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كلّية العلوم الكنسّية

ماستر في الالهوت البيبلي والعقائدي
ماستر في الالهوت الراعوي
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برنامج الالهوت البيبلّي والعقائدي
)2020-2018(

الف�شل لأّول )ت�شرين الأول 2018 - �شباط 2019(

الأربعاءالثالثاءالإثنني
منهجّية البحث الالهوتي5.00 – 6.30

الأبوان بيار ال�شمايل 
وداين اجللخ

الهوت الليتورجيا 
ال�شرقّية

الأب جنم �شهوان

التّيارات الالهوتّية
الأبوان ري�شار اأبي �شالح 

وغي �شركي�س

االخت�شا�شات الالهوتّية:6.30 – 8.00
واقع وحتّديات

جمموعة من الأ�شاتذة

املواهب الروحّية واخلدم 
يف الهوت الكني�شة

اخلوري كابي األفرد الها�شم

الهوت العهد
 يف الكتاب املقّد�س
الأب اأيوب �شهوان

الف�شل الثاين )�شباط - حزيران 2019 (

الأربعاءالثالثاءالإثنني
اإبراهيم يف الديانات 5.00 – 6.30

االإبراهيمية
الق�س عي�شى دياب

»وكان يكّلمهم باالأمثال«:
 االأمثال، فن التعبري عن 

اهلل
الأب اأنطوان عوكر

التدّين واالإميان
الأب رمزي جريج

اهلل الرحوم والعادل يف 6.30 – 8.00
الكتاب املقّد�س

الدكتور جوزف �شهاب

ال�شخرية يف الكتاب 
املُقّد�س: الُبعد الالهوتّي 

لُلغة الب�شرّية
اخلوري روجيه �شركي�س

ال�شريعة والنعمة يف الكتاب 
املقّد�س والالهوت

الأر�شمندريت يعقوب خليل

ماستر في الالهوت البيبلي والعقائدي

خالل  من  الإميان  م�شائل  يف  والتعّمق  البحث  على  الطاّلب  ز  ُيحفَّ الخت�شا�س،  هذا  يف 
وتقليد  اهلل(،  عن  احلديث  )َرحم  املقّد�س  كالكتاب  امل�شيحّي  التفكري  وموا�شع  م�شادر 
الأزمنة،  )عالمات  الب�شر  وتاريخ  التعليمّية(،  ال�شلطة  الآباء،  )املجامع،  احلّي  الكني�شة 
العلوم  )الفل�شفة،  الب�شرّي  والعقل  بالإميان(،  )الحتفال  والليتورجّيا  احلياتّي(،  الختبار 

الإن�شانّية والجتماعّية(، ولقاء الآخر )العالقات امل�شكونّية، واحلوار ما بني الأديان(.
اإّن ا�شتك�شاف هذه »املواقع الالهوتّية« )Lieux théologiques( ميّكن الطاّلب من �شياغة 
خطاب لهوتّي يخرب عن اهلل وعن جمال الإميان، ويلم�س امل�شيحّيني ال�شاعني اإىل فهٍم اأعمق 

لإميانهم ولهوّيتهم كمعمّدين، ويفتح ف�شحة لقاٍء مع ب�شٍر يلتم�شون معنًى حلياتهم.
يبقى علم الالهوت يف بحٍث دائم؛ ذلك لأّنه اأّوًل، متّح�ٌس يف �شّر اهلل اّلذي ل ُي�شرَب غوره، 
وثانًيا، لأّن من يقوم به هو اإن�شاٌن يّت�شم مبحدوٌديته وباإمكانّياته الكيانّية والفكرّية واللغوّية، 
ويعي�س يف اإطاٍر زمنّي ومكايّن حمّددين. كما اأّن معرفة املوؤمنني للم�شيح، كلمة اهلل النهائّية، 
تبقى حمدودة. اإّن علم الالهوت هو اأ�شبه مبا قاله يعقوب عند الفجر للرّب بعد �شراٍع معه 
طيلة الليل: »باركني... عّرفني ا�شمك« )خر 32: 27. 30(، فيتمّكن املوؤمن عندئٍذ من اجلواب 

- كما فعل بطر�س - على �شوؤال امل�شيح للر�شل: »من اأنا، يف قولكم اأنتم؟« )مر 8: 29(؟



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

الأربعاءالثالثاءالإثنني
منهجّية البحث الالهوتي5.00 – 6.30

الأبوان بيار ال�شمايل 
وداين اجللخ

االأديان التوحيدّية والعنف
اخلوري با�شم الراعي

الكتاب املقّد�س، اأ�شا�س 
ومرجع علم الالهوت
اخلوري غي �شركي�س 
والدكتور جوزف �شهاب

االخت�شا�شات الالهوتّية:6.30 – 8.00
واقع وحتّديات

جمموعة من الأ�شاتذة

الفكر الالهوتي لالأب 
مي�شال حايك

اخلوري خليل �شلفون

نزاع االأخوة واملُ�شاحلة يف 
�شفر التكوين

اخلوري روجيه �شركي�س

الف�شل الرابع )�شباط - حزيران 2020 (

الأربعاءالثالثاءالإثنني
انثقاف االإميان5.00 – 6.30

اخلوري جاد �شلوق
احل�س االإمياين: 

اأ�شكاله عرب التاريخ
الأب فرن�شي�شكو اخلوري

التمييز الراعوي: بني 
القانون وواقع املوؤمن 

واملمار�شة الكن�شّية
املون�شنيور �شربل اأنطون

احلياة امل�شيحّية: دعوة، 6.30 – 8.00
والتزام، ور�شالة

الأب �شربل كريوز

االأولوّية واملجمعّية: هل 
من توافق؟

اخلوري طانيو�س خليل

الهوت االأديان
اخلوري �شيمون ديب

ماستر في الالهوت الراعوي

خالل  من  الإميان  نقل  وعلى  املعا�س  الالهوت  على  الطاّلب  اأ  ُين�شَّ الخت�شا�س،  هذا  يف 
امل�شيحّيني وغريهم، وكّل من  املوؤمنني،  العملّية. فيتمّر�شون على مرافقة  ال�شهادة واحلياة 
اأوقات  الإميان،  يف  ال�شّك  )املر�س،  ال�شّدة  اأوقات  ويف  اليومّية  حياته  يف  معنًى  عن  يبحث 
احلزن،...(، ويعملون معهم يف م�شار وحت�شري الحتفالت الليتورجّية )املعمودّية، الزواج، 
املاأمت، ...(، يف الرعايا )الأخوّيات، ال�شهرات الإجنيلّية، التب�شري، ...(، يف مراكز الرتبية 
دور  ويف  امل�شت�شفيات  كما يف  امل�شيحّي(،  التعليم  اجلامعّية،  الراعوّية  املدار�س،  )مر�شدّية 

الراحة.

اأف�شل  عي�ٍس  من  الكاهن  ميّكن  اإذ  الكني�شة،  حاجات  تلبية  اإىل  الخت�شا�س  هذا  يهدف 
لكي  املجال  العلمانّيني  اأمام  ويفتح  والتدبري.  والتقدي�س  التعليم  الثالثة:  باأبعادها  خلدمته 

ي�شبحوا من�ّشطني راعوّيني يحّققون كهنوتهم العاّم اّلذي اأُعطوه يف �شّر العماد.



برنامج الالهوت الراعوي
)2020-2018(

الف�شل الأّول )ت�شرين الأول 2018 - �شباط 2019(

الأربعاءالثالثاءالإثنني
منهجّية البحث الالهوتي5.00 – 6.30

الأبوان بيار ال�شمايل 
وداين اجللخ

مناهج التن�شيط البيبلّي
الأب جوزف بو رعد

الالهوت الروحّي 
ومدار�شه

الدكتور �شربل نا�شيف
االخت�شا�شات الالهوتّية:6.30 – 8.00

واقع وحتّديات
جمموعة من الأ�شاتذة

املواهب الروحّية واخلدم 
يف الهوت الكني�شة

اخلوري كابي األفرد الها�شم

الهوت العهد
 يف الكتاب املقّد�س
الأب اأيوب �شهوان

الف�شل الثاين )�شباط - حزيران 2019 (

الأربعاءالثالثاءالإثنني
املرافقة الروحّية5.00 – 6.30

الدكتور جهاد معلوف
طرق التف�شري البيبلّي: 

منهجّيات ومقاربات
الأخت روز اأبي عاد

التدّين واالإميان
الأب رمزي جريج

املرافقة الروحّية يف 6.30 – 8.00
احلاالت الع�شيبة

الدكتور جهاد معلوف

الكري�شتولوجيا يف 
الن�شو�س اال�شا�شية 

املون�شنيور اأنطوان خمايل

العظة يف خدمة االإجنيل
املون�شنيور اأنطوان ع�ّشاف

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

الأربعاءالثالثاءالإثنني
منهجّية البحث الالهوتي5.00 – 6.30

الأبوان بيار ال�شمايل 
وداين اجللخ

االأديان التوحيدّية والعنف
اخلوري با�شم الراعي

االحتفاالت الطق�شّية 
والواقع الراعوي

اخلوري بيار ال�شمايل

االخت�شا�شات الالهوتّية:6.30 – 8.00
واقع وحتّديات

جمموعة من الأ�شاتذة

الّديناميكّية الّراعوّية
الدكتور جورج ملكي

مواهب الروح واالحتفاالت 
باالإميان

الدكتور جورج ملكي

الف�شل الرابع )�شباط - حزيران 2020 (

الأربعاءالثالثاءالإثنني
انثقاف االإميان5.00 – 6.30

اخلوري جاد �شلوق
املرافق يف خدمة الروح

اخلوري جول بطر�س
التمييز الراعوي: بني 
القانون وواقع املوؤمن 

واملمار�شة الكن�شّية
املون�شنيور �شربل اأنطون

احلياة امل�شيحّية: دعوة، 6.30 – 8.00
والتزام، ور�شالة

الأب �شربل كريوز

النمو ال�شخ�شي للمرافق
الدكتور جهاد معلوف

اأخالقية الراعويات
اخلوري داين جلخ



أطر الدروس

َتني  ح�شّ اإىل  وُتق�شم  الأربعاء(  الثالثاء،  )الإثنني،  الأ�شبوع  يف  اأّيام  ثالثة  املواد  ُتعطى   -
يف اليوم، الأوىل من اخلام�شة بعد الظهر اإىل ال�شاد�شة والن�شف، والثانية من ال�شاد�شة 

والن�شف اإىل الثامنة م�شاًء.
- اإّن احل�ش�س املعطاة متتد على فرتة 15 اأ�شبوًعا، مّدة كلٍّ منها ال�شاعة والن�شف.

دولًرا   30 الواحد  الر�شيد  وكلفة  ر�شيًدا،   39 فهي  ال�شهادة  لنيل  املطلوبة  الأر�شدة  اأّما   -
اأمريكيًّا.

اأن  الأ�شتاذ،  موافقة  بعد  الطالب،  با�شتطاعة  اأّن  اإّل  العربّية،  هي  للتعليم  املعتمدة  اللغة   -
مُيتحن اأو اأن ي�شيغ اأعماله الكتابّية بلّغة اأجنبية.

لال�شتعالم: 
اخلوري غي �شركي�س امل�شوؤول عن برنامج املا�شرت: 

01. 291091 (ext 851)      

guy.sarkis@uls.edu.lb الربيد االإلكرتوين:  

   01. 291091 (ext 609) مكتب اأمانة �شّر اجلامعة: 
www.uls.edu.lb الربيد االإلكرتوين:   


