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يترشّف رئيس جامعة القّديس يوسف، الربوفسور سليم دكاش اليسوعّي
بدعوتكم للمشاركة يف مؤمتر حول

وهب األعضاء واملسؤولّية الدينّية

التعاليم والطقوس والعادات : 

من الثوابت اإلميانّية إىل التحّوالت االجتامعّية 

الذي ينظّمه املعهد العايل للعلوم الدينيّة ومعهد الدراسات اإلسالميّة واملسيحيّة 

يف جامعة القّديس يوسف

 بالتعاون مع اللجنة الوطنيّة لوهب وزرع األعضاء واألنسجة البرشيّة )نوودت - لبنان(

واللجنة األسقفيّة لراعويّة الخدمات الصحيّة يف لبنان

وذلك يومّي الجمعة 6 والسبت 7 آذار 2015
يف مدّرج بيار أبو خاطر 

حرم العلوم اإلنسانيّة - جامعة القّديس يوسف، بريوت - طريق الشام

املعهد العايل للعلوم الدينيّة
معهد الدراسات اإلسالميّة واملسيحيّة

 اللجنة األسقفيّة لراعويّة 

الخدمات الصحيّة يف لبنان

مواقف LIBAN PARK تستقبلكم مقابل بدل مايّل يف حرم العلوم اإلنسانّية ويف حرم الرياضة واإلبتكار



• الطبي 	 املركز  يف  الرأس  أعصاب  طبيب  أحدب،  رشدي  الدكتور    : العلمّية  الناحية  من 
الجامعي يف مستشفى رزق ويف الجامعة اللبنانيّة األمريكيّة

إسرتاحة    10،30

الثانية الجلسة   11،00

• مقاربة شيعّية : العاّلمة السيّد عيل فضل الله  	

• مقاربة أرثوذكسّية : األب بسام ناصيف، أستاذ الالهوت الرعايّئ يف معهد القّديس يوحنا 	
الدمشقّي الالهويتّ يف جامعة البلمند 

• مقاربة بروتستنتّية : القّس رياض جرجور،  رئيس منتدى التنمية والثقافة والحوار	

إسرتاحة الغداء*    1،00

الثالثة الجلسة   2،30

• مقاربة سنّية : الشيخ بالل املال، دار الفتوى يف الجمهوريّة اللبنانيّة   	

• اللجنة 	 عام  وأمني  األخالقّي  الالهوت  يف  أستاذ  الهيبي،  إدغار  األب   : كاثوليكّية  مقاربة 
األسقفيّة لراعويّة الخدمات الصحيّة يف لبنان  

• مقاربة درزيّة : القايض الشيخ غاندي مكارم، املجلس املذهبّي لطائفة املوّحدين الدروز	

 4،30

البرشيّة واألنسجة  األعضاء  لوهب وزرع  الوطنّية  اللجنة  عاّمة،  خالصة وتوصيات 

إنرصاف   5،00

برنامج املؤمتر

الجمعة 6 آذار 2015

وصول وتسجيل   5،00

اإلفتتاح   كلامت   5،30

• سيادة املطران مارون العامر، رئيس اللجنة األسقفيّة لراعويّة الخدمات الصحيّة يف لبنان 	

• الربوفسور سليم دكاش اليسوعي، رئيس جامعة القّديس يوسف	

• معايل الوزير وائل أبو فاعور،  وزير الصحة العاّمة	

العمل  ومنهجّية  اإلشكالّية  طرح   6،00

األب إدغار الهيبي، مدير املعهد العايل للعلوم الدينيّة يف جامعة القّديس يوسف

  6،15
مقاربة أنرتبولوجّية ونفسّية : ما يطرأ من تغيري عىل القناعات والذهنّيات 

والتقاليد والعادات  الطقوس  يف  وابتكارات  تحّوالت  يتطلب 

• اآلنسة روال تلحوق، دكتور يف علم األنرتوبولوجيا والالهوت التطبيقّي ومحارضة يف جامعة 	
القّديس يوسف

• السيّد بطرس غانم، أخصايّئ ومحلل نفيّس ومحارض يف جامعة القّديس يوسف	

ختام الجلسة ونخب املناسبة  7،30

السبت 7 آذار 2015

وصول وتسجيل   8،30

   9،00
 : األعضاء  الدفن يف مسرية وهب  املوت ومراسيم  تحديد تشخيص  مسألة 

واملامنعة املواكبة  بني  الدينّية  املسؤولّية 

األوىل الجلسة   

• من الناحية القانونّية : األستاذ ميشال ريشا، محاٍم ومستشار قانويّن  	

• من الناحية التطبيقّية : السيّدة فريدة يونان، املنّسقة الوطنيّة للجنة الوطنيّة لوهب وزرع 	
األعضاء واألنسجة البرشيّة

• اللغة املعتمدة : اللغة العربّية.	
• 	ECTS 2 : عدد األرصدة لطاّلب جامعة القديس يوسف
• للراغبني بالحصول عىل إفادة حضور : 50٫000 ل.ل.	

 http://goo.gl/forms/SXHU9xj8Pm  : الرجاء ملء اإلستامرة عىل الرابط التايل

* ملن يرغب، الغداء مؤّمن يف كافيترييا حرم العلوم اإلنسانّية : 20٫000 ل.ل. )الحجز إلزامّي عىل الرابط املذكور أعاله(


