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 اصـــــــــــــــــــــــــــــاالختص
 اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألربع اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالث نـــــــــــــــــــــــــــــــاالثني

0055 – 00.5 0055 – 00.5 0055 – 00.5 
  

 علوم الزواج والعائلة 
  

 (1السر العرسي والهوت الزواج )
 الخوري يوسف أبي زيد

 (1العالقات العائلية )علم نفس 
 الدكتورة ألين غصن

 أ( : الشريعة الطبعية والحب – 1مشغل )
 الخوري داني الجلخ

THE 645  A 509 THE 510 A 509 THE 650 A 509 

  
 الالهوت البيبلي والعقائدي 

  

 (1منهجية البحث الالهوتي )
 األبوان بيار الشمالي وداني الجلخ 

 )رصيدان( الهوت الليتورجيا الشرقية
 األب نجم شهوان 

 )رصيدان( التيارات الالهوتية 
 األبوان ريشار أبي صالح وغي سركيس

REM 505  A 504 THE 533 A 504 THE 642 A 504 

  
 الالهوت الراعوي 

  

 (1منهجية البحث الالهوتي )
 األبوان بيار الشمالي وداني الجلخ 

 )رصيدان( مناهج التنشيط البيبلي
 األب جوزف بو رعد 

 )رصيدان( الالهوت الروحي ومدارسه
 الدكتور شربل ناصيف  

 REM 505  THE 540 A 507 THE 565 A 507 

  .500 – 5508  .500 – 5508  .500 – 5508  

  
 علوم الزواج والعائلة 

  

 (2السر العرسي والهوت الزواج )
 الخوري شوقي كرم 

 (2علم نفس العالقات العائلية )
 ألين غصن، جهاد معلوف ومنى حنا د0

 ب( : مرافقة الحاالت الصعبة – 1مشغل )
 سمعان أبو عبده األباتي

THE 645   A 509 THE 510 A 509 THE 650 A 509 

  
 الالهوت البيبلي والعقائدي 

  

 ( : 2منهجية البحث الالهوتي )
 واقع وتحديات -االختصاصات الالهوتية 
STAFF 

 : (1)مبادرة اهلل وجواب اإلنسان 
 المواهب الروحية والخدم في الهوت الكنيسة

 األب غابي الهاشم

 :  (2) مبادرة اهلل وجواب اإلنسان
 الهوت العهد في الكتاب المقدس

 األب أيوب شهوان
 REM 505 A 504 THE 515 A 504 THE 515 A 504 

  
 الالهوت الراعوي 

  

 ( : 2منهجية البحث الالهوتي )
 واقع وتحديات -االختصاصات الالهوتية 
STAFF  

 : (1)مبادرة اهلل وجواب اإلنسان 
 المواهب الروحية والخدم في الهوت الكنيسة

 األب غابي الهاشم

 :  (2) مبادرة اهلل وجواب اإلنسان
 الهوت العهد في الكتاب المقدس

 األب أيوب شهوان
 REM 505 A 504 THE 515 A 504 THE 515 A 504 

 

 مخصص لحصص االستلحاق الخميسمالحظة : يوم 
 


