اس تطالعية دراس ة: إكليركي ة معاھد
SURVEY OF SEMINARIES
: وتعريف معھد إكليركية على العموم ھو كما يلي.ھدف االستطالع ھو جمع معلومات عن جميع المعاھد اإلكليركية في العالم
،أو الدراسات العليا/ و، الجامعة، مؤسسة تعليمية لطلبة على مستوى المدرسة الثانوية و،أو إناث/ لذكور و.أو االستعداد للكھنوت أو الحياة الرھبانية في الكنيسة الكاثوليكية/ تُ ِعين الطلبة على االكتشاف ومعلومات عامة
 ما ھو اسم المعھد؟.1
 في أي سنة تم تأسيس المعھد في أول األمر؟.2
 ما ھو عنوان البريد للمعھد؟.3
 في أي بلد يقع المعھد؟.4
Abkhazia
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde

Central African
Republic
Chad
Chile
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Democratic Republic of
the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Federated States of
Micronesia
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia
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Georgia
Germany
Ghana
Great Britain
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong SAR
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos

Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Madagascar
Mainland China
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Nagorno-Karabakh
Republic
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Zeland
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
North Korea

Northern Cyprus
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Romania
Russian Federation (in
Asia)
Russian Federation (in
Europe)
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the
Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa

South Ossetia
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan China
Tajikistan
Thailand
Togo
Tonga
Transnistria
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Republic of
Tanzania
United States
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela
Viet Nam
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe

 في أي مدنية يقع المعھد؟.5
أراض خارج الوحدة الترابية للوطن الذي تتبعه؟
 ھل يقع المعھد في.6
ٍ
نعم
ال
 ما ھو عنوان موقع المعھد؟.7
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 .8ما ھو االسم الكامل لمدير المعھد )بما في ذلك اسم المنصب(
 .9ما ھو العنوان اإللكتروني للمدير؟
 .10ما ھو رقم ھاتف المدير؟
 .11في أي سنة تم تعيييه مديراً لمؤسستكم؟
 .12في أي سنة تم تعيين المرشد الروحي )المرشدة الروحية( لذل المنصب؟
 .13ما ھو االسم الكامل للعميد األكاديمي )بما في ذلك اسم المنصب(؟
 .14ما ھو العنوان اإللكتروني للعميد؟
 .15ما ھو رقم ھاتف العميد؟
 .16ما ھو االسم الكامل للشخص المكلف باإلجابة لالستسفارات عن المعھد؟
 .17ما ھو رقم ھاتف الشخص المكلف باإلجابة لالستسفارات عن المعھد؟
 .18ما ھو العنوان اإللكتروني للشخص المكلف باإلجابة لالستسفارات عن المعھد؟
 .19ما ھو رقم فاكس المعھد؟
معلومات متعلق بالتعليم والتكوين
 20. a.في أي شھر بدأت السنة الدراسية األخيرة عند المعھد؟
كانون الثاني )يناير(
شباط )فبراير(
آذار )مارس(
نيسان )أبريل(
أيار )مايو(
حزيران )يونيو(
تموز )يوليو(
أب )أغسطس(
أيلول )سبتمبر(
تشرين األول )أكتوبر(
تشرين الثاني )نوفمبر(
كانون األول )ديسمبر(
 20. b.في أي سنة بدأت السنة الدراسية األخيرة عند المعھد؟
2016
2015
2014
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 20. c.في أي شھر انتھت السنة الدراسية األخيرة عند المعھد؟
كانون الثاني )يناير(
شباط )فبراير(
آذار )مارس(
نيسان )أبريل(
أيار )مايو(
حزيران )يونيو(
تموز )يوليو(
أب )أغسطس(
أيلول )سبتمبر(
تشرين األول )أكتوبر(
تشرين الثاني )نوفمبر(
كانون األول )ديسمبر(
 20. d.في أي سنة انتھت السنة الدرسية اآلخيرة عند المعھد؟
2017
2016
2015
 21.في السنة الدراسية األخيرة كم طالب كان مسجالً في:
 .aتكوين الكاھن العلماني؟
 .bتكوين الراھب )إما كاھن أو أخ غير كاھن(؟
 .cتكوين الراھبة؟
 .dبرامج للعلمانيين؟
 22.كم أستاذ يدرّس في المعھد بدوام كامل؟
 23.ھل ھناك ھيئة للتدريس عند المعھد؟ يرجى التدقيق بعالمة على كل جواب يصلح للمعھد:
 .aالمعھد له ھيئة للتدريس.
 .bيعتمد المعھد على مشاركة أساتذة من مؤسسات أخرى.
 b1.يرجى ذكر المؤسسات التعليمية التي يتعاون المعھد معھا من أجل التھيئة للتكوين األكاديمي.
 24.ھل يتم منح شھادات من قبل المعھد في )يرجى التدقيق بعالمة على كل جواب يصلح للمعھد(:
 a.الفلسفة؟
 b.علم الالھوت؟
 c.القانون الكنسي؟
 d.مجاالت أخرى؟
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 في أي لغة أو لغات يتم التدريس؟25.
Other (Autre /
andere / altro / otro
/ άλλα / अ य / 其
他 / Другие / )آخر
Afrikaans
(Afrikaans)
Albanian (Shqiptar)
Amharic (አማርኛ)
Arabic ()العربي ة
Armenian
(հայերեն)
Aymara (Aymar aru)
Azerbaijani
(Azərbaycan)
Bahasa Malaysia
()مليس يا بھ اس
Bangla (বাংলা)
Belarusian
(беларуская мова )
Berber (Tamaziɣt)
Bhojpuri (भोजपरु ी)
Bosnian
(Bosanski/босански)
Bulgarian (Bǎlgarski
ezik / български
език)
Burmese (Myanma
bhasa)
Catalan (Català)
Chamorro (Finu'
Chamoru)
Chinese (中文)
Comorian
(Shikomori)
Croatian (Hrvatski)
Czech (český jazyk)
Danish (Dansk)
Dari ()یدر
Dutch (Nederlands)
Dzongkha ( ོང་ཁ)
English (English)
Estonian (Eesti keel)
Faroese (Føroyskt)

Fijian (Na Vosa
Vakaviti)
Filipino (Pilipino /
Wikang Filipino)
Finnish (Suomen
kieli)
French (Français)
Georgian
(ქართული / kartuli
ena)
German (Deutsch)
Gilbertese (Kiribati)
Greek (Ελληνικά)
Greenlandic
(Kalaallisut)
Guaraní (Avañe'ẽ /
Guaraní)
Haitian Creole
(Kreyòl)
Hebrew (ִברית
ִ )ע
Hindi (िहंदी)
Hiri Motu (Hiri
Motu)
Hungarian (Magyar)
Icelandic (íslenska)
Indonesian (Bahasa
Indonesia)
Irish (Gaeilge)
Italian (Italiano)
Japanese (日本語 /
Nihongo)
Kazakh (Қазақ тілі /
qazaq tili / ق ازاق
)تٮلى
Khmer (ភាសាែខមរ)
Kinyarwanda
(Kinyarwanda)
Kirundi (Ikirundi)
Korean (한국어)
Kurdish (Kurdî /
)یک ورد
Kyrgyz (Кыргызча)
Lao (ລາວ)
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Latvian (Latviešu
valoda)
Lithuanian (Lietuvių
Kalba)
Luxembourgish
(Lëtzebuergesch)
Macedonian
(Makedonski jazik /
Македонски јазик)
Malagasy (Malagasy)
Malay (Bahasa
Melayu / بھ اس
)مالي و
Maldivian (Divehi /
)ދ ެވ ިހ
ި
Maltese (Malti)
Marshallese (Kajin
M̧ajeļ)
Mongolian (Mongɣol
kele / Монгол хэл /
Mongol khel)
Montenegrin
(Crnogorski /
црногорски)
Ndebele (isiNdebele)
Nepali (नेपाली)
Norwegian (norsk)
Papiamento
(Papiamentu)
Pashto (ت وښپ
Pax̌tō)
Persian (Fārsi /
)یف ارس
Polish (Polski)
Portuguese
(Português)
Quechua (Kechua /
Qhichwa simi / Runa
simi)
Romanian (Română)
Russian (Russkiy
yazyk / ру́сский
язы́к)
Samoan (Gagana fa'a
Sāmoa)

Sango (Yângâ tî
sängö)
Serbian (Srpski /
српски)
Sesotho (Sesotho)
Setswana (Setswana)
Seychellois Creole
(Kreol / seselwa)
Shona (Shona)
Sinhalese (Sinhala /
සිංහල)
Slovak (Slovenčina)
Slovene
(Slovenščina)
Somali (Af-Soomaali
/ )س ومالى اف

Spanish (Español /
castellano)
Swahili (Kiswahili)
Swazi (SiSwati)
Swedish (Svenska)
Tajik (tojikī /
тоҷикӣ)
Tamil (tamiḻ /
தமிழ்)
Tetum (Lia-Tetun)
Thai (Siamese / ไทย)

Turkmen
(Türkmençe /
түркменче /
یلیت ت ورکمن
,)تورکمنچ ه
Ukrainian
(Ukrayins'ka mova /
українська мова)
Urdu ()اُردُو
Uzbek (Oʻzbekcha)
Vietnamese (Tiếng
Việt)

Tigrinya (Tigriññā /
ትግርኛ)
Tok Pisin (Tok Pisin)
Turkish (Türkçe)

 ما ھو الطقس الذي يتبعه المعھد؟26.
Ambrosian Rite
Armenian Rite
Benedictine Rite
Braga Rite
Carmelite Rite
Carthusian Rite
Chaldean Rite
Cistercian Rite
Coptic Rite
Divine Worship /
Anglican Use

Dominican Rite
Ethiopic Rite
Maronite Rite
Mass of Paul VI
Mozarabic Rite
Premonstratensian Rite
/ Norbertine Rite
Syrian Rite
Syro-Malabar Rite
Syro-Malankara Rite
Tridentine Mass

Zaire Use
Other Alexandrian Rite
Other Antiochian Rite
Other Byzantine Rite
Other Catholic Order
Rite
Other - Roman Rite
Other - Western Rite
Other not listed above

التخصيص
ً مثال: ھل تراعي المعھد جماعة رھبانية؟ يرجى ذكر اسم الجماعة الرھبانية التي تدير المعھد )ويرجى االختصار27.
.(اليسوعية وليس الجماعة اليسوعية
:( ھل تراعي المعھد جھة علمانية؟ يرجى تدقيق الجواب األصلح )جواب واحد فقط28.
 واحدة ش يةأب رa.
 أبرش ية من أك ثرb.
 إقليم يc.
 م ركزيd.
 وط نيe.
 قط ريf.
 ب ابويg.
 ب األعلى مما ش يء الh.
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 29.يرجى تدقيق وصف مستوى التعليم عند المعھد )بعالمة على كل جواب يصلح للمعھد(:
 a.الثانوي
 b.الجامعي
 c.ما قبل علم االھوت
 d.الدراسات العليا
 30.يرجى تدقيق صفة المعھد )بعالمة على كل جواب يصلح للمعھد(:
 a.معھد أصغر
 b.معھد أكبر

.االس تطالع ف ي المش اركة عل ى ل ك ش كرا
Thank you for participating in this survey.
:التالي ة الط رق من واحدة ف ي الدراس ة الع ودة ي رجى
Please return the survey in one of the following ways:
اإللك تروني البري د Dr. Michal Kramarek: mjk302@georgetown.edu
الف اكس (+1) 202-687-8083
البري دي العن وان
CARA
Attn. Michal Kramarek
2300 Wisconsin Ave. NW
Suit 400A
Washington DC, 20007
U.S.A.
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