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 معھد األلفیّة الثالثة
 طالبدل�ل ال
 

ف ع� مستوى العالم إلعداد اآلخ��ن للخدمةُوِجَد  يني
�
ف ال�نا�س والقادة المحل  معهد األلفّ�ة الثالثة لتمكني

 . ّ ي
ّ المجايف ي  من خالل ِشهادة التدر�ب ال�تايب

 
 معهد األلفّ�ة الثالثة؟ما هو 

ا،  �ن عام� ي  وخدمات األلفّ�ة الثالثةعمل ر�تشارد برات أل��� من ع�ث
ا" �ف

�
، للعالم، مجان ّ ي ع� إنتاج "تعل�م كتايب

ي أقسام 
ي تقدمها جميع كلّ�ات الالهوت �ف شكل دروس عال�ة الجودة ومتعددة الوسائط ُتغ�ي الموضوعات الئت

تمت ترجمة دروس الوسائط المتعددة هذە إ� مجموعة من اللغات وتم تقد�مها  الدراسات ال�تابّ�ة والالهوتّ�ة. 
م و�توقون لمعرفة كلمة هللا �شكٍل أفضل. ومن ح�ث التصم�م، تم إنتاج سالسل 

�
ي التعل

ف �ف ا لجميع الراغبني
�
مجان

ّ المرونة الالزمة لتلبّ�ة مختلف  الدروس هذە بصورة فردّ�ة و�شكٍل ُمستقل. وقد أتاح ذلك للمنهاج الدرا�ي
ي ثقافاٍت وس�اقاٍت متعددة. 

 االحت�اجات المتنوعة �ف
ر التصم�م والُبن�ة (من ِخالل  معهد األلفّ�ة الثالثةقدم �ُ 

ّ
ا. يوف ا جد�د� ي صورة شيئ�

دمج سالسل الدروس �ف
ة أ��� من مجاالت التجمعات ف ّ ف تج��ة متم�ي الدراسّ�ة  دوراٍت دراسّ�ة (مساقات) الفرصة لمنح الُطالب والُمدر�نيّ

ّ الخاصة بهم ي ّ من خالل تحد�د االتجاە العام للمنهاج  معهد األلفّ�ة الثالثة. ُ�لئب ا الحاجة إ� ه�كٍل نظا�ي أ�ض�
ي ثالث شهاداٍت رئ�سّ�ة. وتتضمن كل ِشهادة أ�شطة أسبوع�ة أو منتظمة، تنت�ي جم�عها بدبلوم ألولئك 

الدرا�ي �ف
 الذين �كملون الثالث برامج الدراسّ�ة. 

، أن �فهموا و�ستوعبوا 
ً

ي ثالث نقاط. أو�
ي ح�اة الطالب �مكن تلخ�صه �ف

ي تحق�قه �ف
إن ما �أمل المعهد �ف

ي المواد  ا، أن ُت�� ي مجال الِخدمة. وثالث�
اتهم الحال�ة �ف موا ك�فّ�ة تطبيق المواد ع� خ�ب

�
ا، أن يتعل المادة الدراسّ�ة. ثان��

 معه. عالقتهم با� وُ�سهل نمّوهم �شكل أعمق 
 

 ؟طالبما هو دورك كم
ي 

ي المشاركة �ف
الثالثة. يتم ذلك من خالل  األلفّ�ة عهد ُينظمها مكما عملّ�ة الدراسة  كطالب، يتمثل دورك �ف

ف ع� أدلة و ، الدراسّ�ة دراسة المواد  ك�ي  المحتوى واالجتماع مع مدر�ك لمعرفة ك�ف�ة تطبيق والمناقشة، الدراسةال�ت
ستقوم الدروس الُمسجلة بال�ث�ي من التعل�م، وستقوم . معهد ال أوسمة، وخاصة باستخدام ح�اتك وخدمتك ع�

ة االختبارات ، وستمنحك أدلة المناقشة الدعم الالزم لتوضيح ما تعلمته. ال�ث�ي من التقي�مبواالمتحانات  القص�ي
ي 

 منك. �ف
ً

ا وعم� ام� ف ي ح�اتك الثالثة، نحن متحمسون للغا�ة  األلفّ�ةوهذا يتطلب ال�ت
لرؤ�ة وسماع ما س�فعله هللا �ف

 من خالل هذە الرحلة. 
 

 من هو المدرب؟
ي هو  هدفنا 

الثالثة بواسطة مدرب،  األلفّ�ة معهد ل ةالتابع ّ�ةم�التعلالمجموعات أن يتم ق�ادة كل طالب �ف
ة.  ي مجموعات صغ�ي

ا أو �ف ي ة من خالل ق�ادة المناقشة إرشادك خالل العمل�ّ  �ي المهمة الرئ�س�ة للمدرب  إما فرد��
�ف

ة  كما أن  . معهد ال أوسمةّ�ة نحو الحصول ع� خطوات العملالومساعدة مجموعتك ع� إنجاز  المجموعات الصغ�ي
ا عن  من أجل الحصول ع� الشهادات  المهامتقدمك والتحقق من ا�تمال جميع  متابعةالمدر�ون مسؤولون أ�ض�

 والدبلوم. 
 

 ا؟ك�ف تجد مدر�� 



 

ي كن�ستك أو ر�ما 
ا العثور ع� شخص �ف تكون تعرف أحد بالفعل قد �شغل دور ُمدر�ك. �مكن أ�ض�

ب منهم مراجعة المواد إذا لم �
�
بق لهم االطالع عليها من سالمجتمع الخاص بك للق�ام بهذا الدور. ومع ذلك، نطل

ي العثور ع� مدرب م
، �مكننا أن نحاول مساعدتك �ف

ً
كاء خدمةن خالل قبل. إذا لم �كن األمر سه�  األلفّ�ة �ث

ي ال يتوفر فيها أحد، . Institute@thirdmill.orgر�ب التواصل معنا ع�ب الثالثة. يُ  ي الحالة النادرة الئت
ي سو�ف

ننظر �ف
اف من الشهادات والدبلوم. ومع ذلك، نو�ي �شدة لك تقد�م  اف �سخة غ�ي خاضعة لإل�ث بأن نفعل ذلك ب��ث

 وتوج�ه مدرب. 
 

 ثالث شهادات = دبلوم واحد
ي عند االنتهاء منها، ُ�شكل  معهد األلفّ�ة الثالثةُ�قّدم  ة، والئت ف ّ ا ثالث برامج لشهادات متم�ي  الدبلومحال��

أر�ــع . تضع هذە الشهادة المكونة من شهادة األساس�اتُ�س� األو�  الخدمة المس�ح�ة. الذي ُ�قّدمه المعهد 
ي أن تبدأ بها جميع 

ي ينب�ف ا ل�ل من دراسات ال�تاب المقدس وعلم الالهوت، و�ي الئت ا متين� دورات دراسّ�ة أساس�
المجموعات. بمجرد االنتهاء منها، �مكن للمجموعات إما العمل ع� شهادة الدراسات ال�تابّ�ة أو شهادة الدراسات 

ي نفس الوقت. تم تصم�م ا
لمنهاج ح�ث �ستغرق كل شهادة حوا�ي عام واحد إذا سمحت الالهوتّ�ة أو كليهما �ف

ا ع� ما تقررە أنت  ف كل دورة دراسّ�ة وأخرى. �مكن الق�ام بذلك �شكل أ�ع أو أبطأ، اعتماد� ات راحة بني بف�ت
م الخاصة بك. 

�
 ومجموعة التعل
الجد�د لمنهاج خدمات الدورات الدراسّ�ة المتبق�ة للعهد القد�م والعهد  شهادة الدراسات ال�تاب�ةًتغ�ي 

ي األلفّ�ة الثالثة. سواء  شهادة الدراسات الالهوتّ�ةاأللفّ�ة الثالثة، بينما ُتغ�ي 
الدورات الدراسّ�ة المتبق�ة لالهوت �ف

ف  ا بني ا و��اب� كنت سُتغ�ي جميع دورات ال�تاب المقدس المتبقّ�ة، أو جميع الدورات الالهوت المتبق�ة، أو ترتد ذهاب�
ف حئت  وك لك كمدرب. ع� عكس شهادة التأس�س المكونة من أر�ــع دورات االثنني تنت�ي من كليهما، فهذا م�ت

ل�ٍل  دراسّ�ة، تحتوي كل من شهادة الدراسات ال�تابّ�ة وشهادة الدراسات الالهوتّ�ة ع� خمس دورات دراسّ�ة
 منهما. 

 
 تصم�م الدورات الدراسّ�ة لأللف�ة الثالثة

األلفّ�ة الثالثة �ي م��ــــج من سلسل دروس خدمات األلفّ�ة الثالثة باإلضافة  إن الدورات الدراسّ�ة لمعهد 
إ� مستندات إضاف�ة مثل أدلة الدراسة، وأدلة المناقشة، وأوسمة المعهد (مهارات الح�اة والخدمة). و�شمل 

ي محاولة ل
ا. و�ف ا نهائ��

�
ا وامتحان ا أسبوع�� ، واختبار�

ً
ا دل�� ف جعل االدورات الدراسّ�ة أ�ض�  11و  7لدورات الدراسّ�ة ما بني

ا،  ي كل دورة دراسّ�ة. ع� سب�ل المثال، إن منهاج األساس�ات  3إ�  1قمنا بدمج من أسبوع�
سالسل دروس �ف

ي  ف سلسلئت .  قانون إ�مان الرسلالالهوتّ�ة هو م��ــــج ما بني ّ ي بناًء ع� ذلك، سُتالحظ أن و�ناء علم الالهوت ال�تايب
ي بناء علم  1من األسس الالهوت�ة هو نفس الدرس رقم  7المكتوب للوحدة رقم الدرس الُمسجل والمحتوى 

�ف
 . ي   الالهوت ال�تايب

 
نت أو بدون االتصال  نتالدراسة ع�ب اإلن�ت  باألن�ت

نت �ي الفصول الدراس�ّ  معهد األلفّ�ة الثالثة الستخداممن الطرق الرئ�س�ة  ة ع�ب اإلن�ت
)institute.thirdmill.org( . ي

هذا هو الموقع الذي �جب ع� الطالب الذهاب إل�ه إل�شاء حساب والتسج�ل �ف
�ل الدورات الدراسّ�ة ومشاهدة الدروس و�جراء االختبارات وت ف المستندات. وهذا هو المكان الذي ستتمكن من �ف

ائح كتقدممستوى له متابعة خال ا من خالل �ث للطباعة إذا لم  قابٍل  و�تنسيٍق  microSD. تتوفر المواد ال�املة أ�ض�
�حة وجود يتوفر  نت. لطلب �ث  . thirdmill.org/request  ، ير�ب ملء االستمارة من خاللmicroSDاإلن�ت

 
 التعل�مّ�ةالمجموعات 

mailto:Institute@thirdmill.org
https://institute.thirdmill.org/?redirect=0
http://thirdmill.org/request


 

ا للالثالثة ل� األلفّ�ة معهد ُصِمم  ةكون ُمناسب� موعات مجال. تتكون مجموعات التعل�مّ�ة والدراسّ�ة الصغ�ي
. �مكن أن تكون انت ومدر�ك فقط أو العد�د من الطالب اآلخ��ن حسب ما ُ�قررە  ّ�ةم�لتعلا ف من طالب ومدر�ني

هذا هو المكان س�كون تجتمع بانتظام مع مجموعتك و سوف . 4-10 مدر�ك. نحن نو�ي عادة بمجموعات من
ستتعلم ك�ف�ة تطب�قها ع� خدمتك وع� و سيتم ترسيخ العد�د من المفاه�م  ك. هناتتعلم ف�ه ال�ث�ي الذي 

 عالقتك مع الرب. 
ي الدراسة بمفردك 

ا �ف ي ما �قرب من ثالث إ� خمس ساعات أسبوع��
ي اعتبارك أننا نتوقع أنك ستق�ف

ضع �ف
اوح الدورات من وحوا�ي  ي مجموعتك. ت�ت

ي األسب�ع �ف
ا إذا اختار مدر�ك االجتماع  11إ�  7ساعة ونصف �ف أسبوع�

. وكل 
�
 . تدر�ب�ة أر�ــع أو خمس دوراتتتضمن  شهادةأسبوع�ا

 
 دراسّ�ةكل دورة محت��ات  

 دل�ل الدورة الدراسّ�ة •
 أوسمة المعهد •
ف  •  وحدات 10إ�  7ما بني
ّ المتحان اال  • ي

 نهايئ

 
 الدورة الدراسّ�ةدل�ل 

ي  دراسّ�ةستتضمن كل دورة 
ي أع� بدل�ل خاص  معهد األلفّ�ة الثالثة �ف

ها. �مكن العثور ع� هذا المستند �ف
�حة  . ستتضمن معلومات أساس�ة تتعلق بمحتوى الدورة الدراسّ�ة microSDصفحة الدورة الدراسّ�ة وع� �ث

، أهداف وغا�ات الدورة الدراسّ�ة، وقائمة والغرض منها. وستشمل، ع� وجه الخصوص، وصف للمقرر 
ح لعنا� المقرر، ومعلومات عن الدرجات وقائمة أساتذة ي الالهوت والرعاة  بالوحدات، و�ث

الذين ساهموا �ف
 الدروس. محتوى هذە 

 
 )الح�اة والخدمةأوسمة المعهد (مهارات 

ة  ف أوسمة  بخصوصهو العمل الذي ستقوم به مجموعتك  لمعهد األلفّ�ة الثالثةأحد السمات الُمم�ي
وما �جب حد�دە ي تم تذال وساملل دراسّ�ة. يتم تقد�م اإلرشادات مع كل دورة دراسّ�ةكل دورة الخاصة بالخدمة 

، وسامتصف موض�ع الة فقرة افتتاح�ّ  / ع� أر�ــع مكونات: مقطعوسمة لأل  اتحتوي ُمستندت. منحهإنجازە قبل 
ي بدا�ة  مع مجموعتك نأمل أن تأخذ لمناقشة، ودعوة إ� العمل. ل، وموضوعات حت��اتهوم

دورة كل بعض الوقت �ف
ي الجزء األخ�ي من الدورة.  ةقبل االنتقال إ� دعو حد�ث حول موضوعات المناقشة للدراسّ�ة 

  إ� العمل الموجودة �ف
ي إ� العمل، ج ة، سواء المناقشة أو الدعو الوسام موض�ع�جب أن �شغل 

ا من مناقشتك المنتظمة �ف زء�
ا ع� عدد  ة أطول اعتماد�  تغطيهم الدورة الدراسّ�ة، أو لف�ت

ً
ا كام� مجموعاتك لمدة سبعة إ� أحد ع�ث أسبوع�

ي تلتقون فيها. أنت، كالمدرب، سوف تعتمد ع� فهمك لموض�ع ال و�عطاء وسمة لتسه�ل عمل األ وسامالمرات الئت
 والح�اة ،والق�ادة ،التعل�م. �شمل األوسمة موضوعات مثل وسمةاء من معاي�ي األالموافقة النهائ�ة عند االنته

 والم��د.  لعبادةوح�اة ا ،وال�رازة ،والصالة ،ةال�نس�ّ 
 

 دراسّ�ة عنا� كل وحدة
 ةالصوت�ّ ملفات ال / نص الدرس / دروس الف�ديو  .1
 أدلة الدراسة .2
 االختبارات .3
 دراسةمجموعة ال لقاء ضمنال / أدلة المناقشة  .4



 

5.  ّ ي
 االمتحان النهائئ

 
 روس الف�ديو / نص الدرس/ الملفات الصوتّ�ةد. 1

ّ عرضه �كمن المحتوى الذي يتم تقد�مه وط��قة  ي صم�م أي منهاج درا�ي
وقد كانت فرصة حصول . �ف

كٍة  خدمات األلفّ�ة الثالثةة المتعددة الوسائط من خالل � أفضل المناهج الدراس�ّ ع معهد األلفّ�ة الثالثة ل�ب
ا  عظ�مة.  رسومات حائزة ع� جوائز  �حتوي ع� )أو �قرؤونه أو �ستمعون إل�ه(س�شاهد الطالب كل أسب�ع درس�

ي الالهوت و رعاة ومقابالت مع 
ّ  ،من جميع أنحاء العالمعلماء �ف ي  . قويّ  وتعل�م كتايب

 
 . أدلة الدراسة2

بأسلوب واضح ومفهوم، إال أنها ال تزال تتضمن مواضيع �صعب مكت��ة  األلفّ�ة الثالثةروس رغم أن د
ا من المعلومات، أ��� بعدة مرات مما  � ا كب�ي ي الوقت نفسه، قد يتضمن الدرس الواحد قدر�

ي بعض األح�ان. �ف
فهمها �ف

ي 
ة واحدةقد يتم تغطيته بواسطة أستاذ �ف ع� العمل من خالل المواد بط��قة  تك. من أجل مساعدمحا�ف

ة تتوافق مع حدة. ينقسم كل دل�ل دراسة إ� أقسام مع حدود زمن�ّ ة وشاملة، قدمنا أدلة دراسة ل�ل و� مقصود
: الفئات الرئ�س�ّ  ف ف رئ�سيني ي كل وحدة. تحتوي األقسام ع� مكونني

ي يتم تناولها �ف مخطط تفص��ي لتدو�ن ة الئت
أثناء مشاهدة  �ن المالحظاتالمخطط التفص��ي لتدو استخدام  �ك. �جب علمراجعةالأسئلة المالحظات و 

ات الف�ديو ثم اإلجابة ع�  ا الختبار الوحدة.  أسئلة المراجعةمحا�ف ف ع� استعداد� ا ما �فتح الطالب نافذتني غالب�
أجهزة ال�مبيوتر الخاصة بهم. يتم استخدام نافذة واحدة لمشاهدة الدرس، بينما �مكن استخدام النافذة الثان�ة 

ل�ل الدراسة. إذا كنت تفضل طباعة دل�ل الدراسة من أجل تدو�ن المالحظات المكت��ة لتدو�ن المالحظات ع� د
ح عل�ك إضافة بعض المساحات قبل الطباعة بح�ث �كون لد�ك مساحة كاف�ة ل�تابة  بخط ال�د، فنحن نق�ت

 مالحظاتك. 
 

 . االختبارات3
ا تتضمن كل وحدة  ف خطأ  / �حتوي ع� أسئلة صواباختبار� . توص�لأسئلة المتعدد، و ، واخ�ت من بني

، ستن المالحظات و دوّ تشاهد الف�ديو و �ُ بمجرد أن  ي
 ذي مدتهحتاج إ� إجراء االختبار التدرس المادة �شكٍل كا�ف

ي  20حوا�ي 
دق�قة (دق�قة واحدة ل�ل سؤال). من أجل تحقيق درجة النجاح والحصول ع� عالمة "ُم�تمل" �ف

إجراء االختبار مرة  ك٪ ع� األقل، �مكن80حقق ت٪. إذا لم 80ن ع� درجة أع� م حصلتاالختبار، �جب أن 
�شدة  كاالنتظار لمدة ساعة واحدة ع� األقل قبل اخذ االختبار مرة أخرى. نحن �شجع كأخرى ول�ن �جب عل�

ي ع� 
ف المحاولة األو� والثان�ةتلك الساعة مذا�رة المادة الالهوتّ�ة �ف بالعد�د من المحاوالت حسب  ك. ُ�سمح لبني

ورة حئت    حصل ع� درجة النجاح. تال�ف
نتإذا كان مدر�ك �ستخدم  ة ، فسوف يزودك بتفاص�ل حول ك�ف�ّ ُ�سخة االختبارات بدون االتصال باإلن�ت

  هذە االختبارات. الحصول ع� 
ا ع ي نها�ة المطاف للمدرب، فإننا �شجعه أ�ض�

وك �ف � مطالبة الطالب ع� الرغم من أن هذا األمر م�ت
ي االختبار 

 / قبل الحضور إ� اجتماعات المناقشة األسبوع�ةات بالدراسة �شكل كاف والحصول ع� درجة النجاح �ف
ا ع� األقل، فهمك لمواد الدورة التدر�ب�ة لهذا األسب�ع واستعدادك للتحدث عنها  المنتظمة. س�ضمن هذا، جزئ��

 مع مجموعتك. 
 

 ء ضمن مجموعة الدراسةاللقا  / . أدلة المناقشة 4
ي س�ستخدمها مدر�ك لق�ادة  ف أدلة المناقشة الئت ي م النقاشمع كل وحدة، قمنا بتضمني

جموعتك كل �ف
ي  ي ُتقدمها ترسيخ المفاه�م  هدف هذە النقاشات هو . و درستها أسب�ع ف�ما يتعلق بالدروس الئت األساسّ�ة الئت

ي 
ك وا�تساب ما تحتاجه لتطب�قها �ف ي تفك�ي

 الخدمة وع� عالقتك الشخص�ة مع هللا. الدروس �ف



 

ي الصفحة األو�  أسئلة المناقشة �حتوي كل دل�ل مناقشة ع� عن��ن: 
مع ب�ان مراجعة  دراسة حالةو �ف

ي الصفحة الثان�ة. 
ي استخدام أي عن� من عنا� دل�ل المناقشة  الح��ة ال�املةس�كون لُمدر�ك وأسئلة �ف

�ف
ي �جب أن �ستمر حوا�ي  ف�هرغب ي . �مكن أن �ختلف هذا حسب ساعة إ� ساعة ونصفلتسه�ل المناقشة، والئت

 ّ ي
ي بعض األسابيع قد  االحت�اجات والس�اق الثقا�ف

ستخدم سؤال واحد للمناقشة وحالة واحدة �وحجم المجموعة. �ف
ي بعض األسابيع قد 

ي بعض األس�للدراسة. �ف
ء. �ابيع قد ستخدم بعض أسئلة المناقشة فقط. و�ف ي

ستخدم كل �ث
م لفهم مفاه�م كمناقشة ج�دة وصح�ة وق��ة أثناء سع� دارةبأداة إل المجموعة  الغرض من هذە األدلة هو إمداد 

من المتوقع أن تح�ف كل أسب�ع إ� وقتك األسبو�ي بعد االطالع ع� أدلة المناقشة واإلجابة  الدرس �شكل أفضل. 
ي دل�ل المناقشة،  الدراسة . بينما ال تحتاج إ� اإلجابة ع� أسئلة قسم حالةع� األسئلة واالستعداد لمناقشتها 

�ف
 فإننا نو�ي بقراءتها واالستعداد لمناقشتها. 

 
5 ّ ي

 . االمتحان النهائئ
ي نها�ة كل دورة 

ف دراسّ�ة�ف ا، قمنا بتضمني ا نهائ��  ُ�غ�ي محتوى جميع الدروس  60مكون من  اختبار�
ً

سؤا�
ي تلك الدورة الدراسّ�ة. مثل االختبارات الُمصغرة، �جب عل

موقع ٪ ع� األقل قبل أن �ضع 80تحقيق  �ك�ف
نت  ي إجراء االختبار  ر ُح  ك" االختبار. ومثل االختبارات الُمصغرة، فإنت"أ�مل كع� أنك عالمة لالدراسة ع�ب اإلن�ت

�ف
ف  عدة مرات   . كل محاولة وأخرىحسب الحاجة من أجل تحقيق تلك الدرجة، مع مرور ساعة واحدة ع� األقل بني


