كلية العلوم الدينية والالهوتية في جامعة الحكمة
–
االختصاص

االثنين

األربعاء

الثالثاء
6.30 – 5.00

علـوم
الزواج
والعائلة

مشغل في علوم الزواج والعائلة:
مرافقة العائلة من الناحية الراعويّة
األباتي سمعان أبو عبدو THE 651 /

الس ّر العرسي والهوت الزواج:
س ّر الكنيسة وس ّر العائلة
الخوري يوسف أبي زيد THE 645 /

علم نفس العاالقات العائلي ّة
الدكتورة ألين غصنTHE 510 /

8.00 – 6.30
مشغل في علوم الزواج والعائلة:
الطبيعة والح ّ
ب

علم نفس العاالقات العائلي ّة
الدكتورة ألين غصنTHE 510 /

الس ّر العرسي والهوت الزواج:
الشخص ومفهوم الشركة
الخوري شوقي كرم THE 645 /

الخوري داني الجلخ THE 651 /

6.30 – 5.00

العلوم
الراعوية

الليتورجيا واألسرار بين التنشئة واألنجلة:
اإلنجيل في األسرار والتنشئة عليها
الخوري خليل حايكTHE 624/

8.00 – 6.30
الليتورجيا واألسرار بين التنشئة واألنجلة:
األنجلة من خالل صلوات الساعات والرتب
األب نجم شهوان THE 624 /

العلـوم
البيبلي ّة

الوعظ وف ّ
ن الخطابة
الخوري روجيه سركيس
THE 623
ابتدا ًء من  29ت2

الهوت األنجلة والعبادات الشعبي ّة:
العبادات الشعبي ّة واألنجلة
األب شربل كيروزTHE 603/

منهجي ّات مع ّ
مقة في التفسير الكتابي
الخوري جان عزّام
THE 601
منهجي ّات مع ّ
مقة في التفسير الكتابي
الخوري جان عزّام THE 601 /

الهوت بيبلي للعمل
الكنسي
الخوري ميشال صقرTHE 606/
حتّى  15ت2

8.00 – 6.30
الهوت بيبلي للعمل الكنسي
الخوري ميشال صقر
 / THE 606حتّى  15ت2
الهوت بيبلي للعمل الكنسي
الخوري ميشال صقر
THE 606
حتّى  15ت2

الوعظ وف ّ
ن الخطابة

الخوري روجيه سركيس
 / THE 623ابتدا ًء من 29
ت2

الهوت األنجلة والعبادات الشعبي ّة:
الهوت الرسالة واألنجلة في لبنان
والشرق العربي
الخوري جاد الشلوقTHE 603/
منهجي ّة مع ّ
مقة في الالهوت
الكتابي
الخوري سامي نعمة THE 602 /

الوعظ وف ّ
ن الخطابة
الخوري روجيه سركيس
 / THE 623ابتدا ًء من 29
تّ 2
ن الخطابة
الوعظ وف

منهجي ّة مع ّ
مقة في الالهوت
الكتابي
الخوري سامي نعمة THE 602 /

الخوري روجيه سركيس
THE 623
ابتدا ًء من  29ت2

–

fadia.cherfane@uls.edu.lb / fsrt@uls.edu.lb
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