
1- الر�سالة الأ�سا�سّية والأهداف الرئي�سة

�صت هذه التن�صئة بطلب من اللجنة الأ�صقفّية لراعوّية اخلدمات ال�صحّية يف لبنان، وهي تهتّم بكّل ما يطّور ثقافة 
ّ
تاأ�ص

الإ�صغاء واملرافقة والعمل الراعوي يف عامل ال�صّحة. وذلك خدمة للمري�ض وحميطه ال�صخ�صي والإجنماعي والطبي، 

 للمر�ض والأمل وال�صفاء واخلال�ض. وهي تهدف اإىل اإعداد فاعلني ومن�صطني راعويني 
ّ
انطالقًا من املفهوم امل�صيحي

احلاجات  ذوي  و  وامل�صن  باملري�ض  ُتعنى  التي  �صات 
ّ
واملوؤ�ص الرعايا  الكن�صّية يف  الر�صالة  تاأدية هذه  على  قادرين 

اخلا�صة. يتّم ذلك من خالل برنامج متكامل يعالج اأبرز العنا�رص الإن�صانّية والالهوتّية والروحّية واخللقّية والرتبوّية 

واملنهجّية الالزمة للقيام بهكذا مهّمات.

2- الكفايات

ي�صتطيع الطالب يف نهاية هذه التن�صئة اأن:

معهم  والتوا�صل  اللقاء  اأملهم:  م�صرية  وا�صتيعاب  مر�صهم  عي�ض  يف  وي�صاندهم  املر�صى  الأ�صخا�ض  اأ-  يرافق 

والإ�صغاء اإليهم.

القانونيات  والقابالت  الأطباء  املمّيزة:  الإن�صانية  ر�صالتهم  عي�ض  يف  ال�صحي  القطاع  يف  العاملني  ب-  يوؤازر 

واملمر�صني وكافة ذوي املهن احلليفة للطب.

 اآخر.
ّ
�ض ويدير مر�صدية يف مركز ا�صت�صفائي اأو يف اأي مركز �صحي

ّ
ت- يفّعل ويوؤ�ص

�ض جلان راعوية ال�صحة يف الرعايا والأبر�صيات. 
ّ
ث- يفّعل ويوؤ�ص

ج-  ميّيز امل�صائل الأخالقية التي ُتطرح يف واقع املري�ض وحميطه، ويعمل على خلق الأطر والآليات الالزمة من 

اأجل حت�صني القرارات الواعية واحلرة وامل�صوؤولة ب�صاأنها، مثل م�صائل الإجها�ض، وامل�صاعدة الطبّية لالإجناب، 

واملوت  الأع�صاء،  وازدراع  الوراثي،  واملر�ض  والعقلية(،  )اجل�صدية  والإعاقة  للولدة،  ال�صابق  والت�صخي�ض 

، اإلخ.
ّ
الهانئ والعناد العالجي

3- املعنّيون

يتوّجه هذا الدبلوم اجلامعي اإىل كّل �صخ�ض ذات م�صتوى جامعي )كاهن اأو راهب اأو راهبة اأو مكر�ض اأو علمايّن، �صواء 

ا اأم اأي فاعٍل رعويٍّ اآخر( ي�صعى لتهيئة منا�صبة للقيام مبهمة ر�صولية وراعوية يف عامل ال�صحة.  اأكان طبيًبا اأم ممر�صً

يتم اختيار املر�صحني على اأ�صا�ض امللف ال�صخ�صي وعدد الطالب املحّدد لكل �صنة.

4- اأماكن التن�سئة، مّدتها واأوقاتها

-  الفرع الأّول : املعهد العايل للعلوم الدينية يف بريوت : �صنة اأكادميّية كاملة )ت�رصين الأول حتى حزيران(، كل 

ثالثاء وخمي�ض، من ال�صاعة اخلام�صة حتى ال�صاعة الثامنة والربع م�صاًء.

-  الفرع الثاين : مركز الأم ترييزا - دير مار �شومط يف العقيبة، الأبر�شّية البطريركّية املارونّية – منطقة جونية، 

ك�رسوان: �صنتان )4 ف�صول(، اجلمعة من ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف حتى ال�صاعة التا�صعة والن�صف م�صاء.

-  الدورات : اأيام الثالثاء واخلمي�ض واجلمعة، من الرابعة والن�صف حتى الثامنة والربع م�صاء، ونهار ال�صبت من التا�صعة 

.
ّ
 املعني

ّ
�صباحًا حتى الثانية ع�رصة والن�صف بعد الظهر، اأو ح�صب برنامج اآخر ُيعلن يف بداية الف�صل الدرا�صي

املعهد العايل للعلوم الدينّية - كلّية العلوم الدينّية – جامعة القدي�ض يو�صف )بريوت(

ومركز الأم ترييزا - الأبر�صّية البطريركّية املارونّية 

منطقة جونية )دير مار �صومط - العقيبة – ك�رصوان(

2013 - 2012

الدبلوم اجلامعي يف راعوية ال�صحة



5- كلفة التن�سئة

70 دولًرا اأمريكًيا للر�صيد الواحد )جممل التن�صئة = 30 ر�صيًدا = 2100 د.اأ.(

وت�صجيعًا للر�صالة، يقدم املعهد العايل للعلوم الدينّية ح�صومات على ال�صكل التايل :

- 40 % للت�صجيل ابتداًء من 10 طالب )جممل التن�صئة = 30 ر�صيًدا = 1260 د.اأ.(

- 50 % للت�صجيل ابتداًء من 15 طالًبا )جممل التن�صئة = 30 ر�صيًدا = 1050 د.اأ.(

6- لالإ�ستعالم الت�سال بـ : 

الأب �رصبل �صالل 03/459126، الأب �رصبل خ�ّصان 03/857899، الأ�صتاذ جورج �صّلوم

اأو بالأمانة العامة للجنة الأ�صقفّية لراعوّية ال�صحة يف لبنان : 04-416771 / 03-296605

7- الت�سجيل : ابتداء من حزيران وقبل اآخر اأيلول عرب اأمانة �رّص املعهد

العنوان: حرم العلوم الإن�صانّية - طريق ال�صام – �ض.ب. : 5208-17 مار خمايل – بريوت
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8- منهج التن�سئة 

الف�شلالأر�شدةعنوان املاّدة

الفرع الثاينالفرع الأول4الُبعد الطبي-النف�شي-الجتماعي

111املري�ض وحاجاته الأ�صا�صّية

111حياة املري�ض النف�صّية وو�صع حميطه )الأهل والفريق الطبي والتمري�صي(

123الو�صاطة وراعوية ال�صحة

123راعوية ال�صحة والأمرا�ض العقلّية

3.5البعد الروحي

1.511املر�ض وال�صفاء، يف الكتاب املقد�ض

122جروح و�صفاءات : البعد الروحي وال�صيكولوجي )دورة(

122مقّومات النمّو الروحي

6البعد الن�شاين والأخالقي

111كرامة ال�صخ�ض الب�رصي : مقاربة فل�صفّية

111كرامة ال�صخ�ض الب�رصي : مقاربة م�صيحّية

111كرامة ال�صخ�ض الب�رصي : مقاربة اإ�صالمّية

323مدخل اإىل علم الأخالق وم�صائل يف الأخالقيات الطبية وال�صحية

2البعد البنيوي

112امل�صت�صفى : بنية وتنظيم

122الأبر�صية واخلاليا التابعة : بنية وتنظيم

7.5البعد الراعوي

0.511املنهجية يف العمل والبحث )دورة(

223اأهداف واآليات مرافقة املر�صى الرعوية + تدريب على املرافقة

1.522الإ�صغاء الوجدايّن )دورة(

1.523املرافقة الأ�رصارية للمري�ض

123العالجات املخّففة ومرافقة املنازعني

122املر�صدّية : ر�صالة وتنظيم + تدريب على ال�ستك�ساف

74البعد التدريبّي

خلّية  وتنظيم  اإن�صاء  م�رصوع  اقرتاح(  )اأو  ا�صتك�صاف   : ال�صتك�صاف  على  التدريب 

راعوية يف عامل ال�صحة )موؤ�ص�صة �صحّية اأو اأبر�صية اأو رعية(

32

التدريب على املرافقة مع مرافق مبا�رص لكل طالب

ل حول خال�صة املرافقة + اإبراز تقرير مف�صّ

42


