الجامعي
الدبلوم
ّ
الصحة
في راعو ّية ّ
بالتعاون مع

اللجنة األسقف ّية لراعو ّية
الخدمات الصح ّية في لبنان

الرسالة

تأسســت هــذه التنشــئة بطلــب مــن اللجنــة األســقف ّية لراعويّــة الخدمــات الصح ّيــة يف لبنــان،
ّ
ـوي يف عــامل الص ّحــة .وذلــك
وهــي تهتـ ّم بـ ّ
ـكل مــا يطـ ّور ثقافــة اإلصغــاء واملرافقــة والعمــل الراعـ ّ
والطبــي ،وهــي تهــدف إىل إعــداد فاعلــن
واإلجتامعــي
الشــخيص
خدمــة للمريــض ومحيطــه
ّ
ّ
ّ
واملؤسســات
ومنشــطني راعويّــن قادريــن عــى تأديــة رســالة الكنيســة يف املستشــفيات والرعايــا
ّ
الخاصــة.
التــي ت ُعنــى باملريــض واملس ـ ّن وذوي الحاجــات
ّ

الكفايات

والصحي.
واإلجتامعي
يل
•إتّباع مقاربة كلّية ومسيح ّية للشخص املريض وملحيطه العائ ّ
ّ
ّ
•مرافقة الشخص املريض ومحيطه.
•تأسيس خل ّية راعويّة يف عامل الص ّحة وتنشيطها.

المعن ّيون

•األخصائ ّيــون واملجــازون يف عــامل الص ّحــة مــن أطبــاء ومم ّرضــات ومم ّرضــن وقابــات قانون ّيــات
وصيادلــة ومعالجــن نفس ـ ّيني وفيزيائ ّيــن ومســاعدين إجتامع ّيــن.
•األشخاص العاملني يف الحقول الرعويّة كافة  :علامن ّيون  -رهبان وراهبات  -كهنة.

شروط التسجيل

جامعي.
•مستوى
ّ
املنسق.
•يت ّم اختيار املرشَّ حني عىل أساس ّ
ملف الطالب وبعد مقابلة شخص ّية مع ّ

البرنامج

الخليّة الراعويّة :بنية وتنظيم وتنشيط
الجامعي يف راعويّة الص ّحة
ف ّن القيادة والعمل
ّ
املرافقة املرتكزة عىل املعنى Logocounseling N1
اإلصغاء الوجدا ّين
الوساطة وراعويّة الص ّحة
حالة الحداد
الحاجات الروحيّة
املرافقة األرساريّة
طب الشيخوخة والعناية امللطّفة
ّ

الروحي
مق ّومات النمو
ّ
والروحي
النفيس
جروح وشفاءات :البعد
ّ
ّ
املرض والشفاء يف الكتاب املق ّدس
البرشي ومكانة الجسد
كرامة الشخص
ّ
يف اإلسالم واملسيحيّة
مدخل إىل علم األخالق ومسائل
يف األخالقيّات الطبيّة والصحيّة
الهوت راعويّة الص ّحة
العناية الروحيّة يف عامل الص ّحة

األسس الالهوت ّية
والروح ّية واألخالق ّية

الراعوي
التدبير
ّ
والمرافقة

التدريب

ͳ ͳالتدريب عىل اإلستكشاف
ͳ ͳالتدريب عىل التدخّ ل الراعويّ وعىل املرافقة
ͳ ͳخربات املرافقة :مشاغل

التقرير النها ّيئ ومناقشته

المدة
ّ
واألوقات
برنامج
تحت الطلب

كل ثالثاء وخميس 8.45 – 6.00 ،مسا ًء.
فصالن أ ّوالنّ ،
(كل خميس  8.45 – 6.00مسا ًء).
تدريبي ميدا ّين ّ
فصل ثالث :برنامج
ّ
مــن املمكــن تأمــن هــذا الربنامــج خــارج منطقــة بــروت ،عــى أن
يتجــاوز عــدد الطـاّب الخمســة عــر .ت ُعتَ َمــد حينئــذ املـ ّدة واألوقات
املناســبة للجهــة الطالبــة.

•يُعتمــد التعليــم املدمــج :حضوريًّــا وعــن بُعــد .تُحـ ّدد روزنامــة
كل مــا ّدة.
ـوري و»عــن بُعــد» قبــل بــدء ّ
املناوبــة مــا بــن الحضـ ّ
•باب اختيار بعض املواد مفتوح للمستمع الح ّر.

الكلفة

يتألّــف الدبلــوم مــن  35رصي ـ ًدا .كلفــة الرصيــد هــي  .$ 78يف بعــض
الحــاالت ،يُق ـ ّدم املعهــد العــايل للعلــوم الدين ّيــة تســهيالت يف الدفــع
تصــل إىل  % 50مــن الكلفــة األساس ـيّة.

لإلستعالم
والتسجيل

يتــ ّم التســجيل قبــل  15ت ،1وذلــك بحســب موعــد مســبق مــع
منســق الدبلــوم ،الخــوري رشبــل خشــان:
ّ
charbel.khachan@usj.edu.lb .3-857899
أو اللجنة األسقف ّية لراعويّة الخدمات الصح ّية يف لبنان .3-296605
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