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كلية العلوم الدينية في اليسوعية تخرج طالبها

صدى البلد  

لدينّية  ا لعلوم  ا احتفلت كلّية 
بفروعها: المعهد العالي للعلوم 
الدينّية، ومعهد الدراسات اإلسالمّية 
المسيحّية وقسم علوم األديــان، 
بتوزيع الشهادات على خّريجيه 
وذلك في مدّرج بيار أبو خاطر، حرم 

العلوم اإلنسانّية – طريق الشام. 
ـــادات على  ـــه ـــش ـــت ال ـــوزع ت
لية:  لتا ا نية  لثما ا االختصاصات 
ــة  الــدبــلــوم الــجــامــعــّي فــي راعــوّي
الصّحة (الدفعة التاسعة)؛ الدبلوم 
لروحّية  ا فقة  ا لمر ا لجامعّي في  ا
(الدفعة الثامنة والتاسعة)؛ الدبلوم 
الجامعّي ”أؤمن“ مدخل إلى اإليمان 
المسيحّي (الدفعة األولى في دير 
مار ضومط –العقيبة، والرابعة في 
بيروت) ؛ الشهادة الجامعّية في 
الشّماسّية والراعوّية االجتماعّية 

(الــدفــعــة الــخــامــســة)؛ الشهادة 
الجامعّية في العقائد اإلسالمّية 
؛  ( نية لثا ا لدفعة  ا ) لمسيحّية  ا و
الشهادة في الثقافة األساسّية 
لدفعة  ا ) لمسيحّية  وا اإلسالمّية 
الــثــالــثــة)؛ اإلفـــادة فــي التنشئة 
والتدريب على الحوار اإلسالمّي 
المسيحّي (الدفعة الثالثة)؛ الدبلوم 
ــان واإلعــالم“  الجامعّي في ”األدي

(الدفعة الثالثة).
معة  لجا ا ئيس  لر كلمة  نت  كا
سليم دكاش ألقاها باسمه نائب 
الرئيس للشؤون األكاديمّية توفيق 
رزق هّنأ فيها الطّالب وتوجه فيها 
إليهم بالقول: ”نعلم أّن كثيرين 
بــدؤوا التخّصص ومسار التعليم 
إّال أّن البعض سقط بين الحجارة 
واخــتــفــى والــبــعــض اآلخـــر طغت 
عليه هموم الزمان واألسرة والعمل 
فانسحب والحسرة تقض قلبه إّال أّن 
العديدين استمّروا في العطاء، وها 

هم اليوم يكافؤون لتعبهم وثقتهم 
بنفسهم وبجامعتهم“.

أما عميد كلّية العلوم الدينّية 
األب ماريك تشيشلك اليسوعي 
فنّوه ”بأهمية ”هذه الفسيفساء“ 
لــتــي تتألف منها الــشــهــادات  ا
والدبلومات الممنوحة الليلة“ مباركا 

للطلبة تخّرجهم وشهاداتهم. 
المعهد  قــال مدير  من جهته 
لخوري  ا لدينية  ا للعلوم  لي  لعا ا
إدغار الهيبي:“ما فتئت الكلّية، بكل 
معاهدها، ترصد الحاجات الميدانّية 
المتعلقة بالشأن الدينّي والروحّي، 
في لبنان وفي الشرق األوسط، وما 
عّد العّدة الفكرّية والعلمّية 

ُ
برحت ت

لمواكبة اإلنــســان فــي مجتمعنا 
وكنائسنا وأدياننا في مسيرة نمّوه 
وازدهاره وسالمه. تحّدث الطالبان 
داليا المقداد والياس الترك، باسم 
الــطــّالب، وفــي الختام تــّم توزيع 

الشهادات على الطّالب.
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