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                                                                  إلعداد قادة الكنائس والمؤمنين بها، لكي يكونوا أكثر فع الية في خدمة  برنامج التعليم الالهوتي باالمتداد"يسعى "      
هم في مجاالت معرفة الكتاب المقدس، وحياتهم الروحية، ومهاراتهم في الخدمة، وخدمة     مو                          كنائسهم. وذلك من خالل ن  

، استمارة التوصية هذه،       ساعد                                            دارسين مع البرنامج بعض الصفات الخاصة. ست  جتمعهم. ولذا، يجب أن يتوفر في ال   م  
 في معرفة ذلك. ولذا يود البرنامج ممتنا أن تستقطعوا القليل جدا من أوقاتكم الثمينة لملئها.

 

 متى تعرف مقدم الطلب؟ __________________________________________________ منذ. 1
 ال       و في الكنيسة التي ترعاها؟ نعم . هل مقدم الطلب عض2

 متى وهو عضو في هذه الكنيسة؟ _______________________________________ ذإذا نعم، فمن   
  ، أقل مرة واحدة في الشهر ،الشهرفي  اتمر  ، 2-3 أسبوعكم مرة يحضر مقدم الطلب الكنيسة؟ كل . 3
 ها مقدم الطلب؟بويشارك  ينخرط. ما نوع الخدمات التي 4

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 خدمة مقدم الطلب في هذه الخدمات؟مدة كم كانت . 5
________________________________________________________________________ 

 ح     لم      ال     رغبته في أن يدرس الهوت؟  نعم معك . هل شارك مقدم الطلب 6
 

 المربع المناسب: فيعالمة لكل واحدة من المجاالت التالية بوضع  اأعط مقدم الطلب تقييم ،الرجاء
فوق  امتياز 

 متوسطال
تحت  متوسط

 متوسطال
غير 
 مرضي

ال أساس 
 للتقييم

 
       ةمبادر لا

       التحفيز
       النضوج

       المهارات االجتماعية
       االستقرار العاطفي

       مهارات التواصل بالكالم
       مهارات التواصل بالكتابة

 (PTEE) برنامج التعليم الالهوتي باالمتداد   

 ة توصية الراعياستمار                          
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       تحمل المسؤولية
       الخضوع للقيادة

       المظهر/ المالبس
       االلتزام بالخدمة
       حضور الكنيسة

       المعرفة في الكتاب المقدس
       للتعلمالقابلية 

       قدوة لآلخرين
       األمانة/االستقامة الشخصية 

       االستقامة العقائدية
       الزوجية الصحة

       ومن هم في جيله ،يعمل بشكل جيد مع القيادة
       يظهر روح منفتحة وقابلة للتعليم
       المسيح هو مركز أسلوب حياته

 
 ؟PTEE. هل توصي بقبول مقدم الطلب هذا ليلتحق بالدراسة مع برنامج التعليم الالهوتي باالمتداد 7
  صي جدا        أو       أوصي     أوصي مع تحفظات ال أوصي 

 
 ____________________________________________________________        االسم:  

 ____________________________________________________________       التوقيع:  
 ____________________________________________________________اإليميل:         

 ____________________________________________________________     الموبايل:  
 ____________________________________________________________الكنيسة:  اسم 

 ___________________________________________________________الكنيسة: _عنوان 
 

 شكرا على وقتك ومساعدتك لتمأل هذه التوصية.
  .بعد تعبئتها على البريد االلكتروني التاليالرجاء إعادة هذه االستمارة 

pteemail@ptee.org  
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