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الكلفة
ــض  ــد(. يف بع ــة للمعه ــة خاّص ــا )كلف ــي 80 $ تقريبً ــد ه ــة الرصي كلف

ــع  ــهيالت يف الدف ــة تس ــوم الدينيّ ــايل للعل ــد الع ــّدم املعه ــاالت، يُق الح

تصــل إىل 50% مــن الكلفــة األساســيّة. مــع تخفيــض خــاّص للمجموعــات.

يتــّم التســجيل مــن 15 كانــون األّول 2020 حتـّـى الثــاين والعــرون منــه، 

ــك  ــه، وذل ــى التاســع والعــرون من ــاين 2021 حتّ ــون الث ــم مــن 7 كان ث

بحســب موعــد مســبق مــع منّســقة الدبلــوم، د. روال تلحــوق:

roula.talhouk@usj.edu.lb       03 - 137103 

لإلستعالم
والتسجيل

المّدة  واألوقات

الدبلوم الجامعي
المشروع الراعوّي: 

من التشخيص إلى التصميم
                         و

الدبلوم الجامعي
التنمية الراعوّية: 

أدوات الهوتّية وإدارّية

DUPP : املرشوع الراعوّي: من التشخيص إىل التصميم )23 ر( )فصًل جامعيًّا أو أكرث(

DUDP : التنمية الراعوّية: أدوات الهوتّية وإدارّية )20 ر( )فصًل جامعيًّا أو أكرث(

يف حرم العلوم اإلنسانّية يومي الثالثاء والخميس، من الساعة 3.00 بعد الظهر حّتى 7.15 مساًء 

بعض الدورات املكّثفة: الجمعة والسبت بحسب روزنامة مسبقة.

يف املناطق: حسب التسجيل، ُيعطى الربنامج الحًقا.   

ُيعتمد التعليم امُلدَمج للعام الدرايس 2020 - 2021



 الكفايات

 المعنّيون
• كّل شخص معّمد أي لديه الكهنوت املليك )كهنة، مكرّسني وعلامنّيني(.

الجمعّيات،  الرسولّية،  الحركات  املدارس،  الرعايا،  )األبرشّيات،  الراعوّية  املجاالت  مختلف  يف  نشطاء   •

املستشفيات، اللجان، الخ.(، يبحثون للحصول عىل كفاءات راعوّية، بشكل خاص إدارّية، أكرث تطّورًا.

• أشخاص لديهم عمًل احرتافيًّا ويرغبون يف خدمة الكنيسة.

• الشهادة لإلميان من خلل ديناميكّية نبوّية يف البشارة والحوار.

• تطوير مشاريع تتضّمن التنّوع الكنيّس والدينّي يف مختلف أماكن العمل.

• تعزيز اسرتاتيجّية تواصل فّعالة يف خدمة الرشكة والرسالة.

  الدبلوم األّول: 
املرشوع الراعوّي: من التشخيص إىل التصميم

Projet pastoral : diagnostic et conception  - DUPP

الالهوت العميل • 
التشبيك يف الرسالة والعمل الراعوّي • 
اإلدارة والتنظيم• 
ريادة األعامل والراكة 1: تشخيص املروع وتصميمه • 

تدريب ميداين وتحليل النشاطات• 

  الدبلوم الثاني:
التنمية الراعويّة: أدوات الهوتّية وإداريّة

Développement pastoral : 
outils théologiques et manageriels - DUDP

ريادة األعامل والراكة 2: أدوات اإلدارة والتقييم• 
الهوت الكنيسة )الهيكليّات والتسلسل الهرمي للسلطات( • 
إدارة املوارد البريّة• 
الحدث، التواصل ووسائل اإلعالم الجامهرييّة• 
فّن القيادة وديناميكيّة املجموعات• 

 األهداف
• تحضري املنّشطني املستقبليّني يف مختلف قطاعات الحياة الراعويّة يف الكنيسة.

• السامح للذين هم يف موقع مسؤوليّة راعويّة بتطوير كفاءاتهم وتحسني خدماتهم.

• تعزيز  االحرتاف يف التدبري واإلدارة الراعويّة من خلل تحضري ناشطني متمّكنني من تحسني 

الخدمات الكنسيّة يف املجاالت املناسبة لخدمتهم.

إّن هذيــن الدبلومــن يف اإلدارة والتدبــري الراعــوّي اللذيــن يقرتحهــام املعهــد العــايل 

للعلــوم الدينيّــة، هــام مخّصصــان لتأهيــل ومســاعدة الفاعلــن يف العمــل الراعــوّي، 

ــذي يريــدون  ــة أو يف أّي مؤّسســة كنســيّة أخــرى. عــىل الطــالب ال إن كان يف الرعيّ

التســجيل أن يكونــوا أصــاًل يف املجــال الراعــوّي ولديهــم مروًعــا شــخصيًّا للتحقيــق، 

أو مبعوثــن مــن قبــل مســؤول كنــّي.

ــوم  ــهادة دبل ــىل ش ــل ع ــوم يحص ــة للدبل ــدة املخّصص ــي األرص ــذي يُنه ــب ال الطال

ــاين  ــًدا( للتســجيل يف الث ــوم )23 رصي ــاء مــن أول دبل جامعــي. ولكــن يجــب اإلنته

)20  رصيــًدا(. أّي طالــب انتهــى مــن اإلثنــن ويبغــي التوّجــه نحــو املاســرت يف اإلدارة 

والتدبــري الراعــوّي )120  رصيــًدا(، عليــه فقــط أن يُكمــل مــا تبقــى لــه مــن مــواد، 

أي مــا يعــادل )74 رصيــًدا(. وهــذا ممكــن ألّن هذيــن الدبلومــن هــام متفّرعــان مــن 

ــة لهــام.  املاســرت املذكــور ويكــون بذلــك املاســرت تكملــة طبيعيّــة ومنطقيّ

• حيازة البكالوريا اللبنانّية أو ما يعادلها رسميًّا )وفق معايري لجنة املعادالت يف وزارة الرتبية اللبنانّية(.

• الحياز عىل إجازة يف الالهوت أو يف العلوم الدينّية أو أي تخّصص آخر )مع تنشئة أولّية يف الالهوت(، مع 

خربة ثالث سنوات يف العمل الراعوّي.

• يتّم اختيار املرّشحن عىل أساس ملّف الطالب وبعد مقابلة شخصّية مع منّسق الدبلوم.

 شروط التسجيل


