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 في الالهوتمنهاج برنامج البكالوريوس 
 

 السنة أولى
 

 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  
في الدراسات الكتابية، سوف ُنلقي نظرة عامة على العھدين القدیم والجديد، مع دراسة خلفيات الكتاب المقدس،   والعقيدة.

أما في العقيدة، سوف يتعلم الطالب عن المعتقدات الّتاريخّية    .ة للنصوص الكتابيةوتعلم مبادئ تفسير األنواع األدبية المتنوع
األساسّية للكنيسة، وتقدير أھمّيتھا ألتباع یسوع المسيح اليوم، كما ھو مذكور في قانون اإلیمان الّرسولي.عند دراسة تاريخ  

لرئيسّيِة في تاريخ المسيحّيِة، ويرجو تشجيع الطالب ليكونوا الكنيسة، يھدُ ف ھذا المقرر إلى تعلِيم التالمِيذ عن الفتراِ ت ا
 .دارسيّن ُمِجّديَن للماضي، وخّدامًا مثّقفين في الحاضِر وقادًة ذوي تأثيٍر في المستقبل

 
 مة: د  ق  المقررات الم  

 جزء األول –أسس دراسة العهد القدیم  ✓
 جزء األول – أسس دراسة العهد الجديد  ✓
 المسيحيةالعقيدة  ✓
 تاريخ المسيحية ✓
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 موديول علم التفسير 

 
 هدف:ال

الهدف من هذا الموديول هو تأهيل الّطالب لخدمٍة أفضل وأكثر فعالية وذلك باكتساب معرفة أساسية حول قّصة هللا والبشرية،  
اللغات خالل دراسة الكتاب المقّدس و وتقدير أكبر لتاريخ الخالص وتزويدهم بوسائل فّعالة للمشاركة بهذه القّصة وكل ذلك من  

 .تب بھااألصلية التي كُ 
الكتاب المقدس، وتعلم مبادئ  لقي نظرة عامة على العھدين القدیم والجديد، مع دراسة خلفياتنُ  في الدراسات الكتابية، سوف

يز في ھذا المساق على األسفار  تفسير األنواع األدبية المتنوعة للنصوص الكتابية. عند دراسة العھد القدیم، سوف یكون الترك
عند دراسة اللغة    .أما موضوع دراسة العھد الجديد فھو األناجيل وسفر الرؤيا .التاريخية، األسفار النبوية، وأسفار الحكمة

ثر.  أك  العبرية اليونانية، سوف يتعلم الطالب أساسيات اللغات اليونانّية والعبرّية بھدفّ  تجھيز الطالب لفھم نص الكتاب بدق
 . فيھا المصادر اإللكترونّية وما يتواجد منھا على شبكة اإلنترنتاللغوّية، الطلبة كيفّية استخدام األدوات  مسوف يتعلّ 

 

 مة: د  ق  المقررات الم  
 عبري  -مقدمة في اللغات البيبليَّة  ✓
 يوناني  -مقدمة في اللغات البيبليَّة  ✓
 الثانيجزء  –أسس دراسة العهد القدیم  ✓
 الثانيجزء  – أسس دراسة العهد الجديد  ✓

 موديول التواصل 

 
 هدف:ال

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

 

 مة: د  ق  المقررات الم  
 فن التواصل   ✓
 فن الخطابة   ✓
 اإلرشاد  ✓
 فن التعليم   ✓
 فن التبشير ✓
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 موديول الهوت الكتاب المقدس
 
 هدف:ال

الشاملة   الصورة  القدیم. واالطالع على  العهد  في  المهمة  األساسية والعقائد  الالهوتية  للمفاهيم  الموديول هو دراسة  هدف 
 .االنسان. كما یأخذنا في رحلة لفهم التطورات التاريخية الرئيسة في التقليد الالهوتي التوافقي للكنيسةوالكبيرة لقصة هللا مع 

 مة: د  ق  المقررات الم  
 الالهوت الكتابي للعهد القدیم   ✓

 الالهوت الكتابي للعهد الجديد   ✓

 الالهوت التاريخي  ✓

 اإلسالم  مدخل إلى 
 

 :الهدف
هدف هذا المقّرر هو مساعدة الطالب على مقاربة الدين اإلسالمي مقاربًة إیجابّية موضوعّية على قدر اإلمكان. سوف  

حسب عناوينه العريضة وعبر تاريخ تطّوره. من أهداف المقّرر أن یكتسب الطالب مفهوًما جديًدا لإلسالم، بنقارب اإلسالم 
إلسالم نزعة شيطانّية، كما التي تراه فقط في أبعاده اإلیجابّية المثالّية. والغایة من  متفادًیا المواقف المتطّرفة التي تعتبر ا

ذلك أن یكتسب الطاّلب موقًفا مّتزًنا، لكي ينموا في قدرتهم على قيادة الكنيسة في منطقتنا في سعِيها إلى تقدیم الشهادة 
 األمينة والُشجاعة على طريقة المسيح في المجتمعات اإلسالمّية. 

 
 موديول الكنيسة والمجتمع 

 
 هدف:ال

یسعى 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. 

 مة: د  ق  المقررات الم  
 المجتمع والخدمة الثفافة،  ✓

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

 مة: د  ق  المقررات الم  
 العهد القدیم  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".
ا من قبل الكنيسة عبر التاريخ، والتي سعت في كثير من الحاالت لبناء ملكوت أرضي  مً لم تكن تعاليم الكتاب المقدس هذه مفهومة دائ 

رأى مسيحيون آخرو ن الملكوت سماوًيا بحًتا ومستقبلًيا، وبالتالي  على ذلك  بإسم وغالًبا مع نتائج سلبية للغایة على المدى الطويل. ورد 
یمان وفصلوه عن المشاركة في واقع اإلام" في الحياة المسيحية حيث خصخصوا  عزلوا أنفسهم عن العالم أو تبعوا الى ٍحّد ما نهج "الفص

تشجيعكم على النظر   ين، وسيتمالخاطئَ   َمينص هذين المفهو الالدنيوية. وسيتم إرشادكم من خالل فهمكم لتأثير السياق في استخ   الحياة
  ال وشمال أفريقيا    األوسطتأثر المسيحيون في منطقة الشرق  وي   يَن. الشائعالمفهوَمين الخاطَئين    هذين  في السياق الخاص وطرق تجّنب

" كي ندرك أثر  األمة اإلسالميةالمختلفة حول "  اإلسالميةالذي یعيشون فيه، وقد یساعدنا فهم وجهات النظر    اإلسالميمحال بالوسط  
في كيفية تفسير  بية يؤّثر على نحو عميق  أو أغلالعيش كأقلية    إنّ   .نخراط مع المسلمينلإلالسياق، والحاجة إلى تطوير ردود بيبلية  

للقيام به في    هللا" للمشاركة بأمانة في ما یسعى  األقلية" وستتحداكم وحدة وجهات النظر التاريخية والسياقية لتجاوز "عقلية  هللا"ملكوت  
 .وشمال أفريقيا األوسطالشرق 

 مة: د  ق  المقررات الم  
 ملكوت هللا في العهد القدیم   ✓
 ملكوت هللا في العهد الجديد   ✓
 ملكوت هللا: نظرة تاريخية  ✓
 أخالقيات ملكوت هللا   ✓
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نة الثالثة  السَّ
 

 المتجددة موديول الجماعة 

 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. 

 مة: د  ق  المقررات الم  
 للخالص بالجماعة المتجددمفاهيم تاريخية  ✓
 شعب هللا في العهدين القدیم والجديد ✓
 حل النزاع والتجديد االجتماعي من خالل شعب هللا المتجدد  ✓

 موديول الكنيسة المرسلة   

 هدف:ال
إن موديول الكنيسة المرسلة يهدف الى تطوير فهم الطالب عن إرسالية هللا في المسيح في الكتاب المقدس. إضافة إلى  
إلى  الطالب  الكنيسة ومن خاللها تاريخًيا. ثم تحويل نظرة  فيها هذه االرسالية في  التي تتجلى  الكيفية  الوعي عن  تعزيز 
المواءمة مع قلب هللا االرسالي. وفي نهایة المطاف، فإن هذا الوعي الجديد والتحول في نظرة الفرد سيفقد هدفه إذا كان ال  

 جماعات مرسلة يؤدي الى تحول كنائس محلية لتصبح 
 

 مة: د  ق  المقررات الم  
 الكنيسة  انتشارتاريخ  ✓
 قيادة التغيير  ✓
 الهوت الكنيسة المرسلة ✓
 إرسالية هللا في الكتاب المقدس ✓

  



 

Page 6 of 6 
 

نة الرابعة  السَّ
 

 موديول القيادة

 
 هدف:ال

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

 استخدام امكانّياتهم التمام المأمورّية العظمى كجماعة. 
 

 مة: د  ق  المقررات الم  
 دروس عملية عن القيادة في التاريخ ✓
 لقيادة في الكتاب المقدسنماذج ا ✓
 القيادة عبر الثقافات  ✓
 مسيرة شخصية في القيادة ✓

 

 موديول تالميذ يعدون تالميذ

 

 هدف:ال
هذا الموديول هو ان يزّود قادة الكنيسة الناشئين اليوم وغًدا باألدوات المطلوبة حتى یفهموا معنى التلمذة   هدفإّن 

وان یساهموا في عملية التلمذة التي تحّول وتؤثر على الناس والمجتمع. تنشر حركات إعداد التلميذ رسالة اإلنجيل  
 يتلمذون آَخرين، وهكذا تدور الحلقة بتتابع.   من خالل إعداد تالميذ مطيعين لكلمة هللا وهم بدورهم

 

 مة: د  ق  المقررات الم  
 تحدیات التلمذة في العالم العربي ✓
 مارسات الُمَتلِمذ م ✓
 الهوت الكتابي للتلَمذةال ✓
 تاريخ حركات التلمذة  ✓
 الرياضة الروحية  ✓

 

 


