شروط
التسجيل

ͳ ͳحيازة البكالوريا اللبنانيّة أو ما يعادلها رسميًّا (وفق معايري لجنة
املعادالت يف وزارة الرتبية اللبنانيّة).
ملف الطالب وبعد مقابلة شخصيّة
ͳ ͳيتمّ اختيار املرشّ حني عىل أساس ّ
مع املنسّ ق.

المدة
ّ
واألوقات

ͳ ͳأربعة فصول موزّعة عىل سنتني.
ͳ ͳتُعطى الدروس أيّام السبت (معدّل سبتَني يف الشهر من ترشين األول
إىل حزيران) ،من الساعة التاسعة صباحً ا إىل الثانية ظهرًا.

إمكانية المعادالت لتنشئة أخرى
يســتطيع الطالــب الحائــز عــى هــذه الشــهادة أن يعــادل أرصدتهــا يف
برامــج اإلجــازة يف العلــوم الدينيّــة التابعــة للمعهــد العــايل للعلــوم الدينيّة.

الكلفة

يتألّــف الدبلــوم مــن  32رصيـ ًدا ،كلفــة الرصيــد هــي  $ 80تقري ًبــا (كلفــة
خاصــة للمعهــد) .يف بعــض الحــاالت ،يُقــ ّدم املعهــد العــايل للعلــوم
ّ
الدين ّيــة تســهيالت يف الدفــع تصــل إىل  %50مــن الكلفــة األساســ ّية.

لإلستعالم
والتسجيل

يتـ ّم التســجيل مــن متّــوز إىل أيلــول ،وذلــك بحســب موعــد مســبق مــع
منســق الدبلــوم ،الخــوري عبــده أبــو خليــل:
ّ
abdou.aboukhalil@usj.edu.lb 03 - 845412
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المعهد العالي للعلوم الدين ّية
كل ّية العلوم الدين ّية
حرم العلوم اإلنسان ّية – طريق الشام – بيروت  /لبنان

الشهادة الجامع ّية
الشماس ّية
في الخدمة ّ
والراعو ّية اإلجتماع ّية

الرسالة
خاصــة بالراعويّــة اإلجتامع ّيــة،
تك ّونــت هــذه التنشــئة يك تل ّبــي حاجــة الكنيســة إلعــداد كــوادر ّ
وقــد أتــت جوابًــا عــى طلــب قداســة البابــا يوحنــا بولــس الثــاين يف اإلرشــاد الرســو ّيل «رجــاء جديــد
الشمسـ ّية الدامئــة يف لبنــان والكنائــس
للبنــان» ســنة ( 1996عــدد  ،)63إلعــادة إحيــاء درجــة خدمــة ّ
الشمس ـيّة الدامئــة
الكاثوليكيّــة يف الــرق .بعــد تب ّنــى الســينودس املــارو ّين إعــادة تأهيــل وإنعــاش ّ
يف الكنيســة املارون ّيــة ،ســنة  ،2000تعــاون املطـران جي-بولــس نجيــم ،النائــب البطريــريكّ العــام عــى
منطقــة رصبــا آنــذاك ،مــع جامعــة الق ّديــس يوســف يف بــروت لتأمــن شــهادة جامعيّــة تضـ ّم طالبًــا
للشامســ ّية الدامئــة وعلامن ّيــن راغبــن يف تحصيــل مناهــج روح ّيــة وأدوات راعويّــة وإجتامع ّيــة يف
موهبــة الخدمــة يف الكنيســة.
تهــدف هــذه التنشــئة إىل تحضــر الطــاب ،مــن خــال مشــاغل تطبيق ّيــة ملــواد الهوت ّيــة وزيــارات
تخصصــن.
ـي ،ودورات وحلقــات تفاعليّــة ناشــطة مــع ُم ّ
ميدانيّــة يف العمــل اإلجتامعـ ّ

الكفايات
يستطيع الطالب ،يف نهاية هذه التنشئة ،أن:
ͳ ͳيشهد إلميان الكنيسة ،وينقل تعاليمها ،ويجمع يف خدمته الواعية بني روح اإلنجيل واملهارة املهنيّة؛
خصوصً ا يف تعامله مع املؤسّ سات واألشخاص التي تُعنى بالخدمة اإلجتامعيّة والراعويّة.
ͳ ͳيطوّر قدراته ومهاراته القياديّة يف تخطيط النشاطات وتنفيذ املشاريع الراعويّة اإلجتامعيّة .كام
يحقّق الوساطة ويحلّ النزاعات متسلّحً ا بأساليب الحوار مع اآلخر ،بروح االنفتاح والحكمة والنضوج
واإليجابيّة.
يحض االحتفاالت الليتورجيّة وأشباه األرسار ويُنشِّ طها ،كام أنّه يرشح مضمونها و ُيرشِك املؤمنني يف
ͳ ͳ ّ
عيشها بروح الوعي والجامعة والتسبيح.

المعن ّيون

الشمسيّة الدامئة املرسلني من قبل األساقفة بغية التهيئة لنيل درجة الشامسيّة.
طلب خدمة ّ
ͳ ͳ ّ
ͳ ͳالعلامنيّون الراغبون يف عيش إميانهم يف حياتهم العالئقيّة واملهنيّة والعائليّة ،والسهر عىل تحقيق
تعليم الكنيسة يف عامل اليوم.
ͳ ͳالعاملون يف الحقول الراعويّة كا ّفةً ،خصوصً ا يف العمل اإلجتامعيّ ويف إدارة ومرافقة الجامعات
الكنسيّة.

البرنامج

اإلجتامعي
محور الحياة الروح ّية الشخص ّية وعمل الكنيسة
ّ
الراعويّة الشاملة وهيكليّات الكنيسة وأنظمتها
مدخل إىل املرافقة الروح ّية لألفراد والجامعات
مفاتيح قراءة النصوص الكتابيّة وكيفيّة إعالن الكلمة
الروبريكات الليتورج ّية وتوزيع األدوار يف االحتفاالت
اإلجتامعي
تعليم الكنيسة
ّ
منو الشخص ّية اإلنسان ّية ومواكبة مؤاتية للفئات املعن ّية
-

محور الحوار واملشاريع الراعويّة واإلجتامع ّية
أسس الحوار املسكو ّين واإلنفتاح اإلرسا ّيل
املسيحي
اإلسالمي
التكوين عىل الحوار
ّ
ّ
اإلجتامعي وحقوق اإلنسان :سجون /مخدرات /إعاقة
راعويّة العمل
ّ
حل النزاعات
املداخلة والوساطة يف ّ
تطوير القدرات وتنظيم وتنفيذ املشاريع وتنشيط املجموعات
-

