
التسجيل إلزامي قبل 1٥ أذار 2018، وذلك بحسب موعد مسبق. األماكن محدودة.

الرسالة األساسّية واألهداف الرئيسّية
يسعى هذا الدبلوم الجامعّي يف املرافقة الروحّية إىل تأمني املهارات الالزمة للمسؤولني يف مختلف القطاعات 

الرعوّية فيام يختص باملساعدة الروحّية. ترتكز هذه التنشئة، وبشكل أسايّس عىل النمط الرتبوّي اإلغناطّي 

يف املسرية الروحّية.

وتأخذ هذه التنشئة بعني االعتبار خصوصّيات املسائل الروحّية يف زماننا الحارض، وباألخص يف واقعنا اللبنايّن 

ع طرق ومدارس املرافقة الروحّية، وبنوع خاص تلك التي تنبثق عن الرتاث الروحّي الرشقّي  من جهة، وتنوُّ

من جّهة أخرى. كام يرتكز هذا النموذج عىل نظرة شاملة ومتكاملة لإلنسان وعىل مقاربة تربوّية تهدف إىل 

استقاللّية روحّية بواسطة التمييز.

تؤّمن هذه التنشئة املعرفة النظرّية، كام تعمل عىل صقل شخصّية املراِفق.

تتكّون التنشئة من 35 رصيًدا وتقسم إىل مرحلتني:

• املرحلة األوىل )23 رصيًدا( مخصصة للتحصيل النظرّي يف كل أبعاده. يحصل الطالب يف آخرها عىل إفادة 

يف املرافقة الروحّية.

• املرحلة الثانية )12 رصيًدا( مخصصة للتدريب عىل املرافقة الروحّية. يحصل الطالب يف آخرها عىل الدبلوم 

الجامعّي يف املرافقة الروحّية، بعد أن يكون قد أثبت مهاراته الشخصية من خالل التدريب العميّل لتحمل 

مسؤولّية املرافقة ونجح يف مناقشة التقرير النهايّئ.

تعطى التنشئة بالّلغة العربّية.

الدبلوم اجلامعّي يف املرافقة الروحّية
بشكل دورات مكثّفة

الكفاايت
يستطيع الطالب، يف نهاية هذه التنشئة، أن :

• يخترب وينقل معرفة معّمقة للروحانّية اإلغناطّية ؛

• يصقل شخصّيته الخاّصة كُمراِفق روحّي بعالقة مع املسيح، املعّلم املراِفق ؛

• ميّيز وينفتح عىل معطى الحياة بشكل عام ؛

• ميّيز يف وسط املعضالت التي يواجهها يف خدمة املرافقة ما هو روحي وما هو بحت نفيّس ؛

• يطّور املواقف واملهارات التي تعّزز النمّو املتكامل ملن هو يف مسرية روحّية مع احرتام حرّية الضمري ؛

• يرافق مسريات روحّية بحسب منهجّيات متنّوعة : مساعدة فردّية أو جامعّية ؛ متواصلة بالزمن أو بحسب 

املناسبات ؛ يف الحياة العادّية أو خالل رياضات روحّية ؛ متمحورة حول تعميق الحياة الروحّية أو حول 

التمييز من أجل أخذ قرار معنّي.

الشروط 
عىل من يريد متابعة هذه التنشئة أن :

الّدبلوم  الحرص  ال  املثال  سبيل  )عىل  جّدّية  تنشئة الهوتّية  تابع  أو  الالهوت  يف  إجازة  عىل  حائزاً  يكون   •

الجامعي »أؤمن« من املعهد العايل للعلوم الدينّية( 

• تكون له خربة رعوّية ال تقل عن ثالث سنوات ؛

• يرفق ملّفه برسالة يعرب فيها عن دوافعه الشخصّية والرعوّية ؛

• يلتقي شخصّيا مع منّسق الدبلوم يف مقابلة خاّصة ضمن مرحلة التسجيل.

مدَّة التنشئة، وأوقاهتا
ن التنشئة عرب دورات مكّثفة وذلك عىل الشكل التايل : تؤمَّ

10 دورات عىل 12 شهر، 4 أيام يف الشهر

- الخميس : من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة التاسعة مساًء

- الجمعة و السبت :  من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساًء

- األحد : من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر

* ملن يهمه األمر، ممكن تزويده برزنامة اللقاءات.

كلفة التنشئة
بعض  يف  للمعهد(.  خاصة  )كلفة   2018-2017 الدرايّس  للعام  تقريًبا  أمريكًيا  دوالرًا   80 هي  الرصيد  كلفة 

الحاالت، ُيقّدم املعهد العايل للعلوم الدينّية تسهيالت يف الدفع تصل حّتى 50% من الكلفة األساسّية.
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منهج التنشئة
األرصدة املاّدة

 الحياة الروحّية واملرافقة بحسب تقاليد متعّددة

2.5

يف التّقليد الرشقّي مع آباء الصحراء

يف التّقليد الكرميّل

يف التّقليد التصّويف اإلسالمّي

يف التّقليد اإلغناطّي

قراءة الّذات 

2 جروح وشفاءات : البعد الروحّي والسيكولوجّي

1 قراءة سيكولوجيّة لحياتنا العاطفيّة

1 اإلنياغرام )طريق للتعرّف إىل الّذات(

1 اإلنياغرام والصالة

النمو الروحي

2 ديناميّة النمو الشخيّص يف قلب الجامعة

1.5 مقّومات النمو الروحّي

املرافقة  

2 اإلصغاء الوجدايّن

2 التمييز وأخذ القرار

1.5 حول خلقيّة املرافقة

كتاب مقّدس

1.5 يف الكتاب املقّدس : الله يرافق شعبه

1 )Lectio Divina(  قراءة الكتاب املقدس

الدينامّية اإلغناطّية

1.5 هيكليّة الرياضات الروحيّة وديناميّتها

1 مرافقة الصالة بحسب الديناميّة اإلغناطيّة

1 أمناط الرياضات الروحيّة اإلغناطيّة

مشاغل تدريبية ومرافقة

5 قراءة تحليليّة يف مامرسات املرافقة

7 مرافقة روحّية تحت إرشاف ُمراِفق متمرّس

0.5 املنهجيّة الجامعيّة العامة وطريقة كتابة وتقديم األعامل التطبيقيّة

3٥ مجموع الوحدات التعليمّية

جلنة التنسيق
األب مارك تشيشلك اليسوعّي

األب إدغار الهيبي

األخت جميلة ريشا )راهبات القلبني األقدسني(

السّيد وسام عبدو

لإلستعالم والتسجيل
wissam.abdo@usj.edu.lb | 70 338603 : منّسق الدبلوم، وسام عبدو
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مالحظة 
التنشئة خارج منطقة بريوت، عىل أن يتم الطلب رسميًّا من املعهد العايل للعلوم  من املمكن تأمني هذه 

الدينّية وأن يتجاوز عدد الطالّب الخمسة عرش.

www.issr.usj.edu.lb
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