المدة
ّ
واألوقات
أماكن
التعليم

ـي مــن  45رصي ـ ًدا ُموزّع ـ ًة عــى  4فصــول
يتألّــف هــذا الدبلــوم الجامعـ ّ
التوســع إىل  6فصــول) ،أ ّمــا األوقــات فبحســب املراكــز.
دراسـ ّية (ممكــن ّ
•حرم العلوم اإلنسان ّية يف بريوت
•مركز رابطة األخويّات يف جديدة املنت
•مركز التنشئة املسيح ّية للراشدين يف دير مار ضومط ،العقيبة
•مركز التنشئة املسيح ّية لرهبان ّية القلبني األقدسني يف زحلة الراس ّية
املسيحي بحلب
•مركز الالهوت ،جمع ّية التعليم
ّ
•كل ّية العلوم الدين ّية يف القاهرة ،السكاكيني

مــن املمكــن تأمــن هــذا الربنامــج خــارج منطقة بــروت ،عــى أن يتجــاوز عدد
الطـاّب الخمســة عــر .ت ُعتَ َمد حينئذ امل ّدة واألوقات املناســبة للجهــة الطالبة.

الكلفة

مينــح املعهــد والــركاء املعن ّيــن مســاعدات اســتثنائ ّية لهــذا الدبلــوم
تصــل ،حســب املناطــق ،إىل  %70مــن الكلفــة األساس ـيّة .فتبلــغ الكلفــة
بذلــك  $ 25بــدل  $ 80تقري ًبــا للرصيــد الواحــد.

لإلستعالم
والتسجيل

يتـ ّم التســجيل مــن متّــوز إىل أيلــول ،وذلــك بحســب موعــد مســبق مــع
منســق الدبلــوم ،األب رامــي واكيــم:
ّ
rami.wakim@usj.edu.lb 76 - 658803
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المعهد العالي للعلوم الدين ّية
كل ّية العلوم الدين ّية
حرم العلوم اإلنسان ّية – طريق الشام – بيروت  /لبنان

الجامعي
الدبلوم
ّ

أؤمن

في أساس ّيات
اإليمان المسيحيّ

الرسالة

ͳ ͳاالستجابة لحاجات الحياة املسيحيّة يف عرصنا الحايلّ ،وذلك عرب تأمني تنشئة الهوتيّة أساسيّة
للمؤمنني الراشدين تتيح لهم تلبية متطلِّبات دعوتهم الرئيسيّة أال وهي التمرُّس عىل مقاربة اإلميان
بعمق وبعقالنيَّة ،وتفسريه مبسؤوليَّة وأمانة.
ͳ ͳتوعية املؤمنني عامَّة والناشطني الراعويّني ومعلّمي التعليم املسيحيّ خاصّ ةً ،عىل أهميَّة التنشئة
الالهوتيَّة وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم للقيام برسالتهم يف امليادين الراعويَّة املتعدِّدة.
ͳ ͳإغناء املؤمنني بوسائل الهوتيّة (عقائديّة ،بيبليّة ،أخالقيّة ،الخ ).وأدوات أنرتوبولوجيّة رضوريّة لفهم
يتغي باستمرار.
إميانهم وعيشه بشكلٍ واعٍ ومنظّ م ومسؤول يف عاملٍ ّ

البرنامج

مدخل إىل العهد القديم

كتب األنبياء
مدخل إىل العهد الجديد

الالهوت األخالقي

آباء الكنيسة
األناجيل اإلزائيّة

الكفايات

ͳ ͳتحديد األسس الالهوتيّة واألنرتوبولوجيّة لإلميان املسيحيّ .
ͳ ͳتبنّي مقاربة نقدي ّة ومسؤولة يف تفسري املسائل اإلميانيّة والحياتيّة.
ͳ ͳتأوين أسس اإلميان املسيحيّ يف مختلف امليادين الراعويّة للتعليم ،واالحتفال ،وحياة الشخص
والجامعة.

رس،
الكنيسةّ :
مؤسسة
شعبّ ،

الق ّديس بولس

دروب العقل
يف واحة اإلميان

إنجيل يوحنا والرسائل

مخترص العقيدة املسيح ّية

المعن ّيون

ͳ ͳكلّ مؤمن يسعى إىل التعمّق يف إميانه عىل هدى العقل وإىل تنوير عقله مبعطيات اإلميان.
ͳ ͳمعلّمو التعليم املسيحيّ يف بيئتهم املدرسيّة.
ͳ ͳأعضاء املنظّ امت الرسوليّة وحركات العمل الرعويّ واملسؤولون فيها عن التنشئة واألنشطة.

شروط التسجيل

ͳ ͳحيازة البكالوريا اللبنانيّة أو ما يعادلها رسميًّا (وفق معايري لجنة املعادالت يف وزارة الرتبية اللبنانيّة).
ͳ ͳبعد دراسة ملفّه وموافقة مدير املعهد ،يستطيع املرشّ ح غري الحائز عىل شهادة البكالوريا اللبنانيّة
أو ما يعادلها ،أن يتسجّ ل ويتابع هذه الدراسة .وهو يخضع لرشوط التقويم نفسها كزمالئه الطلبة.
ويف نهاية املسار يحصل عىل اإلفادة الجامعيّة املوافقة.

مدخل إىل علم األخالق
الكنائس الرشق ّية
التقوى الشعبيّة،
بني األصول واالنحرافات

الهوت الليتورجيا
النم ّو الروحي
منهجيّة البحث

