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ت�ش�ئة عن ُبعد

" يف خمتلف الظروف  مفن املناسب " مبقدور ال�ساء أن ُیظهْرَن "عبقر�ّهتن�

 أن نوّفر لهّن ما حيتجن إلیه يف جماالت الت�ش�ئة ".
                                           اإلرشاد الرسولي "رجاء جديد للبنان" 

ألّنك امرأة على صورة الله ومثاله، ألّنك ُأّم وزوجة ومرّبية، رسولة ومبشّرة، 
وتأمين  لكنيسته  أمين  مجتمع  بناء  على  العمل  في  الرجل  شريكة  ألّنك 
المجلس  في  المرأة  راعوّية  لجنة  تدعوك  اإليمان.  مسيرة  استمرارّية 
الرسولي العلماني، لمتابعة برنامج التنشئة المستدامة في دورته الرابعة 
حول راعوّية المرأة، بالشراكة مع المعهد العالي للعلوم الدينّية في جامعة 

القّديس يوسف في بيروت.
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۱



 الثالثاء ١٢ كانون الثاني

 الثالثاء ١٩ كانون الثاني

۲

كل ثالثاء من الساعة ٧٫٠٠ حّتى ٨٫٤٥ مساًء

١
 الثالثاء ٢٦ كانون الثاني٢

 الثالثاء ٢ شباط
الخوري إيلي لحودسّر الكنيسة

٣

األستاذ(ة) المحاضر(ة)الماّدةالتاريخ

سّر اإليمان
المسيحي 

الخوري بيار جبور

 الثالثاء ١٦ شباط

 الثالثاء ٢٣ شباط

األسرار والتدّين
الشعبي 

الخوري أنطوان القزي

 الثالثاء ٢٣ آذار

٥ الثالثاء ٣٠ آذار
٤

الخوري أنطوان القزي القيادة في الكتاب
المقّدس 

 الثالثاء ٢ آذار

 الثالثاء ١٦ آذار

األخت جميلة ريشاالتمييز الروحي
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ألّنك امرأة على صورة الله ومثاله، ألّنك ُأّم وزوجة ومرّبية، رسولة ومبشّرة، 
وتأمين  لكنيسته  أمين  مجتمع  بناء  على  العمل  في  الرجل  شريكة  ألّنك 
المجلس  في  المرأة  راعوّية  لجنة  تدعوك  اإليمان.  مسيرة  استمرارّية 
الرسولي العلماني، لمتابعة برنامج التنشئة المستدامة في دورته الرابعة 
حول راعوّية المرأة، بالشراكة مع المعهد العالي للعلوم الدينّية في جامعة 

القّديس يوسف في بيروت.
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۳

األستاذ(ة) المحاضر(ة)الماّدةالتاريخ

 الثالثاء ٢٠ نيسان

الثالثاء ٢٧ نيسان

جومانا خليل

 الثالثاء ٦ نيسان

 الثالثاء ١٣نيسان

الخوري إيلي لحود القيادة الراعوّية

 األخّوة المسيحّية
وتعّدد األديان

 الثالثاء ١٨ أّيار

 الثالثاء ١ حزيران

 الثالثاء ٨ حزيران

 الثالثاء ١٥ حزيران

البروفسور هيلدا بيرميان

السيد بشير عواد إدارة المشاريع وإدارة
 المتطّوعين -٢

إدارة الوقت

 الثالثاء ٤ أّيار

 الثالثاء ١١ أّيار
السيد بشير عواد إدارة المشاريع وإدارة

 المتطّوعين -١

٦
٧
٨
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٤
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الجمعة ٨ كانون الثاني ٢٠٢١
من الساعة ٧،٠٠ حّتى  ٩,٠٠ مساًء 

حّصة تدريبّية على كيفّية استخدام تقنّيات التعّلم عن ُبعد وتعريف موجز
عن اللجنة وبرنامج التنشئة

- التسجيل مستمر لغاية ۲۵ كانون األّول ۲۰۲۰
- العدد محدود

- الكلفة ۵۰ ألف ليرة لبنانّية ( شرط أن ال تكون عائًقا )
- لالستعالم التواصل على الرقم التالي:

٨٤١٩٨٨ ٣ ٩٦١

Apostolat.Laics.Liban


