
 في التحديّات األخالقيّة للعقم 

 المرافقة الراعويّة لألزواج 

ينّظم المعهد العالي للعلوم الدينّية  يةي مامعة  السةديس يولةا  لسةاي د الةّي  اعةّد ل ا وّية  
  يّعال  يي م ايس  األزواج الذين يعانون من  دم السد ة  لى اإلنماب

في مواجهة التطّورات التقنّية والعلمّية في مجال الصّحةة اننةجةاةةّيةة  وفةي لتةّا الةتةجةا ةةات 
والتحاليل والمواقف األدةّية التي تحيط ةه ا الموتوع  يسارع األزواج ال ين يعانون من العةقةا  
لمعاينة األطّةاء األلصائيّين محاولين تصحيح عيوب الطةيعة والجروحات الوجودّية والنةسةسةّيةة 
واالجتماعّية والروحّية التي تتأتى عن تلك المشكلة.  ُيتاف إلى ه ه المعاناة جهٌل وسوء فةهةا 

ةر ك ة كةةةيةر حةتةى حةدود الةمةحةّرمةات “  مةمةنةوع ”  ورفض لموقف الكنيسة ال ي غالًةا ما ُيةسةس 
 األلالقّية. 

ولكّن الكنيسة  األّا والمعلّمة  ال توّفر جهًدا في الةحث عن طرق حقيقّية للتلسةيةف مةن مةعةانةاة 

 األزواج ومساعدتها على حمل الصليب والّتوصل معها إلى قراءة جديدة للصوةتها.

 أهداا الانشئ   :

  .معرفة وفها القتايا الطةّية المتعلّقة ةالوسائل المساعدة على اننجاب 

  التعّمق في معرفة تعليا الكنيسة الكاثوليكّية ةةمةلةتةلةف هةةعةادهت الةالهةوتةّيةة واأللةالقةّيةة
 والقانونّية والراعوّية. 

  مرافقتها.األزواج ال ين يعانون من العقا وكيسّية وتع آليات عملّية الستقةال 

 تالمعنيون

  هلالقّيات عةلةا الكهنة والرهةان والراهةات ال ين يرغةون ةترجمة تلّصصها في مجال
 إلى آلّيات عمل راعوّي فعلّي... الحياة

  العلمانيون ولاّصة ال ين ينتمون إلى المنّظمات الرسولّية والجماعات العيةلةّيةة والةلةجةان
 الملتّصة ةالعائلة لتطوير رسالتها الراعوّية في ه ا انّتجاه.

 .هطّةاء النساء والقاةالت وفّنيي الملتةرات العاملين في ه ا المجال 



 التي تتطّرق إليها التنشئة تالمواضيع ةعض 

  من الناحية العلمّية والطةّية ت تةحةديةد مةكةامةن الةلةلةل فةي اننةجةاب وهسةةةاب الةعةقةا-                
 ما يجري في الملتةر.  -هلا "العقا" ةةعديه النسسّي واالجتماعّي 

  من الناحية الالهوتّية األلالقّية ت األسس الالهوتّية والروحّية لتعليا الكنيسة األلالقةّي- 
تعليا الكةنةيةسةة الةرسةمةّي مةن  -التكامل ةين السلطة التعليمّية الكنسّية وتمير المسيحّي 

 الوسائل المساعدة لإلنجاب.

  من الناحية القانونّية والتشريعّية ت تةنةظةيةا مةراكةز انلصةاب االصةطةنةاعةّي وتةقةنةّيةات
 التةّني في الحّق القانونّي وفي القانون المدنّي. -المساعدة على اننجاب في لةنان 

 من الناحية الراعوّية ت وظيسة الكهنة التعليمّية في ما يلّص الوسائل المساعدة لةإلنةجةاب
دور المؤمنين والجماعات الرسولّية في نشر التعليةا وعةيةشةه وفةي مةرافةقةة األزواج  -

قراءات نةقةدّيةة  -ههمّية العمل المؤسساتي في تحّمل ه ه المسؤولية اننجيلّية  -المتألمين 
 في شهادات حّية...

 ت األب إدغار الهيةي وغيره من األلّصائيينالم اض ون 

 العرةّية )معرفة القليل من اللّغة السرنسّية قد يكون مسيًدا(  تاللغ  

 (  2102حتى حزيران  2102ت السصالن األّول والثاني )إةتداًء من تشرين األّول الاوقيي 

ا(. 54،6 اى اللا    54،6الثالثاء من اللا     ملاًء )بمعّدل لساءين شه ّيً

 للسصل الواحد ،ت  دد األ صدة 

 ت كلف  الانشئ  لكلّ يصل  

 96  دوالر  279دوالر هميركّي للرصيد الواحد هي 

  للملامع ال  ّ ليرة لةنانّية   111 011هو. 

   م العلوم اإلنلاني  يي مامع  السديس يولا

 لبنان ،2،، 0202ما  مخايل4 بي وي   1، - 6025ص.ب. 

 (،2) 0،652،(4 ياكس : ،2) ،0،65،الفون : 

 edgard.elhaiby@usj.edu.lbأو  issr@usj.edu.lbب يد إلكا وني :

www.issr.usj.edu.lb 

 2102التسجيل خالل شهر أيلول 
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