معهد التثقيف الديني العايل  -أنطلياس

برنامج دروس الفصل الثاين
دوام قبل الظهر

حز�ان 2019
شباط  -ي

ّ يأ�م إال ي ن
ثن�

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

دوام بعد الظهر
ّ يأ�م إال ي ن
ثن�

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

* راعويّــة العائلــة :مق ّومــات الحيــاة الزوج ّيــة وكيف ّيــة التعامــل مــع * رعويّات/روح ّيــات :لقــاء يســوع مــع شــخص ّيات مــن الكتــاب
املقــ ّدس (الخــوري عبــدا صفــر)
إشــكاليّاتها (األب جــان كالكــش)
* رعو ّيات/مسكون ّيات :الهوت األيقونة (األب نقوال ريايش)

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

* ليرتجيا :ليرتجيا األرسار (الخوري خليل الحايك)

مقدس :بيبل ّيات -الهوت كتايب (الخوري مروان مع ّوض)
* كتاب ّ

* الهوت عقائدي :كريستولوجيا  -يسوع الفادي واإلنسان (الخوري
جان الجرماين)

ّ يأ�م ث
الثال�ء

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

املقدس (الخوري إييل أسعد)
* مدخل إىل الكتاب ّ

روحي :مدخل عا ّم ( 2الخوري سامر الياس)
* الهوت
ّ

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

* عهد قديم :كتب التوراة (األب يونان عبيد)

روحي :روحان ّية اآلباء الرسيان (الخوري مارون شمعون)
* الهوت
ّ

* علوم إنسان ّية :التواصل وعالقة املساعدة (األخت عايدة نخلة)

الحصة الثانية :من الساعة  7،15ح ّتى 8،30
ّ
مقدس :بيبل ّيات -الهوت كتايب (الخوري مروان مع ّوض)
* كتاب ّ
* دورة تدريب ّيــة يف فــ ّن التواصــل مــع الجمهــور ( :)2فــ ّن التأثــر
والتحفيــز (األســتاذ جــو خــوري)

ّ يأ�م خ
الميس

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

* عهد جديد :إنجيل يوح ّنا ،تأويل وتأوين (املونسنيور روكز ب ّراك)
* ليرتجيا :ليرتجيا األرسار (الخوري خليل الحايك)

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

* عهد قديم :كتب التوراة (الخوري طوين الق ّزي)
* الهوت عقائدي :كريستولوجيا  -يسوع الفادي واإلنسان (الخوري
إييل مظلوم)

تبدأ الدروس يوم اإلثنني يف  11شباط 2019

لالستفسار :ميكنكم مراجعة إدارة املعهد حسب الدوام أعاله

حسون 03/493839
ّ
رس املعهد اآلنسة صونيا السمراين  ،70/044423 04/410020مدير املعهد الخوري سمري ّ
لإلتصال :أمانة ّ

