
 يف الوالايت املتحدة األمريكية:
mee.paul@gmail.com 

  يف الشرق األوسط:
acbs.me@gmail.com   

  للمزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا اإللكرتوين:

www.arableaders.org 

لدعم خدمة املركز العريب للدراسات الكتابية، يرجى 
  اختيار "الدعم" يف املوقع االلكرتوين أعاله

املركز العريب 
 للدراسات الكتابية

تشكيل التالميذ ليكونوا قادة 
  ماهرون يف كلمة هللا

ملزززيززد مززن املززعززلززومززات او لزز ززلزز  اسززتززمززارة  
التحاق ابلزدراسزة، نزرجزو االتابزان ابلزعزنزاويزن 

 اإللكرتونية  التالية:
ال يقدم تدريبا كتابية ابلغة  ACBSإن املركز العريب للدراسات الكتابية 

 جتربة فريدة: ACBSالعربية فحس ، الحظ ما جيعل الدراسة معنا يف 
 

الدراسية هي برامج متكاملة ابللغة العربية  ACBS  برامجبرانمج فريد. 
هدفها أن ينان املؤمنون العرب تدريبا ياببحون من خالله تالميذ أمناء ليسوع 

 املسيح وأيضا مقتدرون على تدري  آخرين أيضا.
مت تابميمه بشكل خاص من  ACBSكل مساق لز   فلسفة تعليمية فريدة.

قبل خرباء يف جماهلم. هذه املساقات ال تركز على التحابيل املعريف فحس ، 
لكن أيضا تركز على بناء الشخابية املسيحية وت وير مهارات اخلدمة العملية. 
فاملساقات مبنية لتهيئة ال الب أن "يعرفوا" وأن "يكونوا" ما تعلموه، وأن 

 "ي بقوا" ما تعلموه.
مع أن العديد من هذه املساقات قد مت استخدامه حون العامل   منهاج فريد.

لتدري  القادة املسيحيني، فإن هناك مساقات أخرى كتبت بشكل خاص 
لتسديد حاجات املؤمنني العرب ابلتحديد، ولتساعدهم على تقدير اإلرث 

 املسيحي العريب والكتايب.
حيابل ال الب على كتاب املساق للدراسة الذاتية،   أسالي  تدريس فريدة.

حبيث يتم اكمان دراسة الدروس قبل اجتماع اجملموعة الدراسية معا. بدال من 
حضور حماضرة، يلتقي ال لبة ابنتظام مع مرشد حمرتف والذي يقود اجملموعة 
الدراسية يف مناقشات تفاعلية حمفزة للمادة اليت مت دراستها. من املمكن أن 

( عرب املوقع االلكرتوين 2( ابحلضور الشخابي، )1تكون اجللسات اإلرشادية )
 الذي مت إعداده للدراسة عن بعد. أيضا متاح الدراسة الذاتية املستقلة.

يكونون ابتابان مع  ACBSإن ال لبة املنتسبني للدراسة مع تفاعل فريد. 
طالب عرب آخرين عرب العامل العريب لتشكيل جمموعة دراسية عرب االنرتنت، 
وابلتايل حيابلون على جتربة تعليمية غنية، يتشاركون من خالهلا ابحتياجات 

 الابالة، ومناقشة حتدايت اخلدمة.
ال حيتاج ال لبة لرتك بلداهنم أو عائالهتم أو أعماهلم وخدماهتم، مرونة فريدة. 

ألن مواد املساقات والتفاعل الابفي متاح عرب االنرتنت ويف بعض احلاالت عرب 
 الدراسة الذاتية املستقلة.

 ACBS مع تدرس لماذا




