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جامعة القّدي�س يو�سف

كلّّية العلوم الدينّية

المعهد العالي للعلوم الدينّية

ّ
الهوت تطبيقي

ّ
مـدخل اإلــــى االإيمــــــــان الم�ســـــــيحي دبلوم

 جامعي

1- غاية التن�سئة

اال�ستجابة حلاجات احلياة امل�سيحّية يف ع�رصنا احلايّل، وذلك عرب تاأمني تن�سئة الهوتّية 

�س 
ُّ
اأ�سا�سّية للموؤمنني الرا�سدين تتيح لهم تلبية متطلِّبات دعوتهم الرئي�سّية اأال وهي التمر

على مقاربة االإميان بعمق وبعقالنيَّة وتف�سريه مب�سوؤوليَّة واأمانة.

2- اأهداف التن�سئة

على  ًة،   خا�سّ
ّ
امل�سيحي التعليم  ومعّلمي  الراعوّيني  والنا�سطني  ة  عامَّ املوؤمنني  -  توعية 

اأهميَّة التن�سئة الالهوتيَّة وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم للقيام بر�سالتهم يف امليادين 

ة املتعدِّدة. الراعويَّ

-  اإغناء املوؤمنني بو�سائل الهوتّية واأدوات اأنرتوبولوجّية �رصورّية لفهم اإميانهم وعي�سه 

ب�سكٍل واٍع ومنّظم وم�سوؤول يف عامٍل يتغرّي با�ستمرار.

3- املعنّيون

-  كّل موؤمن ي�سعى اإىل التعّمق يف اإميانه على هدى العقل  واإىل تنوير عقله مبعطيات االإميان.

- معّلمو التعليم امل�سيحي يف بيئتهم املدر�سّية.

قو حركات العمل الر�سويّل وامل�سوؤولون عن االأن�سطة والتن�سئة فيها.
ّ
- من�س

4- �رشوط االنت�ساب

حيازة البكالوريا اللبنانّية

ا )وفق معايري جلنة املعادالت يف وزارة الرتبية اللبنانّية(. اأو ما يعادلها ر�سميًّ

5- مّدة التن�سئة ودوام الدرو�س

ف�سالن جامعّيان )اأربعة ف�سول كمدَّة ق�سوى( 

تان(، ال�سبت : 9.00 – 1.30 )ثالث ح�س�س( اجلمعة : 2.45– 6.00 بعد الظهر )ح�سَّ
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حياتنا اليومّية مبنّية على قرارات ناأخذها، �سغرية 

 جديًدا 
ً
كانت اأم كبرية، فهذه القرارات تعطي منحى

حلياتنا وتغرّي جمراها اأحياًنا. 

على  امل�سرتكني  م�ساعدة  اإىل  ة  املادَّ هذه  تهدف 

بع�س  وتوّفر   ،
ّ
الروحي التمييز  م�سرية  اكت�ساف 

الو�سائل الأخذ القرارات املنا�سبة بح�سب م�سيئة اهلل 

وباأمانة للواقع املعا�س.

ّ
التمييز الروحي
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خلدمة  الفريدة  ال�سيغة  هو   
ّ
امل�سيحي التعليم  »اإّن 

امُلَتَتلمذ بامل�سيح بطريقة  اإ�رصاك  الكلمة...  وغايته 

 العاّم(. 
ّ
حميمة« )من دليل التعليم امل�سيحي

 
ّ
امل�سيحي التعليم  عمل  مكنونات  ة  املادَّ هذه  تقّدم 

باأبعاده املتعّددة... كما تهدف اإىل م�ساعدة الطاّلب 

وجدّيتها.  الكن�سّية  اخلدمة  هذه  اأهمّية  وعي  على 

د وعا�س معنا وبيننا، 
ّ
وعلى مثال امل�سيح الذي جت�س

اإىل  ونقلها  الكلمة  هذه  عي�س  كيفّية  الطالب  يتعلّم 

االآخرين.  

تربوّية التعليم 

 : الهوتها 
ّ

امل�سيحي

ومنهجّيتها 

وو�سائطها
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الكن�سّية  انتماءاتهم  بتنّوع  ال�رصق  م�سيحّيو  يتمّيز 

والطق�سّية. فما هو �سبب هذا التنّوع ؟ هل نراه نعمة 

اأم نقمة ؟

تهدف هذه الدرو�س اإىل تقدمي نظرة �رصيعة لتاريخ 

بالبع�س  بع�سها  ولعالقاتها  ال�رصقيَّة  الكنائ�س 

االآخر وبالكنائ�س االأّم.

ة  الكنائ�س ال�رشقيَّ

ات وامل�سكونيَّ

9- لالّت�سال والت�سجيل  

املعهد العايل للعلوم الدينّية
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ة  املادَّ هذه  تهدف  الالهوتّية،  التن�سئة  م�ستهّل  يف 

واملعرفّية  الالهوتّية  العنا�رص  الطالب  تزويد  اإىل 

الالهوت  علم  خ�سائ�س  على  للوقوف  الالزمة 

االإميان  �رّص  بني  املتمو�سعة  ة  اخلا�سّ ومنهجّيته 

ومتطلِّبات العقل.

مدخل اإىل االإميان 

 وعلم 
ّ

امل�سيحي

الالهوت
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الالهوتيَّة  العقيدة  اإىل  مدخاًل  الدرا�سة  هذه  ت�سّكل 

جند  والتي  الكني�سة،  ب�رّص  ة  املخت�سّ الكاثوليكيَّة 

م�سمونها والتعبري االأف�سل عنها يف وثائق املجمع 

العقائدّي   الد�ستور  يف  �سّيما  وال  الثاين  الفاتيكايّن 

الالهوتّية  االأبعاد  تطال  وهي  االأمم«.  »نور 

والتاريخّية لهذا ال�رّص من خمتلف اجلوانب يف �سعٍي 

دوؤوب لفهم حقيقته بعمق.

�رّش الكني�سة : بني 

ال�رّش واالعتالن 

 
ّ

التاريخي
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الكت�ساب  الطالب  حت�سري  اإىل  ة  املادَّ هذه  تهدف 

قدرته  حت�سني  بهدف  النقدّية  العقالنّية  الو�سائل 

على التمييز.

واأهّمها  العقاليّن  اخلطاب  متطّلبات  تربز  اأّنها  كما 

منّظمة  قراءة  خالل  من  واملنهجّية  املو�سوعّية 

للن�سو�ٍس الفل�سفيَّة.

دروب العقل
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لعلم  االأ�سا�سّية  البنية  اإىل عر�س  ر 
ّ
املقر يرمي هذا 

ة من الناحية العقالنّية واالإن�سانّية.  االأخالق، خا�سّ

امل�سائل  حتديد  من  الطالب  متكني  اإىل  يهدف  كما 

االأخالقّية على اأنواعها وكيفّية حتليلها ومعاجلتها. 

ة بالرتبية على  ينتج عن هذه التن�سئة مهارات خا�سّ

امل�سوؤولّية االأخالقّية يف كّل املجاالت االجتماعّية 

والكن�سّية.

مدخل اإىل علم 

االأخالق
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�سوؤال  ؟  االأبدّية  احلياة  الأرث  اأفعل  اأن   
ّ
علي ماذا 

، وتتعّقد 
ّ
 يرتّدد �سداه يف �سمري كّل م�سيحي

ّ
اإجنيلي

االأجوبة عليه مع تراكم التحّديات واملع�سالت يف 

املحاور  ر 
ّ
املقر هذا  يقّدم  والكني�سة.  املوؤمن  حياة 

املقايي�س  ويحّدد  امل�سيحّية  لالأخالق  الرئي�سّية 

  
ّ
واملعايري الالزمة ملعرفة تعليم الكني�سة االأخالقي

وفهمه وتطبيقه من اأجل م�ساعدة الطالب على عي�س 

القيم االإجنيلّية ونقلها بطريقة �سادقة م�سوؤولة.

ّ
الالهوت االأخالقي

ة التقومي، و�رشوط احل�سول على الدبلوم 6- نظام الدرو�س، وكيفيَّ

ة. - ع�رص مواّد اإلزاميَّ

-  اإنَّ نظام الدرو�س وتنظيم التقومي و�رصوط احل�سول على الدبلوم  تتبع ال�رصوط نف�سها 

 للمعهد العايل للعلوم الدينّية واأهّمها :
ّ
املعتمدة يف النظام الداخلي

 عند مدير املعهد، اأو عند من ينتدبه، خالل فرتة الت�سجيل يف 
ّ
•��يت�سّجل الطالب املعني

.
ّ
بداية كّل ف�سل جامعي

•��بعد درا�سة ملّفه وموافقة مدير املعهد، ي�ستطيع املر�ّسح غري احلائز �سهادة البكالوريا 
اللبنانّية اأو ما يعادلها، اأن يت�سّجل ويتابع هذه الدرا�سة. وهو يخ�سع ل�رصوط التقومي 

متابعته  اإفادة  على  احل�سول  ي�ستطيع  امل�سار  نهاية  ويف  الطلبة.  كزمالئه  نف�سها 

للمواّد املعنّية. 

•�للح�سول على الدبلوم، على الطالب اكت�ساب االأر�سدة الثالثني املطلوبة.

7- اإمكانّية املعادالت لتن�سئة اأخرى

اأن  اأراد  اإذا  اأخرى  املكت�سبة مبواّد  ه  موادَّ يعادل  اأن  الدبلوم  هذا  احلائز  الطالب  ي�ستطيع 

 
ّ
اجلامعي الدبلوم  يف  اأو  ة  الدينيَّ للعلوم  العايل  املعهد  يف  االإجازة   برنامج  يف  يت�سّجل 

اأو يف  ة التابعني لهذا املعهد،  ة ال�سحَّ  لراعويَّ
ّ
اأو يف الدبلوم اجلامعي للمرافقة الروحّية، 

دبلومات اأخرى تابعة لكلّية العلوم الدينّية. كما قد يّت�سع جمال املعادلة يف حال تاأ�سي�س 

جماالت جديدة للتن�سئة مرتبطة بهذا الربنامج.

8- منهج الدرو�س : 30 ر�سيداً 

الف�سل االأر�سدة و�سف مقت�سب عنوان املاّدة
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تدوين  كيفّية  فهم  من  الطالب  ن  متكِّ ة  املادَّ هذه 

ده  الكتاب املقّد�س وطريقة نقله عرب االأجيال وتزوِّ

بع�س  درا�سة  اأنَّ  كما  لقراءته.  اأ�سا�سّية  مفاتيح 

ا�ستيعاب  على  ت�ساعده  البيبليَّة  الكن�سّية  الوثائق 

.
ّ
 للن�ّس البيبلي

ّ
املعنى الروحي

تكوين الكتاب 

املقّد�س واأ�ساليب 

تدوينه
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الكتابيَّة  للن�سو�س   
ّ
التاريخي املعنى  فهمنا  اإنَّ 

تهدف   .
ّ
الروحي معناها  ال�ستيعاب  �رصورّي   

ٌ
اأمر

املحتوى  عن  وا�سحة  فكرة  تقدمي  اإىل  ة  املادَّ هذه 

الطالب  وم�ساعدة  املقّد�س،  للكتاب   
ّ
التاريخي

الوجهة  التمييز بني ما هو �سحيح من  على ح�سن 

من  للواقع  مطابق  هو  وما  والالهوتّية  الروحّية 

الوجهة التاريخّية.

ة  احلقيقة التاريخيَّ

ة يف  واحلقيقة الروحيَّ

الكتاب املقّد�س


