اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻗﺪﻳﺴﻮن
ّ

اﻟﻮﺣﻲ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ
إرﻣﻴﺎ
آﺷﻌﻴﺎ
أﻧﺒﻴﺎء
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ

ﻣﺠﺎﻣﻊ

اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻮﻟﺲ
ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﺬراء

آﺑﺎء

ﺣﻮار أدﻳﺎن
ﻋﻘﺎﺋﺪ
أﺳﺮار

ﺻﻼة

ﺗﺠﺴﺪ
ّ
ﺛﺎﻟﻮث أﻗﺪس

اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺧﻠﻘﻴﺪوﻧﻴﺎ

اﻟﻮﺣﻲ

أﺳﻘﻒ

اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
ّ
ّ

ﻻﻫﻮت
ﻗﺪﻳﺴﻮن
ّ

ﻣﺠﺎﻣﻊ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ

آﺑﺎء

ﻣﺮاﻓﻘﺔ

ﻋﻘﺎﺋﺪ
أﺳﺮار
ﻛﺎرل راﻫﻨﺮ



ﺗﻮﺑﺔ
رﺟﺎء
ﺣﻴﺎة أﺑﺪﻳّﺔ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﻳﻨﻮﻧﺔ
إرﻣﻴﺎ ﺧﻼص
اﻟﻤﺤﺒّﺔ
آﺷﻌﻴﺎ
أﻧﺒﻴﺎء
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ

ﺣﻮار أدﻳﺎن

ﺻﻼة

إﻟﺤﺎد

ﺷﻬﺎدة
ﻣﻌﻤﻮدﻳﺔ
ﺻﻠﻴﺐ
إﻳﻤﺎن

اﻟﺮﻋﻴّﺔ

اﺑﻦ ا

ﺗﺠﺴﺪ
ّ
ﺛﺎﻟﻮث أﻗﺪس

اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ

اﻟﻤﺴﻴﺢ

ﻟﻴﺘﻮرﺟﻴﺎ
ﺑﻮﻟﺲ
اﻟﺮﺳﻮل
اﻟﻌﺬراءﻴّﺔ
ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧ
ﻣﺮﻳﻢ
ﻓﻠﺴﻔﺔ

إﻧﺠﻴﻞ

ﻣﻘﺪس
ﻛﺘﺎب
ّ

اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺧﻠﻘﻴﺪوﻧﻴﺎ

اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ

إﻟﺤﺎد

أﺳﻘﻒ

ﻻﻫﻮت
ﻛﺎرل راﻫﻨﺮ

ﺧﻄﻴﺌﺔ
ﺗﻮﺑﺔ
رﺟﺎء
ﺣﻴﺎة أﺑﺪﻳّﺔ
دﻳﻨﻮﻧﺔ
ﺧﻼص
اﻟﻤﺤﺒّﺔ

ﻣﺮاﻓﻘﺔ
اﻟﺮﻋﻴّﺔ

ﺷﻬﺎدة
ﻣﻌﻤﻮدﻳﺔ
ﺻﻠﻴﺐ
إﻳﻤﺎن

اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ

اﻟﻤﺴﻴﺢ
ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻼﻫﻮت اﻟﺮاﻋﻮي اﺑﻦ ا

ﻟﻴﺘﻮرﺟﻴﺎ
ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ
ﻓﻠﺴﻔﺔ

إﻧﺠﻴﻞ

ﻣﻘﺪس
ﻛﺘﺎب
واﻟﻌﻘﺎﺋﺪي ّ
ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻼﻫﻮت اﻟﺒﻴﺒﻠﻲ



البيبلي والعقائدي
برنامج الالهوت
ّ
()2020-2018

ماستر في الالهوت البيبلي والعقائدي

الف�صل لأ ّول (ت�شرين الأول � - 2018شباط )2019

يف هذا االخت�صا�صُ ،يح َّفز الط ّالب على البحث والتع ّمق يف م�سائل الإميان من خالل
امل�سيحي كالكتاب املق ّد�س ( َرحم احلديث عن اهلل) ،وتقليد
م�صادر وموا�ضع التفكري
ّ
احلي (املجامع ،الآباء ،ال�سلطة التعليم ّية) ،وتاريخ الب�شر (عالمات الأزمنة،
الكني�سة ّ
الب�شري (الفل�سفة ،العلوم
احلياتي) ،والليتورج ّيا (االحتفال بالإميان) ،والعقل
االختبار
ّ
ّ
الإن�سان ّية واالجتماع ّية) ،ولقاء الآخر (العالقات امل�سكون ّية ،واحلوار ما بني الأديان).
�إنّ ا�ستك�شاف هذه «املواقع الالهوت ّية» ( )Lieux théologiquesمي ّكن الط ّالب من �صياغة
فهم �أعمق
خطاب
ّ
الهوتي يخرب عن اهلل وعن جمال الإميان ،ويلم�س امل�سيح ّيني ال�ساعني �إىل ٍ
معنى حلياتهم.
لإميانهم ولهو ّيتهم كمعم ّدين ،ويفتح ف�سحة لقاءٍ مع ٍ
ب�شر يلتم�سون ً
�ص يف �س ّر اهلل ا ّلذي ال ُي�سبرَ غوره،
يبقى علم الالهوت يف ٍ
متح ٌ
بحث دائم؛ ذلك لأ ّنه �أ ّو ًالّ ،
وثان ًيا ،لأنّ من يقوم به هو �إن�سا ٌن يتّ�سم مبحدو ٌديته وب�إمكان ّياته الكيان ّية والفكر ّية واللغو ّية،
زمني ومكا ّ
ين حم ّددين .كما �أنّ معرفة امل�ؤمنني للم�سيح ،كلمة اهلل النهائ ّية،
ويعي�ش يف �إطا ٍر ّ
�صراع معه
تبقى حمدودة� .إنّ علم الالهوت هو �أ�شبه مبا قاله يعقوب عند الفجر ّ
للرب بعد ٍ
عندئذ من اجلواب
طيلة الليل« :باركني ...ع ّرفني ا�سمك» (خر  ،)30 .27 :32فيتم ّكن امل�ؤمن
ٍ
 -كما فعل بطر�س  -على �س�ؤال امل�سيح للر�سل« :من �أنا ،يف قولكم �أنتم؟» (مر )29 :8؟

الإثنني

الثالثاء

6.30 – 5.00

منهج ّية البحث الالهوتي
الأبوان بيار ال�شمايل
وداين اجللخ

8.00 – 6.30

االخت�صا�صات الالهوت ّية :املواهب الروح ّية واخلدم
يف الهوت الكني�سة
واقع وحتدّيات
جمموعة من الأ�ساتذة اخلوري كابي �ألفرد الها�شم

الهوت الليتورجيا
ال�شرق ّية
الأب جنم �شهوان

الأربعاء

الت ّيارات الالهوت ّية
الأبوان ري�شار �أبي �صالح
وغي �سركي�س
الهوت العهد
يف الكتاب املقدّ�س
الأب �أيوب �شهوان

الف�صل الثاين (�شباط  -حزيران ) 2019
الإثنني

6.30 – 5.00

�إبراهيم يف الديانات
الإبراهيمية
الق�س عي�سى دياب

8.00 – 6.30

اهلل الرحوم والعادل يف
الكتاب املقدّ�س
الدكتور جوزف �شهاب

الثالثاء

الأربعاء

«وكان يك ّلمهم بالأمثال»:
الأمثال ،فن التعبري عن
اهلل
الأب �أنطوان عوكر
ال�شريعة والنعمة يف الكتاب
ال�سخرية يف الكتاب
املقدّ�س والالهوت
الالهوتي
املُقدّ�س :ال ُبعد
ّ
الأر�شمندريت يعقوب خليل
ل ُلغة الب�شر ّية
اخلوري روجيه �سركي�س
التد ّين والإميان
الأب رمزي جريج

ماستر في الالهوت الراعوي

الف�صل الثالث (ت�شرين الأول � - 2019شباط )2020
6.30 – 5.00

8.00 – 6.30

الإثنني

الثالثاء

الأربعاء

منهج ّية البحث الالهوتي الأديان التوحيد ّية والعنف الكتاب املقدّ�س� ،أ�سا�س
ومرجع علم الالهوت
اخلوري با�سم الراعي
الأبوان بيار ال�شمايل
اخلوري غي �سركي�س
وداين اجللخ
والدكتور جوزف �شهاب
االخت�صا�صات الالهوت ّية :الفكر الالهوتي للأب نزاع الأخوة واملُ�صاحلة يف
�سفر التكوين
مي�شال حايك
واقع وحتدّيات
اخلوري روجيه �سركي�س
اخلوري خليل �شلفون
جمموعة من الأ�ساتذة

الف�صل الرابع (�شباط  -حزيران ) 2020
الإثنني

الثالثاء

6.30 – 5.00

انثقاف الإميان
اخلوري جاد �شلوق

احل�س الإمياين:
�أ�شكاله عرب التاريخ
الأب فرن�شي�سكو اخلوري

8.00 – 6.30

احلياة امل�سيح ّية :دعوة،
والتزام ،ور�سالة
الأب �شربل كريوز

الأولو ّية واملجمع ّية :هل
من توافق؟
اخلوري طانيو�س خليل

الأربعاء

التمييز الراعوي :بني
القانون وواقع امل�ؤمن
واملمار�سة الكن�س ّية
املون�سنيور �شربل �أنطون
الهوت الأديان
اخلوري �سيمون ديب

يف هذا االخت�صا�صُ ،ي َّ
ن�ش�أ الط ّالب على الالهوت املعا�ش وعلى نقل الإميان من خالل
ال�شهادة واحلياة العمل ّية .فيتم ّر�سون على مرافقة امل�ؤمنني ،امل�سيح ّيني وغريهم ،وك ّل من
معنى يف حياته اليوم ّية ويف �أوقات ال�ش ّدة (املر�ضّ ،
ال�شك يف الإميان� ،أوقات
يبحث عن ً
احلزن ،)...،ويعملون معهم يف م�سار وحت�ضري االحتفاالت الليتورج ّية (املعمود ّية ،الزواج،
امل�أمت ،)... ،يف الرعايا (الأخو ّيات ،ال�سهرات الإجنيل ّية ،التب�شري ،)... ،يف مراكز الرتبية
امل�سيحي) ،كما يف امل�ست�شفيات ويف دور
(مر�شد ّية املدار�س ،الراعو ّية اجلامع ّية ،التعليم
ّ
الراحة.
عي�ش �أف�ضل
يهدف هذا االخت�صا�ص �إىل تلبية حاجات الكني�سة� ،إذ مي ّكن الكاهن من ٍ
خلدمته ب�أبعادها الثالثة :التعليم والتقدي�س والتدبري .ويفتح �أمام العلمان ّيني املجال لكي
ي�صبحوا ّ
من�شطني راعو ّيني يح ّققون كهنوتهم العا ّم ا ّلذي �أُعطوه يف �س ّر العماد.

برنامج الالهوت الراعوي
()2020-2018
الف�صل الأ ّول (ت�شرين الأول � - 2018شباط )2019
6.30 – 5.00
8.00 – 6.30

الإثنني

الثالثاء

البيبلي
مناهج التن�شيط
ّ
الأب جوزف بو رعد

منهج ّية البحث الالهوتي
الأبوان بيار ال�شمايل
وداين اجللخ
االخت�صا�صات الالهوت ّية :املواهب الروح ّية واخلدم
يف الهوت الكني�سة
واقع وحتدّيات
جمموعة من الأ�ساتذة اخلوري كابي �ألفرد الها�شم

الف�صل الثالث (ت�شرين الأول � - 2019شباط )2020
الأربعاء

الروحي
الالهوت
ّ
ومدار�سه
الدكتور �شربل نا�صيف
الهوت العهد
يف الكتاب املقدّ�س
الأب �أيوب �شهوان

الف�صل الثاين (�شباط  -حزيران ) 2019
الإثنني

6.30 – 5.00

8.00 – 6.30

الإثنني

الثالثاء

االخت�صا�صات الالهوت ّية:
واقع وحتدّيات
جمموعة من الأ�ساتذة

الدّيناميك ّية ال ّراعو ّية
الدكتور جورج ملكي

منهج ّية البحث الالهوتي الأديان التوحيد ّية والعنف
اخلوري با�سم الراعي
الأبوان بيار ال�شمايل
وداين اجللخ

الأربعاء

االحتفاالت الطق�س ّية
والواقع الراعوي
اخلوري بيار ال�شمايل
مواهب الروح واالحتفاالت
بالإميان
الدكتور جورج ملكي

الف�صل الرابع (�شباط  -حزيران ) 2020
الثالثاء

الأربعاء

6.30 – 5.00

املرافقة الروح ّية
الدكتور جهاد معلوف

البيبلي:
طرق التف�سري
ّ
منهج ّيات ومقاربات
الأخت روز �أبي عاد

التد ّين والإميان
الأب رمزي جريج

8.00 – 6.30

املرافقة الروح ّية يف
احلاالت الع�صيبة
الدكتور جهاد معلوف

الكري�ستولوجيا يف
الن�صو�ص اال�سا�سية
املون�سنيور �أنطوان خمايل

العظة يف خدمة الإجنيل
ع�ساف
املون�سنيور �أنطوان ّ

الإثنني

الثالثاء

6.30 – 5.00

انثقاف الإميان
اخلوري جاد �شلوق

املرافق يف خدمة الروح
اخلوري جول بطر�س

8.00 – 6.30

احلياة امل�سيح ّية :دعوة،
والتزام ،ور�سالة
الأب �شربل كريوز

النمو ال�شخ�صي للمرافق
الدكتور جهاد معلوف

الأربعاء

التمييز الراعوي :بني
القانون وواقع امل�ؤمن
واملمار�سة الكن�س ّية
املون�سنيور �شربل �أنطون
�أخالقية الراعويات
اخلوري داين جلخ

أطر الدروس

ح�صتَني
 ُتعطى املواد ثالثة �أ ّيام يف الأ�سبوع (الإثنني ،الثالثاء ،الأربعاء) و ُتق�سم �إىل ّيف اليوم ،الأوىل من اخلام�سة بعد الظهر �إىل ال�ساد�سة والن�صف ،والثانية من ال�ساد�سة
والن�صف �إىل الثامنة م�سا ًء.
أ�سبوعا ،م ّدة ٍّ
كل منها ال�ساعة والن�صف.
 �إنّ احل�ص�ص املعطاة متتد على فرتة ً � 15 �أ ّما الأر�صدة املطلوبة لنيل ال�شهادة فهي  39ر�صيدً ا ،وكلفة الر�صيد الواحد  30دوال ًرا�أمريك ًّيا.
 اللغة املعتمدة للتعليم هي العرب ّية� ،إ ّال �أنّ با�ستطاعة الطالب ،بعد موافقة الأ�ستاذ� ،أنيمُ تحن �أو �أن ي�صيغ �أعماله الكتاب ّية بل ّغة �أجنبية.
لال�ستعالم:
امل�س�ؤول عن برنامج املا�سرت:

			

اخلوري غي �سركي�س

		
الربيد الإلكرتوين:

)01. 291091 (ext 851
guy.sarkis@uls.edu.lb

مكتب �أمانة �س ّر اجلامعة:
		
الربيد الإلكرتوين:

		
)01. 291091 (ext 609
www.uls.edu.lb

