الجامعي أؤمن
الدبلوم
ّ

المسيحي
في أساس ّيات اإليمان
ّ
البرنامج بأكمله «عن ُبعد»
ONLINE

الرسالة

ͳ ͳاالستجابة لحاجات الحياة املسيحيّة يف عرصنا الحايلّ ،وذلك عرب تأمني تنشئة الهوتيّة أساسيّة
للمؤمنني الراشدين تتيح لهم تلبية متطلِّبات دعوتهم الرئيسيّة أال وهي التمرُّس عىل مقاربة اإلميان
بعمق وبعقالنيَّة ،وتفسريه مبسؤوليَّة وأمانة.
ͳ ͳتوعية املؤمنني عامَّة والناشطني الراعويّني ومعلّمي التعليم املسيحيّ خاصّ ةً ،عىل أهميَّة التنشئة
الالهوتيَّة وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم للقيام برسالتهم يف امليادين الراعويَّة املتعدِّدة.
ͳ ͳإغناء املؤمنني بوسائل الهوتيّة (عقائديّة ،بيبليّة ،أخالقيّة ،الخ ).وأدوات أنرتوبولوجيّة رضوريّة لفهم
يتغي باستمرار.
إميانهم وعيشه بشكلٍ واعٍ ومنظّ م ومسؤول يف عاملٍ ّ

الكفايات

ͳ ͳتحديد األسس الالهوتيّة واألنرتوبولوجيّة لإلميان املسيحيّ .
ͳ ͳتبنّي مقاربة نقدي ّة ومسؤولة يف تفسري املسائل اإلميانيّة والحياتيّة.
ͳ ͳتأوين أسس اإلميان املسيحيّ يف مختلف امليادين الراعويّة للتعليم ،واالحتفال ،وحياة الشخص
والجامعة.

المعن ّيون

ͳ ͳكلّ مؤمن يسعى إىل التعمّق يف إميانه عىل هدى العقل وإىل تنوير عقله مبعطيات اإلميان.
ͳ ͳمعلّمو التعليم املسيحيّ يف بيئتهم املدرسيّة.
ͳ ͳأعضاء املنظّ امت الرسوليّة وحركات العمل الرعويّ واملسؤولون فيها عن التنشئة واألنشطة.

شروط التسجيل

ͳ ͳحيازة البكالوريا اللبنانيّة أو ما يعادلها رسميًّا (وفق معايري لجنة املعادالت يف وزارة الرتبية اللبنانيّة).
ͳ ͳبعد دراسة ملفّه وموافقة مدير املعهد ،يستطيع املرشّ ح غري الحائز عىل شهادة البكالوريا اللبنانيّة
أو ما يعادلها ،أن يتسجّ ل ويتابع هذه الدراسة .وهو يخضع لرشوط التقويم نفسها كزمالئه الطلبة.
ويف نهاية املسار يحصل عىل اإلفادة الجامعيّة املوافقة.
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الكلفة

كل مــادة
ـي مــن  45رصي ـ ًدا ،وتتك ـ ّون ّ
يتألّــف هــذا الدبلــوم الجامعـ ّ
مــن  3أرصــدة .كلفــة الرصيــد هــي  .$78يف بعــض الحــاالت ،يُقــ ّدم
املعهــد تســهيالت يف الدفــع تصــل إىل  %50مــن الكلفــة األساســ ّية،
حســب املناطــق.

لإلستعالم
والتسجيل

ـوي (الواتســاب أو
يتـ ّم التســجيل عــن بُعــد قبــل  30أيلــول ،عــر الخليـ ّ
منســق الدبلــوم ،األب رامــي واكيــم:
غــره) بالتواصــل مــع ّ
rami.wakim@usj.edu.lb 76 - 658803
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الثالثاء والخميس
من الساعة  6،00حتّى الساعة  9،15مسا ًء
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