
)منهج دورة  BTCL العام(

الدورات                                                                                     الساعات

1 - طرق دراسة الكتاب المقدس و طرق تفسيره                                       40

2- مسح شامل للعهد القديم                                                                  60      

3- مسح شامل عهد جديد                                                                    60

4- توصيل الرسالة الكتابية                                                                  40

5 - مسح شامل للعقائد الكتابية                                                              60   

6- الحياة الشخصية الروحية                                                                 40

7- خدمة وإدارة الكنيسة                                                                      40

10- االرسالية العظمي                                                                        60

                                                                   الكلي                          400
1 – في الـ ) بي تي سي ال (فقط  من صفحة 1 – 84 من هذه الدورة مغلفة بعنوان »توصيل الرسالة الكتابية .

2 – من الممكن ان يستغرق حوالي سنتين لكي يكتمل اذا درس اربع ساعات اسبوعيا مع استراحات قصيرة بين 
الدورات.

 

8 – مبادئ وطرق التعليم                                                                       40 

9- مسح تاريخ الكنيسة                                                                          60

                                                                         الكلي                      100

من الممكن ان تأخذ ستة اشهر لكي تكتمل اذا درس اربع ساعات اسبوعيا

)BTCL( إختيارات



 

لقد صمم مركز تدريب الرعاة المفهوم والمنهج )بي تي سي بي ( و)بي تي سي ال ( لهدف معين ومحدد اال وهو امداد 

الرعاة والقادة  بأساسيات العقيدة الكتابية التي ستزودهم وتؤثر علي نحو كافي في المعرفة الضرورية لهم , والمهارات 

الفعاله  في العمل في خدمة الكنيسة المحلية . معظم طلبة ال )بي تي سي بي( لم يذهبوا الي كليات او معاهد لتدريس 

الكتاب المقدس . الهدف من تدريب الرعاة وقادة الكنائس ان يصبحوا اكثر تشبهاً يسوع المسيح في الشخصية والسلوك 

والحوار.

لذلك , ينظر الي االهداف من حيث :

• توفير الحد االدني الغير قابل لالختزال  من  المبادئ الكتابية االساسية ومهارات الخدمة الفعالة لتعليم الرعاة وقادة 

الكنائس .  

• تأهيل وتدريب الرعاة والقادة للقيادة واستخدام كلمة هللا بشكل دقيق ومناسب في الوعظ , التعليم وخدمة المشورة

• تشجيع النمو الروحي الشخصي للرعاة  والقادة من أجل نضج شخصايتهم في المسيح

• تمكين الرعاة والقادة من تدريب وتجهيز االخرين للقيام بأعمال الخدمة       

• تشجيع الرعاة والقادة علي الطاعة الشخصية والتطبيق العملي.

 

 BTCP(( هدف ال

BTCP(( غرض الـ

المنهج:

منهج ال )بي تي سي بي و بي تي سي ال (يتمركز بطريقة فريدة حول الكتاب المقدس ,باستخدام دراسة كتابية موثقه  كما 
ان كتابة االساسي هو للتطبيقات االنجليزية ,علي مدار 10 دورات , معرفة بذاتها ,برامج شاملة تعادل المستوي التأسيسي 
لمدرسة للكتاب المقدس او كلية الهوت ,هذه الدورات مترابطة و  متا كملة. هذه العشر دورات والدراسة الكتابية  المعتمدة 

معرفة بذاتها وسوف تساعد علي استمرار الرعاة و قادة الكنائس في البحث المكتبي في خدمتهم .

االختالف بين دورتي )بي تي سي بي( و )بي  تي سي ال(               

المركز الكتابي لتدريب الرعاة )بي تي سي بي ( هو دورة كاملة من الدراسة مكونة من عشر كتب مصممة خصيصا 
للرجال الذين دعيو كرعاة, غارسي الكنائس ,الشيوخ ,المبشرين والشمامسة. 



الدورات :                                                                                              الساعات

 1 - طرق دراسة الكتاب المقدس و طرق تفسيره                                       40

2- مسح شامل للعهد القديم                                                                  60      

3- مسح شامل عهد جديد                                                                    60

4- الوعظ الكتابي والخدمة الرعوية                                                        60

5 - مسح شامل للعقائد الكتابية                                                              60

6- الحياة الشخصية الروحية                                                                 40

7- خدمة وإدارة الكنيسة                                                                      40

8- مبادئ وطرق التعلم                                                                       40

9- مسح تاريخ الكنيسة                                                                       60 

10- االرسالية العظمي                                                                        60

                                                                              الكلي                          520 

باالضافة إلى 200-300 ساعة من الدراسة . قراءة و واجبات منزلية .                      

منهج الـ )بي تي سي بي( 



مؤهالت وتقييمات الطالب :  

بالنسبة للرعاة والمجموعات االخري  المستهدفة لكي تكون جزء من ال )بي تي سي بي( , يجب ان يتعرف الطالب علي المتطلبات االتية:

• ان يكون لدية احساس لدعوة هللا او القادة داخل الخدمة .

• ان يكون مؤهل روحيا وكتابيا وفقا لمعايير كلمة هللا في تيموثاوس 3 و تيطس 1 .   

• ان يكون منضم في الوقت الحالي الي مهمة الخدمة في الكنيسة المحلية.

• ان يكون لدية التزكية والدعم من الكنيسة المحلية وان يبقي مسئول امام كنيسته.

• ان يكون لدية القدرة علي القراءة بشكل جيد وان يستطيع ان يفهم اللغة االنجليزية او اللغة التي تستخدم في التدريب 

• ان يكون لدية الحافز المالئم لحضور ال)بي تي سي بي(.

• ان يكون قادر علي توضيح نيته في كيفية استخدام تدريب ال)بي تي سي بي ( في خدمة الكنيسة.

• أن يكونوا رجال امناء وموثوق فيهم الذين سيكون لهم القدرة علي تدريب و اعداد  االخرين.

ال تدرب ال) بي تي سي بي ( النساء كرعاة وكذلك الرجال الذين طلقوا .

بالنسية لطلبة ال )بي تي سي ال ( المؤهالت التي سبق ذكرها فيما يتعلق بالشخصية والدوافع فيجب ايضا ان تكون صحيحة , مع أن 
المؤهالت الكتابية لدي الرعاة ال يمكن تطبيقها بشكل مباشر .

لكي تستطيع الحصول علي دورة تدريبية متقدمة في مركز تدريب الكتاب المقدس يجب علي الرعاة وقادة الكنائس ان يثبتوا ارضاء المعلم 
عن فهمهم للمحتوي وقدرتهم علي ممارسة المهارات التي تعلموها .يجب علي الطالب ان يسالوا المعلم ان يجيب علي أي اسأله او ان 

يوضح أي تشويش في المعلومات يمكن ان يكون لديهم. سوف يراجع المعلم الواجبات التي انجزت في كتب التدريب و يقيم مشاركتهم في 
الفصل ويقابلهم بانتظام لكي يتأكد ان العملية التعليمية تمت بنجااح. من الممكن ايضا ان يمتد الى تقييم المشاركة العملية للطالب في الخدمة 

في الكنيسة.


