جــــدول بالصفـــــوف والصـــــاالت
الفصـــل األول 2021 - 2020

اإلجـــــازة والدبلــــــــوم
السنـــــــــــــــــــــــــــة

كافة السنوات

االثنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

األربع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

الحصة األولى

5.00 – 3.30

مدخل إلى الحق الكنسي ()1

مدخل إلى الحق الكنسي ()2

الخوري جان بول أبو غزاله

الخوري جان بول أبو غزاله

CLW 201

CLW 201

مدخل إلى الهوت األسرار ()1
السنة األولى

الخوري بيار أبي صالح

THE 231

A 502

آباء الكنيسة ()1

السنتان الثانية والثالثة

السنة األولى

مدخل إلى الكتاب المقدس ()1

مدخل إلى الهوت األسرار ()2

األخت روز أبي عاد

A 502

ECS 215

THE 231

التوراة والكتب التاريخية

مشغل الهوت عقائدي  :د .جورج ملكي

A 508

THE 310

A 508

THE 409

A 509

األخت روز أبي عاد

BIB 201

A 508

الخلقيات المسيحية ()1

مدخل إلى الكتاب المقدس ()2

الخلقيات المسيحية ()2

مدخل إلى الالهوت العقائدي ()1

الخوري داني الجلخ

الخوري ميشال صقر

الخوري داني الجلخ

الخوري روفايل زغيب

A 502

A 502

ECS 215

A 502

ECS 201

THE 215

A 502

آباء الكنيسة ()2

الكتب اليوحنوية ()1

مشغل األسرار :

التوراة والكتب التاريخية

األب نقوال بسترس

المطران أنطوان عوكر

الخوري بيار أبي صالح

األخت روز أبي عاد

A 508

A 508

THE 305
الحصة الرابعة

منهجية البحث ()2

الخوري بيار الشمالي
ECS 220

األب شربل غنطوس

THE 422

الخوري جاد الشلوق

A 502

تعليم الكنيسة االجتماعي
A 508

THE 410

A 508

ECS 220
الكتب اليوحنوية ()2

المطران أنطوان عوكر
THE 305

BIB 201

A 508

9.30 – 8.00

منهجية البحث ()1

السنتان الثانية والثالثة

A 502

الحصة الثالثة

THE 341

السنة األولى

الخوري بيار الشمالي

8.00 – 6.30

ECS 201
السنتان الثانية والثالثة

الحصة الثانية

6.30 – 5.00

مشغل العهد الجديد  :المطران أنطوان عوكر

األب نقوال بسترس
THE 341

الخميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

A 508

A 502

أخالقية علم األحياء

الدكتور جهاد معلوف
THE 422

مالحظة  :يوم الجمعة مخصص لحصص االستلحاق

A 508

مدخل إلى الالهوت العقائدي ()1
الخوري غي سركيس

THE 215

A 502

جــــدول بالصفـــــوف والصـــــاالت
الفصـــل الثاني 2021 - 2020

اإلجـــــازة والدبلــــــــوم
السنـــــــــــــــــــــــــــة

كافة السنوات

االثنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

HIS 205

الدكتورة ألين غصن

A 502

علم االجتماع الديني
األخت عايده نخله

ECS 251

السنوات الثالث

A 508

الحصة الثانية

6.30 – 5.00

تاريخ الكنائس الشرقية

الخلقيات العائلية والجنسية ()1

الخوري ميشال قنبر

A 508

ECS 200

تاريخ الكنائس الشرقية
الخوري ميشال قنبر

A 508

ECS 200

الخوري شوقي كرم

ECS 321

A 502

الكتب الحكمية والمزامير ()1
األب أيوب شهوان

THE 202

A 508

الحصة الثالثة

8.00 – 6.30

مدخل إلى علم النفس ()2

مدخل إلى الفلسفة ()1

الخلقيات العائلية والجنسية ()2

الدكتورة ألين غصن

الدكتورة باسكال تابت

الخوري شوقي كرم

ECS 205
السنتان الثانية والثالثة

تاريخ المؤسسات الكنسية

HIS 205

ECS 205
السنتان الثانية والثالثة

الحصة األولى

5.00 – 3.30

تاريخ المؤسسات الكنسية

مدخل إلى علم النفس ()1
السنة األولى

الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

األربع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

الخميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

A 502

A 502

ECS 210

ECS 321

تاريخ الكنائس الشرقية

االستاذ كريستيان الحلو
A 508

ECS 200

تاريخ الكنائس الشرقية

االستاذ كريستيان الحلو
A 508

ECS 200

A 502

علم االجتماع الديني (الالهوت العملي)

الكتب البولسية ()1

الكتب الحكمية والمزامير ()2

االنتروبولوجيا المسيحية

األب شربل كيروز

المطران أنطوان عوكر

األب أيوب شهوان

الخوري روفايل زغيب

ECS 251

A 508

A 508

THE 306
الحصة الرابعة

THE 202

A 508

A 508

THE 413

9.30 – 8.00

مدخل إلى الفلسفة ()2
الدكتورة باسكال تابت

السنوات الثالث

ECS 210
السنتان الثانية والثالثة

A 502

أسرار التنشئة المسيحية ()1

الكتب البولسية ()2

أسرار التنشئة المسيحية ()2

االسكاتولوجيا

الخوري بيار الشمالي

المطران أنطوان عوكر

الخوري بيار الشمالي

الدكتور جورج ملكي

THE 332

A 508

THE 306

A 508

THE 332
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A 508

THE 413

A 508

