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من املمكن تاأمني هذه التن�شئة خارج منطقة بريوت, على اأن يتم الطلب ر�شميًّا من املعهد العايل للعلوم 

الدينّية واأن يتجاوز عدد الطاّلب اخلم�شة ع�رش. 
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60،5املنهجّية اجلامعّية العاّمة وطريقة كتابة وتقدمي الأعمال التطبيقّية

11مرافقة روحّية حتت اإ�رشاف ُمراِفق متمرّ�س

- تبداأ هذه التن�شئة بريا�شة روحّية �شامتة ُيراَفق فيها الّطالب مرافقة �شخ�شّية. مّدة هذه الريا�شة 7 اأّيام.

�ص يتابع م�شريته التعليمّية.
ّ
- ُيراَفق الّطالب طوال ال�شنة من قبل ُمراِفق متمر

.)Stage( ص على املرافقة الروحّية خالل ريا�شة روحّية�
ّ
- يتمر

-  تنتهي التن�شئة بوقفة روحّية ملّدة ثالثة اأّيام, يتّم خاللها اإعادة قراءة ال�شنة املن�رشمة وامل�شرية ال�شخ�شّية 

التي عا�شها الّطالب.

- يكتب الّطالب اأخرًيا تقريًرا حول خال�شة هذه التن�شئة التي تلّقاها )6 – 8 �شفحات(. 

30 ر�صيًداجمموع الوحدات التعليمّية

1- التن�صئة

خمتلف  يف  للم�شوؤولني  الالزمة  املهارات  تاأمني  اإىل  الروحّية  املرافقة  يف  اجلامعي  الدبلوم  هذا  ي�شعى 

 على النمط الرتبوّي 
ّ
القطاعات الرعوّية فيما يخت�ص بامل�شاعدة الروحّية. ترتكز هذه التن�شئة, وب�شكل اأ�شا�شي

 يف امل�شرية الروحّية.
ّ
الإغناطي

وتاأخذ هذه التن�شئة بعني الإعتبار خ�شو�شّيات امل�شائل الروحّية يف زماننا احلا�رش, وبالأخ�ص يف واقعنا 

اللبناين من جهة, وتنوُّع طرق ومدار�ص املرافقة الروحّية, وبنوع خا�ص تلك التي تنبثق عن الرتاث الروحي 

ال�رشقي من جهة اأخرى. كما يرتكز هذا النموذح على نظرة �شاملة ومتكاملة لالإن�شان وعلى مقاربة تربوّية 

تهدف اإىل اإ�شتقاللّية روحّية بوا�شطة التمييز.

اإكت�شاب  ا�شا�شّيني:  حمورين  اىل  وتنق�شم  �شهًرا,   12 على  ر�شيًدا   30 من  تتكّون  التي  التن�شئة  هذه  متتّد 

�ص يف رعوّية املرافقة الروحّية من جهة اأخرى. 
ّ
املعلومات الالزمة من جهة, واإعادة القراءة مع ُمراِفق متمر

مبعنى اآخر, توؤّمن هذه التن�شئة املعرفة النظرّية, كما تعمل على �شقل �شخ�شّية املراِفق.

تعطى التن�شئة ل�شنة 2013-2014 بالّلغة العربّية.

2- الكفايات 

ي�شتطيع الطالب, يف نهاية هذه التن�شئة, اأن :

- يخترب وينقل معرفة معّمقة للروحانّية الإغناطّية ؛

 بعالقة مع امل�شيح, املعّلم املراِفق ؛
ّ
ة كُمراِفق روحي - ي�شقل �شخ�شّيته اخلا�شّ

-  يطّور املواقف واملهارات التي تعّزز النمّو املتكامل ملن هو يف م�شرية روحّية مع احرتام حرّية ال�شمري ؛

اأو  بالزمن  متوا�شلة  ؛  اأو جماعّية  فردّية  م�شاعدة   : متنّوعة  منهجّيات  بح�شب  روحّية  م�شريات  -  يرافق 

بح�شب املنا�شبات ؛ يف احلياة العادّية اأو خالل ريا�شات روحّية ؛ متمحورة حول تعميق احلياة الروحّية 

اأو حول التمييز من اأجل اأخذ قرار معنّي.

3- �رشوط الإنت�صاب

على من يريد متابعة هذه التن�شئة اأن :

-  يكون حائًزا على اإجازة يف الالهوت اأو تابع تن�شة لهوتّية جّدّية )على �شبيل املثال ل احل�رش الّدبلوم 

اجلامعي »اأوؤمن« من املعهد العايل للعلوم الدينّية(, مرفقة بخربة رعوّية ل تقّل عن ثالث �شنوات ؛

- يرفق ملّفه بر�شالة يعرب فيها عن دوافعه ال�شخ�شّية والرعوّية ؛

ة �شمن مرحلة الت�شجيل. - يلتقي �شخ�شّيا مع من�ّشق الدبلوم يف مقابلة خا�شّ

4- اأوقات التدري�س

الثالثاء واخلمي�ص, من ال�شاعة اخلام�شة وحّتى الثامنة والربع. اأّما بالن�شبة للدورات, فتكون الثالثاء واخلمي�ص 

واجلمعة من الرابعة وحّتى الثامنة والربع م�شاًء وال�شبت من الثامنة والن�شف �شباًحا وحتى الثانية ع�رشة 

والن�شف ظهًرا.

5- الت�صجيل 

يتّم الت�شجيل  للعام 2013-2014 من 17 اإىل 21 حزيران 2013 ؛ من 1 اإىل 4 مّتوز 2013 ومن 3 اإىل 20 

اأيلول 2013 ؛ وذلك بح�شب موعد م�شبق.


