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 يؤّمن معهد العائلة يف جامعة الحكمة تنشئة أكادمييّة متعّددة املواد واالختصاصات، ملساعدة 

العاملني يف املجال الراعوي العائيل، ويؤّهلهم ليك يشهدوا، بني الجامعات املسيحيّة، لتعليم اإلنجيل 

بشأن الزواج والعائلة. 

يعمل املعهد عىل خدمة الكنائس الكاثوليكيّة يف لبنان ويف الرشق األوسط، من خالل تنشئة: 

معّدين عاملني يف املجال الراعوي العائيل، كاإلعداد للزواج؛ «

خرباء يف البحث املتعلّق بالنظرة الشاملة إىل الشخص البرشي وإرادة الله يف موضوع الرجل  «

واملرأة والحياة والحّب والوالدة؛

منّشطني ثقافيّني، يرُبزون أهميّة االستنارة املتبادلة بني العلوم اإلنسانيّة ومختلف االختصاصات  «

الالهوتيّة يف إطار الزواج والعائلة؛

أزواج قادرين عىل تأمني مساهمة فاعلة ومؤثّرة يف إمناء التفكري والبحث حول الزواج والعائلة؛ «

عائالت قادرة أن تعيش هويّتها ككنيسة بيتيّة ورسالتها كفاِعل رعايئ أسايس يف راعويّة الزواج  «

والعائلة؛

مرافقني يف إطار النزاعات الزوجيّة والعائليّة يعملون، من خالل اإلصغاء واملتابعة، للمصالحة  «

واالستقرار يف العائلة.

واألساقفة  البطاركة  مجلس  طلب  عىل  بناًء 

الكاثوليك يف لبنان ومجلس بطاركة الرشق الكاثوليك 

البطريريك  املجمع  لتوصيات  وتطبيًقا  ومباركتهم، 

املاروين، أطلقت جامعة الحكمة، ابتداًء من ترشين 

مع  مشارك  مركز  وهو  العائلة،  معهد   ،2008 األّول 

لعلوم  الالهويت  الحربي  الثاين  بولس  يوحّنا  معهد 

الزواج والعائلة يف جامعة الالتران الحربيّة.

الرئييس«  »الفرع  الثاين  بولس  يوحّنا  أّسس معهد 

البابا القّديس يوحّنا بولس الثاين يف 13 أيّار 1981 – 

يف اليوم ذاته الذي جرت فيه محاولة اغتياله – كإطار 

للبحث املعّمق، لرشح تعليم الكنيسة الكاثوليكيّة يف 

التنشئة  إىل  يهدف  وهو  والعائلة.  الزواج  موضوع 

التي  املجاالت  يف  العلمي  البحث  ونرش  الجامعيّة 

القاّرات  الزواج والعائلة، وله فروع محلّيّة يف  تعني 

الخمس. 

I- األهداف



II- الشهادات

لحاميل إجازة أو شهادة معادلة يف العلوم الكنسيّة والالهوتيّة.

يأخذ منحًى ثقافيًّا لـ »قراءة حقيقة مخطّط الله الخالق وجامله«، والتعّمق به »وتفسريه لزمننا 

الحارض« )البابا فرنسيس، خطاب مبناسبة افتتاح السنة االكادميية ملعهد يوحنا بولس الثاين 27 

ترشين األول 2016(، وذلك من الناحية الالهوتيّة والعلميّة من أجل تعليم ثقافة الحّب والحياة 

ونرشها أمام إديولوجيّات الفردانيّة واملوت. ويُكِسب برناَمُج هذه الشهادة صاحبَها رؤية رعائيّة-

عنها يف  االستغناء  ال ميكن  التي  ورسالتها  القداسة  إىل  دعوتها  تحقيق  يف  العائلة  تدعم  روحيّة 

الكنيسة واملجتمع. يُتَوَّج هذا الرتكيز برسالة بحثيّة ال تتعّدى املئة صفحة يكتبها الطالب ويناقشها 

أمام لجنة فاحصة مؤلّفة من أساتذة مختّصني.

ماسرت يف العلوم الكنسيّة تركيز يف علوم الزواج والعائلة )39 رصيد(  .1



برنامج الماستر
تركيز علوم الزواج والعائلة

 2020-2018

األربعاء الثالثاء اإلثنني

مشغل 1 – أ : 

الرشيعة الطبيعية والحب
 )الخوري داين الجلخ(

علم نفس العالقات العائلية 
)د. ألني غصن(

الهوت الزواج والعائلة
)الخوري يوسف أيب زيد(

6.30 – 5.00

مشغل 1 – ب : 

مرافقة الحاالت الصعبة
 )األبايت سمعان أبو عبده(

وساطة وتواصل وإصغاء 

عائيل
)د. ألني غصن - د. جهاد معلوف - 

األستاذة منى حنا(

رشكة أشخاص
)الخوري شوقي كرم(

8.00 – 6.30

الفصل األّول )ترشين األول 2018 - شباط 2019(

الفصل الثاين )شباط - حزيران 2019( 
األربعاء الثالثاء اإلثنني

العائلة والرتبية عىل الحب 

والحياة
 )الخوري دومينيك لبيك - 

 األب جورج الرتس(

األحوال الشخصية والزواج 

املختلط 
)املطران الياس سليامن(

الهوت راعوية العائلة 

وروحانيتها: روحانية الزواج
)عدة محارضين(

6.30 – 5.00

العائلة والرتبية عىل الحب 

والحياة
)الخوري دومينيك لبيك -

 د. جهاد معلوف(

األحوال الشخصية والزواج 

املختلط 
)املطران الياس سليامن(

الهوت راعوية العائلة 

وروحانيتها: الهوت راعوية 

الزواج
)الخوري يواكيم شيحان(

8.00 – 6.30



األربعاء الثالثاء اإلثنني

الالهوت األخالقي والعائلة: 

األخالق الجنسية
)الخوري يواكيم شيحان(

منهجّية البحث
)األخت عايده نخله(

فلسفة حقوق العائلة
)د. لوريت وهبه(

6.30 – 5.00

الالهوت األخالقي والعائلة: 

الالهوت الخلقي األسايس
)الخوري شوقي كرم(

مشغل يف رتبة اإلكليل يف 

الكنائس الرشقية 
)األب رشبل غنطوس (

 فلسفة العلوم االجتامعية

العائلية
)الخوري اسكندر الهاشم(

8.00 – 6.30

الفصل الثالث )ترشين األول 2019 - شباط 2020(

الفصل الرابع )شباط - حزيران 2020( 

األربعاء الثالثاء اإلثنني

االنرتوبولوجيا الالهوتية 

العائلية والهوت الجسد
)الخوري ايليا مونس(

الزواج عند آباء الكنيسة
)األب رامي واكيم(

الزواج والعائلة يف الكتاب 

املقدس
)الخوري ميشال صقر(

6.30 – 5.00

الفلسفة الشخصانية وفلسفة 

الحب
 )د. هرني كرميونا(

الزواج يف بعض األديان 

األخرى
)عدة محارضين(

الزواج والعائلة يف الكتاب 

املقدس
)الخوري ميشال صقر(

8.00 – 6.30



لحاميل إجازة أو شهادة معادلة يف العلوم الكنسيّة والالهوتيّة.

 يأخذ منحًى عمليًّا يهّيء ملرافقة األزواج والعائالت – خاّصًة تلك املتعّثة – عن قرب 

الوحي  يكشفه  مبا  محّملة  مرافقة  الرتبوية،  مهامها  ويف  النفسيّة  الروحيّة  الناحية  من 

والتقليد الحّي عن املخطّط اإللهي للحّب البرشي، تسمح بتوجيه العائالت عىل درب النمّو 

لتدريب  الطالب  يخضع  العريس.  الله  رّس  يف  واشرتاكها  دخولها  بقدر  والشفاء  والتحقيق 

ميداين )20ساعة( يف أحد مراكز اإلصغاء أو املرافقة العائليّة. يُتوَّج هذا الرتكيز برسالة بحثيّة 

التدريب  عن  الثالثني صفحة  يتخطّى  ال  بتقرير خطّي  ُمرفَقة  السبعني صفحة  تتعّدى  ال 

امليداين الذي خضع له يناقشهام أمام لجنة فاحصة مؤلّفة من أساتذة مختّصني.
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برنامج الماستر
تركيز المرافقة العائليّة

2021 - 2019

الفصل األّول )شباط - حزيران 2019(

الفصل الثاين )ترشين األول 2019 - شباط 2020( 

األربعاء الثالثاء اإلثنني

العائلة والرتبية عىل الحب 

والحياة
 )الخوري دومينيك لبيك 

 واألب جورج الرتس(

األحوال الشخصية والزواج 

املختلط 
)املطران الياس سليامن(

مساعدة األهل عىل الرتبية
)د. ريتا زغيب(

6.30 – 5.00

العائلة والرتبية عىل الحب 

والحياة
)الخوري دومينيك لبيك

 و د. جهاد معلوف(

األحوال الشخصية والزواج 

املختلط
)املطران الياس سليامن(

دعم األبّوة واألمومة
)د. ريتا زغيب(

8.00 – 6.30

األربعاء الثالثاء اإلثنني

الالهوت األخالقي والعائلة: 

األخالق الجنسية
 )الخوري يواكيم شيحان(

العمل مع العائالت من 

الناحية النفسّية 
)د. ألني غصن(

مرافقة العائالت املتعّثة 

ودعمها
)األبايت سمعان أبو عبدو(

6.30 – 5.00

الالهوت األخالقي والعائلة: 

الالهوت الخلقي األسايس
 )الخوري شوقي كرم(

املثلّية الجنسّية والعنف 

األرسي والتعامل مع 

الشخصّيات الصعبة
)د. ألني غصن(

الوساطة العائلّية وإدارة 

النزاع
)األستاذة منى حّنا(

8.00 – 6.30



الفصل الثالث )شباط - حزيران 2020(

الفصل الرابع )ترشين األول 2020 - شباط 2021( 

األربعاء الثالثاء اإلثنني

االنرتوبولوجيا الالهوتية 

العائلية والهوت الجسد
)الخوري ايليا مونس(

اإلصغاء يف العائلة 
)د. جهاد معلوف(

الزواج والعائلة يف الكتاب 

املقدس
)الخوري ميشال صقر(

6.30 – 5.00

الفلسفة الشخصانية وفلسفة 

الحب 
 )د. هرني كرميونا(

العطّية واملفغرة يف العالقات 

العائلّية
)د. جهاد معلوف(

الزواج والعائلة يف الكتاب 

املقدس
)الخوري ميشال صقر(

8.00 – 6.30

األربعاء الثالثاء اإلثنني

علم الجنس وااليكولوجيا 

الزوجية
)د. سليم مغربل - د. ريتا زغيب(

علم نفس العالقات العائلية 
)د. ألني غصن(

الهوت الزواج والعائلة
)الخوري يوسف أيب زيد(

6.30 – 5.00

علم الجنس وااليكولوجيا 

الزوجية
)د. سليم مغربل - د. ريتا زغيب(

التواُصل وتطّور العاطفة وبناء 

عالقة الحّب يف العائلة
)د. ألني غصن(

رشكة أشخاص
)الخوري شوقي كرم(

8.00 – 6.30



دبلوم يف راعوية الزواج والعائلة )60 رصيد(  .3

لحاميل شهادة جامعيّة أو للمتمتّعني بخربة راعويّة مع توصية من رؤسائهم الدينيّني.

يتضّمن برنامج هذا الدبلوم مداخل وبعض املواد الالهوتيّة املشرتكة مع برنامج اإلجازة يف 

العلوم الكنسيّة باإلضافة إىل مواد مشرتكة مع برنامج املاسرت يف العلوم الكنسية تركيز علوم 

الثالثني صفحة  تتعّدى  يُتّوج برسالة بحثيّة ال  العائلية،  املرافقة  أو تركيز  الزواج والعائلة 

يُرفقها الطالب بتقرير خطّي عن التدريب امليداين )20ساعة( أو برسالة بحثيّة ال تتعّدى 

الخمسني صفحة. يناقش الطالِب رسالته أمام لجنة فاحصة مؤلّفة من أساتذة مختّصني. 



4.      شهادة يف املرافقة العائليّة )21 رصيد(

تهدف هذه التنشئة إىل تأهيل أفراد وأزواج يف إطار النزاعات الزوجيّة، يعملون عىل مرافقة 

اإلصغاء يف  ومراكز  الرعايا  املتعّثة يف  العائالت  بني  اللحمة  وإعادة  العائليّة  األزواج يف حياتهم 

األبرشيّات.

لكّل  تعليميّة )أي ساعة وربع  أربع وعرشين حصة  الشهادة خالل  تُدرَس كّل ماّدة يف هذه 

بسبع  الطالب  يُلزَم  كام  نهايئ.  وامتحان  ويثبّتها عمالن  يؤكّدها  أرصدة،  ثالثة  وتساوي  حّصة(، 

ساعات تدريبيّة يف السنة األوىل، وسبع ساعات يف السنة الثانية، يف أحد مراكز اإلصغاء أو املرافقة 

ينظمها  التي  السنوية  الندوة  وعن  امليداين  التدريب  عن  خطّي  تقرير  منه  ويُطلَب  العائلية، 

املعهد. ويف نهاية الدروس يُطلَب منه عمل خطّي ال يتخطّى 6000 كلمة يوافق عىل موضوعه 

األستاذ املرافق ومدير الدروس.

تُعطى دروس هذه الشهادة يف حرم الجامعة أيّام الخميس من الساعة الخامسة بعد الظهر 

حتّى الثامنة إالّ ربع مساًء ابتداًء من شهر كانون الثاين حتّى كانون األّول من السنة نفسها مع 

وقفة ثالثة أشهر يف الصيف.

ميكن لصاحب هذه الشهادة أن يتابع دراسته للحصول عىل دبلوم يف راعوية الزواج والعائلة 

بعد تعديل مواده وإكامل عدد األرصدة املطلوبة.

مواضيع السنة األوىل
• مقدمة لعلم النفس والنمّو الشخيص	

• الطفل 	 عند  النفسيّة  األمراض 

الشخصيات  مع  والتعامل  واملراهق، 

الصعبة

• رّس الزواج بحسب البابا يوحّنا بولس 	

الثاين

• مهارات التواصل، مهارات حّل النزاع	

• اإلدارة املالية يف العائلة	

• علم نفس العالقات العائليّة	

• وبناء 	 الحب  وتطور  التواصل 

العالقات العائلية

• ندوة يف معهد العائلة	

مواضيع السنة الثانية
• مرافقة العائالت املتعثة ودعمها	

• الوساطة العائلية وإدارة النزاع	

• األخالق الجنسيّة والعائلية	

• الستباق 	 والرجل  املرأة  سلوك  علم 

النزاعات الزوجية

• الناحية 	 من  العائالت  مع  العمل 

النفسية

• الجنسية 	 واملثلية  الجنسية  العالقات 

والخيانة والعنف األرسي

• ندوة يف معهد العائلة	



حضور الدروس إلزامي «

تتألّف السنة الجامعيّة من فصلني، الخريف والربيع، مّدة كل منهام 15 أسبوًعا، تُعطى  «

من خاللها املواُد ضمن ثالثة أيّام يف األسبوع )اإلثنني، الثالثاء، األربعاء( وتُقَسم إىل حّصتني 

السادسة  من  والثانية  والنصف،  السادسة  إىل  الظهر  بعد  الخامسة  من  األوىل  اليوم،  يف 

والنصف إىل الثامنة مساًء. 

تُعطى ماّدة املحارض الزائر اآليت من معهد يوحّنا بولس الثاين يف روما قبل نهاية الفصل  «

أيّام متتالية )يُبلَّغ عنها الطالب عند تسجيله( من الساعة الخامسة بعد  الثاين يف ثالثة 

الظهر حتّى الثامنة مساًء. طالب املاسرت ُملزَم بحضور هذه املاّدة سنويّا وبتقديم عمل أو 

تقرير خطي عنها لتأكيدها وتثبيتها.

بعد  « الطالب،  وباستطاعة  الزائر.  املحارض  ماّدة  إالّ  العربيّة  اللغة  هي  املعتمدة  اللغة 

موافقة األستاذ، أن مُيتَحن أو أن يصيغ أعامله الكتابيّة بلغة أجنبيّة.

عىل جميع طالّب معهد العائلة حضور الندوة السنويّة التي ينظّمها املعهد. ميكن للراغب  «

أن يرفع مستوى عالماته يف إحدى املواد تقديم تقريرًا عن الندوة.

ال تحمل شهادات املاسرت والدبلوم والشهادة يف املرافقة العائليّة طابًعا مهنيًّا، إمّنا تسمح  «

لصاحبها بعد التأكّد من نضوجه النفيس وتدرّجه يف املامرسة أن يرافق العائالت عن قرب 

وخاّصة املتعّثة منها يف املراكز الرعائيّة أو الكنسيّة املختّصة، من دون أخذ دور املُعالِج أو 

املحلّل النفيس أو املستشار أو الوسيط العائيّل.

III- مالحظات



جامـعـة الحـكـمـة
كليّة العلوم الدينيّة والالهوتيّة

ماستر في العلوم الكنسيّة
تركيز أول: علوم الزواج والعائلة

تركيز ثاٍن: المرافقة العائليّة

دبلوم في راعوية الزواج والعائلة
شهادة في المرافقة العائليّة

مـعـهـد الـعـائـلـة
مركز مشارك مع

معهد يوحنا بولس الثاني الحبرّي الالهوتي

لعلوم الزواج والعائلة

۲۰۲۰ - ۲۰۱۸

لالستعالم

مكتب أمانة رّس الكليّة:

الربيد االلكرتوين: 

01.291091 )ext. 609(

fse@uls.edu.lb

fadia.cherfane@uls.edu.lb
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