
  

  الدینیـــــــــــــــــــــــة والالهوتیــــــــــــةوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــــــــلی
   برنامج دروس الفصل األول

  2020انون الثاني  31الجمعة  – 2019أیلول  30من االثنین 

  

عاء  الثالثاء  االثنین   س  األر   الخم

  5.00 – 6.30  5.00 – 6.30  5.00 – 6.30  5.00 – 6.30  

  السنة األولى
  مدخل إلى الهوت األسرار

ار الشمالي ار أبي صالح و   مع األبوان ب

  مدخل إلى الكتاب المقدس

شال صقر   مع األخت روز أبي عاد والخور م

  مدخل إلى الهوت األسرار

ار الشماليمع األبوان  ار أبي صالح و   ب
  

ة والثالثة   السنتان الثان
  سر الزواج والكهنوت

ك د وخلیل حا   مع األبوان یوسف أبي ز

ة ون ة المس خ المجامع والحر   تار

شال قنبر وطانیوس خلیل   مع األبوان م

ة ون ة المس خ المجامع والحر   تار

شال قنبر وطانیوس خلیل   مع األبوان م

اء    األنب

  األخت روز أبي عاد مع

  6.30 – 8.00  6.30 – 8.00  6.30 – 8.00  6.30 – 8.00  

  السنة األولى
ة ح ات المس   الخلق

  مع الخور داني الجلخ

  مدخل إلى الكتاب المقدس

شال صقر   مع األخت روز أبي عاد والخور م

ة ح ات المس   الخلق

  مع الخور داني الجلخ

ان    الهوت وحوار األد

س مع الخور غي   سر

ة والثالثة   السنتان الثان

  سر الزواج والكهنوت

ك د وخلیل حا   مع األبوان یوسف أبي ز
ة    األناجیل اإلزائ

رمع    المطران أنطوان عو

م مع األب أیوب شهوان    مشغل في العهد القد
اء    األنب

  األخت روز أبي عادمع 
ار الشمالي   مشغل في األسرار مع الخور ب

رم  الالهوت العقائد مع د. جورج ملكيمشغل في  ات مع الخور شوقي    مشغل في الخلق

  8.00 – 9.30  8.00 – 9.30  8.00 – 9.30  8.00 – 9.30  

  السنة األولى
حث الجامعي ة ال   منهج

ار الشمالي   مع الخور ب
  

حث الجامعي ة ال   منهج

س شار أبي صالح وغي سر   مع األبوان ر

ان    الهوت وحوار األد

س   مع الخور غي سر

ة والثالثة ة  الخور رامي وّنوسمع  اإلسالم  السنتان الثان رمع  األناجیل اإلزائ   الخور رامي وّنوسمع  اإلسالم  المطران أنطوان عو
   

   

 

ل مادة تعادل    أرصدة وُتعطى مرتان في األسبوع 3مالحظة : 

  

ةدوام أمانة سر          : الكل
اًحا إلى الساعة  8.30لالستعالم (من الساعة     مساًء) 7.00ص

اًحا إلى الساعة  9.00للتسجیل (من الساعة     عد الظهر) 3.00ص

  609مقسم  01 – 291091الهاتف  : لالتصال

 fsrt@uls.edu.lb fadia.cherfane@uls.edu.lbالبرد االلكتروني :  

ة :     www.uls.edu.lbالصفحة االلكترون

  العنوان :

ة  ة والالهوت ة العلوم الدین   ل

مة  اك -جامعة الح  فرن الش

  الطاب الخامس -   Aبلوك 
 


