معهد التثقيف الديني العايل  -أنطلياس

برنامج أ دروس الفصل األ ّول
شت� ن� ال ّول  - 2018اكنون ن
الثا� 2019
ي
ي

دوام قبل الظهر

دوام بعد الظهر

الحصة األوىل :من الساعة  9،00ح ّتى 10،15
ّ

الحصة األوىل :من الساعة  5،30ح ّتى 6،45
ّ

الحصة الثانية :من الساعة  10،45ح ّتى 12،00
ّ

الحصة الثانية :من الساعة  7،15ح ّتى 8،30
ّ

ّ يأ�م ث
الثال�ء

ّ يأ�م خ
الميس

ّ يأ�م إال ي ن
ثن�

ّ يأ�م إال ي ن
ثن�

الروحــي» (الخــوري عبــدا
روحــي :مشــغل «اإلخــراج
حسون) * الهــوت
ّ
ّ
* كتاب ّ
مقدس :مشغل يف األناجيل املنحولة (الخوري سمري ّ
صفــر والشــدياق فــرز طــوق)
* تاريــخ الكنيســة :تاريــخ الكنيســة املارون ّيــة عرب العصــور وجذورها
* علوم إنسان ّية :اإلميان والعقل (الشدياق ماهر بطيش)
الرسيان ّيــة (الشـ ّـاس جورج أيب ســعيد)
* عهــد جديــد :ف ـ ّن «األمثــال» يف العهــد الجديــد (الخــوري مــروان
* ليرتجيا :مدخل إىل الليرتجيا (الخوري خليل الحايك)
* عهــد جديــد :ف ـن «األمثــال» يف العهــد الجديــد (الخــوري مــروان مع ـ ّوض)
ّ
* دورة تدريب ّيــة يف فــ ّن التواصــل مــع الجمهــور ( :)1فــ ّن التأثــر
مع ـ ّوض)
والتجسد والفداء (الخوري جان الجرماين) والتحفيــز (األســتاذ جــو خــوري)
* الهوت عقائدي :الخلق
ّ

الحصة األوىل :من الساعة  9،00ح ّتى 10،15
ّ

الحصة األوىل :من الساعة  5،30ح ّتى 6،45
ّ

املقدس (الخوري إييل أسعد)
* مدخل إىل الكتاب ّ

اإلجتامعي (الخوري إييل مظلوم)
* الهوت أديب :تعليم الكنيسة
ّ

روحي :مدخل عا ّم ( 1الخوري سامر الياس)
* الهوت
ّ

* ليرتجيا :مدخل إىل الليرتجيا (الخوري خليل الحايك)

الحصة الثانية :من الساعة  10،45ح ّتى 12،00
ّ

* عهد قديم :الكتب الحكم ّية (األب يونان عبيد)

روحي :مدارس الصالة ( 2الخوري مارون شمعون)
* الهوت
ّ

الحصة الثانية :من الساعة  7،15ح ّتى 8،30
ّ

* عهد قديم :الكتب الحكم ّية (الخوري طوين ق ّزي)

والتجسد والفداء (الخوري رشبل غصوب)
* الهوت عقائدي :الخلق
ّ

تبدأ الدروس يوم اإلثنني يف  8ترشين األ ّول 2018

لالستفسار :ميكنكم مراجعة إدارة املعهد حسب الدوام أعاله

رس اآلنسة صونيا السمراين 76/044112 04/410020
ّ
لإلتصال :مدير املعهد الخوري سمري ّ
حسون 03/493839؛ أمينة ال ّ

الروحي ورياضات روح ّية عا ّمة ***
*** جديد املعهد :شهادة يف الالهوت
ّ

