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كلية البابا شنودة الثالث الالهوتية  عشرون عاما:  
بألمانيا بدير القديس العظيم األنبا أنطونيوس    

 

 

 
 

 
، كفرع 2002مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث إفتتاحها عام  منذ أن قرر

بلغ  دفعة. و  17تجرجت من الكلية  قد فى اوروبا الالهوتيةنابض لمدرسة اإلسكندرية 
خريجة. ومعظم  45منهم حوالى  130عدد الخريجات والخريجين من الكلية أكثر من 

 الخريجين يعملون شمامسة ومدرسات ومدرسين للتربية الكنسية وخداما في كنائسهم
ومدرسين فى الكلية اإلكليريكية. وقد نال العديد منهم سر الكهنوت وهم يمارسون  

والنمسا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا وانجلترا.اآلن خدمة مذابح الرب في المانيا   
يأتون إليها من كل أنحاء ألمانيا   طالبة وطالب 25وينتظم فى الدراسة اآلن حوالى  

. وهذا النجاح الباهر هو أكبر دليل على بركة  ومن فرنسا وهولندا وانجلترا والنمسا
 ونهارا لتوفير ليال ةالدائب نيافة إدارة الكلية ربنا يسوع المسيح أوال وعلى عمل

المناخ المناسب لكل من األساتذة والطلبة علميا وروحيا وجسديا، وتوفير الكتب  
الى الكلية  غالباالدراسية والمراجع العلمية الالزمة. وجدير بالذكر أن الدارسين يأتون 

بعائالتهم من بلدان ومدن متفرقة وبعيدة، فتنظم إدارة الدير لهذه العائالت برنامجا  
وثقافيا حتى يستفيدوا هم األخرون من إقامتهم فى هذا الدير العامر. روحيا  
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بكالريوس االكليريكية من يد  المن خريجى وخريجات الكلية شهادة  78وقد تسلم  
 دير القديس العظيم األنبا أنطونيوس قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسة زيارته الى 

. 2013فى ديسمبر  باخلبكريف  
 

 األهداف الرئيسية للكلية اإلكليريكية  
 

بألمانيا  أ ُسست .1 أنطونيوس  األنبا  بدير  الالهوتية  الثالث  البابا شنودة  بهدف   كلية 
الحفاظ على العقيدة المستقيمة. ومن واجبات الكلية هو أن تحث على إتباع تعاليم  

 الكتاب المقدس.
أن ترد على الهرطقات واإلنحرافات عن اإليمان المستقيم فى عالمنا الحاضر، المليئ  .2

 غير المسيحية، الخطرة على الشباب خاصة.  باإلتجاهات الفكرية
درسى التربية الكنسية والشمامسة، الذين يخرج منهم الكهنة أيضا، أن تؤهل مُ  .3

حتى يقوموا بالخدمة السليمة فى الكنيسة القبطية األرثوذكسية، خاصة فى 
 المهجر.

مرقس إن تأسيس كليات الالهوت فى جميع أنحاء العالم هو إمتداد لرسالة مار  .4
الرسول، الذى أسس مدرسة اإلسكندرية الالهوتية ليرد بها على الفالسفة غير 

 المسيحيين فى عصره. 
 

 نظام الدراسة 
 ينقسم العام الدراسى إلى فصلين:  ❖

 اسبوعا(  14فصل الشتاء، من أكتوبر إلى يناير ) •

 اسبوعا(  14فصل الصيف، من فبراير إلى مايو ) •
 اسبوع، أى من مساء الجمعة إلى يوم األحد تتكون الوحده الدراسية من  ❖

وتعقد االمتحانات سنويا فى اواخر مايو واوائل يونيو لالستفادة من االجازات االوربية 
 المرتبطة باالعياد فى هذا الوقت. 

وللكلية مبنى كبير خاص بها بالقرب من الدير، كان أصال مدرسة كرفلباخ اإلبتدائية،  
وتعديلها . تم صيانتها   

 

، وأصبحت اآلن  1980عام  تأسست التى  مكتبة الديرومن ركائز الكلية االكليريكية 
: مختلفة مكتبة غنية بها اآلالف من الكتب الدينية والعلمية ومراجع نادرة بلغات
. ويستفيد من القبطية واأللمانية واإلنجليزية والفرنسية، باإلضافة إلى اللغة العربية

طلبة الكلية والشعب القبطى فقط، ولكن أيضا الباحثون من األلمان   ليس هذه الكتب
 القبطية األرثوذكسية.  الذين يهتمون بالكنيسة
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وتعضد الكلية والمكتبة دار النشر )مسجلة تحت رقم 927464 -3(  وقد أنشأت  
الخدام  نشر الكتب الروحية والطقسية والدينية باللغة األلمانية، وقد قام بعض  بهدف
بترجمة   اشراف نيافة االنبا ميشائيل اسقف الدير وابروشية جنوب المانيا  تحت

القبطى والليتورجيات الطقسية التى تستخدم االن فى كل الكنائس فى المانيا  التراث
ويصدر الدير أيضا  شنودة الثالث.  ة الباباقداس مؤلفات وكذلك  ،والنمسا وسويسرا

مجلة "مار مرقس" كل 6 شهور. جزء باللغة األلمانية  وجزء باللغة العربية. وتصدر  
بالمجلة مقاالت علميىة الهوتية الفادة طلبة وخريجى الكلية االكليريكية. وهكذا تتيح 

مسجلة دوليا تحت رقم  المجلةو للخريجين االستمرار فى الدراسة.  
3-927464-4-X    

 

هى العربية غالبا، إذ أن معظم الدارسين يتقنونها.  فى الكلية واإلمتحانات لغة التدريس
للطالب أن يكتب  وقد بدأ بعض األساتذة بترجمة موادهم إلى اللغة األلمانية. ويسمح 

 أبحاثه وإمتحاناته باأللمانية أو اإلنجليزية أيضا.
 
 

كلية الاألســـــــــاتذة ومـــــــــــــواد الدراســـــــــــــة ب
 الالهوتية 

بدير القديس العظيم األنبا أنطونيوس بألمانيا    
 

Fach 

 المادة 

Zahl der 
Studienjahre 

 سنوات الدراسة 

Dozent   األستاذ 

1) Theologie   الالهوت  

Systematische 

Theologie الهوت نظرى 

2        (  ( االنبا بيشوى نيافة 

Dogmatische 

Theologie الهوت عقيدى 

4 Dr. Wedad Abbas   Tawfik 

توفيق  د. وداد عباس  

Liturgik     4 الهوت طقسى Dr. Nader Attia 

 د. نادر عطية 

Vergleichende 

Theologie  الهوت مقارن 

4 S.E. Bischof Michael 

 نيافة األنبا ميشائيل

Vergleichende 

Religionsstudien       

 دين مقارن 

2 S.E. Bischof Michael 

األنبا ميشائيلنيافة   



4 

 

Koptisch-Orthodoxes Theologie-Kolleg Papst Shenouda III 
St.-Antonius-Kloster,  35647 Waldsolms-Kröffelbach   Tel. + 49 (0) 6085-2317; Fax + 49 (0) 6085-2666 

 

Ökumenische 

Studien    المسكونيات 

2        ( االنبا بيشوى نيافة  ) 

Spirituelle Theologie 

 الهوت روحى    

4        (    ( البابا شنودة الثالث قداسة 

Pastoraltheologie 

رعوي     الهوت    

2        (  ( االنبا باخوميوس  نيافة 

Ethik الهوت أدبى         2   

2)  Heilige Schrift       الكتاب المقدس 

Wissenschaft und 

Religion   علم ودين 

2 S.E. Bishop Pola 

 نيافة األنبا بوال 

Neues Testament   

 عهد جديد     

4 Abuna Abram Nagib Mina 

 أبونا أبرام  نجيب مينا 

Altes Testament 

 عهد قديم

4 Herr Nagy Wanies 

 أ .  ناجى ونيس 

Geografie der Bibel 
 جغرافية الكتاب المقدس 

2 Prof. Dr. Fouad Ibrahim 

 أ.د. فؤاد إبراهيم 

3) Wissenschaft und Kirchenkunst        علم وفن كنسى 

Koptische Kunst / 

Archäologie وآثار    قبطىفن    

2 Prof. Dr. Ashraf Sadik 

أشرف صادق أ. د.   

Patrologie  4 آبائيات Dr. Michel Badie Abdelmalik Ghattas 

د. مشيل بديع عبد الملك غطاس ا.   

Kirchengeschichte 

 تاريخ كنيسة     

4 Dr. Samuel Mouawwad 

 د. صموئيل معوض 

Hymnologie  Herr Mario George 4       ألحان 

 ا. ماريو جورج 

Christliches Familienrecht  
حوال شخصية     أ  

1 S.E. Bischof Pola 

 نيافة األنبا بوال 

Kirchenkanon     قوانين كنسية  Kanzler Dr. Samir Abdelmalak 

 المستشار د. سمير عبد المالك 

4) Wissenschaft, Philosophie und Erziehung    علم وفلسفة وتربية 

Pastoraler Jugenddienst 

 خدمة الشباب    

2 S.E. Bishop Moussa 

 نيافة األنبا موسى 

Christliche Erziehung   

تربية مسيحية    

2 Erzpriester Boles Shehata 

 القمص بولس نعيم شحاتة 
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Soziologie  Dr. Zakaria Abdelmasih Sourial 1      اإلجتماع  علم

 د. ذكريا عبد المسيح سواير 

Psychologie علم النفس         1 Dr. Zakaria Abdelmasih Sourial 

 د. ذكريا عبد المسيح سواير 

5) Sprachen und Literatur    لغات وأدب 

Koptisch    4 لغة قبطية Abuna Maurice Bassili 

 أبونا موريس باسيلى 

Griechisch, NT-Sprache 

لغة العهد الجديد   ،لغة يونانية       

2 Herr Maged El-Jauhary 

 االستاذ ماجد الجوهرى 

 

مركز إشعاع قبطى فى   بكريفيلباخدير األنبا انطونيوس  وقد ساهمت الكلية فى جعل
إستضافة وعقد مؤتمرات مسكونية علمية ودينية به، وهنا  الديرألمانيا، وقد إستطاع 

  سيمنارات لدراسة الطقس القبطى لعدة أيام، ساتذتهمأيعقد طلبة الالهوت األلمان مع 
ال لدراستها فقط بل للتمتع  ،يواظبون فيها على حضور القداسات والتسابيح

 بروحانيتها أيضا.
 

نبا انطونيوس بكريفيلباخ وبالذات كليته ولكى يتضح للقارئ مقدار قوة إشعاع دير األ 
اإلكليريكية ألقباط المهجر األوربي، نذكر، على سبيل المثال، أن أحد أساتذة الكلية قام 

بإحصاء عدد المدن التي أتى منها زوار الدير من األقباط فى يومي أحد متتاليين فى 
  53أنهم وفدوا من  ، اثناء إمتحانات الكلية. فكانت النتيجة2007أواسط شهر يونيو 

مدن هولندية ومدينة سويدية. هذا باإلضافة   7مدينة فرنسية و  12مدينة ألمانية و 
زائرا ألمانيا أتوا في هذين اليومين.  40إلى المدن التى وفد منها حوالي   

 
ان سر هذا اإلنجذاب الذى المثيل له للدير وكليتة الالهوتية يرجع بال شك الى فيض   

ذى يغدقه آباء الدير على أوالدهم، واستجابتهم لهم بالمثل بحب غامر،  الحب العظيم ال
كما نتبين من كلماتهم المليئة حبا وشكرا بمناسبة العيد العشرين لتاسيس الكلية  

الالهوتية. وبهذا أصبحت الكلية االكليريكية فى كرفلباخ ليست فقط مؤسسة أكاديمية 
وسط أوربا التى غربت فيها شمس   ولكن باالكثر مكانا للممسيحية المعاشة فى

 المسيحية. 
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لتصبح مقر الكلية  وتاثيتها تم شراء هذه المدرسة القريبة من الدير وتجديدها

 اإلكليريكية الخاصة بالدير
 

  
حفل تسليم شهادة البكالريوس لخريجى الكليية اإلكليريكية بكرفلباخ بيد قداسة البابا المعظم األنبا 

فى دير القديس   2013الثانى وشريكه فى الخدمة الرسولية نيافة األنبا ميشائيل عام  تواضروس  

 العظيم األنبا إنطونيوس بكرفلباخ بالمانيا.
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غطاس تدريس علم  اآلبائييات فى كلية   ديع عبد الملكب عاما يقوم االستاذ الدكتور ميشيل 20منذ 

فى كرفلباخ  الدير  

 
 

 
  ومادة العلم والدين  نيافة األنبا بوال مطرن الغربية يقوم بتدريس قانون األحوال الشخصية

2200منذ تاسيسها عام    القبطية في الكلية اإلكليريكية بالدير  

 

 

منذ تاسيسها   اإلكليريكية بالديرفي الكلية  بالتدريس يقوم  موسى نيافة األنبا    
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صورة الساتذة ودارسى الكلية. من اليمين: الخامسة د. وداد عباس، والسابع نيافة االنبا ميشائيل  

والتاسع طيب الذكر د. موريس تواضروس. فى اقصى اليسار الراهب القمص شنودة سانت  
 انطونيوىس  

 
 

بدير القديس العظيم االنبا انطونيوس بكرفلباخ   اإلكليريكية الكلية   ىإحتفل خريجات وخريج 

بعيد الكلية العشرين    ى ومؤسس الكلية نيافة الحبر الجليل االنبا ميشائيليتوسطهم ابوهم الروح
   2002فى يونيو 
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كتاب بلغات مختلفة  15000جانب من مكتبة الدير التي تحتوى على ما يزيد عن   

 

 ملحق
 مجلس أمناءالكلية 

:مكون من األعضاء   
نيافه األنبا ميشائيل    
ا.د. فؤاد ابراهيم    
المستشار د. سمير عبد المالك    
ا.د. أشرف صادق    
نجيب مينا  قدس ابونا ابرام   
د. وداد عباس    
د. ميشيل غطاس    
د. صموئيل معوض    

  اختصاصات مجلس االمناء:
السنه تحديد ميعاد الجتماعاته علي األقل مرتين في  -   
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مناقشة المناهج الخاصه بالكليه -   
مناقشه عدد األساتذة المسند اليهم التدريس  -   
كيفيه تطوير العمل بالكلية -  
تعيين المختصين باإلدارة و السكرتارية الخاصه بالكلية  -   
تحديد الرسوم المقرره -   

 االداره الفنيه للكلية برئاسه أحدهم بمثابة ا مين عام 
األستاذ دانيال محارب   
د. نادر عطيه    
األستاذ ماريو جورج    
ماريا فيدا  االستاذه    

  اختصاصات االداره الفنيه للكلية:
تسجيل اسماء الدارسين بالكليه و تقديراتهم في امتحانات كل عام دراسي تحديد  - 

 ميعاد بدء الدراسه وانتهائها و ميعاد االمتحانات 
يل المحاضرات الي الدارسينالمساعده في توزيع و توص  

استالم الرسوم المقررة   
تنظيم اجتماعات مجلس األمناء و األعداد للموضوعات المطروحه بجدول األعمال   
 

 


