يجب السماح لهم بتجربة التخ
جماعي يشمل الكلية المحلية ومجتمعات الكنيسة. يعد هذا الحدث العام بمثابة استثمار 

 في تنمية المجتمع مما يوفر للطالب فرصة لالحتفال بإنجازاتهم التعليمية.
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 برامج الكلية - 6
 

الروحي  كلشميز األكاديمي ، والتة إلى التفي برامجها التعليمي كلية الناصري األوروبيةتسعى 

التي تعتبر ممتازة وذات صلة  خدميةتطوير المهارات والقدرات الالمستمر ، وممارسة و

المسيح لـ "خدمة الخادم". مع التركيز على الشخص بأكمله  هلسياق ، والتي تعكس موقف شببا

عليمية لى النتائج التلمساعدة الطالب على الوصول إ الكليةج افي سياق معين ، تم تصميم منه

" C. تتعلق النتائج األربعة ، أو "األربعة للخدمةها كنيسة الناصري لإلعداد األربعة كما حددت
 والحساسية للقضايا خاصةوالكفاءات وتنمية الشخصية ال، بمجاالت المعرفة أو المحتوى 

 السياقية من حيث صلتها بالخدمة الفعالة

 

(. ECTEثالثة برامج مختلفة معتمدة من قبل المجلس األوروبي للتعليم الالهوتي ) الكليةتقدم 

يضمن االعتماد مستوى التعليم العالي للبرامج ويؤمن إمكانية استمرار الدراسة في المؤسسات 

في  قدمالدبلوم المتشهادة التعليمية األخرى. تعتمد جميع البرامج على بعضها البعض: تعتمد 

( ؛ ساعة DCM  ،120( على دبلوم الخدمة المسيحية )ساعة ADAT ،180طبيقي )الالهوت الت

 (.ساعة  CSF  ،60الروحي ) شكلعلى شهادة الت DCMيعتمد 

 

 ولكن يجب أن ،تم تصميم المناهج الدراسية على أساس أنه ال يوجد برنامج تعليمي مكتمل

 يُنظر إليه على أنه وضع أساس للتعلم مدى الحياة.

 

العامة والمتطلبات الدنيا لهذه البرامج. تشير  مخرجاتلصفحات التالية ، يتم وصف الفي ا

التعليمية المقصودة ، كما هو موضح في  مخرجاتت الموجودة بين قوسين إلى الاالختصارا

التفصيلية في كل موقع ، يرجى االطالع على  رسامةرابع. للحصول على متطلبات الالقسم ال

رجى ، ي المحدد المساق وصف. للحصول على متطلبات الرسامة بعنوان الوثيقة التكميلية 

 الرجوع إلى القسم التاسع.

 

 ( CSFشهادة في التشكل الروحي )  .أ
 

 الوصف
. والغرض منه هو تعميق معرفة الطالب ساعة معتمدة  60يتكون هذا البرنامج من 

ً  في الكتاب المقدس واإليمان المسيحي ، وهو مصمم لمساعدة الطالب  على النمو روحيا

 ولتشجيع مشاركة أكبر في الكنيسة المحلية.

 

على أنه مشابه للسنة األولى من بكالوريوس  ECTEتم اعتماد برنامج الشهادة من قبل 

 الالهوت المهني.
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 المخرجات التعليمية للبرنامج
 سيكون لديهم الروحي شكلالذين يتخرجون بشهادة في الت الطالب

المسيحي ، خاصة من  ( وجوانب من اإليمانCN1معرفة تأسيسية للكتاب المقدس )  -
 (. CN2) يسليمنظور و

سؤولية الكنيسة تجاه العالم ( ، ومCN3الكنيسة ) رساليةفهم ورؤية واضحان إل -
 (.CT3) ناسهو

 (.CH1في تطبيق المعرفة التي تعلموها على حياتهم الشخصية ) البدء -
الحياة المقدسة في جميع أبعادها المختلفة من الحياة اليومية في سعيهم إلى  النمو -

(CT4( والشخصية )CH2من خالل التعرف على األ )الروحية المختلفة  نطمة
(CH4.) 

( وكخدام مشاركين في إرسالية هللا CH5كأشخاص ) يكونونبمن  اإلدراك المتزايد  -
 (.CH3في العالم )

 
 للتخرج الحد األدنى من المتطلبات األكاديمية

 الناجحة فقط في البرنامج. عالماتذات ال ساقاتسيتم احتساب الم -
 ساعة ، موزعة حسب التالي: 60على الطالب أن ينهي بحد أدنى  -

 
 الساعات             المساق المجموعة

 الكتاب المقدس .أ
 ساعة 15

 مقدمة إلى العهد القديم
 مقدمة إلى العهد الجديد

 أساسيات الدراسات الكتابية

5 
5 

 الهوت،تقاليد،وهوية .ب
 ساعات 6

 مقدمة إلى الالهوت
 القداسة والهوية

3 
3 

 
 جـ. إرسالية هللا، دعوة الكنيسة     

 ساعة 15         
 إرسالية هللا والكنيسة

 الدعوة والخدمة الشخصية
 التشكل الروحي

 اإلرشاد والتوجيه
 الكرازة والكنيسة أو العبادة المسيحية

 الجماعة المحليةتطور اإليمان في 

3 
2 
3 
1 
3 
3 

 
 د. مهارات الخدمة     

 ساعات 4       
 مساقات اختيارية: الوعظ،

أساسيات خدمة الشباب، االهتمام 
 الرعوي والمشورة، قيادة الكنيسة

 التدريب العملي

 
3 

 
1 

 
 هـ. المهارات األكاديمية     
 والدراسات العامة      

 ساعات 5         

 مساق التوجيه
 1مهارات أكاديمية 
 2مهارات أكاديمية 

0 
3 
2 

 
 15  مساقات اختيارية عامة     

              
 المجموع             

  
60 
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 ( DCM)  ب . دبلوم في الخدمة المسيحية
         
 الوصف         

 ويهدف إلى إعداد الطالب للخدمة في ساعة 120يتكون هذا البرنامج من             
 اعتماًدا على المعايير الدقيقة التي وضعتها كل منطقة ، يمكن المحلية. الكنيسة            

    بالحد األدنى من متطلبات الخدمة الكهنوتية في كنيسة  لهذا البرنامج أن يفي            
  120منطقة ساعات إضافية تتجاوز أل الناصري. في كثير من الحاالت، تتطلب ال           
 من هذا البرنامج.           

 
 (ECTEتم اعتماد برنامج الدبلوم من قبل المجلس األوروبي للتعليم الالهوتي )           
  باعتباره مشابًها للعامين األولين من بكالوريوس الالهوت المهني.            

 
 

 المخرجات التعليمية للبرنامج           
 :سيكون لديهمالطالب الذين يتخرجون بدبلوم في الخدمة المسيحية            

( وفي اإليمان المسيحي، خاصة من  CN1) معرفة أساسية في الكتاب المقدس  -
 (. CN3(، ومعرفة أساسية في تاريخ الكنيسة )  CN2منظور وسلي ) 

سؤولية الكنيسة نحو العالم (، وم CN3الكنيسة )  رساليةفهم ورؤية واضحان إل -
 (. CT3)  وناسه

 ( CN5( وللعمل مع الناس )  CN4المعرفة األساسية الضرورية لخدمة فعالة )  -
(   CT1( والتواصل بفعالية )  CP1المهارات األساسية لتفسير الكتاب المقدس )  -

 (. CT2من خالل سياقات ثقافية مختلفة ) 
(   CP3توفير القيادة )  (، CP2ت األساسية للتواصل بوضوح مع الناس ) المهارا -

 (. CP4، وتوفير االهتمام الرعوي للناس ) 
 (. CH1المهارات لتطبيق الفهم المسيحي على حياتهم الشخصية )  -
حياة مقدسة في كل أبعادها المتنوعة في الحياة اليومية          في سعيهم نحوالنمو  -

 (CT4  ) ( والشخصيةCH2   من خالل االطالع على األنظمة الروحية المختلفة )
 (CH4  .) 

( وكخدام مشاركين في إرسالية  CH5اإلدراك المتزايد بمن يكونون كأشخاص )  -
 (. CH3هللا في العالم ) 
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 الحد األدنى للمتطلبات األكاديمية للتخريج

 حة فقط في البرنامج.الناج عالماتذات ال ساقاتسيتم احتساب الم -
 ساعة ، موزعة حسب التالي: 120على الطالب أن ينهي بحد أدنى  -

 
 
 
 
 

 الساعات المساق المجموعة
 الكتاب المقدس .أ

 ساعة 25
 مقدمة إلى العهد القديم
 مقدمة إلى العهد الجديد

 أساسيات للدراسات الكتابية
 التوراة و/ أو أنبياء العهد القديم

 أو األدب البولسياألناجيل اإلزائية و/ 

5 
5 
5 
5 
5 

 الهوية الالهوت، التقليد، .ب
 ساعة 23

 مقدمة إلى الالهوت
 القداسة والهوية
 العقائد المسيحية

 تاريخ ونظام كنيسة الناصري
 تاريخ الكنيسة

 األخالقيات المسيحية

3 
3 
6 
3 
5 
3 

 إرسالية هللا، الكنيسة جـ.
 الدعوة

 ساعة 23

 إرسالية هللا والكنيسة
 والخدمة الشخصيةالدعوة 

 التشكل الروحي
 اإلرشاد والتوجيه
 الكرازة والكنيسة

 اإلرساليات بين الثقافات
 التطور الروحي في الجماعة المحلية

 العبادة المسيحية

3 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
3 

 الخدمة مهارات .د
 ساعة 19

 المساقات االختيارية:
 الوعظ، االهتمام الرعوي والمشورة،

 قيادةأساسيات لخدمة الشبيبة، 
 الكنيسة

 التدريب العملي
 التدريب الداخلي

 تكامل ودمج الخدمة
مساقات اختيارية: تدريبات عملية 

 وداخلية إضافية

 
 
 
10 
1 
3 
3 

 
2 

 المهارات األكاديمية هـ.   
 والدراسات العامة 

 ساعات 10

 مساق التوجيه في الكلية
 1مهارات أكاديمية 
 2مهارات أكاديمية 

 والتطورالنمو البشري 
 التواصل ما بين االشخاص

0 
3 
2 
3 
2 

 20  مساقات اختيارية عامة
 120  المجموع 

 
                                       



 

38 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 ( ADAT. دبلوم متقدم في الالهوت التطبيقي )  جـ
 

 الوصف
ويبني على دبلوم الخدمة المسيحية ، مما يوفر فهًما أعمق  ساعة 180يتكون هذا البرنامج من 

لنظام الالهوت كما هو مطبق في سياق ممارسة الخدمة المسيحية في المجتمع المعاصر. 
كير وكذلك التف في الخدمةالمصممة لتطوير المهارات سيشارك الطالب في األنشطة العملية 

 شاركتهم في القضايا المعاصرة للمجتمع.بشكل نقدي في ما يتعلمونه من خالل تجربتهم وم
 

 (ECTE) تم اعتماد برنامج الدبلوم المتقدم من قبل المجلس األوروبي للتعليم الالهوتي
 .باعتباره مشابًها لدرجة البكالوريوس المهني في الالهوت

 
فة عرماتصل بمركز التعلم المحدد لقد ال يتم تقديم هذا البرنامج بجميع لغات مراكز التعلم. 

 .توفره
 

 
 المخرجات التعليمية للبرنامج

 الطالب الذين يتخرجون بالدبلوم المتقدم في الالهوت التطبيقي سيكون لديهم:
وباإليمان المسيحي خصوصا من وجهة  ( CN1) معرفة أعمق في الكتاب المقدس  -

 (. CN3) ، ومعرفة أساسية في تاريخ الكنيسة ( CN2) نظر وسلية 
 (، ومسؤولية الكنيسة نحو العالم وناسه CN3فهم واضح ورؤية إلرسالية الكنيسة )  -

(CT3 .) 
 (. CN5)  وللعمل مع الناس(  CN4المعرفة األساسية الضرورية لخدمة فعالة )  -
( من خالل  CT1( والتواصل بفعالية )  CP1المهارات لتفسير الكتاب المقدس )  -

 (. CT2سياقات ثقافية مختلفة ) 
(، وتوفير  CP3(، توفير القيادة )  CP2 المهارات للتواصل بوضوح مع الناس ) -

 (. CP4االهتمام الرعوي للناس ) 
 (. CH1) هم المسيحي على حياتهم الشخصية لتطبيق الفالمهارات  -
و  ( CT4النمو في سعيهم للعيش المقدس بأبعاده المتنوعة للحياة اليومية )  -

 (. CH4) من خالل االطالع على األنظمة الروحية المختلفة  ( CH2) الشخصية 
وكخدام مشاركين في إرسالية هللا  ( CH5) لمن يكونون كأشخاص االدراك المتزايد  -

 (. CH3) في العالم 
القدرة على التفكير النقدي والتعامل مع القضايا المعاصرة في المجتمع والكتاب  -

 (. CP5 ،CP6)  المقدس والالهوت
التفكير النقدي للمخرجات التعليمية لتجربتهم  (، CP4) مهم على ممارسة تعل لقدرةا -

 (CP5 ،CP6 .) 
 
 

 الحد األدنى للمتطلبات األكاديمية للتخريج
 الناجحة فقط في البرنامج. عالماتذات ال ساقاتسيتم احتساب الم -
 ساعة ، موزعة حسب التالي: 180على الطالب أن ينهي بحد أدنى  -
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 الساعات المساق المجموعة
 الكتاب المقدس .أ

 ساعة 35
 مقدمة إلى العهد القديم
 مقدمة إلى العهد الجديد

 أساسيات للدراسات الكتابية
 التوراة و/أو أنبياء العهد القديم

 األناجيل اإلزائية و/أو األدب البولسي
 مساقات اختيارية من مجموعتين

5 
5 
5 
5 
5 

10 
 الهوت، تقاليد، وهوية .ب

 ساعة 29
 مقدمة إلى الالهوت

 القداسة والهوية
 العقائد المسيحية

 تاريخ ونظام كنيسة الناصري
 تاريخ الكنيسة

 األخالق المسيحية
 مساقات اختيارية من مجموعتين

3 
3 
6 
3 
5 
3 
6 

 إرسالية هللا، الكنيسةجـ.  
 الدعوة

 ساعة 30

 إرسالية هللا والكنيسة
 الدعوة والخدمة الشخصية

 التشكل الروحي
 التوجيه واإلرشاد
 الكرازة والكنيسة

 اإلرساليات بين الثقافات
 تطور اإليمان في الجماعة المحلية

 العبادة المسيحية
 الخير الشامل للخادم

 مساق اختياري من مجموعة
 

3 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 

 الخدمة مهارات .د
 ساعة 29

 مساقات اختيارية:
 الوعظ، االهتمام الرعوي والمشورة،

 أساسيات لخدمة الشبيبة، قيادة 
 الكنيسة

 التدريب العملي
 التدريب المتخصص
 تكامل ودمج الخدمة

 مراجعة تلخيصية
 مساقات اختيارية: تدريب/ت عملية،
 تدريب/ت متخصصة، تفكير الهوتي

 
 
 
15 
1 
3 
3 
5 
2 

 مهارات أكاديمية وهـ.  
 دراسات عامة

 ساعة 13

 مساق التوجيه
 1مهارات أكاديمية 
 2مهارات أكاديمية 

 النمو البشري والتطور
 التواصل ما بين األفراد

 مساق اختياري من مجموعة

0 
3 
2 
3 
2 
3 

 مساقات عامة
 

 المجموع  
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 ألجل الرسامةالمتطلبات التعليمية . 7
 
لبات األوروبية الحد األدنى من متط المسيحية من كلية الناصري خدمةي برنامج الدبلوم في اليلب

والكفاءة والشخصية األربعة للمحتوى  مخرجاتخل كنيسة الناصري. تتوافق الالرسامة دا

 دمها كنيسة الناصريالتي تستخ مخرجاتفي مناهجها مع ال الكليةستخدمها توالسياق التي 

 ساعة 120أل  (. تشيركنيسة الناصري دليل )من أجل الرسامة  مصدق عليه مساقلوصف 

ساعة تعلم للطالب ، والتي تفي  3600المسيحية إلى ما مجموعه  خدمةلبرنامج الدبلوم في ال

( RCOSACبالمعايير التي وضعتها اللجنة االستشارية لدورة أوراسيا اإلقليمية للدراسة )

 للمناهج المعتمدة.

 

تطوير البرنامج ، اتبع كل مركز تعليمي الحد األدنى من المتطلبات على النحو  في عملية

ساعة  20، وقد استخدم كل مركز تعليمي  فهرسوما بعدها من هذا ال 39فحة المحدد في الص

 أو عن الساعاتمعينة من خالل تقديمها لمزيد من  مساقاتة اختيارية عامة إما لتقوية معتمد

ج. يتيح خيار التوسيع هذا لكل مركز تعليمي أن يكون حساًسا المنهل مساقاتطريق إضافة 

لبعض التحديات والمخاوف السياقية. للحصول على وصف لبرنامج الدبلوم في الخدمة 

 .رسامةالوثيقة المنفصلة متطلبات الالمسيحية المقدم في كل مركز تعليمي ، راجع 

 

للرسامة.  ساعة 120ز الحد األدنى لمتطلبات قد تقرر أيًضا منطقة تابعة لكنيسة الناصري تجاو

نطقة بشكل في كل م رسامةالخدمة المسيحية الالزمة لل التي تتجاوز دبلوم تصنيف المساقاتيتم 

ن نفهم أن المهم أ منفصل ، وفقًا لمتطلبات كل مركز تعليمي. بسبب المتطلبات المختلفة ، من

 سمهروضعتها المنطقة التي سيتم  تطلبات التييحتاج دائًما إلى االمتثال للم رسامةالمرشح لل

 فيها.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

 

 المساق . أرقام8
 

قدم يو المجموعة التي المنطقة و / أ حرفعلى أحرف وأرقام. تحدد األ مساقتحتوي رموز ال

= مقدمة  BIB11في المجموعة. مثال:  لمساقون من رقمين إلى ا. يشير الرقم المكمساقفيها ال

 ت. سيتم أخذفي الدراسا مساقتخذه اليير الرقم األول إلى المدى الذي سللعهد القديم. يش

 ذات مساقاتالبرنامج ؛ يُفضل أن تؤخذ الذات العدد األقل في وقت سابق ضمن  مساقاتال

 .األرقام األعلى في وقت الحق من دراستك

 

الكاملة من أربعة أرقام.  رموز المساقكون لة. تتالكام مساقأدناه ليست رموز ال مساقأرقام ال

هو الجزء األول  THE231xإلى أجزاء معينة.  مقسم مساقإلى ما إذا كان اليشير الرقم الثالث 

 ي يتلقاهالذ الساعات يشير الرقم الرابع إلى عدد الجزء الثاني من تاريخ الكنيسة. THE232xو 

ساعات معتمدة. يشير  6و  0اوح عادة بين . هذه تترلمساقبعد االنتهاء بنجاح من ا الطالب

THE2323  ساعات 3إلى أن الجزء الثاني من تاريخ الكنيسة يتم تقديمه مقابل. 

 

عليمية . قد يتم تقديم البعض في مراكز تالكليةالتي تقدمها  مساقاتجميع ال مساقاتتمثل قائمة ال

مطلوبة ألي من البرامج ولكن يمكن تقديمها كاختيارية  مساقاتعينة فقط. قد ال تكون بعض الم

 أو دراسات موجهة عند الضرورة وإذا كان المعلم متاًحا.

 

 

 المجموعة أ: الكتاب المقدس

BIB 11      مقدمة إلى العهد القديم 

BIB 12      مقدمة إلى العهد الجديد 

BIB 14      أساسيات للدراسات الكتابية 

BIB 21      موسى الخمسة( )أسفاراة التور 

BIB 22      األناجيل اإلزائية 

BIB 23      األدب البولسي 

BIB 24      أنبياء العهد القديم 

BIB 25      األدب اليوحنوي 

BIB 34      الكتابات التاريخية للعهد القديم 

BIB 42      المزامير وأدب الحكمة 

BIB 46      دراسات كتابية متقدمة 

BIB 55      مقدمة أساسية لليونانية الكتابية 
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 الالهوت، والتقاليد، والهوية  ب: المجموعة 
THE 10         مؤتمر الالهوت 
THE 11         مقدمة إلى الالهوت 
THE 13         القداسة والهوية 
THE 211        1العقائد المسيحية 
THE 212        2العقائد المسيحية 
THE 22         تاريخ ونظام كنيسة الناصري 
THE 23         تاريخ الكنيسة 
THE 24         دراسات متخصصة في الالهوت وتاريخ الكنيسة 
THE 25         األخالقيات المسيحية 
THE 31         الهوت جون وسلي 
THE 32         الدفاعيات المسيحية 
THE 34         مقاربة مسيحية لإلسالم 
THE 42         الهوت القداسة الوسلي المعاصر 

 
 المجموعة جـ: إرسالية هللا، الكنيسة، الدعوة

MIS 10        التوجيه واإلرشاد 
MIS 11        إرسالية هللا والكنيسة 
MIS 12        الدعوة والخدمة الشخصية 
MIS 13        التشكل الروحي 
MIS 14        مقدمة إلى التوجيه واإلرشاد 
MIS 41        الخير الشامل للخادم 
PAS 11        تطور اإليمان في الجماعة المحلية 
PAS 21        العبادة المسيحية 
PAS 22        تطور الكنيسة 
PAS 23        دراسات متخصصة في الخدمة الرعوية 
PRC 21        الكرازة والكنيسة 
PRC 23        الخدمة المدنية 
PCR 24        بين الثقافات اإلرساليات    
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 د:   مهارات الخدمةالمجموعة 

MIN 10        مؤتمر الخدمة 
MIN 11        التدريب العملي 
MIN 20        مقدمة إلى موسيقى الكنيسة 
MIN 22        الوعظ 
MIN 23        أساسيات لخدمة الشبيبة 
MIN 24        االهتمام الرعوي والمشورة 
MIN 25        قيادة الكنيسة 
MIN 26        المتخصص التدريب 
MIN 27        الخدمة ودمج تكامل 
MIN 28        دراسات متخصصة في الخدمة المسيحية 

MIN 290      مقدمة إلى التفكير الالهوتي 
MIN 291      التفكير الالهوتي في الحياة والخدمة 

MIN 30        مراجعة تلخيصية 
 

 
 كاديمية والدراسات العامةالمجموعة هـ:   المهارات األ

   ACP10       مساق التوجيه للكلية   
ACP121        1مهارات أكاديمية 
ACP122        2مهارات أكاديمية 
ACP25          القصةفن الخطابة ورواية 
GEN20         لى الفلسفةمقدمة إ 

 GEN22        أديان العالم 
SOC22           البشريوالتطورالنمو  
SOC23          الزواج والعائلة 
SOC24         التواصل بين األشخاص 
SOC31         علم االجتماع العام 
SOC32         مقدمة إلى المشاكل المجتمعية 
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 المساق. وصف 9
 

 المجموعة أ: الكتاب المقدس
 

BIB11 مقدمة إلى العهد القديم 
هذا المساق هو مقدمة ألدب العهد القديم. إنه يفحص الموضوعات والتاريخ والطابع األدبي 

 لكتب العهد القديم ويعكس أهمية رسائلها في المجتمع المعاصر.
 

 .مسبقة متطلبات ليس له مساقهذه ال
 1فإن مقدمة العهد القديم  في جزأين ، ساعات 6لـ  مساقتقديم هذه الحظة: عندما يتم مال

 ، 2أساسي لمقدمة العهد القديم  متطلبهي 
 

BIB12 مقدمة إلى العهد الجديد 
هذا المساق هو مقدمة إلى أدب العهد الجديد. إنه يفحص الموضوعات، الخلفيات التاريخية، 

لكتب العهد الجديد، ويعكس أهمية شهادتهم ليسوع االجتماعية والثقافية ، والطابع األدبي 
 المسيح في المجتمع المعاصر.

 
 هذا المساق ليس له متطلبات مسبقة

 
BIB14 أساسيات للدراسات الكتابية 

الدراسات الكتابية. إنه مصمم لتطوير الفهم والتقدير لسماع كلمة  اسياتيقدم هذا المساق أس
هللا اليوم من خالل الكتاب المقدس. سيركز على تعلم األدوات المناسبة وعملية التفسير الكتابي 
، وفهم مبادئ التفسير الخاصة بأنواع األدب المختلفة في الكتاب المقدس ، والتعامل مع 

 . .لتأويلية التي تؤثر على كيفية تفسير الكتاب المقدس في الكنيسةمختلف القضايا والمشاكل ا
  
 أساسي.متطلب قديم أو مقدمة للعهد الجديد كإما على مقدمة إلى العهد ال مساقال احتوي هذي

 ذا المساق.الكتابية قبل همساقي المقدمة من  النتهاء من كيفضل أن يتم اال
 

BIB21  الخمسة(موسى  )أسفارالتوراة 
هذا المساق عبارة عن دراسة للكتب الخمسة األولى من العهد القديم ، مع االهتمام بالخيط 
السردي الذي يمتد من سفر التكوين إلى سفر التثنية ، والمواضيع الالهوتية التي تنشأ عن هذه 

 ساقمتضمن اليالعبرية. اشخاص. كما المادة ، والطريقة التي تشكل بها التوراة هوية اللغة 
 دمة موجزة عن طرق دراسة هذه الكتب.مق
 

 قة.لدراسات الكتابية كمتطلبات مسبل اسياتالعهد القديم وأس إلىيحتوي هذا المساق على مقدمة 
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BIB22 األناجيل اإلزائية 
هذا المساق عبارة عن دراسة لألناجيل الثالثة األولى ، مع االنتباه إلى سياقها ، وبنيتها األدبية 

دراسة  قمساعرض الينها. سالالهوتية ، باإلضافة إلى أوجه التشابه واالختالف بي، ورسالتها 
تفسيرية لهذه األناجيل بناًء على ترجمة حديثة. يوسع هذا المساق التعلم التأسيسي للطالب من 

الزمة لدراسة ال شرحيةير المهارات التفسيرية والالمواد الكتابية التمهيدية ويوفر فرًصا لتطو
والوعظ والخدمة بشكل فعال. تتم دراسة هذه الكتب في إطار أهميتها بالنسبة  ،المقدسالكتاب 

 للمجتمع اإليماني.
 

إلى العهد الجديد و أساسيات للدراسات الكتابية كمتطلبات يحتوي هذا المساق على مقدمة 
 .مسبقة

 
BIB23 األدب البولسي 

قة خلفية بولس ودراسة تفسيرية الحدراسة لحياة بولس ورسائله ، سيركز المساق على دراسة 
زمة الال شرحيةير المهارات التفسيرية واللجزء من رسائله. يوفر هذا المساق فرًصا لتطو

والخدمة بشكل فعال. تتم دراسة هذه الرسائل في إطار  ،والوعظ ،لدراسة الكتاب المقدس
 أهميتها لبنيان مجتمع اإليمان.

 
عهد الجديد و أساسيات للدراسات الكتابية كمتطلبات يحتوي هذا المساق على مقدمة إلى ال

 مسبقة.
 

BIB24 أنبياء العهد القديم 
هذا المساق هو دراسة لرسالة وخلفية أنبياء العهد القديم. والغرض من ذلك هو تعريف الطالب 
 .بالمبادئ الرئيسية لتفسير نبوءة العهد القديم ، وسياق األنبياء ، واألهمية المعاصرة لرسالتهم

 ن والسابع قبل الميالد. القرنين الثام أنبياء سيتم التركيز بشكل خاص على بعض
 

 قة.لدراسات الكتابية كمتطلبات مسبل اسياتالعهد القديم وأس إلىيحتوي هذا المساق على مقدمة 
 

BIB25 األدب اليوحنوي 
والرؤيا. سيتم إيالء االهتمام  3و  2و  1 ، رسائل يوحنادراسة إنجيل يوحنا وه مساقال اهذ

لسياقهم ، والبنية األدبية ، والرسالة الالهوتية ، والتفسير المعاصر. سيركز المساق على 
الدراسة االستقرائية للنصوص بناءً على ترجمة حديثة. تتم دراسة هذه الكتب في إطار أهميتها 

 بالنسبة للمجتمع اإليماني.
 

مسبقة  تلدراسات الكتابية كمتطلبال ياتساى مقدمة للعهد الجديد وأسيحتوي هذا المساق عل
 مسبق مفضل. متطلبومقدمة للعهد القديم ك
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BIB34 الكتابات التاريخية للعهد القديم 
 ،والقضاة ،السردي للعهد القديم في كتب يشوع لألدبمن دراسة  ساقيتكون هذا الم

والملوك. سوف يستكشف بشكل خاص الطريقة التي يتم بها التعبير عن لغة  ،وصموئيل
 .والهوت سفر التثنية من خالل إعادة سرد تاريخ إسرائيل ويهوذا القديم

 
 قة.الدراسات الكتابية كمتطلبات مسب ياتسايحتوي هذا المساق على مقدمة في العهد القديم وأس

 مفضل.مسبق  متطلبهو  ( سةأسفار موسى الخممساق التوراة ) بالطبع 
 

BIB42 المزامير وأدب الحكمة 
ة( جامعالمن دراسة المزامير وأدب الحكمة في العهد القديم )أيوب ، أمثال وساق يتكون هذا الم

 .دية لهذه األنواععب، مع التركيز على الخصائص األدبية والت
 

 قة.الدراسات الكتابية كمتطلبات مسب ياتسايحتوي هذا المساق على مقدمة في العهد القديم وأس
 

BIB46 دراسات كتابية متقدمة 
 .كتابيا لكتاب المقدس أو موضوًعاكتابًا معينًا من ا ساقيدرس هذا الم

 
لكتابية ت الدراسال ياتسامقدمة إلى العهد القديم ، ومقدمة للعهد الجديد ، وأس ساقاتتعتبر الم

 اتالمجموعة ، في حوار مع المعلم ، وضع متطلب. يجوز لرئيس مساقمن متطلبات هذه ال
 .مساقإضافية حسب موضوع ال

 
BIB55 مقدمة أساسية لليونانية الكتابية 

ة . يمّكن الطالب من قراءكتابيةظيفية باللغة اليونانية اليمنح هذا المساق الطالب معرفة و
موس ث عن كلمة في قااألبجدية اليونانية ومعرفة المصطلحات النحوية األساسية من أجل البح

، والعمل مع القواميس الالهوتية ، واستخدام تعليقات العهد الجديد التي تشير إلى اللغة األصلية 
 لنقدا قرارات مستنيرة بشأن بشكل أكثر فاعلية ، واستخدام برامج الكتاب المقدس التخاذ

 ومعنى النص اليوناني األصلي. يالنص
 

للدراسات الكتابية ومقدمة للعهد الجديد  ياتساأس علىيحتوي كتابي متقدم ، و ساقهذا م
 كمتطلبات مسبقة.
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 المجموعة ب: الالهوت، التقاليد، الهوية
 

THE10 مؤتمر الالهوت 
دمة خأو التحضير لل خدمةفي الالذين المشاركة في مؤتمر لألشخاص  مساقتضمن هذه الي

 .والتفكير / التطبيق الالحق
 

 .متطلبات مسبقة معينة اعتماًدا على المؤتمرقد يكون لهو ،لجميع الطالب مفتوح مساقال اهذ
 

THE11 مقدمة إلى الالهوت 
الحاجة إلى التفكير الالهوتي في المجتمع المسيحي والحياة الشخصية  ساقيستكشف هذا الم

، والمصطلحات األساسية  أرميني -وسلي ويعرف الطالب على علم الالهوت من منظور 
 نظيم الالهوت كنظام أكاديمي.وت
 

األولى التي يلتحق بها  مساقاتمن بين ال مساقكون هذه اليمن الناحية المثالية ، يجب أن 
 الطالب.

 
THE13 القداسة والهوية 

الكمال المسيحي كما يدرسها جون المفهوم الكتابي للقداسة ، وعقيدة  ساقا الميستكشف هذ
 -لي الوستقليد السلي في القرن الثامن عشر ، وعقيدة التقديس الكامل كما يعبر عنها و

ؤال حول كيف رميني. من خالل هذا المسح الكتابي والالهوتي والتاريخي ، سيُطرح الساأل
 عن هويتها في الثقافة المعاصرة.إلى التعبير الوسلية تحتاج طوائف القداسة

 
 مسبقةهذا المساق ليس له متطلبات 

 
THE211  1العقائد المسيحية 

للعقائد الرئيسية للكنيسة المسيحية من  من جزأيناستكشاف جزء من سلسلة  وه مساقال اهذ
. سيركز هذا الجزء بالذات على هللا وما يمكن معرفته عنه كنقطة الوسلي القداسة تقليدمنظور 

 انطالق للوجود.
 
 أساسي له. متطلبالالهوت كمة في علم هذا المساق على مقد حتويي

 
THE212  2العقائد المسيحية 

حية من المسي للعقائد الرئيسية للكنيسة من جزأين استكشاف جزء من سلسلة وه ا المساقهذ
. سيركز هذا الجزء الخاص على العقائد المتعلقة بالعالقة بين هللا الوسلي القداسة منظور تقليد

 والبشرية.
 
أساسي له. من المفضل ، ولكن  متطلبدمة في علم الالهوت كمساق على مقهذا ال حتويي

 .1العقائد المسيحية  أوال ليس مطلوبًا ، أن يأخذ الطالب
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THE22 تاريخ ونظام كنيسة الناصري 

يعّرف هذا المساق الطالب بالتراث التاريخي والهيكل التنظيمي لكنيسة الناصري. يتم االهتمام 
والالهوتية والشخصية التي أدت إلى ظهور المذهب ووظائف الكنيسة بالعوامل التاريخية 

 .قليممستوى المحلي ومستوى اإلعلى ال
 
 على كل من القداسة والهوية وتاريخ الكنيسة كمتطلبات مسبقة مفضلة. مساقال احتوي هذي

 
THE23 تاريخ الكنيسة 

المبكرة حتى الوقت الحاضر ، هذا المساق هو مقدمة لتاريخ الكنيسة والهوتها من الفترة 
 .كما هو معبر عنه في المسيحية الغربية والشرقية

 
 ، سيتم التأكيد على فترات مساقمسبقة. اعتماًدا على موقع ال متطلباتليس له  مساقال اهذ

 معينة في تاريخ الكنيسة أكثر من غيرها.
 

THE24 دراسات متخصصة في الالهوت وتاريخ الكنيسة 
 .عقيدة مسيحية معينة أو فترة محددة في تاريخ الكنيسة لمساقيدرس هذا ا

 
( تاريخ مساقات) مساقو / أو  2و  1عقائد المسيحية ال يحتويالهوتي متقدم و ا مساقهذ

لبات متط ، في حوار مع المعلم ، وضع يجوز لرئيس المجموعةالكنيسة كمتطلبات أساسية. 
 .مساقإضافية حسب موضوع ال

 
THE25 ات المسيحيةاألخالقي 

إلى مساعدة الطالب على تكوين مقاربة شخصية لألخالق والقضايا  ساقيهدف هذا الم
. لوسلياتقليد العنها المقدس ومذاهب الكنيسة كما يعبر األخالقية تكون وفية لشهادة الكتاب

القة بين لعحلل ايليم األخالقية للكتاب المقدس ، وستعرض التعايسوف  مساقوهكذا ، فإن ال
فحص تعاليم النظم األخالقية الرئيسية. إذا كان ذلك مناسبًا للسياق ، يالالهوت واألخالق ، و

 فسيتم فحص القضايا األخالقية ذات الصلة بالتفصيل.
 

ومقدمة للفلسفة  الدراسات الكتابية ، ياتسا، وأس 2على العقائد المسيحية  ساقيحتوي هذا الم
 ة.األساسية المفضل متطلباتهباعتبارها 

 
THE31 الهوت جون وسلي 

سلي ورحلته الروحية وتطور تفكيره الالهوتي. ستتم دراسة تاريخية لجون و وه مساقال اهذ
دراسة الموضوعات الرئيسية في الهوته مع التركيز بشكل خاص على إعالنه عن الكمال 

 .المسيحي
 

 .مسبقةبات لعقائد المسيحية كمتطلتاريخ الكنيسة وا يحتوي على ساقهذا الم
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THE32 علم الدفاعيات المسيحية 
االنضباط الالهوتي للدفاعيات والقضايا الدفاعية المختلفة التي تتحدى  ساقيستكشف هذا الم

 .يسةللكن رساليةبات المسيحية لدعم المهمة اإلالمسيحية المعاصرة باإلضافة إلى االستجا
 

 ن.والعقائد المسيحية كمتطلبين أساسيييشتمل هذا المساق الالهوتي على مقدمة في الفلسفة 
 

THE34 مقاربة مسيحية لإلسالم 
يقدم هذا المساق مقدمة شاملة لمعتقدات وممارسات اإلسالم مع التركيز بشكل خاص على 
شرح العقيدة المسيحية للمسلمين وإرساء أسس خدمة المجتمعات المسلمة في الثقافات ذات 

 .األغلبية غير المسلمة
 

 مسبقةكمتطلبات  2و  1د المسيحية المساق على مقدمة في علم الالهوت ، والعقائيحتوي هذا 
 ، وأديان العالم والدفاعيات المسيحية كمتطلبات مسبقة مفضلة.

 
THE42 الهوت القداسة الوسلي المعاصر 

مع إيالء  المعاصر الهوت القداسة الوسلي التطورات في مناقشات  ساقيدرس هذا الم
 .يدة القداسةاهتمام خاص لعق

 
ئد المسيحية وعلم الالهوت لجون على القداسة والهوية والعقا االهوت هذال مساق يحتوي

  .وسلي كمتطلبات مسبقة له
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 المجموعة جـ:  إرسالية هللا، الكنيسة، الدعوة
 

MIS10 التوجيه واإلرشاد 
وتطورهم الشخصي. قد يشمل التوجيه تم تصميم هذا النشاط لمساعدة الطالب في دراستهم 

مجموعة واسعة من األنشطة ، والتي تهدف جميعها إلى المساعدة في توجيه تطور الطالب 
، سواء من خالل اإلرشاد األكاديمي ، أو العبادة الجماعية ، أو التوجيه الروحي ، أو مناقشة 

 .مجموعة صغيرة حول القضايا ذات الصلة المتعلقة بدراساتهم
 

كحد أدنى من التوجيه  ساعة  0.5التوجيه هو مطلب لجميع البرامج. يجب الحصول على 
في بداية دراسات  التوجيه أول مساقؤخذ يمناهج الدراسية. يجب أن من ال ساعة 30مقابل كل 

 .الكليةالطالب في 
 

MIS11 إرسالية هللا والكنيسة 
. من خالل للخدمة نظر إرساليةالطالب لوجهة هذا المساق عبارة عن دورة تمهيدية تعرض 

( ، سيستكشف الطالب الطبيعة األساسية Missio Deiي كتابي إلرسالية هللا )استكشاف الهوت
للكنيسة كجسد المسيح في العالم ، المدعو إلى الوجود للتعاون مع هللا في تحقيق رسالته على 

 .األرض
 

األولى التي يأخذها الطالب الجدد ، ألنها تقدم  مساقاتمن بين ال مساقال اكون هذييُفضل أن 
 .الكليةفي منهج  رساليجوهر اإلال
 

MIS12 الدعوة والخدمة الشخصية 
الشخصية هي دورة تمهيدية تعرض الطالب لمفاهيم الدعوة الشخصية ، الخدمة الدعوة و إن

  ساقميستكشف هذا ال هللا والكنيسة.، ورسالة  سابق مساقياق المواد المقدمة في وتتصل بس
معنى العثور على مكان شخصي للخدمة والمعنى ضمن خطة هللا وملكوته ، في ضوء مواهب 

 مساقذا الللدعوة ، ولكن هالفرد وقدراته وتراثه. سيتم استكشاف المفاهيم الالهوتية والتاريخية 
ساهمة ا مع المهو أيًضا إلى حد كبير انعكاس لشخصية الفرد ومحاولة أن يصبح أكثر ارتياحً 

 المحتملة الفريدة للفرد في إرسالية هللا والكنيسة.
 

 مسبق مفضل. متطلبة هللا والكنيسة كيرسالإ يحتوي على ساقهذا الم
 

MIS13 التشكل الروحي 
يسعى هذا المساق إلى إيصال فهم لوسائل النعمة وتأسيس أنظمة روحية في حياة الطالب 

يحتاج إلى تحول مقدس. يتم إعطاء الوقت للتخصصات الذين يستعدون للخدمة لعالم محطم 
 شكلن التم في كل ميلتطبيق التعل مساقة ، ويتم توفير الفرص طوال الالروحية الكالسيكي

 .مشتركالروحي الشخصي وال
 

 .مسبق مفضل متطلبة هللا والكنيسة كيرسالإ يحتوي على  ساقهذا الم
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MIS14 مقدمة إلى التوجيه واإلرشاد 
ي ف التوجيه المنهجي مساقعد بمثابة إعداد ليُ الطالب بمفهوم التوجيه و ا المساقعّرف هذيُ 

 .الكلية
 

 ال يوجد متطلبات مسبقة لهذا المساق.
 

MIS41  للخادمالخير الشامل 
سبل  تكشفويس خدمتهفي  خادمات المختلفة التي سيواجهها اليستكشف هذا المساق التحدي

يسعى إلى البناء على المبادئ والتخصصات التي تم تعلمها . خدمةالبقاء جيًدا في ال
وممارستها في حياة الطالب الذين يستعدون للخدمة وفي عالم محطم يحتاج إلى تحول 

 .مقدس
 

على الدعوة والخدمة الشخصية والتنشئة الروحية كمتطلبات مسبقة  مساقحتوي هذه الي
 .مفضلة

 
PAS11 تطور اإليمان في الجماعة المحلية 

تستكشف مكان وأهمية ودور التعليم المسيحي )التلمذة( في سياق الخدمة  تمهيدي مساق اهذ
الكلية للكنيسة المحلية ، وتركز على تنمية اإليمان للمؤمنين من جميع األعمار. ستتم دراسة 

 .مساقات التربوية وتطبيقها طوال الاألسس الالهوتية والمبادئ والممارس
 

لبشري لنمو االقداسة والهوية ، ورسالة هللا والكنيسة ، باإلضافة إلى ا علىساق يحتوي هذا الم
 مسبقة مفضلة. متطلباتوالتطور ك

 
PAS21 العبادة المسيحية 

على مساعدة الطالب على تطوير الهوت العبادة وفهم واضح للعالقة بين  ساقيركز هذا الم
أسلوب حياة العبادة اليومية للمؤمن وأنشطة العبادة األسبوعية للجماعة. يتم إيالء اهتمام خاص 

دم ، الألساس الكتابي للعبادة ، والتطور التاريخي للعبادة والليتورجيا ، والحياة الروحية للخ
 تلفة لخدمة العبادة ، واستكشاف نماذج العبادة ذات الصلة لكنيسة اليوم.والعناصر المخ

 
 .مسبق مفضل متطلبة هللا والكنيسة كيرسالإ ا المساق يحتوي علىهذ
 

PAS22 تطور الكنيسة 
كيف يمكن للجماعة المحلية أن تنظم نفسها لتنمو ككنيسة مرسلة وتطور  ساقيدرس هذا الم

 .الخدمات المناسبة للوصول إلى الناس في الخارج ورعاية شعبها
 

إرسالية هللا والكنيسة ، الكرازة والكنيسة ، وقيادة الكنيسة كمتطلبات  يحتوي على ساقهذا الم
 مسبقة مفضلة.

 
 

PAS23 دراسات متخصصة في الخدمة الرعوية 
 المحدد. تقديمهعتمد على ي، ألنه  مساقعلى وصف محدد لل مساقال احتوي هذيال 
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PRC21 الكرازة والكنيسة 
ما بعد  في سياقات باإلنجيل الذي يعيشالوصول إلى الناس  كيف يمكن مساقيستكشف هذا ال

الحداثة / الشيوعية وما بعد المسيحية ، وكيف يمكن زرع الكنائس المرسلة. سيتم فحص 
وتقييم طرق مختلفة للوصول إلى الناس باإلنجيل وغرس المجتمعات الدينية. إن التركيز 
الكتابي المرسلي ضمن هذه السياقات سيعمل على تعزيز الشغف لدى كل طالب للوصول إلى 

 هم واآلخرين من خالل زرع مجتمعات من اإليمان المسيحي.جيل
 

 على إرسالية هللا والكنيسة ومقدمة للفلسفة كمتطلبات مسبقة مفضلة. لمساقيحتوي هذا ا
 

PRC23 الخدمة المدنية 
 فرص من تحققالتحديات التي يواجهونها ، والعلى المدينة وسكانها و مساقركز هذه اليس
يستكشف دعوة هللا للكنيسة لتكون شاهدة للمسيح وملكوت هللا في  في المدينة. سوف خدمةال

 .المدينة والطرق ووجهات النظر التي قد تسهل خدمة صحية مع الناس الذين يعيشون هناك
 مسبق مفضل. متطلبة هللا والكنيسة كيرسالإ يحتوي على ساقهذا الم

 
PRC24 اإلرساليات بين الثقافات 

متعددة الثقافات في كل من الخارج وداخل مجتمعنا.  رسالياتاإليبحث هذا المساق في أهمية 
سيزود الطالب بفهم ووعي بالمصطلحات والممارسات المهمة المتعلقة باإلرساليات بين 
الثقافات باإلضافة إلى تعزيز دعوتهم لخدمة اآلخرين وتعليمهم عن المسيح. يعد السياق الثقافي 

 ق النظري / العملي.للتواصل أيًضا مجااًل مهًما للتطبي
 

على إرسالية هللا والكنيسة باإلضافة إلى التواصل بين األشخاص كمتطلبات  مساقيحتوي هذا ال
 مسبقة مفضلة.
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 المجموعة د : مهارات الخدمة
 

MIN10 مؤتمر الخدمة 
تفكير وال خدمة أو التحضير لل لخدمةاركة في مؤتمر لألشخاص في االمش ا المساقتضمن هذي

 ./ التطبيق الالحق
 

 .متطلبات مسبقة معينة اعتماًدا على المؤتمر قد يكون لهلجميع الطالب و مفتوح مساقال اهذ
 

MIN11 التدريب العملي 
التدريب العملي للطالب باكتساب خبرة عملية خاضعة لإلشراف من خالل  ساعاتتسمح 

 المحلي أثناء فترة الدراسة. يتم اكتساب ساعات المشاركة في خدمة كنيستهم المحلية أو السياق
مستمرة ونشطة.  خدمةلمشاركة في فريق أو مجموعة التدريب العملي من خالل االنضمام وا

ألولئك الذين يتم خدمتهم لساعات  خدمةطالب داخل الفريق ومساهمة اليجب تقييم مشاركة ال
 التدريب العملي التي سيتم اكتسابها.

 
. لكليةاالمبنية في جميع برامج  خدمةمتطلبات المشاركة العملية للفي تلبية  مساقساعد هذه الي

مساق وقبل أخذ ال ساعة 60خالل أول  مساقمستحسن أن يأخذ الطالب هذه المن ال
 .المتخصص

 
MIN20 مقدمة إلى موسيقى الكنيسة 

الموظفين ، واآلالت الموسيقية وموسيقى  مفهومالمساق مقدمة أساسية وعملية ليقدم هذا 
الكنيسة )الغناء الجماعي ، وعلم الترانيم ، والموسيقى اآللية ، والمرافقة ، والجوقة(. سيتم 
تزويد الطالب بفهم أساسي للموسيقى المكتوبة ، والتي يمكن أن تساعده في مجموعة متنوعة 

على مهارات الليتورجيا ، مثل  مساقركز اليات بما في ذلك التحضير للعبادة. من اإلعداد
اختيار األغاني المناسبة للعبادة ، وقيادة الغناء الجماعي ، ومعرفة مجموعة األغاني المسيحية 

 .والمعايير األساسية لموسيقى الكنيسة الجيدة
 

 يحتوي هذا المساق على العبادة المسيحية كمتطلب مسبق مفضل.
 

MIN22 علم الوعظ 
، مع التركيز بشكل خاص على  وإلقاءها عظةللطالب أساسيات بناء اليقدم هذا المساق 

 .التفسيرية لعظاتا
 

هي مقدمة للعهدين القديم والجديد ، وأسس الدراسات الكتابية.  مساقال االمتطلبات األساسية لهذ
 مسبقة مفضلة. متطلباتلكنيسة والعبادة المسيحية هي إن إرسالية هللا وا

 
MIN23  أساسيات لخدمة الشبيبة 

هذا المساق هو استكشاف لمختلف الجوانب الالهوتية واالجتماعية والتعليمية لخدمة الشباب 
، مع التركيز على التأثيرات الثقافية والتشكيلية على الشباب. سيتعرض الطالب لرؤية شاملة 

 باب.لمختلف نماذج خدمة الشباب ، مع تطوير نهجهم الخاص لممارسة خدمة الش
تنمية اإليمان بالجماعة المحلية والنمو البشري والتنمية كمتطلبين  مساق علىال اهذ يحتوي

 أساسيين.
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MIN24 االهتمام الرعوي والمشورة 
كنهج شامل لتقديم التوجيه  الرعوي هتمامالنظرية وأفضل الممارسات لال مساقتناول الي

ات واألساليب األساسية لرعاية نمو والدعم والمشورة الرعوية للمجتمع. يركز على المهار
 ./ الشخصية خاصةعامل مع األزمات والقضايا الالناس والت

 
 حتوي على التواصل بين األشخاص والنمويأي متطلبات مسبقة ، ولكنه  ا المساقتطلب هذيال 

 البشري والتنمية كمتطلبات مسبقة مفضلة.
 

MIN25 قيادة الكنيسة 
ل ك مساقتحدى الية واإلدارة في الجماعة المحلية. بنظرية القياديعّرف هذا المساق الطالب 

يادة وفقًا ي القطالب ليصبح قائًدا / راعيًا يشبه المسيح في بيئة الكنيسة المحلية وأن يعط
 ها.لمواهبه / مواهب

 
هي التواصل بين األشخاص ، ورسالة هللا والكنيسة ،  مساقلمتطلبات األساسية المفضلة للا

 والدعوة والخدمة الشخصية.
 

MIN26 التدريب المتخصص 
، يطور  عضو الطاقم / خادم. تحت إشراف خدمةتدريب الطالب على ممارسات اليعّرف ال

 ويفهم وظيفته والمسؤوليات التي تنطوي عليها. لخدمةالطالب المهارات األساسية ل
 

 التدريب خالل النصف الثاني من دراسات الطالب.يتم 
 

MIN27 الخدمة ودمج تكامل 
المختلفة المتعلقة بالخدمة في نموذج لخدمة الكنيسة  لمساقاتإلى دمج ا ا المساقهدف هذي

 المحلية ، كما أنها تقيم قدرة الطالب على الخدمة.
 
 15ؤخذ في آخر يالمسيحية وسوف  خدمةلبرنامج ال حجر الزاوية مساقبمثابة  ا المساقهذ

 ساعة
 

MIN28 دراسات متخصصة في الخدمة المسيحية 
ضايا عملية موضوعات الهوتية محددة ذات صلة بالخدمة المسيحية أو ق ساقيدرس هذا الم

 خدمةفي ال خداممحددة يواجهها ال
 

و /  مثل التدريب العملي مساقاتباإلضافة إلى  يات الخدمةأساسبعض الكورسات المتعلقة ب 
 .ا المساقلطالب هذمتطلبات  خليلتدريب الداأو ا
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MIN290 مقدمة إلى التفكير الالهوتي 

ردية واستكشاف الخبرة الفيعّرف هذا المساق الطالب على االنضباط في التفكير الالهوتي ، 
في المحادثة مع حكمة التراث الديني والحاجة إلى التفكير الالهوتي في المجتمع  مشتركةوال

 .المسيحي وحياة الفرد الشخصية
هي أن عملية التفكير الالهوتي مضمنة في تطوير الطالب في المحتوى والكفاءة  مساقطبيعة ال

ت فيما مل تأمالوالشخصية والسياق في جميع أنحاء الدراسات ، وبالتالي ، سيقوم الطالب بع
 مساقاتو التطبيق العملي مساقاتوالمعرفة المكتسبة من خالل يتعلق بالتطبيق العملي 

 .الموجه المحتوى
 

ع ط. يتم تشجيؤخذ مرة واحدة فقيالتمهيدي ليس له أي شروط مسبقة ويمكن أن  مساقهذه ال
،  ساقا المخذ هذبعد فترة وجيزة من أفي التفكير الالهوتي  تدريبي مساقالطالب على أخذ 

 ربما في نفس العام الدراسي.
 

MIN291 التفكير الالهوتي على الحياة والخدمة 
تكشاف واسللطالب فرصة التطبيق العملي في مجال التفكير الالهوتي ،  مساقيوفر هذا ال

في المحادثة مع حكمة التراث الديني والحاجة إلى التفكير الالهوتي  مشتركةالخبرة الفردية وال
 .في المجتمع المسيحي والحياة الشخصية

هي أن عملية التفكير الالهوتي مضمنة في تطوير الطالب في المحتوى والكفاءة  مساقطبيعة ال
الت فيما أموالشخصية والسياق في جميع أنحاء الدراسات ، وبالتالي ، سيقوم الطالب بعمل ت

 اقاتمسل دورات التطبيق العملي ويتعلق بالتطبيق العملي والمعرفة المكتسبة من خال
 الموجه. المحتوى

 
 اقمسال احتوي هذيعدة مرات أثناء دراستهم ، لذلك  مساقال ايتم تشجيع الطالب على أخذ هذ

لعملي. ا لتدريبمساق اقة ، اعتماًدا على وقت أخذ محتوى مختلفة كمتطلبات مسب مساقاتعلى 
 ى.للمرة األول مساقتي قبل أن يأخذ الطالب هذه الفي التفكير الالهو مقدمة يطلب أخذ مساق

 
MIN30 مراجعة تلخيصية 

تسبوها كإلى مساعدة الطالب على تجميع المعلومات التي ا التلخيصية تهدف المراجعة النهائية
والتطبيق العملي لتطبيقها بشكل أكثر فعالية في  ،والنمو الروحي مساقات،العمل من خالل 

 حياتهم وخدمتهم في السياق.
 
تم مج الالهوت التطبيقي وسيللدبلوم المتقدم في برنا حجر الزاوية مساقبمثابة  مساقال اهذ

 .ساعة 15خالل آخر ه أخذ
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 المجموعة هـ : المهارات األكاديمية والدراسات العامة
 

ACP10 مساق التوجيه في الكلية 
 .ي الكليةف مساقاتألخذ  ضرورية الالزمةات الللطالب المعلوم مساق التوجيه هذاوفر ي

 
 .آخر مساقؤخذ قبل أي يالدخول المطلوب لجميع الطالب ويجب أن  مساق هومساق التوجيه 

 
ACP121  1مهارات أكاديمية 

للمهارات األكاديمية التي تعّرف الطالب بالمهارات  مساقيناألول من  وه مساقال اهذ
ابية( لكتوتطور مهارات االتصال والبحث )ا الكلية،األساسية الالزمة ألداء أكاديمي ناجح في 

 .خدمةالمفيدة في سياق ال
 

والتفكير األساسية وتعليم الطالب  ،على تطوير مهارات التفكير 1تعمل المهارات األكاديمية 
 ير عن أنفسهم بوضوح والحوار مع اآلخرين ؛ يقدم أنواًعا مختلفة من الكتابة فيكيفية التعب

 ؛ ويزود الطالب بالمهارات األساسية في كتابة المقاالت. الخدمةسياق وفي  الكلية ،
 

 ل، ويفض الكليةاألولي التي يأخذها الطالب في  الساعة 15 ـأل خالل ا المساقيجب تقديم هذ
 . ACP1000 نة وجيزة مأن يكون ذلك بعد فتر

 
ACP122  2مهارات أكاديمية 

للمهارات األكاديمية التي تعّرف الطالب بالمهارات  مساقينالثاني من  ا المساق هوهذ
ابية( لكتوتطور مهارات االتصال والبحث )ا الكلية،األساسية الالزمة ألداء أكاديمي ناجح في 

 .خدمةالمفيدة في سياق ال
 
لتطوير المزيد من مهارات التفكير النقدي  ولاأل مساقعلى ال 2األكاديمية المهارات  بنيت

 .وتزويد الطالب بمهارات البحث األساسية
 

 45 ألـ ؤخذ خالليأساسي ويجب أن  متطلبك 1على المهارات األكاديمية  لمساقا احتوي هذي
بل أن ق مساقم العلى نحو مفضل ، يجب تقدي .الكليةاألولي التي يأخذها الطالب في  الساعة

 الروحي. شكلالمطلوبة لبرنامج الت مساقاتتتجاوز ال مساقاتيأخذ الطالب 
 

ACP25 فن الخطابة ورواية القصة 
إلى تطوير مهارات التحدث أمام الجمهور ومساعدة الطالب في العثور  مساقال اهدف هذي

على صوتهم باإلضافة إلى ترسيخ المصداقية وتطوير الثقة بالنفس كمتحدثين. ينصب التركيز 
الرئيسي على إعداد الكالم والتنظيم وإلقاء الخطاب ، مع مكونات إضافية تغطي تحليل 

لتقنيات سرد القصص. سيقوم الطالب بتطبيق المحتوى  الجمهور والقضايا األخالقية ومقدمة
 .مساقل إلقاء عدد من الخطب طوال الوتعزيز مهاراتهم من خال

 
والتواصل بين األشخاص كمتطلبات مسبقة  1على المهارات األكاديمية  مساقال احتوي هذي

 مفضلة.
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GEN20 مقدمة إلى الفلسفة 
الرئيسية في الفلسفة األوروبية باإلضافة إلى أهم يقدم هذا المساق للطالب المدارس الفكرية 

الموضوعات / المفاهيم التي تناولها هؤالء المفكرون. سيتم إيالء اهتمام خاص للتفاعالت 
مع الالهوت المسيحي والمواضيع ذات الصلة المعاصرة ، وبالتالي تجهيز الطالب لفهم 

 .أفضل لكيفية تفكير الناس في سياقهم ورؤيتهم للعالم
 

 .أساسي له متطلباق على مقدمة في علم الالهوت كيشتمل هذا المس
 

GEN22 أديان العالم 
يدرس المساق العديد من األديان العالمية الرئيسية )بخالف المسيحية( واأليديولوجيات 
واألديان الشعبية )التقليدية(. سيكون التركيز بشكل خاص على ديانات العالم التي لها تأثير 

المحلي. يدرس المساق مؤسسيهم وتاريخهم ، وكتاباتهم المقدسة ، ومعتقداتهم ، في السياق 
 وطقوسهم من أجل فهمهم وتطوير موقف محترم تجاههم.

 
 ال يوجد متطلبات مسبقة لهذا المساق.

 
SOC22 النمو والتطور البشري 

 ب بتطورهو تعريف الطال ساقموي. الهدف من هذا الممقدمة في علم النفس التن ا المساقهذ
اإلنسان من خالل دورات الحياة. سيتم التأكيد على قيمة المنظور التنموي كطريقة مفيدة 
لعرض السلوك البشري ، بالنظر إلى التنمية البشرية من خالل السياقات الجسدية والمعرفية 
واالجتماعية والشخصية. كما سيتم التأكيد على دور األسرة واألقران ووسائل اإلعالم 

 سة والمدارس.والكني
 

 ال يوجد متطلبات مسبقة لهذا المساق.
 

SOC23 الزواج والعائلة 
تمهيدي يهدف إلى تزويد الطالب بالمعرفة حول الزواج والعالقات  مساقالزواج واألسرة هو 

األسرية. تم التشديد على مفهوم أن الزواج والعائلة هما نظامان من العالقات يعمالن داخل 
 األخرى في بيئتهم. أنفسهم ومع األنظمة

 
 ال يوجد متطلبات مسبقة لهذا المساق.

 
SOC24 التواصل بين األشخاص 

هو في المقام األول دراسة لنظرية االتصال وتطبيقها على العالقات الشخصية.  ساقهذا الم
تشمل الموضوعات التي يتم تناولها في هذه الدورة: طبيعة االتصال ، والهوية الذاتية ، 
واإلدراك ، واللغة ، واالستماع ، والتواصل غير اللفظي ، وحل النزاعات ، والتعبير العاطفي 

 (.CMCكمبيوتر )، والتواصل عبر ال
 

 ال يوجد متطلبات مسبقة لهذا المساق.
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SOC31 علم االجتماع العام 
دراسة العناصر األساسية للتفاعل البشري ، الثقافة  مقدمة في علم االجتماع. إنه مساقال اهذ

، التنشئة االجتماعية ، التنظيم ، السلوك الجماعي ، التقسيم الطبقي ، التحضر ، السكان ، 
 .ر االجتماعي والمؤسسات المجتمعيةالتغيي

 
 ال يوجد متطلبات مسبقة لهذا المساق.

 
SOC32 مقدمة إلى المشاكل المجتمعية 

في  سليةوالكنيسة المقدمة للمشاكل االجتماعية الحالية التي قد تواجهها  ساقيعطي هذا الم
القضايا من  الطالب على فهم ساقلدراسات االجتماعية في هذا المسياق المجتمع. تساعد ا

الجوانب النظرية والعملية والنظر في االستجابات المسيحية المختلفة في السياق المحلي 
 للطالب.

 
 والنمو ،ةأساسي ، وإرسالية هللا والكنيس متطلبعلى علم االجتماع العام كا المساق حتوي هذي

 أساسية مفضلة. تطلباتالبشري  كم والتطور
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الكلية دليل. 10  
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إلدارةمة والعاالقيادة ا. 11  
 

 ة:الكيانات المختلفة التالي إلى  كلية الناصري األوروبية تنقسم القيادة واإلدارة العامة لـ

 

 مجلس األمناء

. تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم e.Vاألوروبية  هذه هي الهيئة اإلدارية لكلية الناصري

 ومندوبين يتم اختيارهم من قبل ويمثلون المقاطعات والذين هم أعضاء في المنطقة المفوضة.

 
 
 
 
 
 اللجنة التنفيذية 
Chairman/officer Mr. Peter Ullinger 
Vice-Chairman/officer Rev. AntonieHolleman 
Secretary/officer Mr. Philippe Batreau 
Rector (ex officio) Rev. MáriaGusztinnéTulipán 
Eurasia Regional Director (ex officio)  Rev. Jim Ritchie  
Eurasia Education Coordinator (ex officio) Rev. StéphaneTibi 
 
  أعضاء مجلس األمناء
Almeida, Silas (Portugal)  
Batreau, Philippe (France)  
Bejtja, Sonila (Albania-Kosova) 
Cristurean, Aurel (Romania) 
De Bruijn, Harry (the Netherlands) 
Fink, Daniel (Italy) 
Georgieva-Yordonova, Zhaneta (Bulgaria) 
Gimon, Zina (Ukraine) 
Glendenning, Martin (Croatia) 
Gusztin, Imre (Hungary) 
Holleman, Antonie (the Netherlands) 
Ortiz Bautista, Yanet (Spain) 
Ullinger, Peter (Germany) 
Wahl, Martin (Germany) 
Representative from Armenia  
Representative from Central Asia  
Representative from Russia North and South  
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 :أعضاء مجلس األمناء السابقون
Rector 
Eurasia Regional Director 
Eurasia Education Coordinator 
 

 فريق القيادة 
 وهو مسؤول أمام مجلس األمناء وكذلك أمام منطقة للكليةالقيادة  (LT) يعطي فريق القيادة 
    من المناصب الفريق يتكون الفريق. أوراسيا لكنيسة الناصري. رئيس الجامعة هو رئيس 

 التالية:
    

Rector MáriaGusztinnéTulipán 
 
Director of Curriculum Development and 
Quality Assurance Fernando Almeida     
 
Director of Information Technology,  
and Library Services    Alan Schrock 
  
Registrar      Raquel Pereira 
 
 

 لجنة المناهج
لديهم المسؤولية عن أعضاء اللجنة  الكلية لجنة المناهج الدراسية هي المسؤولة عن المناهج في

مجموعة معينة من المناهج الدراسية أو على بعض مجاالت ضمان الجودة. تتكون اللجنة من 

 :األشخاص التالية أسماؤهم
                                      

 
Committee Chair (Director of Curriculum Development and Quality 

Assurance) Fernando Almeida 
 
Cluster Chairs 
 Cluster A (Bible)     Wolfgang Köhler 
 Cluster B (Theology, Tradition and  
  Identity)    Olga Druzhinina 
 Cluster C )God’s Mission, the Church,  
  Vocation)   Gideon de Jong 

 Cluster D (Ministerial Skills)  Matteo Ricciardi 
 Cluster E (Academic Skills and   
  General Studies) Matteo Ricciardi 
 
 
Rector (ex-officio)    MáriaGusztinnéTulipán 
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 أدوار إضافية لإلدارة العامة
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المراكز التعليمية. 12  
 
 

يحتوي  . والخدمات التعليمية للطالب من خالل مراكز التعلم لكليةيتم تقديم البرامج التعليمية ل

ومسؤول خطاب   كل خطاب اعتماد على ثالثة كيانات إدارية أساسية: منسق خطاب االعتماد 

 .في كل مركز تعليمي    االعتماد ولجنة خطاب االعتماد. ممثل الهيئة الطالبية هو دور منتخب
 

ج ا: مسؤول عن توفير القيادة الالزمة لمركز التعلم من أجل تنفيذ تسليم منهمركز التعلم منسق 

 التنسيق المعتمد.

 

في العمليات اإلدارية لمركز  مركز التعلم: مسؤول عن مساعدة منسق مركز التعلم  إداري

 التعلم.

 

 مركز التعلم .لجنة مركز التعلم: مسؤولة عن اإلشراف على عمليات 
 

 للحصول على معلومات إضافية حول هذه المراكز ، قم بزيارة المواقع المحددة أدناه.
 
 
Albania-Kosova Learning Centre 
https://albkos.eunc.edu/ 
 
Arabic Learning Centre 
https://arabic.eunc.edu 
 
Armenia Learning Centre 
https://enf.eunc.edu/ 
 
Bulgaria Learning Centre 
https://bulgaria.eunc.edu/ 
 
Central Asia Learning Centre 
https://enf.eunc.edu/ 
 
Croatia Learning Centre 
https://croatia.eunc.edu/ 
 
Digital Campus 
https://digitalcampus.eunc.edu/ 
France Learning Centre 
https://france.eunc.edu/ 
 

https://albkos.eunc.edu/
https://arabic.eunc.edu/
https://enf.eunc.edu/
https://bulgaria.eunc.edu/
https://enf.eunc.edu/
https://croatia.eunc.edu/
https://digitalcampus.eunc.edu/
https://france.eunc.edu/
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Germany Learning Centre 
https://gemeindeakademie.eunc.edu/ 
 
Hungary Learning Centre 
https://hungary.eunc.edu/ 
 
Italy Learning Centre 
https://italia.eunc.edu/ 
   
Portugal Learning Centre 
https://cep.eunc.edu/ 
 
Romania Learning Centre 
https://romania.eunc.edu/ 
  
Russia Learning Centre 
https://enf.eunc.edu/ 
 
Spain Learning Centre 
https://es.eunc.edu/ 
 
the Netherlands Learning Centre 
https://nl.eunc.edu 
 
Ukraine-Moldova Learning Centre 
https://enf.eunc.edu/ 
  

https://gemeindeakademie.eunc.edu/
https://hungary.eunc.edu/
https://italia.eunc.edu/
https://cep.eunc.edu/
https://romania.eunc.edu/
https://enf.eunc.edu/
https://es.eunc.edu/
https://nl.eunc.edu/
https://enf.eunc.edu/
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معلومات عامة. 13  
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Telephone: (+49) (0) 6051 5387330 
 
E-mail: office@eunc.edu 
 
Website: www.eunc.edu 
 
 
EuNC Bank Account  VR Bank Main-Kinzig-Buedingen (Germany) 
 IBAN: DE13 5066 1639 0003 4573 03 
 BIC: GENODEF1LSR 
 
 
PrivacyPolicy https://www.eunc.edu/privacy-policy/ 
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