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ر ةرالااية يرالس
 األبررايفرحالو ة

 : رايف حالوة.االسمروالكنة 
 : خليل.اسمراألب
 : سلوىاسمراألم

 .29/9/1980: دمشق مكانرواتريخرالوالد ة
 : سورية.اجلنسة 
 ، دمشق، سوراي.22249: بطريركّية الروم امللكّيني الكاثوليك، ص.ب العنوان

 raphaelo@hotmail.com-p: الربيدراإللكرتوين
 00963932211947: اهلايف

دخلت إىل . البكالوراي الفرع األدبّ حصلت على و  ،ةدرست يف مدارس دمشق اخلاص  : التنشئ رالكهنويّة 
مث انتقلت إىل  ،2001-1997الربوة وبقيت منذ سنة  –يسة حنة الكربى يف لبنان ة القد  إكلرييكي  

 .2004وبقيت حىت سنة  2002الصغرى )األوىل( ية وأمتمت النذور ة احللب  ة الباسيلي  الرهباني  
دة ة سيّ يد صاحب الغبطة البطريرك غريغوريوس الثالث حلام يف كنيس عنارتسمت مشاًسا رسائلًيا وإجنيلًيا 

 .2005أيلول  8لبنان يف  ،البطريركي عني ترازالبشارة يف املقر 
 20لنياح يف ا يد صاحب الغبطة البطريرك غريغوريوس الثالث حلام يف كاتدرائية سّيدة عنارتسمت كاهًنا 

 .2005تشرين الثاين 
 : الشهاداترواملؤهالَّترالعلمّة 

 .2001سنة  الكسليك – من جامعة الروح القدسالعلوم الالهوتية إجازة يف  -
 .2017سنة  قسم الدراسات الدولية والدبلوماسيةإجازة يف العلوم السياسّية  -
  .2001سنة  حريصا –يف معهد القديس بولس  مادة( 45) مجيع املواد الفلسفية إمتامإفادة عن  -
 .2003 -2001سنة  سنة ونصف السنة يف احلق القانوين جامعة احلكمة لبنانإفادة عن مواد  -
 .B1الصف الرابع يف املركز الثقايف اإلسباين )ثرابنتس(  -
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 الصف الثالث يف املركز الثقايف الفرنسي يف بريوت. -
 : اللغة العربي ة قراءًة وكتابًة. القليل من اإلسبانّية كتابًة وقراءًة، والقليل من الفرنسي ة.اللغات

 :العملرالكهنويت
 .2006-2005القصاع كاهن سكرتري يف كنيسة القديس كريلس   -
 .2007-2006كاهن مساعد يف كاتدرائية سيدة النياح   -
 .2007-2006برزة  –كاهن يف كنيسة النيّب إبراهيم اخلليل   -
 .2008رئيس ومدير حترير جملة اللقاء البطريركية  -
 .2009-2008مسؤول عن إصدار نشرة األحد يف أبرشّية دمشق البطريركّية  -
 .2009-2008إيليا يف حينة  كاهن كنيسة النيب  -
 .2009-2008كاهن كنيسة القديس جاورجيوس يف عني الشعرة   -
 .2011-2009كاتدرائية سيدة النياح كاهن مساعد    -
 .2012كاهن أول يف كاتدرائية سيدة النياح   -
 .2015و 2014مسؤول عن إصدار الروزانمة يف أبرشي ة دمشق لعامي  -
 .2015حىت  2007االستئناف ألبرشي ة دمشق البطريركي ة منذ قاٍض مساعد يف حمكمة  -
 .2014مسؤول املكتبة يف بطريركية الروم امللكّيني الكاثوليك منذ  -
 .2016حىت  2013 منذ دمشق البطريركّية ةبرشي  مدير مكتب الشبيبة يف أ -
 .2017حىت  2013 منذ دمشق البطريركّية ةبرشي  مدير املكتب اإلعالمي يف أ -

راخلدم راحلالّة :
 ّية الالهوت يف دمشق.كلّ أمني    -
 أستاذ ملادة الدايانت الوضعية )البوذية والزرادشية والفراعنة....( يف معهد التنشئة لبطريركّية الروم امللكّيني -

 حىت اآلن. 2015منذ  )كلية الالهوت حالًيا( الكاثوليك
 حىت اآلن. 2017منذ كاهن مساعد يف كاتدرائية سّيدة النياح   -
 عضو جلنة العائلة واألسرة يف أبرشّية دمشق البطريركّية. -
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رالعملرالثقايفرواالجتماعي:
 .2005يك" سرار يف كنيسة الروم امللكّيني الكاثولاألوتنسيق وطباعة كتاب " وترتيب املشاركة يف إعداد -
 2005 ،د غامن هناأ. من األملانية هللا" ترمجةاملشاركة يف تنسيق وطباعة كتاب "إبراهيم وأبناء عهده مع  -

(Dr. REINHARD LAUTH, Abraham und die Kinder seines Bundes mit Gott) 

ن األملانية، ماملشاركة يف تنسيق وطباعة كتاب "قيم يف أزمنة التحول" للبااب بندكتوس السادس عشر ترمجة  -
 (Joseph Kardinal Ratzinger, Werte in Zeiten des Umbruchs) 2006، جمموعة من املؤلفني

 .www.Maaber.org 2006-2007ت رتننعلى االإدارة املعجم الفلسفي ملوقع معابر  -
 .2006حبث فلسفي حول الفيلسوف رنيه ديكارت ملوقع معابر  -
 .2008"الصوفية وجوهر التصوف" يف بطريركية الروم امللكّيني الكاثوليك  عن إلقاء حماضرة -
 .2008مقالة عن حياة القّديس يوحنا الدمشقي يف جملة اللقاء كانون الثاين  -
 .2008مقالة يف الالهوت األخالقي بعنوان اإلخصاب االصطناعي يف جمّلة اللقاء نيسان  -
 .2008يف جمّلة اللقاء كانون األول املساحمة والغفران  كيفية  مقالة عن -
يدي لكنيسة الروم سو  –إعداد وتنسيق طباعة كتيب بعنوان الليرتجيا اإلهلية وصالة الغروب لغة عرب  -

 . 2008ثوليك يف السويد امللكّيني الكا
سيان داين التوحيد يف اهلالل اخلصيب" للدكتور ليون جرككة يف تنسيق وطباعة كتاب "اتريخ أاملشار  -

2011. 
 .2012حتقيق ودراسة كتاب "آخر نص كتبه كارل ايسربس" دراسة ُقدِّمت ملوقع معابر  -
 .2012املشاركة يف مؤمتر احلوار السوري الوطين يف إيران  -
مقالة بعنوان "األبعاد الالهوتية والروحّية للفرض الكنسي" ُنشرت يف موقع أبرشي ة دمشق البطريركي ة،  -

2015. 
إعادة ترتيب كتاب األسرار يف كنيسة الروم امللكيني الكاثوليك على طريقة خمتصر التعليم املسيحي  -

2018. 
 .2019البطريركية إعداد "دفرت العائلة املسيحّية" يف أبرشّية دمشق  -
 

http://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Joseph+Ratzinger&search-alias=books-de&field-author=Joseph+Ratzinger&sort=relevancerank
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  األب رايف حالوة


