
  

 

 

 2019 ثامنالكنسي السنوي ال مؤتمر القانون

 القدس  -المحكمة الكنسية / البطريركية الالتينية 

 بالتعاون مع

 روما -جامعة الالتران البابوية  

  " قانونية كنسية ثقافة" نحو

  "الزواج واحكامه واصول المحاكمات الكنسية"

  

 البحر الميت/ االردن – في فندق الموفنبيك - 2019تموز  28وحتى األحد  22ين من االثن
----------------- 

 

 كم الكنسية وكهنة الرعاياالالساقفة وقضاة المحورشة عمل 

 

   :تموز 22االثنين 

 استالم الغرف وغذاء -الفندق  الوصول إلى ظهرا   1.00

 جلسات المؤتمرافتتاح  عصرا   4.30

  شوقي بطريان د.صالة الغروب: األب   

 ، المدبر الرسوليبييرباتيستا بتسابالالمطران سيادة كلمة ترحيبية:   

 االب الدكتور جهاد الشويحات :مدير الجلسة -األولى جلسةال عصرا   5.00

   سيادة المطران حنا علوان  -  «اصرة: التحرش الجنسيقضايا قانونية / راعوية مع »

 استراحة مساء    6.00

 اكثم حجازينالدكتوراالب  :مدير الجلسة - الجلسة الثانية مساء    6.30

   االب الدكتور هاني باخوم  - «للزواج  قانونا النضوج االنساني المطلوب »  

  عشاء لكافة المشاركين مساء   7.30

---------- 

    «قانونية زواجيةراعوية / قضايا  »  : تموز 23ثالثاء ال

 س اإللهي في القاعة المخصصة القدا صباحا   7.30

 مجدي السريانياالب د.  :مدير الجلسة - الجلسة الثالثة صباحا   9.30

    األب البروفيسور اروبا كونده -«  تقديم سر الزواج من الناحية القانونية للخطاب » 



 استراحة صباحا   11.00

 سيادة المطران حنا علوان :دير الجلسةم - الجلسة الرابعة صباحا    11.30
  الدكتورة لوريت وهبه. -«  دور كاهن الرعية في الخالفات الزواجية   »   

 استراحة غداء ظهرا     1.00 
 اميل ساليطةاألب  :مدير الجلسة - الجلسة الخامسة عصرا      4.00

 طونيو ياكارينونا البروفيسور  - «  اعوي: دور كاهن الرعيةالتحقيق الر  »     
  استراحة عصرا     5.30
 همام خزوزاالب   :دير الجلسةم - الجلسة السادسة مساء     6.00
   األب بشير بدر -«   المرافقة الراعوية ما بعد الزواج»  
 لكافة المشاركين في المؤتمر عشاء مساء   7.30

---------- 

   « زواجية راعويةقضايا » تموز:   24  االربعاء

 
 س اإللهي في القاعة المخصصة القدا صباحا    7.30

 همام خزوزاالب  :مدير الجلسة – الجلسة السابعة صباحا   9.30
 االب ابراهيم الشوملي -  «للعائالت الشابه  همقترححركة مشروع   »  
              

 إستراحه صباحا   10.30
 ابراهيم فلتساالب  :مدير الجلسة – لجلسة الثامنةا صباحا   11.00
 االب الدكتور جمال خضر -« حلقة نقاشية: دورات الخطاب: تقييم وتقويم  »  

 
 استراحة غداء  ظهرا   1.00

******* 

 عصرا     تجمع أمام قاعة المؤتمر وضيافة  4.30

 

 2019 ثامنالافتتاح المؤتمر القانوني الكنسي السنوي  عصرا     5.00
      اكثم حجازيناالب د.  صالة افتتاحية:   - 
 عمان -رئيس المحكمة الكنسية الالتينية  -االب د. جهاد الشويحات كلمة ترحيبية:    - 

 المدبر الرسولي، بيير باتيستا بتسابالالمطران  سيادة كلمة المؤتمر:    -  
 رسولي لالردن والعراقالقاصد المارتن،  اورتيجاالبيرتو  سيادة المطرانكلمة  -
   بيروت. -المشرف العام للمحاكم المارونية –كلمة سيادة المطران حنا علوان  -

 
   شوقي بطرياناالب الدكتور  :مدير الجلسة - الجلسة األولى مساء   6.00

    األب البروفيسور اروبا كونده - « القناعة االدبية للقاضي"لفهم"  ح جديدطر »  



 

 ء لجميع المشاركين في المؤتمرعشا مساء   7.30

 

 نحو "ثقافة قانونية كنسية" تموز: 25 الخميس

 القداس اإللهي في القاعة المخصصة صباحا   7.30

 مجدي السريانياالب الدكتور  :مدير الجلسة - الجلسة الثانية صباحا   9.30

    األب البروفيسور اروبا كونده - « عناصر الئحة الدعوى والالئحه الجوابية» 
 استراحة  صباحا   11.00

 اميل ساليطةاالب  :مدير الجلسة - الجلسة الثالثة صباحا   11.30

   كريستيان بيجوساالستاذ  -   «قرار تحديد موضوع الدعوى  » 

 استراحة غداء ظهرا    1.00

 االب الدكتور اكثم حجازين  :مدير الجلسة - الجلسة الرابعة عصرا   004.

   االباتي مارون نصر -   « والمحاكمة الغيابية التبليغات القانونية »

 استراحة  عصرا     5.30

 مجدي السريانياالب د.  مدير الجلسة:  - الجلسة الخامسة مساء     6.00
 االستاذ د. كريستيان بيجوس -  «المهل القانونية والمهل القضائية »  

 وسهرةعشاء  مساء   7.30

---------- 

  "قافة قانونية كنسيةثنحو " تموز:  26 الجمعة

 القداس اإللهي في القاعة المخصصة صباحا   7.30

 شوقي بطريان. االب د  :مدير الجلسة -الجلسة السادسة  صباحا   9.30

 ياكارينو البروفيسور   - «انعدام الحرية الداخلية بداع الخوف: الوقائع والبينات»  

 استراحة صباحا   11.00

 االستاذ المحامي يعقوب الفار :مدير الجلسة - الجلسة السابعة صباحا   11.30
 األب د. ريمون جرجس. - «  2بند  1095نقص خطير في تمييز الحكم : ق  »  
 استراحة غداء ظهرا   1.00

 االستاذ عصام ابو نصار :مدير الجلسة - الجلسة الثامنة عصرا     004.
 ادة المطران حنا علوان سي  - «المحاكم الرسولية واختصاصاتها والية الرجوع اليها»

 استراحة عصرا    5.30
 . مجدي السريانياالب د  مدير الجلسة: - الجلسة التاسعة مساء   006.

 البروفيسور اروبا كونده -«  واليات صياغة القرار النهائية المحاكمة جراءاتا »



 عشاء وسهرة مساء    307.
 
 

   "ثقافة قانونية كنسيةنحو "  -  تموز:  27السبت 

 
 القداس اإللهي في القاعة المخصصة صباحا   7.30

 االب د. اكثم حجازين: مدير الجلسة -ورشة عمل للمحامين  صباحا   9.30
 .االب د. الياس ضو - «والئحة الدعوى ومرفقاتها للمحاكمة اسس المسار االقصر »  
   

 قهوه استراحة صباحا  11.00

 

سية الكاثوليكية في الشرق االوسط بمرافقة اجتماع عام لقضاة المحاكم الكن  صباحا  11.00

 وسيادة المطران حنا علوان.  البروفيسور اروبا كنده
    
  استراحة الغذاء ثم وقت حر للراحة واالستجمام.  1:00

 ./ توزيع الشهادات عشاء وسهرة مساء   7.30 

 

 تموز: 28االحد 

سيادة المطران حنا ع القداس االحتفالي الختامي بالطقس الماروني م صباحا   10.00
 وفد لبنان يعد الليتورجيا والتراتيل. /علوان 

  

 والمغادرة ذاءالغ 1:00

-------- 
 

 مالحظات: 

 .هو اساس الحصول على شهادة الدورة االلتزام الكامل بحضور كافة الجلسات للمشاركين .1
 .االلتزام بالزي الرسمي يومي افتتاح المؤتمر واختتامه  .2
 .رئيس المؤتمرخصصة فقط للمحامين المسجلين فيها ومفتوحة لكهنة الرعايا، وال يسمح بحضور الزوار بدون اذن الدورة م .3
 .ظهرا  اما تسليم الغرف عند المغادرة فيتم الساعة الثانية عشرة ه، يتم استالم الغرف عند الوصول، الساعة الواحد .4
 .دوالر )تشمل الوجبات والضيافة( 250فندق، يدفع رسوم المؤتمر لمن يرغب المشاركة في الدورة دون المبيت في ال .5
 

 االب الدكتور جهاد الشويحات
 رئيس المؤتمر       

 
 
    


