إجازة
في العلوم الدين ّية

يهت ـ ّم املعهــد العــايل للعلــوم الدينيّــة بتلبيــة توجيهــات مجمــع الرتبيــة الكاثوليكيّــة الــذي يطلــب مــن
أول بتعزيــز تنشــئة العلامنيّــن
معاهــد العلــوم الدينيّــة اق ـراح مــروع درايس مح ـ ّدد .يتعلّــق األمــر ً
الدينيّــة واألشــخاص املك ّرســن ،مــن خــال مشــاركتهم الواعيــة والناشــطة يف عمليّــة تبشــر عاملنــا الحارض،
كــا يف تعزيــز االلتـزام يف حيــاة الكنيســة والتنشــيط املســيحي يف املجتمــع .كــا يتعلّــق األمــر بتحضــر
الطــاب إىل مختلــف الرســاالت العلامنيّــة والخدمــات الكنس ـيّة.
يعمــل املعهــد أيضً ــا عــى تلبيــة انتظــارات الذيــن يرغبــون الحصــول عــى معرفــة العنــارص الالهوتيّــة
األساس ـ ّية ،مــع افرتاضاتهــا الفلســف ّية الالزمــة و مك ّمالتهــا يف العلــوم اإلنســان ّية.

الرسالة

مؤسســتنا ،أال
إ ّن اإلجــازة يف املعهــد العــايل للعلــوم الدين ّيــة هــي جــواب عــى الدعــوة األساس ـ ّية التــي تُ ّيــز ّ
ـيحي والعلــوم الدين ّيــة ،وهــي تتيــح الفرصــة لــِ :
ـي يف مجــال الالهــوت املسـ ّ
وهــي تأمــن تعليــم جامعـ ّ
يتغي دامئًا.
•فهم اإلميان وعيشه بطريقة واعية ،منظّمة ومسؤولة ،يف عامل ّ
•التز ّود باملهارات الالزمة لنكون يف خدمة الكنيسة.
مهني.
األسايس بغية
•اكتساب التكوين
ّ
التخصص يف الالهوت الر ّ
ّ
اعوي ،متي ًحا هكذا الفرصة اللتزام ّ

الكفايات

املسيحي.
1.1تحديد األسس الالهوتيّة واألنرتوبولوجيّة لإلميان
ّ
2.2تب ّني مقاربة نقديّة ومسؤولة يف تفسري املسائل اإلميانيّة والحياتيّة.
املسيحي يف مختلف امليادين الراعويّة للتعليم ،واالحتفال ،وحياة الشخص والجامعة.
3.3تأوين أسس اإلميان
ّ
4.4إنتاج عمل الهويتّ (علوم دينيّة) قابل للنرش باستخدام األدوات النظريّة/الفكريّة والتنفيذيّة املناسبة.
5.5استخدام املصادر الالهوتيّة يف مختلف التقاليد الكنسيّة.
6.6عرض حجج الهوتيّة استنا ًدا إىل الحقائق العقالنيّة وأسسها املفاهيميّة والفلسفيّة.
7.7تحديد مامرسة رعويّة يف واقع الكنيسة املعقّد يف العامل.
والجامعي ،ضمن بنية إدماج ّية.
الشخيص
8.8تعزيز النم ّو املتكامل،
ّ
ّ

المدة واألوقات

تتكـ ّون اإلجــازة مــن  180رصيــد أورويب ومتتـ ّد مـ ّدة الدراســة عــى  6فصــول (دون تجــاوز  12فصـ ًـا للطــاب
ذات الــدوام الجــز ّيئ).
شروط
•مــن اإلثنــن إىل الخميــس ،مــن الســاعة  6.00بعــد الظهــر إىل  8.45مســا ًء (مــن املمكــن اختيــار مــواد مــن
التسجيل
ـازة باللغة الفرنسـيّة بــن الســاعة  3.00و.)6.00
برنامــج اإلجـ
•بعض الدورات املكثّفة  :الجمعة والسبت بحسب روزنامة مسبقة.

شروط
التسجيل

الحيــاز عــى البكالوريــا اللبنان ّيــة أو مــا يعادلهــا رســم ًّيا (وفــق معايــر لجنــة املعــادالت يف
وزارة الرتبيــة اللبنان ّيــة).
كل سنة دراسيّة.
عىل التسجيل أن يت ّم قبل منتصف أيلول من ّ

الكلفة

مينــح املعهــد مســاعدات اســتثنائيّة لهــذا الدبلــوم تصــل إىل  %70مــن الكلفــة األساســيّة.
فتبلــغ الكلفــة بذلــك  $ 25بــدل  $ 80تقريبًــا للرصيــد الواحــد.
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