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 املركز العريب للدراسات الكتابية   
Arab Center for Biblical Studies 

  – Application For  طلب انتساب 
 قم بزايرة موقعنا:  ،ملزيد من التفاصيل عن برامج الدراسة 

For details of our study programs, please visit our website: 

  www.arableaders.org 
 

Study Programs   الربامج الدراسية 
The Arab Center for Biblical Studies (ACBS) offers 

programs of study at the bachelor and master level: 
 

• Program for Certificate Level   (32 credit hours) 

• Program for Diploma Level (64 credit hours) 

• Program for Bachelor in Arts Level for those who have a 

2 year college certificate (64 credit hours) 

• Program for Master of Arts Level (64 credit hours) 

برامج للدراسة يف مستوى    ربعأ  ACBS))   يقدم املركز العريب للدراسات الكتابية
 املاجستي و البكالوريوس  

 ساعة معتمدة(   32برانمج مستوى شهادة يف الدراسة الالهوتية ) •
 ساعة معتمدة(   64برانمج مستوى الدبلوم يف الدراسة الالهوتية ) •
ملن لديهم شهادة  يف الدراسة الالهوتية  آداب     برانمج مستوى البكالوريوس •

 ساعة معتمدة(   64)دبلوم مهين  
 ساعة معتمدة(   64برانمج ماجستي األداب يف الدراسة الالهوتية ) •

Qualification Requirements for the Applicants املؤهالت املطلوبة ملقدم طلب االنتساب 
• The applicant must possess a minimum of a successful 

High School certificate and/or Bachelor degree. 

• The applicant must be a born-again Christian and 

provide a testimony of his or her salvation in Jesus 

Christ. 

• The applicant must be a member and be active in a local 

church or a small group for at least one year. 

أن يكون املتقدم حاصال على شهادة الثانوية العامة يف احلد األدىن أو درجة   •
 البكالوريوس. 

أن يكون املتقدم قد إخترب امليالد الثاين وأن يقدم إختباره الشخصي إبميانه   •
 ابلرب يسوع. 

يف أحدى الكنائس احمللية  ملدة سنة على األقل  أن يكون املتقدم عضواً فعااًل   •
 غية. أو اجملموعات الص

Study Program Selection   اختيار الربانمج الدراسي 
 

 Program for Certificate Level 

 Program for Diploma Level 

 Program for Bachelor of Arts Level 

 Program for Master of Arts Level 
 

 

 برانمج مستوى شهادة يف الدراسة الالهوتية  
 مستوى الدبلوم يف الدراسة الالهوتية برانمج   
 يف الدراسة الالهوتية    اآلداب  بكالوريوسبرانمج   
 داب يف الدراسة الالهوتيةبرانمج ماجستي اآل  

 

Applicant Information معلومات مقدم الطلب 
Name   االسم  
Gender Male Female اجلنس ذكر أنثى 
Birth Date Day  Month  Year    اتريخ امليالد اليوم  الشهر   السنة 
Nationality   اجلنسية 
Residency    دولة اإلقامة 
Email   بريد إلكرتوين 
Marital Status Single Remarried    متزوج اثنية/متزوجة

 اثنية 
عزابء /أعزب احلالة  

 متزوج/متزوجة أرمل/أرمالء  Married Widowed اإلجتماعية 
Divorced    متزوج اثنية/متزوجة

 اثنية 
عزابء /أعزب  

http://www.arableaders.org/
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No. of Children   عدد األبناء 
Mobile No.    رقم اجلوال 
Applications 
used in chat 

WhatsApp  التطبيقات   واتسآب
املستخدمة 
للمحادثة 

االلكرتونية  
 )تشات( 

Signal  سجنال 
Messenger ماسنجر 
Others, list:   :أخرى، أذكرها 

Language Skills 
(check all that 
applies to you) 

Arabic  املهارات اللغوية   العربية 
ما   مجيع  اختيار  )الرجاء 

 ينطبق عليك(

 

English   اإلجنليزية 
Syriac   السراينية 
Assyrian   اآلشورية 
Others, List  خرى، أذكرها: أ 

Educational 
Qualifications 

Less than High School  املؤهالت التعليمية  أقل من الثانوية العامة 
High School  الثانوية العامة 
2 year Diploma after High School دبلوم مهين سنتان 
Bachelor Degree  درجة البكالوريوس 
Masters or PhD Degrees  درجة املاجستي أو الدكتوراة 

Spiritual Information الروحية  علوماتامل  
1. Tell us about your religious upbringing  1 حتدث لنا عن نشأتك الدينية . 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………  

2. According to your understanding, how can someone 

have eternal life? 
 . 2 احلياة األبدية ؟   ، كيف ممكن للشخص ما أن ينالحبسب فهمك

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………  

3. Please write out your personal testimony of how and 

when you became a Christian. (Include the month and 

year of your conversion) 

متضمناً الشهر والسنة  ،  اكتب اختبارك الشخصي عن كيف ومىت قبلت املسيح 
 لقبولك املسيح 

3 . 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………  
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4. Why do you wish to study with the Arab Center for 

Biblical Studies 
 . 4 املركز العريب للدراسات الكتابية؟   ملاذا ترغب يف الدراسة يف

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………  

5. What is your church affiliation   5 الكنسي؟ ما هو انتماؤك . 

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………  

6. Describe the nature of your spiritual ministry at the 

present time 
 . 6 صف طبيعة خدمتك الروحية يف الوقت احلال 

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………  

Spiritual Undertaking التعهد الروحي 
         I, the Applicant, hereby promise, and based on my 

acceptance of the Lord Jesus Christ, the Son of God, as my 

personal Lord and Savior for my life, that the information 

provided above by me is true before God. 

ب يسوع املسيح، ابن هللا، كرب  أتعهد أان مقدم الطلب، وبناء على قبول للر      
 وخملص شخصي حليايت، أبن املعلومات املدونة أعاله من قبلي هي صحيحة أمام هللا.

  
Required Documents  الواثئق املطلوبة 

1. Submit the application  

2. Submit an electronic photograph 

3. Submit a soft copy of the acquired degree(s) (High 

School certificate and/or University degree 

 تقدمي طلب االنتساب  .1
 نسخة الكرتونية عن الصورة الشخصية  .2
 ( نسخة الكرتونية للشهادات الدراسية )اثموية عامة و/أو شهادة جامعية .3

 
 
 
 
 


