الرؤيا
تهدف الكلية الكتابية للقادة العرب (أ)
لمساعدة المؤمنين العرب في أن يكونوا
تالميذ أمناء لديهم رؤيا وحماس للكرازة
والتلمذة آلخرين( ،ب) وألن يتم تأهيلهم
كقادة يخدمون لبنيان وتقوية الكنيسة
المحلية( ،ج) وإلعدادهم لخدمة اآلخرين
بما تعل ّمه كلمة هللا .

لمزيد من المعلومات او لطلب
استمارة التحاق بالدراسة،
نرجو االتصال بالعناوين
اإللكترونية االتية:
بالواليات المتحدة:
mee.paul@gmail.com

الوصف
ال يوجد مقر للكلية الكتابية للقادة
داً في
العرب لكنها توفر تدريباً ممت ّ
مختلف الدول العربية مستخدمة مناهج
مت ترجمتها إلى العربية.
معدة خصيصاً ت َ
وتم أستخدام هذه المناهج بنجاح حول
العالم لتدريب قادة مؤمنين .ويكون كل
مر َ
فقاً بكتاب تمارين يتيح
كتاب دراسي ُ
للطالب تطبيقات يستطيع ان يدرس من
خاللها بعناية .ويجتمع بعدها التالمبذ في
ونة من 15 –8
مجموعات صغيرة مك َّ
شخص ،بحيث يقود كل مجموعة قائد
مدرب حيث يقود المجموعة في مناقشه
فعالة بشأن المواد التي سبقت
دراستها .وهذه المساقات متاحة
للدراسة من خالل االنترنت.

الكـليـة
الـكتـابـيـة
للـقـادة
الـعـرب
تشكيل تالميذ ليكونوا قادة
مدربين في كلمة هللا

كما يمكنكم زيارة موقعنا االلكتروني من
أجل مزيد من المعلومات

www.arableaders.org

الـكـلـيــة الـكـتـابـيــة للـقـادة الـعـرب
تقدِّم ثالثة مستويات للدّراسة
برنامج التلمذة المتقدم

شهادة في القيادة المسيحية

دبلوم في الدراسات الكتابية

الغرض

لمساعدة المسيحيين في أن يكونوا تالميذ أمناء
يعيشون ويسيرون مع الرب ،وينمون في
مشابهتهم لصورة يسوع المسيح ،وإلعدادهم
في أن يتلمذوا آخرين.

لتدريب وتأهيل تالميذ أمناء ليكونوا قادة يخدمون
بهدف تنمية وتقوية الكنيسة المحلية إذ لديهم
رؤي للكرازة وصناعة تالميذ.

لمساعدة القادة المسيحيّين الناضجين في الحصول
على معرفة أعمق لكلمة هللا من أجل تعليم
المؤمنين اآلخرين وتدريبهم.

تطوير المهارات

دام  :الوحدة  1و2
مضاعفة القادة الخ ّ
ُ

دام  :الوحدة 3
مضاعفة القادة الخ ّ
ُ

دام  :الوحدة 4
مضاعفة القادة الخ ّ
ُ

”قيادة مساقات الدراسة الكتابية باالمتداد

”بدء مجموعة دراسية“

المواد المقررة

المواد االختيارية

”تأسيس برنامج تدريبي على استخدام مساقات
الدراسة الكتابية باالمتداد“

•

غالطية

•

كولوسي

•

مسح عقيدة 1

•

الحياة المسيحية

•

ديناميكيات الكنيسة

•

مسح عقيدة 2

•

في خطى السيد

•

رسالة رومية

•

•

مادة اختيارية من المستوى 1

•

القيادة المسيحية (تأهيل )2-1

مسح األسفار الخمسة أو دراسات متقدمة في
العهد القديم 1

•

دراسة الكتاب المقدس

•

الزواج المسيحي

•

عبادة هللا في المزامير

•

سفر دانيال

•

سفر العبرانيين

•

الوعظ من كلمة هللا

•

مادة اختيارية من المستوى 2/3

•

مادة اختيارية من المستوى 2/3

المواد االختيارية—المستوى  2و3

المواد االختيارية—المستوى 1
لمساعدة المؤمنين العرب في أن يكونوا تالميذ
أمناء ينمون ويسيرون بقرب السيد ولديهم رؤية
لتلمذة آخرين.

•

العائلة المسيحية

•

حياة المسيح  1و2

•

مقدمة إلى الخدمات اإلرسالية
ُ

•

دراسات متقدمة في العهد الجديد

•

دراسات متقدمة في العهد القديم

•

الدفاعياعت (منطقة العالم العربي)

•

مسح عهد قديم

