الجامعي
الدبلوم
ّ

في المرافقة الروح ّية

الرسالة

يسعى هذا الدبلوم الجامعيّ إىل تأمني املهارات الالزمة
للمرافقة الروحيّة .وهو يرتكز بشكل أسايسّ عىل النمط
الرتبويّ اإلغناطيّ يف املسرية الروحيّة.

تؤمّن هذه التنشئة املعرفة النظريّة ،كام تعمل عىل
صقل شخصيّة املرافِق بأبعادها املتنوّعة.

الكفايات

يستطيع الطالب ،يف نهاية هذه التنشئة ،أن:
• يخترب وينقل معرفة معمّقة للروحانيّة اإلغناطيّة.
• يصقل شخصيّته الخاصّ ة كمُ رافِق روحيّ بعالقة مع املسيح ،املعلّم املرافِق.
• مييّز وينفتح عىل معطى الحياة بشكل عامّ.
• مييّز يف وسط املعضالت التي يواجهها يف خدمة املرافقة ما هو روحيّ وما هو بحت نفيسّ .
• يطوّر املواقف واملهارات التي تعزّز النم ّو املتكامل ملن هو يف مسرية روحيّة مع احرتام حريّة الضمري.
• يرافق مسريات روحيّة بحسب منهجيّات متنوّعة :مساعدة فرديّة أو جامعيّة؛ متواصلة بالزمن
أو بحسب املناسبات؛ يف الحياة العاديّة أو خالل رياضات روحيّة؛ متمحورة حول تعميق الحياة
معي.
الروحيّة أو حول التمييز من أجل أخذ قرار ّ

المعن ّيون

األشخاص العاملني يف الحقول الرعويّة كافة  :علامن ّيون  -رهبان وراهبات  -كهنة.

شروط التسجيل

• إجازة يف الالهوت أو تنشئة الهوتيّة ج ّديّة (عىل سبيل املثال ال الحرص الدّبلوم الجامعي «أؤمن»
من املعهد العايل للعلوم الدينيّة) .أما األشخاص غري الحائزين عىل إجازة يف الالهوت أو تنشئة
الهوتيّة مناسبة ،عليهم متابعة بعض املواد يف املعهد إبتدا ًء من الفصل الدرايسّ األوّل .وذلك
بالتزامن مع برنامج املرافقة الروحيّة.
• خربة رعويّة ال تقل عن ثالث سنوات.
امللف برسالة يعرب فيها من يريد متابعة التنشئة عن دوافعه الشخصيّة والرعويّة.
• ارفاق ّ
• لقاء شخيصّ مع منسّ ق الدبلوم.

البرنامج
الروحي
النمو
ّ
المرافقة
الذات
قراءة ّ

الشخيص يف قلب الجامعة
• دينام ّية النمو
ّ
الروحي
• مق ّومات النمو
ّ
• اإلصغاء الوجدا ّين
• التمييز وأخذ القرار
• حول خلقيّة املرافقة
والسيكولوجي
الروحي
• جروح وشفاءات  :البعد
ّ
ّ
• قراءة سيكولوج ّية لحياتنا العاطف ّية
• اإلنياغرام (طريق للتع ّرف إىل الذّات)
• اإلنياغرام والصالة

الدينام ّية اإلغناط ّية

• هيكل ّية الرياضات الروح ّية ودينام ّيتها
• مرافقة الصالة بحسب الديناميّة اإلغناطيّة
• أمناط الرياضات الروح ّية اإلغناط ّية

مقدس
كتاب ّ

• يف الكتاب املق ّدس  :الله يرافق شعبه
• قراءة الكتاب املق ّدس ()Lectio Divina

متعددة
الحياة الروح ّية والمرافقة بحسب تقاليد ّ

الرشقي مع آباء الصحراء
• يف التّقليد
ّ
يل
• يف التّقليد الكرم ّ

اإلسالمي
• يف التّقليد التص ّويف
ّ
اإلغناطي
• يف التّقليد
ّ

مشاغل تدريب ّية ومرافقة
• قراءة تحليل ّية يف مامرسات املرافقة
• تدريب عىل املرافقة الروحيّة تحت إرشاف ُمرا ِفق متم ّرس
• مرافقة تربويّة شخص ّية للمتد ّرب طيلة فرتة التنشئة

المدة
ّ
واألوقات

تؤ َّمــن التنشــئة بحســب آليّتــن مختلفتــن ،إ ّمــا أســبوعيًا وإ ّمــا
دورات مكثّفــة ،وذلــك عــى الشــكل التــايل:
• أسبوع ًّيا ،عىل  3فصول ،الثالثاء والخميس:
من  ٦،٠٠وحتى  8.45مسا ًء.
كل أسبوعني:
• أو دورات مكثّفة ،م ّرة ّ
الجمعة :من  4،٠٠بعد الظهر وحتى  8.45مسا ًء.
السبت :من  8.30صباحاً حتى  4.30من بعد الظهر.

	•يُعتمــد التعليــم املدمــج :حضوريًّــا وعــن بُعــد .تُحـ ّدد روزنامــة املناوبــة مــا بــن
كل مــا ّدة.
ـوري و"عــن بُعــد" قبــل بــدء ّ
الحضـ ّ
	•باب اختيار بعض املواد مفتوح للمستمع الح ّر.
	•مــن املمكــن تأمــن هــذا الربنامــج خــارج منطقــة بــروت ،عــى أن يتجــاوز
عــدد الطـاّب الخمســة عــر .ت ُعتَ َمــد حينئــذ املـ ّدة واألوقــات املناســبة للجهــة
الطالبــة.

الكلفة

يتألّــف الدبلــوم مــن  35رصيـ ًدا .كلفــة الرصيــد هــي  .$ 78يف بعــض
الحــاالت ،يُقـ ّدم املعهــد العــايل للعلــوم الدينيّــة تســهيالت يف الدفــع
تصــل إىل  % 50مــن الكلفــة األساسـ ّية.

لإلستعالم
والتسجيل

يتــ ّم التســجيل قبــل  14ت ،1وذلــك بحســب موعــد مســبق مــع
منســق الدبلــوم ،وســام عبــدو:
ّ
wissam.abdo@usj.edu.lb 70-338603
األماكن محدودة.
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