" ننمو معا ً "
"و ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء
يكونون أكفاء أن يع ّلموا آخرين أيضاً "  2تي 2:2
إنه برنامج تدريبي للكتاب المقدس بعدة مستويات  ،لمناطق شمال
إفريقيا و الشرق األوسط و شبه الجزيرة العربية  ،يهدف البرنامج
إلى أن :
 ننمو في النضوج في معرفة المسيح. معا ً في بناء أحدنا اآلخر في الوحدانية . المكان  :ال مركزي  ،سهل الوصول  ،عملي . دائم االستمرارية  ،بعدة مستويات  ،لتلمذة آخرين أيضا ً . بين مختلف الفئات و الطوائف ،إعالن غنى تراثنا المسيحيالواسع.
برنامج " ننمو معا ً " يق ّدم :
 دورات دراسية متاحة بالعربية  ،الفرنسية و االنكليزية لكالالمتعلمين بطريقة كتابية أو شفهية .
 -تدريب و إرشاد المعلمين و المرشدين " في الكنيسة ".

برامج " ننمو معا ً "
من خطوات اإليمان األولى إلى القيادة الناضجة
المستوى األول
تلمذة حديثي اإليمان
المستوى األول الشفهي
ضل التعلّم بالطريقة الشفهية
تلمذة من يف ّ
المستوى الثاني
شهادة دراسات الهوتية معتمدة للخدمة

المستوى 2

برنامج "ننمو معا ً" شهادة المستوى الثاني
يُتيح المستوى الثاني من برنامج "ننمو معاً" شهادة إتمام التدريب
على الخدمة والتلمذة الكتابية المتقدمة ،وموجه للذين:
 )1أكملوا برنامج التلمذة األساسي (المستوى األول أو ما يعادله)
والذين يريدون أن ينموا في معرفتهم هلل وكلمته.
 )2هم في مرحلة التحضير للخدمة بالكنيسة و الذين سيكونون في
المستقبل قادة مجموعات تلمذة صغيرة أو معلمين أو شيوخ.
يعادل البرنامج سنة من الدراسة في كليات الالهوت أو فى معهد
للدراسات الكتابية ،وينقسم إلى إحدى عشرة وحدة ،تتكون من 10
دروس أساسية و عمل اختياري .يحتوي كل درس من  60إلى
 90ساعة دراسية وأنشطة تطبيقية للخدمة.
يستطيع الطالب إكمال البرنامج خالل مدة ثالث إلى أربع سنوات
من الدراسة و أثناء قيامهم بالعمل أو الخدمة ،أو يمكنهم إكمال
البرنامج الدراسي خالل سنة كاملة (فى حالة التفرغ الكامل
للدراسة).

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بنا على
العنوان التالي :
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BP 10112
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France
info@progressingtogether.org
www.progressingtogether.org

دراسات كتابية عن الحياة المسيحية

برامج المستوى الثاني
الكثير منكم استفادوا من الدروس األحد عشر للمستوى األول
من برنامج ننمو معا ً و تعلموا أساسيات الحياة المسيحية عن
طريق هده الدروس.
للتعمق أكثر في معرفة كلمة هللا ،كيفية العمل بها ،وتعليمها
لآلخرين ،نقدم لكنيستكم خالل هذا البرنامج  11درسا ً من
المستوى الثاني من برنامج ننمو معاً.
هذه الدراسات متاحة لمن يرغب في تعلم أي من البرامج
الثالثة وفقا الحتياجاته:
ـ دبلوم الدراسات الالهوتية  :المستوى الثاني ( )2ــ لمن يريد
التعمق في معرفة هللا وكلمته.

ننمو معا
المستوى الثاني
شهادة دراسات الهوتية معتمدة للخدمة
شهادة الدراسات الالهوتية في الخدمة المسيحية تعادل سنة
دراسية كاملة في كلية الالهوت مع اختبارالخدمة العملي

القسم األول
الطرق المختلفة للدراسة

BIBL 201

نظرة شاملة للعقيدة

DOCT 202

 شهادة الدراسات الالهوتية في الخدمة المسيحية ــ لمنيرغب االشتراك في اإلعداد للخدمة في الكنيسة.

حياة الكنيسة

EGLI 201

 السنة األولى من خطة تستمر لثالثة أعوام للحصول علىبكالوريوس الدراسات الالهوتية ــ لمن يرغب االستمرار في
الدراسات األكاديمية.

نظرة شاملة للعهد القديم

BIBL 210

القسم الثاني
إعالن هللا عن نفسه ووحي الكتاب
المقدس
العائلة والزواج :
المثال المسيحي للعالقات
نظرة شاملة للعهد الجديد

DOCT 202
PRAT 203

BIBL 211

المواد العملية االختيارية
ينبغي على الباحثين عن الشهادة إكمال دراسة واحدة على
األقل من القائمة التالية :
التعليم

PMIN 225

التلمذة

PMIN 201

العبادة

PMIN 224

خدمات أخرى مقدمة

PMIN XXX

درس اختياري

ـ التعليم لقادة البرامج الدراسية

القسم الثالث
الخالص

ـ دعم مباشر في حقل الخدمة
DOCT 206
EGLI

القيادة في الكنيسة

203

شهادة حياة المؤمن

PRAT 205

ـ ـمتابعة أكاديمية

