املركز العريب للدراسات الكتابية
Arab Center for Biblical Studies
Application Form – طلب انتساب
: قم بزايرة موقعنا،ملزيد من التفاصيل عن برامج الدراسة
For details of our study programs, please visit our website:
www.arableaders.org

الربامج الدراسية

Study Programs

( برانجمني للدراسة يفACBS( حاليا يقدم املركز العريب للدراسات الكتابية
مستوى البكالوريوس

The Arab Center for Biblical Studies (ACBS)
currently offers two programs of study at the bachelor
level:

) ساعة معتمدة32( • برانمج مستوى شهادة

• Program for Certificate Level (32 credit hours)
• Program for Diploma Level (64 credit hours)

) ساعة معتمدة64( • برانمج مستوى الدبلوم

In the future, we plan to offer the following programs:
• Program for Bachelor Level (128 credit hours)
• Program for High Diploma Level (32 credit
hours)
• Program for Master of Arts Level (64 credit
hours)

: حنن خنطط لطرح الربامج التالية،يف املستقبل
) ساعة معتمدة128( • برانمج مستوى البكالوريوس
) ساعة معتمدة32( • برانمج مستوى الدبلوم العايل
) ساعة معتمدة64( • برانمج مستوى ماجستري اآلداب
املؤهالت املطلوبة ملقدم طلب االنتساب

Qualification Requirements for the Applicants
• The applicant must possess a minimum of a
successful High School certificate.
• 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.
• The applicant must pay a registration fee of
U.S.$5.00 if accepted to study with ACBS.

.• أن يكون املتقدم حاصال على شهادة الثانوية العامة يف احلد األدىن
• أن يكون املتقدم قد اخترب امليالد الثاين وأن يقدم اختباره الشخصي
.إبميانه ابلرب يسوع
• أن يكون املتقدم عضواً فعاالً ملدة سنة على األقل يف إحدى الكنائس
.احمللية أو اجملموعات الصغرية
 مخس دوالرات (أوما يعادهلا ابلعملة$5 • أن يقبل املتقدم دفع رسوم
.ACBS احمللية) بعد قبول الطلب لالنتساب للدراسة مع
اختيار الربانمج الدراسي

Study Program Selection

برانمج مستوى شهادة يف الدراسة الالهوتية

Program for Certificate Level

برانمج مستوى الدبلوم يف الدراسة الالهوتية

Program for Diploma Level
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معلومات مقدم الطلب

Applicant Information

Name
Birth Date

االسم
Day

Month

السنة

Year

الشهر

اليوم

اتريخ امليالد

Nationality

اجلنسية

Email

الربيد اإللكرتوين

Phone #

رقم اهلاتف

Social
Status

Single

أعزب

Married

متزوج

Widowed

أرمل

Divorced

مطلق

Number of
Children

احلالة
االجتماعية

عدد األبناء
املعلومات الروحية

Spiritual Information
Why do you wish to study with the Arab Center for
Biblical Studies?

ملاذا ترغب يف الدراسة يف املركز العريب للدراسات الكتابية؟

Please write out your personal testimony of how and
when you became a Christian. Include the month and
year of your conversion

 متضمناً الشهر،اكتب اختبارك الشخصي عن كيف ومىت قبلت املسيح
والسنة لقبولك املسيح
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Describe the nature of your spiritual ministry at the
present time

صف طبيعة خدمتك الروحية يف الوقت احلايل

التعهد الروحي

Spiritual Undertaking

I, the Applicant, hereby promise, and based on my  ابن، وبناء على قبويل للرب يسوع املسيح،أتعهد أان مقدم الطلب
acceptance of the Lord Jesus Christ, the Son of God, as  أبن املعلومات املدونة أعاله من قبلي، كرب وخملص شخصي حليايت،هللا
my personal Lord and Savior for my life, that the
.هي صحيحة أمام هللا
information provided above by me are true before God.

الواثئق املطلوبة

Required Documents

: تقدمي طلب االنتساب ومرفقاته للربيد االلكرتوين التايل.1

1. submit the application to:
acbs.me@gmail.com
2. Submit an electronic photograph
3. Submit a soft copy of the acquired
degree(s) (High School certificate and/or
University degree

acbs.me@gmail.com

 نسخة الكرتونية عن الصورة الشخصية.2
أو/ نسخة الكرتونية للشهادات الدراسية (اثموية عامة و.3
شهادة جامعية

3

