
بالتن�سيق مع املعهد العايل للعلوم الدينّية

 يف جامعة القدي�س يو�سف،

تنّظم جمعّية جنني حلقات تن�سئة يف

راعويّة اإلنجاب المتعثّر
ومرافقة األزواج

يف مواجهة التطّورات التقنّية والعلمّية يف جمال ال�ضّحة الإجنابّية، ويف خ�ضّم التجاذبات والتحاليل واملواقف الأدبّية 

التي حتيط بهذا املو�ضوع، ي�ضارع الأزواج الذين يعانون من العقم  ملعاينة الأطّباء الأخ�ضائينّي حماولني ت�ضحيح 

عيوب الطبيعة واجلروحات الوجودّية والنف�ضّية والجتماعّية والروحّية التي تتاأتى عن تلك امل�ضكلة.  ُي�ضاف اإىل هذه 

اأّنه »ممنوع قاطع ونهائي« اإىل حدود  املعاناة جهٌل و�ضوء فهم ورف�ض ملوقف الكني�ضة الذي غالًبا ما ُيعَر�ض على 

مات الأخالقّية. 
ّ
املحر

ولكّن الكني�ضة، الأّم واملعّلمة، ل توّفر جهًدا يف البحث عن طرق حقيقّية للتخفيف من معاناة الأزواج وم�ضاعدتهم يف 

حمل ال�ضليب والّتو�ضل معهم اإىل قراءة جديدة خل�ضوبتهم.

1. اأهداف التن�سئة

اأ. معرفة وفهم الق�ضايا الطبّية املتعّلقة بالو�ضائل امل�ضاعدة لالإجناب.

ب. التعّمق يف معرفة تعليم الكني�ضة مبختلف اأبعاده : الالهوتّية والأخالقّية والقانونّية والراعوّية. 

ج.  و�ضع اآليات عملّية ل�ضتقبال الأزواج الذين يعانون من العقم وكيفّية مرافقتهم، وذلك تنا�ضًبا مع الهدف الأول 

جلمعّية جنني : اإ�ضتقبال ومرافقة ودعم وتوجيه الأزواج الذين ُيعانون من �ضعوبة يف الإجناب ومن اأزمات يف 

اخل�ضوبة، ب�ضكل عام، ومن العقم، ب�ضكل خا�ض.

2. املعنيون

�ضهم يف جمال اأخالقّيات علم احلياة اإىل اآلّيات  اأ.  الكهنة والرهبان والراهبات الذين يرغبون برتجمة تخ�ضّ

.
ّ
عمل راعوّي فعلي

ة  املخت�ضّ واللجان  العيلّية  واجلماعات  الر�ضولّية  املنّظمات  اإىل  ينتمون  الذين  ة  وخا�ضّ ب.  العلمانيون 

بالعائلة لتطوير ر�ضالتهم الراعوّية يف هذا الإّتاه.

ج. اأطّباء الن�ضاء والقابالت وفّنيي املختربات العاملني يف هذا املجال.



3. موا�سيع التن�سئة

اأ. الناحية العلمّية والطبّية

1( حتديد مكامن اخللل يف الإجناب واأ�ضباب العقم

ّ
 والجتماعي

ّ
2( اأمل »العقم« ببعديه النف�ضي

3( ماذا يجري يف املخترب ؟

ب. الناحية الالهوتّية الأخالقّية

ّ
1( الأ�ض�ض الالهوتّية والروحّية لتعليم الكني�ضة الأخالقي

ّ
2( التكامل بني ال�ضلطة التعليمّية الكن�ضّية و�ضمري امل�ضيحي

 حول الو�ضائل امل�ضاعدة لالإجناب
ّ
3( تعليم الكني�ضة الر�ضمي

ج. الناحية القانونّية والت�رشيعّية

1( تنظيم مراكز الإخ�ضاب ال�ضطناعي وتقنّيات امل�ضاعدة على الإجناب يف لبنان!

2( التبّني يف احلق القانوين ويف القانون املدين

د. الناحية الراعوّية

1( وظيفة الكهنة التعليمّية يف ما يخ�ض الو�ضائل امل�ضاعدة لالإجناب

2( دور املوؤمنني يف ن�رش التعليم وعي�ضه ويف مرافقة الأزواج املتاأملني

3( اأهمّية العمل املوؤ�ض�ضاتي يف حتّمل هذه امل�ضوؤولية الإجنيلّية

4( قراءات نقدّية يف �ضهادات حّية

اللغة :  العربّية )معرفة القليل من اللّغة الفرن�سّية قد يكون مفيًدا(

املّدة  : 15 �ساعة 

•  ُتعطى الدرو�ض م�ضاء اخلمي�ض من ال�ضاعة 6.00 حتى 8.45 م�ضاء، بح�ضب التواريخ التالية :
  15 �ضباط، 1 و 15 اآذار، 12 و19 ني�ضان، و3 اأيار 2018

 املعهد العايل للعلوم الدينّية يف جامعة القدي�ض يو�ضف يف بريوت.
ّ
• املكان : يف مقر

• الت�ضجيل : اإلزامي قبل اآخر كانون الثاين 
الكلفة :

• املنت�ضب جلمعية جنني : 50.000 لرية لبنانية )�رشط األ تكون املاّدة عائًقا(
 : 100.000 لرية لبنانّية

ّ
• امل�ضتمع احلر

ا للر�ضيد الواحد( • مع اأر�ضدة : 160 دولًرا )80 دولًرا اأمريكيًّ

عدد الأر�ضدة : اإثنان
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