اعالن
نشأة المعهد
لما كان طلب العلم التوحيدي فرضا واجبا وسبيال لمعراج النفس االنسانية في درجات المعرفة .
ولما كان طلب العلم وتحصيله هو شأ ن كبار المصلحين واصحاب الهمم العالية من ابناء هذه الطائفة النورانية على
مدى الحقب الزمنية المتالحقة امثال السيد االمير والشيخ الفاضل والشيخ الكفرقوقي ولما كانت اوامر السيد االميرق)
واضحة وملزمة في الحث على طلب العلم ونشره كمثل قوله"ويحرم عليه تحريما شديدا اهمال ولده بال تعليم الخط
ذكرا كان او انثى" واستشهد ق) بقول افالطون الحكيم "على االب في ولده ثالثة فروض احدها تفقيهه في شريعته,
والثاني تعليمه صناعة يكتسب بها ,والثالث حضه على حسن القناعة".
من هنا كان انشاء معهد السيد االمير عبدهللا التنوخي للعلوم التوحيدية في عبيه .
االهداف:
أ  -فهم التوحيد قعقيدة ،وشريعة ،ومنهاجا ً شامالً .
ب  -بناء الشخصية التوحيدية الم ّتزنة ،والمتسامية في األف) ،والمتطلِّعة إلى العلياء ،والراغبة في االزدياد من العلم
النافع والعمل الصالح ،وتكريس القيم األخالقية فيها.
ج -إعداد الكوادر العلمية والشخصيات الدينية القادرة على التص ِّدي للتحديّات الفكرية المعاصرة.
د -تنمية حسّ المسؤولية الملقاة على عات) الموحد تجاه األسرة والمجتمع..
ه -تربية وتأهيل الطالب كي يصبح مدرِّ سا ً في مجال تعليم المعارف والتربية التوحيدية في المعاهد الدينية والمدارس
العصرية.
المناهج:
سيكون المعهد رائداً في االستجابة للتح ِّديات التي تواجه العملية التربوية-التعليمية بشكل عام ،والتوحيدية منها بشكل
خاص؛ من خالل ندوات عمل  ،ومداوالت مر ّكزة وموسّعة مع المختصِّين ،واالستعانة بآراء األساتذة من داخل المعهد
وخارجه ،وي َّتصف المنهاج الدراسي المعتمد قوالذي يخضع للتقييم المستمر  ،بالسمات التالية:
أ  -االنطال) من األهداف الواضحة والمرسومة بعناية ودقة ،وتسخير المنهاج لتأمين األهداف.
ب  -التركيز على تنمية قدرات الطالبّ ،
وحثه على التعلّم الذاتي ،وتأهيله لالستفادة القصوى من اإلمكانات والموارد
ّ
المتو ِّفرة بتدريبه على االستفادة من تقنيات التعلم المختلفة.

برنامج الدروس:
يشمل برنامج المعهد ،في قسم كبيرمنه،المواد المعتمدة في الكليات والمعاهد الدينية المختصة في هذا المجال .إلى
ذلك يتضمن هذا البرنامج مواداً مستحدثة ُتعنى مباشرة بالواقع التوحيدي.
تدرّس المواد باللغة العربية وتقيّم حسب نظام األرصدة تقسّم الموادعلى ثالث سنوات .
نظام الدروس:
ُتعطى الدروس في فترة بعد الظهر بدءاً من الساعة الرابعة عصرا ،قثالثة أيام في االسبوع بمعدل محاضرتين كل
يوم.
النشاطات:
باإلضافة إلى المواد األكاديمية يتضمن برنامج المعهد محاضرات فصلية ومؤتمرات سنوية.
شروط االنتساب:






أن يكون المنتسب ملتزما ً دين ّيا ً.
أن يكون حامالً شهادة ثانويّة أو ما يعادلها .
أن يجتاز المقابلة الشخصية.
التعليم مجاني.

الشهادات الممنوحة:
يمنح المعهد االجازة الجامعية قلحملة شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها .
المستندات المطلوبة:





صورة شمسية عدد 3
صورة عن تذكرة الهويّة أوعن اخراج القيد.
صورة عن الشهادة الرسميّة او الجامعيّة

مواعيد التسجيل:
-

يبدا التسجيل في  2102-6-2ويستمر حتى  2102-9-3يومي االثنين واالربعاء من كل اسبوع من الساعة
الخامسة وحتى السابعة مساء في المركز الثقافة التوحيدية قرب مقام السيد االميرق) عبيه.
تبدا الدراسة يوم االثنين .2102 -01-5

للمراجعة:
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