المدة واألوقات
ّ
(فصل جامعيًّا أو أكرث)
 : DUPPاملرشوع الراعويّ  :من التشخيص إىل التصميم ( 23ر) ً
(فصل جامعيًّا أو أكرث)
 : DUDPالتنمية الراعويّة :أدوات الهوتيّة وإداريّة ( 20ر) ً
يف حرم العلوم اإلنسانيّة يومي الثالثاء والخميس ،من الساعة  3.00بعد الظهر حتّى  7.15مسا ًء
بعض الدورات املكثّفة :الجمعة والسبت بحسب روزنامة مسبقة.
يف املناطق :حسب التسجيل ،يُعطى الربنامج الحقًا.

يُعتمد التعليم املُدمَج للعام الدرايس 2021 - 2020

الكلفة

خاصــة للمعهــد) .يف بعــض
كلفــة الرصيــد هــي  $ 80تقري ًبــا (كلفــة ّ
الحــاالت ،يُقــ ّدم املعهــد العــايل للعلــوم الدين ّيــة تســهيالت يف الدفــع
ـاص للمجموعــات.
تصــل إىل  %50مــن الكلفــة األساسـ ّية .مــع تخفيــض خـ ّ

لإلستعالم
والتسجيل

يتـ ّم التســجيل مــن  15كانــون األ ّول  2020حتّــى الثــاين والعــرون منــه،
ثــم مــن  7كانــون الثــاين  2021حتّــى التاســع والعــرون منــه ،وذلــك
منســقة الدبلــوم ،د .روال تلحــوق:
بحســب موعــد مســبق مــع ّ
roula.talhouk@usj.edu.lb 03 - 137103

الدبلوم الجامعي

الراعوي:
المشروع
ّ
من التشخيص إلى التصميم

و

الدبلوم الجامعي

usj.edu.lb
USJLiban
USJLiban
USJ TV
school/usjliban

01-421581
issr.usj
issr@usj.edu.lb
issr.usj.edu.lb

المعهد العالي للعلوم الدين ّية
كل ّية العلوم الدين ّية
حرم العلوم اإلنسان ّية – طريق الشام – بيروت  /لبنان

التنمية الراعو ّية:
أدوات الهوت ّية وإدار ّية

األول:
الدبلوم ّ
اعوي :من التشخيص إىل التصميم
املرشوع الر ّ

Projet pastoral : diagnostic et conception - DUPP

ـوي اللذيــن يقرتحهــا املعهــد العــايل
إ ّن هذيــن الدبلومــن يف اإلدارة والتدبــر الراعـ ّ
ـوي،
للعلــوم الدين ّيــة ،هــا ّ
مخصصــان لتأهيــل ومســاعدة الفاعلــن يف العمــل الراعـ ّ
مؤسســة كنس ـيّة أخــرى .عــى الطــاب الــذي يريــدون
إن كان يف الرعيّــة أو يف ّ
أي ّ
ـوي ولديهــم مرشو ًعــا شــخص ًّيا للتحقيــق،
التســجيل أن يكونــوا أصـ ًـا يف املجــال الراعـ ّ
ـي.
أو مبعوثــن مــن قبــل مســؤول كنـ ّ
املخصصــة للدبلــوم يحصــل عــى شــهادة دبلــوم
الطالــب الــذي يُنهــي األرصــدة
ّ
جامعــي .ولكــن يجــب اإلنتهــاء مــن أول دبلــوم ( 23رصي ـ ًدا) للتســجيل يف الثــاين
أي طالــب انتهــى مــن اإلثنــن ويبغــي التو ّجــه نحــو املاســر يف اإلدارة
( 20رصيـ ًدا)ّ .
ـوي ( 120رصيـ ًدا) ،عليــه فقــط أن يُكمــل مــا تبقــى لــه مــن مــواد،
والتدبــر الراعـ ّ
أي مــا يعــادل ( 74رصيـ ًدا) .وهــذا ممكــن أل ّن هذيــن الدبلومــن هــا متف ّرعــان مــن
املاســر املذكــور ويكــون بذلــك املاســر تكملــة طبيعيّــة ومنطقيّــة لهــا.

األهداف

• تحضري املنشّ طني املستقبل ّيني يف مختلف قطاعات الحياة الراعويّة يف الكنيسة.
• السامح للذين هم يف موقع مسؤول ّية راعويّة بتطوير كفاءاتهم وتحسني خدماتهم.
• تعزيز االحرتاف يف التدبري واإلدارة الراعويّة من خالل تحضري ناشطني متمكّنني من تحسني
الخدمات الكنس ّية يف املجاالت املناسبة لخدمتهم.

الكفايات

• الشهادة لإلميان من خالل ديناميكيّة نبويّة يف البشارة والحوار.
• تطوير مشاريع تتضمّن التنوّع الكنيسّ والدينيّ يف مختلف أماكن العمل.
• تعزيز اسرتاتيجيّة تواصل فعّالة يف خدمة الرشكة والرسالة.

	•الالهوت العميل
اعوي
	•التشبيك يف الرسالة والعمل الر ّ
	•اإلدارة والتنظيم
	•ريادة األعامل والرشاكة  :1تشخيص املرشوع وتصميمه
	•تدريب ميداين وتحليل النشاطات
الدبلوم الثاني:
التنمية الراعويّة :أدوات الهوت ّية وإداريّة

Développement pastoral :
outils théologiques et manageriels - DUDP

	•ريادة األعامل والرشاكة  :2أدوات اإلدارة والتقييم
	•الهوت الكنيسة (الهيكليّات والتسلسل الهرمي للسلطات)
	•إدارة املوارد البرشيّة
	•الحدث ،التواصل ووسائل اإلعالم الجامهرييّة
	•ف ّن القيادة وديناميك ّية املجموعات

المعن ّيون

• كلّ شخص معمّد أي لديه الكهنوت املليك (كهنة ،مكرّسني وعلامنيّني).
• نشطاء يف مختلف املجاالت الراعويّة (األبرشيّات ،الرعايا ،املدارس ،الحركات الرسوليّة ،الجمعيّات،
املستشفيات ،اللجان ،الخ ،).يبحثون للحصول عىل كفاءات راعويّة ،بشكل خاص إداريّة ،أكرث تط ّورًا.
عمل احرتافيًّا ويرغبون يف خدمة الكنيسة.
• أشخاص لديهم ً

شروط التسجيل
• حيازة البكالوريا اللبنانيّة أو ما يعادلها رسميًّا (وفق معايري لجنة املعادالت يف وزارة الرتبية اللبنانيّة).
• الحياز عىل إجازة يف الالهوت أو يف العلوم الدينيّة أو أي تخصّ ص آخر (مع تنشئة أوليّة يف الالهوت) ،مع
خربة ثالث سنوات يف العمل الراعويّ .
ملف الطالب وبعد مقابلة شخصيّة مع منسّ ق الدبلوم.
• يتمّ اختيار املرشّ حني عىل أساس ّ

