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إستمارة اإللتحاق 
BTCP فى

    
التاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                          

اإلسم ثالثى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1
العنوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2
تليفون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البريد اإللكترونى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3
تاريخ الميالد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ محل الميالد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 4
الجنسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 5

الحالة اإلجتماعية. 6

□ متزوج □ خطوبة  □ أعزب  حالتك اآلن:  

□ مطلق □ منفصل  □ أرمل   

□ ال □ نعم   هل حدث لك أى حالة طالق مسبقاً؟   

بسبب متطلبات 1 تى 3: 1 – 7، إن دراسة BTCP ال تقبل الطلبات لألفراد الذين إحتازوا حالة طالق  مالحظة: 
مسبقاً. كذلك ال يتم قبول المرأة كدراسة تدريبية لتكون قساً، شيخاً، أو شماساً. وبدال من ذلك يمكن للنساء 

والمطلقين أن يتقدموا لفصول BTCL )أنظر اإلستمارة 2 فى ص 171(
إذا كنت متزوجاً فالرجاء أكمل اآلتى:

إسم الزوجة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان إن كان مختلف عن محل إقامتك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ الزواج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

□ ال □ نعم   هل زوجتك متجددة فى إيمانها بالرب؟ 
هل زوجتك تتفق معك فى التقدم التدريب فى الـ BTCP  ؟

المعلومات الشخصية والعائلية

إستمارة 2

BTCP للـ
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كيف تعرفت على مركز التدريب الكتابى للرعاة BTCP ؟. 7
كيف يمكنك أن تصف نوعية التدريب التى تثق إن BTCP يقدمها؟. 8

كيف يمكنك أن تصف صحتك الجسدية بشكل عام؟. 1

□  ضغيفة □ متوسطة   □ جيدة  
2. الرجاء إضافة المزيد من الشرح إذا كانت حالتك الصحية متوسطة أو ضغيفة. كل تعانى من أمراض معينة، إعاقة 

جسدية، عيب خلقى والتى قد تمنع دراستك؟

□ ال □ نعم   3. هل كلن لديك أى مشاكل عاطفية سابقا؟  
    إذا كانت اإلجابة بنعم، فالرجاء الشرح.

□ ال □ نعم   4. هل كلن لديك أى مشاكل عقلية أو نفسية سابقا؟ 
5. هل تعاطيت مسبقاً أى من هذه االشياء

□ ال □ نعم   التدخين        

□ ال □ نعم   كحوليات     

□ ال □ نعم   إدمان المخدرات     

□ ال □ نعم   أى أمور ممنوعة أخرى    
إذا كانت اإلجابة بنعم، الرجاء إشرح.

6. هل كان لديك أى مشاكل قانونية مسبقاً أو كنت مدان فى أى جريمة؟

الرجاء صف تدريباتك العلمية . 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعلومات الصحية 

الخلفية العلمية
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هل درست مسبقاً فى أى كلية أو معاهد الهوتية أو كتابية. أو خضت تدريبات بالمراسلة أو باإلمتداد؟ الرجاء صف . 2
ما درست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف يمكن لسماتك الشخصية أن تؤهلك لمثل هذا التدريب؟. 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هى الكنيسة التى تنتمى إليها؟. 1
إسم الكنيسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوانها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطائفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هو إسم راعى كنيستك وعنوانه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كنت راعياً، فأى شيخ أو راعى أو كنيسة يكون مسئول عنك رسمياً؟. 3

إسم الراعى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف تعتزم أن ترتب أمور أسرتك المالية أثناء فترة تدريبك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل يمكنك أن تكون مسئوالً عن تقديم رسوم التدريب المطلوبة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* بمكن أن يتطلب من المتقدمين الذين تم قبولهم أن يضيفوا مزيداً من المعلومات المالية.

هل فبلت الرب يسوع مخلصاً شخصياً لحياتك؟. 1

□ ال □ نعم  
أين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  متى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صف بإختصار إختبارك الخالصى، وما هو إعتقادك فيما يتطلبه الكتاب المقدس من أجل الخالص؟. 2
الرجاء صف حالتك الروحية الحالية او مستوى إدراكك الروحى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكنيسة والعقيدة

المعلومات المالية

الخبرات اإليمانية
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لماذا ترغب فى حضور فصل BTCP هذا، وكيف تعتزم أن تستخدم مثل هذا التدريب تحديداً من خالل BTCP  فى . 1
خدمة السيد المسيح وكنيسته؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى أى كنيسة و/أو أنشطة فى الخدمة تنتمى اآلن؟. 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل أنت قساً مرتسماً؟ ــــــــــــــــــــــ إذا نعم، من الذى رسمك راعيا؟ . 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل قرأت وفهمت إعالن اإليمان الكامل الخاص بـ BTCP وهل تتفق معه بطريقة جوهرية؟. 1

□ ال □ نعم  
2. من فضلك إسرد أى مقاطع محددة من إعالن اإليمان التى ال تتفق مع ما تنص عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. هل تعرف أى أسباب تمنعك من حضور BTCP؟

إذا نعم، الرجاء الشرح. □ ال.  □ نعم  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يوجد أى أمور يمكنها أن تحرمك كتابياً من ان تكون راعياً ُبناًء على 1تى 3: 1 – 7 و تيطس 1: 6 – 9؟   . 4

الرجاء الشرح. □ ال.  □ نعم  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خططك المهنية / فى الخدمة

المعتقدات والمؤهالت الشخصية



169

الرجاء إضافة عدد إثنين )2( من االشخاص الذين يعرفون جيداً أو من األصدقاء والذين يمكنهم أن بقدموا تزكية 
.BTCP عنك لتخوض تدريب

التليفونالعنوانالوظيفةاألسماء
1

2

المرجعيات
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شهادة:
اشهد بأن كل المعلومات فى هذه االستمارة هى صحيحة ودقيقة وذلك على حد علمى ومعرفتى. كما إننى أقر بإتفاقى 

الكامل مع إعالن اإليمان الخاص بـ BTCP  وأوافق وأطيع كل قواعد ولوائح الفصل الدراسى إذا تم قبولى فى 
الدراسة.

كما إننى أدرك تماماً بأن هذا الطلب سيتم مراجعته من قبل لجنة القبول، كما إنه سيتم التواصل معى ألجل المقابلة 
الشخصية، وكذلك سيتم التواصل مع الشخصين الذين كتبت أسمائهم باألعلى كمرجعيات.

كما إننى أدرك بأنه فى حالة قبولى كطالب، يمكن أن يتم إستبعادى من الدراسة فإن للمسئول عن الفصل الدراسى 
الحق فى التصرف فى أى وقت حيال هذا األمر وذلك أسباب أكاديمية أو أى أسباب أخرى قد تظهر إن إستمرار 

مشاركتى فى الدراسة ليست مناسبة بالنسبة لى أو  للمسئول عن الدراسة أو إلجراءات التدريب.

التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  اإلسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إستمارة التقدم 
لدراسة BTCL )التدريب الكتابى لقادة الكنائس(

التاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــ         
اإلسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التليفون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البريد اإللكترونى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجنسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيانات األسرة: إسم شريك الحياة ــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد األطفال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكنيسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطائفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إسم الراعى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة الكتابية حتى اآلن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخبرة فى الخدمة: )الخدمة المشترك فيها حالياً(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهام العملية أثناء التدريب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهام التى قمت بها فى الخدمة بعد التدريب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إستمارة 2
 BTCL للـ


