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 املسیره یک کلمه عربی است و معنای آن در فارس ی سفر میباشد. 

املسیره یک دوره آموزش ی پایه ایست که شرکت کنندگان را به سفر اکتشافی در حوزه ایمان به  مسیح  
 دعوت میکند. 

 جلسات املسیره : 

ویدئو متوالی جذاب ، یک  31متشکل شده از  - •
 کتاب و جزوه های تکمیلی . 

کتاب و جزوه ها به گفتگو درباره نکات و موضوعاتی 
که در فیلم مطرح میشود کمک میکند تا تماشاگر 

 بتواند درک عمیقی از این نکات پیدا کند . 

فیلمها به ترتیب تاریخی نشانه های پیامبران را از  -
طریق کل کتاب مقدس پیگیری میکنند ، تا طرح 

 نجات خدا و هویت مسیح را توضیح دهد. 

خصوصا طراحی شده تا درک موضوع را  - •
برای مردمی که فرهنگ خاورمیانه ای یا 

 آفریقای شمالی دارند آسان سازد .

در زبانهای فارس ی ، انگلیس ی ، عربی ،  -
فرانسوی ، ایتالیائی و چینی موجود میباشد. 

همچنین  زیرنویس های آملانی ، یونانی ، 
اسپانیائی ، پرتقالی ، سوئدی ، هلندی ، و 

 زبانهای دیگر موجود میباشد. 

این دوره آموزش ی آنالین استفاده از املسیره ، چهار هفته خواهد بود . این دوره با آموزش مهارت های 
پایه ای به شرکت کنندگان اجازه میدهد تا از مطالب املسیره بصورت مفیدتری استفاده کرده و جلسات 

 املسیره را با موفقیت شروع و به پایان برسانند. 

 قیمت : 

   05€ افراد شاغل / حقوق بگیر                                      

  50€ مهاجران / دانشجویان / کارآموزان :                         

نتر : برای ثبت نام ابتدا به این آدرس )   (  farsi@almassira.org-registerثبت نام اینیر

 ایمیل زده و مشخصات شخیص خود بهمراه شماره تلفن دارای واتساپ را ارسال نماید . 

ه جهت ارسال فرم ثبت نام با شما تماس خواهد گرفت.   تیم المسیر

2242142222ایل  2442142222زمان ثبت نام :   


