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 منهاج برنامج البكالوريوس في الالهوت
 
 

 ولىال السنة 
 

 المقّدس والتاريخ والعقائدللكتاب مسح  موديول 
 

 هدف:ال
الهدف من هذا الموديول هو تأهيل الّطالب لخدمٍة أفضل وأكثر فعالية وذلك باكتساب معرفة أساسية حول قّصة هللا والبشرية،  

لتاريخ الخالص وتزويدهم بوسائل فّعالة للمشاركة بهذه القّصة وكل ذلك من خالل دراسة الكتاب المقّدس والتاريخ وتقدير أكبر  
 والعقيدة.

 
 الُمَقّدمة: وحداتال

 المسح الشامل للعهد القديم  ✓
 جديد المسح الشامل للعهد ال ✓
 العقيدة المسيحية ✓
 تاريخ المسيحية ✓

 موديول التواصل 

 
 هدف:ال

ومن  ، لمبادئ اإلصغاء والتَّواُصل افهم  ، و على تطوير موقف احترام تجاه اآلخرمتعّلمين الموديول إلى مساعدة اليهدف هذا 
 .  ثم تطبيق هذه المبادئ في التَّواُصل الفّعال على الصعيدين الشخصي والجماعي

 

 الُمَقّدمة: وحداتال
 فن التواصل   ✓
 فن الخطابة   ✓
 اإلرشاد  ✓
 فن التعليم   ✓
 التبشيرفن  ✓
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 موديول علم التفسير 

 
 هدف:ال

ألنه ُيساعدنا على كسب المهارات األساسية للتفسير الصحيح والدقيق لكلمة الرب. إن علم التفسير هو ،  مهم  الموديولهذا  
إلى  علم وفن، ويعتمد أوال  وآخرا  على الروح القدس. هو علم أي له أصول ومبادئ وقواعد علمية يجب إتباعها للوصول  

المعنى الذي قصده الكاتب، وإلستخراج المبادئ التي ُيمكن إستخدامها في كل ظرٍف ومكان. كما هو أيضا فن ألنه يحتاج  
الى المهارة واإلبداع بحيث يقوم الُمفسر بتطبيق األدوات المتوفرة بطريقة علمية وصحيحة ودقيقة ُبغية الوصول إلى المعنى 

ه لنا. على المفسر أن يعتمد أوال  وآخرا  على الروح الُمحيي الذي أوحى بالكلمة اإللهية وما زال  المرجو والذي يريد هللا أن يعلن  
 حتى اليوم قادرآ على إلهام المفسر للفهم والتطبيق. 

 

 الُمَقّدمة: وحداتال
 عبري  -مقدمة في اللغات البيبليَّة  ✓
 يوناني  -مقدمة في اللغات البيبليَّة  ✓
 القديم خلفيَّة العهد  ✓
 خلفيَّة العهد الجديد   ✓
 علم التفسير  ✓

 موديول الهوت الكتاب المقدس
 
 هدف:ال

واالطالع على    إلى العهد الجديد،   العهد القديم  منهدف الموديول هو دراسة للمفاهيم الالهوتية األساسية والعقائد المهمة  
الصورة الشاملة والكبيرة لقصة هللا مع االنسان. كما يأخذنا في رحلة لفهم التطورات التاريخية الرئيسة في التقليد الالهوتي 

 .التوافقي للكنيسة

 الُمَقّدمة: وحداتال
 الالهوت الكتابي للعهد القديم   ✓

 الالهوت الكتابي للعهد الجديد   ✓

 الالهوت التاريخي  ✓
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 مقدمة في اإلسالم 
 

 : المقررهدف 
هدف هذا المقّرر هو مساعدة الطالب على مقاربة الدين اإلسالمي مقاربة  إيجابّية موضوعّية على قدر اإلمكان. سوف  

ا لإلسالم، بنقارب اإلسالم  حسب عناوينه العريضة وعبر تاريخ تطّوره. من أهداف المقّرر أن يكتسب الطالب مفهوم ا جديد 
إلسالم نزعة شيطانّية، كما التي تراه فقط في أبعاده اإليجابّية المثالّية. والغاية من  متفادي ا المواقف المتطّرفة التي تعتبر ا

ذلك أن يكتسب الطاّلب موقف ا مّتزن ا، لكي ينموا في قدرتهم على قيادة الكنيسة في منطقتنا في سعِيها إلى تقديم الشهادة 
 األمينة والُشجاعة على طريقة المسيح في المجتمعات اإلسالمّية. 

 
 موديول الكنيسة والمجتمع 

 
 هدف:ال

يسعى موديول الكنيسة والمجتمع ليقّدم التعلم المتخصصة في المهارات األساسية والعملية الالزمة لالستفادة من االستخدام  
 الالهوتي السليم للعلوم االجتماعية لإلنخراط على نحٍو مسيحي مع المجتمع على الصعيدين النظري والتطبيقي. 

 الُمَقّدمة: وحداتال
 الثقافة، المجتمع والخدمة  ✓

 نظرة كتابية للكنيسة والمجتمع  ✓
 أساسيات علم النفس  ✓
 علم النفس للخدمة المسيحية ✓

 

  



 

4 
 

نة الثانية   السَّ
 

 موديول طبيعة وشخصيّة للا 
 
 هدف:ال

هدف هذا الموديول هو مساعدة القادة الناشئين ليتعّمقوا أكثر في معرفة هللا، لتصبح أساّسا للقيادة المتشبهة بالمسيح. عندما 
 ُتمّكن الكنيسة لتصبح قادرة على عكس الصورة اإللهية ستكون أكثر قدرة على إعالن ربوبية المسيح في العالم العربي. 

 الُمَقّدمة: وحداتال
 العهد القديم  هللا في   ✓
 هللا في العهد الجديد   ✓
 مفاهيم مسيحّية حول هللا عبر التاريخ  ✓
 هللا في اإلسالم  ✓
 المعتقدات الشعبّية في العقيدة المسيحّية  ✓
  عبادة هللا ✓

 موديول ملكوت للا 

 هدف:ال
االعتراف بالطبيعة غير سُنقاد في هذا الموديول من خالل تعاليم الكتاب المقدس حول ملكوت هللا، الذي يبلغ ذروته في 

المرئية لهذا الملكوت ومظاهره الواضحة التي تتجّلى في عيشنا الصالة، "ليأِت ملكوتك، كما في السماء كذلك على  
 األرض".

 الُمَقّدمة: وحداتال
 ملكوت هللا في العهد القديم   ✓
 ملكوت هللا في العهد الجديد   ✓
 ملكوت هللا: نظرة تاريخية  ✓
 أخالقيات ملكوت هللا  ✓
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نة الثالثة  السَّ
 

 موديول الجماعة موديول ملكوت للا 

 هدف:ال
من هذ الموديول هو تأهيل الطالب لتمكين مجتمعات المصالحة وتغذيتها لتصبح وكالء فعالة في افتتاح سالم هللا    الهدف

 في العالم. سيكتشف الطالب عمل خالص هللا الذي ينشئ مجتمع سالم وعمل خالص هللا من خالل هذا المجتمع في العالم. 

 الُمَقّدمة: وحداتال
 من خالل شعب هللا االجتماعيةالمصالحة  ✓
 شعب هللا في العهدين القديم والجديد ✓
 الخالص والكفارة ✓
 حل النزاعات ✓

 

 موديول الكنيسة المرسلة   

 هدف:ال
إن موديول الكنيسة المرسلة يهدف الى تطوير فهم الطالب عن إرسالية هللا في المسيح في الكتاب المقدس. إضافة إلى  

الوعي عن   إلى تعزيز  الطالب  ثم تحويل نظرة  الكنيسة ومن خاللها تاريخي ا.  فيها هذه االرسالية في  التي تتجلى  الكيفية 
المواءمة مع قلب هللا االرسالي. وفي نهاية المطاف، فإن هذا الوعي الجديد والتحول في نظرة الفرد سيفقد هدفه إذا كان ال  

 يؤدي الى تحول كنائس محلية لتصبح جماعات مرسلة 
 
 الُمَقّدمة: وحداتال

 الكنيسة  انتشارتاريخ  ✓
 قيادة التغيير  ✓
 الهوت الكنيسة المرسلة ✓
 إرسالية هللا في الكتاب المقدس ✓

  



 

6 
 

نة الرابعة  السَّ
 

 موديول القيادة

 
 هدف:ال

تأسيس نسعى من خالل هذا الموديول الى تنمية رغبة في القادة الناشئين الى الّسير مع اآلخرين في رحلتهم كقادة، والى 
ركائز بيبلّية وتاريخّية للقيادة القائمة على تقوية اآلخرين والى تأمين أدوات للتأثير في أعضاء جسد المسيح وتحفيزهم على 

 استخدام امكانّياتهم التمام المأمورّية العظمى كجماعة. 
 
 الُمَقّدمة: وحداتال

 دروس عملية عن القيادة في التاريخ ✓
 الكتاب المقدسنماذج القيادة في  ✓
 القيادة عبر الثقافات  ✓
 مسيرة شخصية في القيادة ✓

 

 موديول تالميذ يعدون تالميذ

 

 هدف:ال
ا باألدوات المطلوبة حتى يفهموا معنى التلمذة   هدفإّن  هذا الموديول هو ان يزّود قادة الكنيسة الناشئين اليوم وغد 

اس والمجتمع. تنشر حركات إعداد التلميذ رسالة اإلنجيل  وان يساهموا في عملية التلمذة التي تحّول وتؤثر على الن
رين، وهكذا تدور الحلقة بتتابع.    من خالل إعداد تالميذ مطيعين لكلمة هللا وهم بدورهم يتلمذون آخ 

 

 الُمَقّدمة: وحداتال
 تحديات التلمذة في العالم العربي ✓
 مارسات الُمت لِمذ م ✓
 الهوت الكتابي للتلم ذةال ✓
 حركات التلمذة تاريخ  ✓
 الرياضة الروحية  ✓

 

 


