
دراسة في رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل - 1

(األب بولس طرزي)الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي - (2)دراسات كتابية تسالونيكي

تاريخ إنطاكية- آباء القرون الثالثة األولىالمدارس الالهوتية وأدوارها وتعليمها- 2

دراسة في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل - 3

(األب بولس طرزي)الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي - (2)دراسات كتابية تسالونيكي

العناية اإللهية- 4

الخالصة الشهية- مدخل إلى العقيدة- المئة مقالة- الرؤية األرثوذكسية لإلنسان

الخالصة الشهية- مدخل إلى العقيدة المسيحية- المئة مقالةمفهوم السعادة والطوبى- 5

الكتاب والكنيسة والتقليدعالقة العهد القديم بالعهد الجديد- 6

(األب جورج عطية)مناظرة علنية مع شهود يهوه بدعة شهود يهوه ومحاربتها- 7

مدخل إلى رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل - 8

دائرة المعارف الكتابية- مرشد الطالبينكورنثوس

الرسالة األولى إلى أهل كورنثوسدراسة الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس- 9

مفهوم القداسة في الكنيسة             -10

دائرة المعارف الكتابيةاالعتراف بالقديسين- نتائجها- دور اإلنسان فيها- طرقها- معنى القداسة والتقديس(1)األرثوذكسية 

مفهوم القداسة في الكنيسة             -11

(2)األرثوذكسية 

شهداء القرون األولى- من العهد القديم: عرض لحياة بعض األنبياء والقديسين

للمسيحية وصوالً إلى القديسين المعاصرين

(دير الحرف)العبادة المسيحية + دائرة المعارف الكتابية- تاريخ الكنيسةوتطورها- نشأتها- تعريفهاالعبادة اإللهية            -12

دائرة المعارف الكتابية- مرشد الطالبينمدخل إلى سفر الخروج- 1

سفر الخروجدراسة سفر الخروج- 2

عهد آباء القرون- عهد الرسل- القرون األولى: العقائد في- تذكير بمفهوم العقيدة(1)تاريخ العقائد - 3

تاريخ الكنيسةعهد المجامع المسكونية- الثالثة األولى

مجموعة الشرع الكنسي- تاريخ الكنيسةقوانين اإليمان الرسولية(2)تاريخ العقائد - 4

دائرة المعارف الكتابية- مرشد الطالبينمدخل إلى سفر الخروج- 1

سفر الخروجدراسة سفر الخروج- 2

عهد آباء القرون- عهد الرسل- القرون األولى: العقائد في- تذكير بمفهوم العقيدة(1)تاريخ العقائد - 3

تاريخ الكنيسةعهد المجامع المسكونية- الثالثة األولى

مجموعة الشرع الكنسي- تاريخ الكنيسةقوانين اإليمان الرسولية(2)تاريخ العقائد - 4

22 ص 3 وع14 ص 2ع (2م)النعمة اإلنجيل قبل األناجيل األربعة- 1

دائرة المعارف الكتابية- مرشد الطالبينمدخل إلى تثنية االشتراع- 2

سفر تثنية االشتراعدراسة تثنية االشتراع- 3

(5)تاريخ العقائد - 4

تاريخ الكنيسةمالمح الالهوت العقائدي في الغرب حتى ظهور لوثر- العقيدة في القرون الوسطى

حركات اإلصالح والجمعيات- الالهوت العقائدي في الغرب بعد ظهور لوثر(6)تاريخ العقائد - 5

تاريخ الكنيسةالناتجة عنها

دائرة المعارف الكتابية- مرشد الطالبينمدخل إلى رسالة العبرانيين- 1

تاريخ الكنيسةأهم تياراته- نشوء وتطور الالهوت العقائدي لدى البروتستان(4)تاريخ العقائد - 2

الرسالة إلى العبرانييندراسة في الرسالة إلى العبرانيين- 3

المسيح في جميع الكتبشهادة أسفار العهد القديم للمسيح- 1

دائرة المعارف الكتابية- مرشد الطالبينمدخل إلى الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكية- 2

الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكيةدراسة الرسالة األولى إلي أهل تسالونيكية- 3

(أبيفانيوس زائد)الخطيئة والموت الخطيئة والموت- 4

السنة االولى

برنامج أسرة العاملين

المراجعموضوع التركيزالعقائد+ محور الكتاب السنة

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

السنة السادسة



دائرة المعارف الكتابية- الدر التظيمعقيدة الثالوث األقدس- 5

276 ص 4 ع 4سنة - 1912مجلد النعمة - المسيح في جميع الكتبشهادة المسيح ألسفار العهد القديم- 1

دائرة المعارف الكتابية- مرشد الطالبينمدخل إلى رسالة تيموثاوس- 2

الرسالة إلى تيموثاوسدراسة في الرسالة الى تيموثاوس- 3

22 ص9 و ع 26 ص 8ع  (52م)النعمة القيامة العامة وقيامة األجساد- 4

تاريخ الكنيسةالخالفات العقائدية مع الكنيسة الغربية- 5

54-51ع  (6م) و 10- 8ع  (5م)النعمة عقيدة تكريم الذخائر المقدسة- 6

دائرة المعارف الكتابية- مرشد الطالبينمدخل إلى الرسالة إلى أهل رومية- 1

الرسالة إلى أهل روميةأهم تياراته- نشوء وتطور الالهوت العقائدي لدى البروتستاندراسة في الرسالة إلى أهل رومية- 2

9-1ع (3م)النعمة عقيدة راية الصليب- 3

دائرة المعارف الكتابية- مرشد الطالبينمدخل إلى الرسائل الجامعة- 1

رسالة يعقوبدراسة في رسالة يعقوب- 2

رسائل بطرسدراسة في رسائل بطرس- 3

رسائل يوحنادراسة في رسائل يوحنا- 4

دائرة المعارف الكتابية- مرشد الطالبينمدخل إلى الرؤيا- 1

كتاب تفسير الرؤيادراسة في الرؤيا- 2

القصد اإللهيما بعد السبي- السبي- أرض الميعاد- عهد سيناء- بدء األزمنة وتقدمها(1)القصد اإللهي في الكتاب المقدس - 1

شرح موسع مرتبط بكافة النصوص الواردة في السفر مع ربطها بنصوص أخرىمدخل إلى سفر التكوين- 2
دائرة المعارف الكتابية- مرشد الطالبينأي شواهد تؤكد ضرورة إسقاطها حياتياً

سفر التكويندراسة سفر التكوين- 3

القصد اإللهيالسماء الجديدة واألرض الجديدة- سر الكنيسة- آخر األزمنة- ملء الزمان(2)القصد اإللهي في الكتاب المقدس - 4

-آباء الكنيسة في القرون الثالثة األولى- (أسد رستم)-تاريخ إنطاكيةالخامس والسادس والسابع: المجامع المسكونية    -1

"دار المشرق"باسيليوس الكبير تعليم القديس باسيليوس الكبير    -2

الهرطقات الكنسية حتى المجمع المسكوني     -3

السابع

-آباء الكنيسة في القرون الثالثة األولى- (أسد رستم)-تاريخ انطاكية

من االنشقاق الكبير حتى سقوط : الدور الرابع    -4

(1)القسطنطينية في الشرق 

محاوالت إعادة الوحدة- حالة الكنيسة الشرقية في العالم- الصفات العامة للدور

اإلدارة والعبادة والتهذيب- المعارف الروحية- الكنسية

تاريخ الكنيسة

من االنشقاق الكبير حتى ظهور : الدور الرابع    -5

(2)اإلصالح في الغرب 

-البدع واالنقسامات- حالة الكنيسة الغربية في العالم- الصفات العامة للدور

اإلدارة والعبادة والتهذيب- المعارف الروحية

تاريخ الكنيسة

-آباء الكنيسة في القرون الثالثة األولى+ ( حزيران1)السنكسار القديس يوستينوس الفيلسوف الشهيد    -6

صورة العالقة بين أعضاء الجسد البشري ومفهوم- الكنيسة جسد المسيح السريمفهوم الكنيسة لدى بولس الرسول    -1

الكنيسة

 من رسالة بولس إلى أعل كورنثوس12الفصل 

من مجمع أورشليم عام : الدور السادس    -2

 حتى األيام الحاضرة1672

الخالفات مع الالتين- حالة الكنيسة الشرقية في العالم- الصفات العامة للدور

اإلدارة والعبادة والتهذيب- المعارف الروحية -والعقائد المستحدثة، مع البروتستان

تاريخ الكنيسة

من معاهدة وستفاليا عام : الدور السادس    -3

 حتى األيام الحاضرة1648

الخالفات بين الكاثوليك و- حالة الكنيسة الغربية في العالم- الصفات العامة للدور

الشيع البروتستانية الحديثة-البروتستان

تاريخ الكنيسة

 كانون الثاني30 و1سنكسار مؤلفاته- مواعظه في المعمودية- دخوله في الكهنوت- نشأته- مولدهالقديس باسيليوس الكبير    -4

صورة العالقة بين أعضاء الجسد البشري ومفهوم- الكنيسة جسد المسيح السريمفهوم الكنيسة لدى بولس الرسول    -1

الكنيسة

 من رسالة بولس إلى أعل كورنثوس12الفصل 

من مجمع أورشليم عام : الدور السادس    -2

 حتى األيام الحاضرة1672

الخالفات مع الالتين- حالة الكنيسة الشرقية في العالم- الصفات العامة للدور

اإلدارة والعبادة والتهذيب- المعارف الروحية -والعقائد المستحدثة، مع البروتستان

تاريخ الكنيسة

السنة التاسعة

السنة السادسة

السنة السابعة

السنة الثامنة

السنة العاشرة

السنة الحادية عشرة

المراجعموضوع التركيزتاريخ الكنيسة+ محور اآلباء القديسينالسنة

السنة االولى

السنة الثانية

السنة الثالثة



من معاهدة وستفاليا عام : الدور السادس    -3

 حتى األيام الحاضرة1648

الخالفات بين الكاثوليك و- حالة الكنيسة الغربية في العالم- الصفات العامة للدور

الشيع البروتستانية الحديثة-البروتستان

تاريخ الكنيسة

 كانون الثاني30 و1سنكسار مؤلفاته- مواعظه في المعمودية- دخوله في الكهنوت- نشأته- مولدهالقديس باسيليوس الكبير    -4

 من رسالة بولس إلى أعل كورنثوس12الفصل التبرير والقداسة    -1

تاريخ االنشقاق- تاريخ الكنيسةتاريخ االنشقاق الكبير    -2

القرون الثالثة األولى- آباء الكنيسةآثاره- حياتهالقديس اوريجانس    -3

7 ص 1ع (2م) و22 ص 8ع (1م)النعمة - دائرة المعارف الكتابية(الكتب المنحولة)أناجيل االبوكريفا     -1

 وعام5و4 ع958 وعام 11 ع 957 وعام 19 و16 ع 946النور عام السبتيون- شهود يهوهالبدع الحديثة    -2

5 ع967

تاريخ كنيسة انطاكية11اعتباراً من القرن تاريخ كنيسة انطاكية    -3

كتاب نشأة الروم الكاثوليكاألسباب والدوافع- حالة الكنيسة قبل ظهورهمنشأة الروم الكاثوليك    -4

 كانون الثاني10السنكسار أعماله- حياتهالقديس غريغوريوس النيصصي    -5

3 ص 63ع (7)مجلد النعمة – تاريخ الكنيسة ...قرطاجة- االسكندرية- انطاكيةالمدارس الالهوتية في الشرق    -1

65-62ع  (7م) و 60 و59ع  (6م)مجلد النعمة - األدلة الغّراءردود على اتهامات البروتستانبراءة مريم العذراء    -2

كتاب الكنيسة في الماضي والحاضرالكنيسة في الماضي والحاضر    -3

السنكساراألحد الثاني من الصومالقديس غريغوريوس باالماس    -4

دورها في حياة الشعوب وخاصة في حياة- تاريخها- عالماتها- معاني النبؤةالنبؤة واألنبياء    -1

عالقتها بالعهد الجديد- العبرانيين

دائرة المعارف الكتابية- قاموس الكتاب المقدس

كتاب بولس الرسولبولس الرسول    -2

الحوار مع الكنيسة الغربية    -3

 آب13كانون الثاني و 21  السنكسارأعماله- حياتهالقديس مكسيموس المعترف    -4

15 ص 9 وع27 ص 8ع (1م)النعمة ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية    -1

كتاب بولس الرسولبولس الرسول    -2

مجلدات المنار– تاريخ الكنيسة القوانين الصادرة عنه- أسباب انعقادهالمجمع المسكوني األول    -3

مجلدات المنار– تاريخ الكنيسة القوانين الصادرة عنه- أسباب انعقادهالمجمع المسكوني الثاني    -4

 شباط3السنكسار أعماله- حياتهالقديس سمعان الالهوتي    -5

3 ص 65ع (7م)النعمة المرأة وخدمة الكنيسة في عهد الرسل    -1

54 -52ع (6م)النعمة األرض المقدسة بين القديم والحديث    -2

مجلدات المنار– تاريخ الكنيسة القوانين الصادرة عنه- أسباب انعقادهالمجمع المسكوني الثالث    -3

مجلدات المنار– تاريخ الكنيسة القوانين الصادرة عنه- أسباب انعقادهالمجمع المسكوني الرابع    -4

 كانون األول4السنكسار أعماله- حياتهالقديس يوحنا الدمشقي    -5

العقائد- الديانات السائدة فيها- حالة سكان الجزيرة العربية الفكرية والدينية(اإلسالم)ظهور المحمدية     -1

المسيحية السائدة فيها

تاريخ العرب قبل اإلسالم–تاريخ الكنيسة 

في أركان اإليمان والعبادة(القواسم المشتركة)المسيحية في القرآن     -2

في العقائد وأسباب الخالف(االختالفات)المسيحية في القرآن     -3

10 ص 6 وع 8 ص 5ع (1)مجلد النعمة تراثنا الكنسي    -4

مجلدات المنار– تاريخ الكنيسة القوانين الصادرة عنه- أسباب انعقادهالمجمع المسكوني الخامس    -5

27 ص 8 وع 16 ص7ع (4)مجلد النعمة ملخص في تعاليم الكنيسة القبطية األرثوذكسية    -6

مجلدات المنار– تاريخ الكنيسة القوانين الصادرة عنه- أسباب انعقادهالمجمع المسكوني السادس    -7

اآلباء الرسوليون- القرون الثالث األولى- آباء الكنيسةآثاره- حياتهالقديس هرماس الراعي    -8

من سقوط القسطنطينية إلى : الدور الخامس    -1

(1)مجمع أورشليم في الشرق 

-األرثوذكسية والالتين- حالة الكنيسة الشرقية في العالم- الصفات العامة للدور

اإلدارة والعبادة والتهذيب- المعارف الروحية -االرثوذكسية والبروتستان

تاريخ الكنيسة

من ظهور اإلصالح حتى : الدور الخامس    -2

(2)معاهدة وستفاليا في الغرب 

حرب- الشيع البروتستانتية- حالة الكنيسة الغربية في العالم- الصفات العامة للدور

الالتين والبروتستان

تاريخ الكنيسة

 كانون الثاني30 و27 و13سنكسار 

السنة الخامسة

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة السادسة

السنة السابعة

السنة الثامنة

السنة التاسعة

السنة العاشرة

السنة الحادية عشرة

مؤلفاته- مواعظه في المعمودية- دخوله في الكهنوت- نشأته- مولدهالقديس يوحنا الذهبي الفم    -3



كتاب في المعمودية- تعريب جبران رمالوي- كتاب يوحنا الذهبي الفم

(لقاء الجامعيين)المطران يوحنا منصور 

/البلمند- األب ايروثيوس/ 

1987النور "- جبل لبنان"سلسلة األسرار دراسة في سر الزواج    -2

الصوم الكبير- زمن التريوديفترة التريودي    -3

الصوم الكبير- زمن التريوديتتمة لفترة التريودي" الصوم     -4

زاد األرثوذكسيةالبناء والفن الكنسي األرثوذكسي    -5

ً"األسبوع العظيم     -6 زمن التريودي"تريوديا

فن العمارة الكنسية في- تاريخ نشأة الفن بشكل عام وظهوره كمادة علمية أكاديمية(1)فنون مسيحية     -7

نشأة أماكن العبادة المسيحية المساعدة- الشرق والغرب

الفصل السادس+ مقدمة. (الفنون القديمة): موسوعة تاريخ الفن والعمارة

الوسائل المعتمدة- مدارسها- أنواعها- علم األيقونة المسيحية- فن األيقونة(2)فنون مسيحية     -8

فن النقش والمطرزات- أهميتها في التربية والعبادة المسيحيتين- للمحافظة عليها

المسيحية

9 وع5 ص 23 ص 6ع (1م)النعمة -موسوعة تاريخ الفن والعمارة 

أقسامها- تعريفهاالعائالت الليتورجية    -9

تطورها وطرق النظم الكنسي- أنواعهاالتسابيح الكنسية-10

الكتب الطقسيةممارسة ودراسةصالة الساعات-11

األنوار في األسرارسر التوبة-12

التعليم األرثوذكسي عن الخالصسبل الوصول إليه- هدفه- معناهالخالص في الكنيسة األرثوذكسية    -1

الصالة الربانيةالصالة الربانية    -2

األنوار في األسرار(الزيت المقدس)سر المسحة     -3

التعليم األرثوذكسي عن الخالصسبل الوصول إليه- هدفه- معناهالخالص في الكنيسة األرثوذكسية    -1

الصالة الربانيةالصالة الربانية    -2

األنوار في األسرار(الزيت المقدس)سر المسحة     -3

بستان الرهبان- اليقظة والصالةالمسيحي والصالة    -1

الفروقات الليتورجية بين الشرق والغرب    -2

الكتب الطقسيةصالة المطالبسي    -3

بستان الرهبان- الصوم الكبير- في الصومالمسيحي والصوم    -1

من أجل فهم الليتورجيا وعيشهاعيش الليتورجيا    -2

الكتب الطقسيةصالة الشكر    -3

الرؤية األرثوذكسية لوالدة اإللهوالدة اإلله في الكنيسة األرثوذكسية    -4

األفخولوجيصلوات المناسبات الخاصة    -1السنة السادسة

32 ص 5ع  (2م)النعمة الذبيحة غير الدمويةعقيدة الليتورجيا    -1

10 و 9ع  (2م)النعمة الجهة السلبية لعقيدة سر اإلفخارستيا    -2

8 و 6ع  (2م)النعمة الجهة اإليجابية لعقيدة سر اإلفخارستيا    -3

كتاب المئة مقالة في اإليمان األرثوذكسيفي هللافي اإليمان األرثوذكسي    -1

كتاب المئة مقالة في اإليمان األرثوذكسيفي المخلوقاتفي اإليمان األرثوذكسي    -2

الكتب الطقسيةصالة البروجيزماني    -3

رأي الكنيسة األرثوذكسية في الناحية السرية     -4

لسر الكهنوت

21 ص 9 وع 9 ص 8ع (3م)النعمة 

11 ص 1ع  (4م) و 8 ص 10 وع 5 ص 9ع (3م)النعمة يسوع المسيح في الفن الكنسي    -1

كتاب المئة مقالة في اإليمان األرثوذكسيفي ثمار التدبير االلهي وملحقاتهفي اإليمان األرثوذكسي    -2

3 ص 68 وع 3 ص 67ع (7م)النعمة شرح خدمة المديح    -3

16 ص 69 وع 12 ص 67ع (7م)النعمة األيقونة األرثوذكسية    -4

27 ص 5 وع 15ص  4 و ع25 ص 3ع (1)مجلد النعمة حياة والدة اإلله على األرض    -1السنة العاشرة

المراجع

السنة الحادية عشرة

السنة الثالثة

مؤلفاته- مواعظه في المعمودية- دخوله في الكهنوت- نشأته- مولدهالقديس يوحنا الذهبي الفم    -3

موضوع التركيزاألسرار+ محور الليتورجيا السنة

السنة االولى

األبوة الروحية    -1

السنة الثانية

السنة الرابعة

السنة الخامسة

السنة السابعة

السنة الثامنة

السنة التاسعة



مدخل إلى القداس اإللهيارتداء المالبس الكهنوتية والتقدمة: في(1)مدخل إلى القداس اإللهي     -1

الكتب الليتورجية + 3 ص3ع  (5)مجلد النعمة البنديكستاري- المعزي- الميناون- السواعي الكبير- التيبيكون(1)الكتب الليتورجية واستخدامها    -2

مدخل إلى القداس اإللهيقداس الموعوظين(2)مدخل إلى القداس اإللهي     -3

الكتب الليتورجيةتطبيق عملي على فتح الكتب الليتورجية(2)الكتب الليتورجية واستخدامها    -4

مدخل إلي القداس اإللهيقداس المؤمنين(3)مدخل إلى القداس اإللهي     -5

األنوار في األسرارسر الزواج    -6

المبادئ والنظام الداخلي    -1

960 لعام 8و 7 و6عدد- نداء النورشموليته لمختلف نواحي حياة اإلنسان- أبعاده- معنى االلتزامالمسيحية وااللتزام    -2

الحب والزواج    -3

المسيحي والعمل    -4

المسيحية وهجرة الشباب    -5

المبادئ والنظام وأهمية التعليم المسيحي     -1

الكتاب المقدس وحياتنا الشخصيةالكتاب المقدس وحياتنا الشخصية    -2

أقوال الكتاب المقدس في المال - أهمية المال اإليجابية والسلبية في حياة اإلنسانالمسيحي والمال    -3

العائلة كنيسةالكنيسة والعائلة    -4

المبادئ والنظام وأهمية التعليم المسيحي     -1

الكتاب المقدس وحياتنا الشخصيةالكتاب المقدس وحياتنا الشخصية    -2

أقوال الكتاب المقدس في المال - أهمية المال اإليجابية والسلبية في حياة اإلنسانالمسيحي والمال    -3

وخاصة في العهد الجديد العائلة كنيسةالكنيسة والعائلة    -4

المبادئ والنظام وأهمية التعليم المسيحي     -1

الرعاية    -2

خالص الخطأةواجبات الرعية نحو - رعيته- أهل بيته- نحو نفسه- واجباته- من هو الراعي(الواجبات المتبادلة)الراعي والرعية     -3

المبادئ والنظام وأهمية التعليم المسيحي     -1

6-1ع (5م)النعمة اإليمان واألعمال    -2

المبادئ والنظام وأهمية التعليم المسيحي     -1

التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهة كل شيءالمسيحي والعطاء    -2

المبادئ والنظام وأهمية التعليم المسيحي     -1

التربوي

167 ص 12 و11 ع 1963النور عام المسيحي والعنف    -2

المبادئ والنظام وأهمية التعليم المسيحي     -1

مشكلة اإلنسان- 30 ص 8ع (5م)النعمة اإلنسان ومشكلة األلم    -2

المبادئ والنظام وأهمية التعليم المسيحي     -1

25 ص 10 وع 30 ص 9 وع 41 ص 8ع  (5م)النعمة دور المسيحي في عالم التقنية    -2

الروح والنفس    -3

نظام مجالس الرعايامجالس الرعايا    -4

المبادئ والنظام وأهمية التعليم المسيحي     -1

22 ص 2 وع 22 ص 1ع (1)مجلة النعمة المسيح في المجتمع    -2

54ع- 51، ع (6) و 10ع- 2ع (5)مجلد النعمة التدريب األخالقي    -3

29 ص 6ع (5)مجلد النعمة من القرن السابع حتى القرن الخامس عشرالنصرانية في آداب اللغة العربية    -4

المبادئ والنظام وأهمية التعليم المسيحي     -1

التربوي

4 ع965 وعام 6 ع957 وعام 4 ع953عام : النورحاجات اإلنسان للعمل مادياً وروحياً- ضروراته- غايته- أنواعه- معاني العملالمسيحي والعمل    -2

المراجعموضوع التركيز

السنة السادسة

السنة الحادية عشرة

المواضيع الحياتيةالسنة

السنة االولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

السنة السابعة

السنة الثامنة

السنة التاسعة

السنة العاشرة

السنة الحادية عشرة


