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 معلومات عاّمة: -1

 1955آب  18    تاريخ الوالدة

 بيروت    مكان الوالدة

 لبنانيّة    الجنسيّة

 متزّوج   الوضع العائليّ 

 كاهنًا في أبرشيّة بيروت المارونيّة    الوضع الدينيّ 

 1991تشرين الثاني  21منذ 

 فرن الشبّاك-سيّدة لورد معاون في كنيسة    الوضع الحاليّ 

 فرن الشبّاك، شارع الفرير، بناية نّصار، الطابق الثاني    العنوان

 03/360550    رقم الهاتف

 khalil.chalfoun@gmail.com   البريد اإللكترونيّ 

 

 

 

 الدراسات الجامعيّة: -2

 

 (1977البكالوريا القانونيّة في الفلسفة )

 (1978إجازة في الّّلهوت )

 (1980في الّّلهوت ) ماجستر

 D.E.A. ( 1981في الّّلهوت) 

1973-1981 

 )المعهد الكاثوليكّي في باريس(

 1982-1981 ندكتوره في األنتروبولوجيا وتاريخ األديا

 (4)جامعة السربون في باريس 

 1987 دكتوره في األنتروبولوجيا وعلوم األديان

 (4)جامعة السربون في باريس 

 1987 وعلوم األديان دكتوره في الّّلهوت

 )المعهد الكاثوليكّي في باريس(
 

 

 النشاطات المهنيّة -3

 1991-2000 (section BT et TS) عين الرّمانة  –مدير معهد الحكمة التقنّي 

أستاذ محاضر في كلّيّة الفلسفة في جامعة القددّيس يوسدفم مسد ون عدن 

 قسم األنتروبولوجيا الفلسفيّة

1991-1992 

 الكسدلي  -محاضر في كلّيّدة الّّلهدوت فدي جامعدة الدرود القدد  أستاذ 

(USEK) 

1991-2017 



 1994 م ّسس ومحّرر مجلّة "أصدقاء القربان"

تشدددددرين الثددددداني  في الفاتيكان للبنان ةالخاصّ األساقفة  مراقب في جمعيّةعضو 

1995 

-FSR) لكلّيّددة علددوم األديددان العلددوم الدينيّددةأسددتاذ محاضددر فددي معهددد 

USJ) 

1996-2007 

-IEIC) المسدديحيّة -أسددتاذ محاضددر فددي معهددد الدراسددات اإلسددّلميّة

USJ)مس ون عن الدرو  / وفي المقاصد : 

1996-2002 

كددددددانون الثدددددداني  عضو م ّسس في جمعيّة للتبادن الثقافّي بين لبنان وفرنسا

1996 

عضو م ّسدس فدي جمعيّدة الّّلهدوتيّين الكاثوليد  فدي لبندان وأمدين السدّر 

 العام لهذه الجمعيّة

1997-2002 

 2022-1997 عضو م ّسس في جمعيّة كلّيّات العلوم الدينيّة في لبنان

 FSR-USJ 1999-2003 مس ون عن حلقات الدراسة في الماجستر في 

 2015-2001 الحكمةعميد كلّيّة العلوم الكنسيّة في جامعة 

-2003حزيران  أدما –خبير في المجمع المارونّي 

تشددددددددددرين األّون 

2004 

 2015-2012 بعبدا –أستاذ محاضر في جامعة األنطونيّة 

 2015-2013 نائب رئيس في جامعة الحكمة

 2015-2013 رئيس اللّجنة األخّلقيّة في جامعة الحكمة

لمجلدس البطاركدة واألسداقفة الكاثوليد  فدي  عضو فدي اللّجندة الّّلهوتيّدة

 (APECL) لبنان

 2015 منذ

 2020-2015 رئيس جامعة الحكمة

محامي عدن العددن فدي أبرشديّة بيدروت المارونيّدة بشدةن قضديّة تطويدب 

 عفيف عسيران

2015-2020 

 2019-2016 عضو في مكتب االتّحاد األوروبّي للجامعات الكاثوليكيّة

 2020-2016 عميد كلّيّة العلوم السياسيّة في جامعة الحكمة

 2017 والزواج في جامعة الحكمةتةسيس معهد العائلة 

 مدددن رئاسدددة الدددوزارء ضددداب برتبدددة حصدددل علدددف السدددعف األكاديميّدددة 

 الفرنسيّة

2018 

 2021-2019 عضو في االتّحاد العالمّي للجامعات الكاثوليكيّة

 2021أيّار  مس ون عن مكتب الش ون الّّلهوتيّة في أبرشيّة بيروت المارونيّة

 2022-2021 أستاذ محاضر في جامعة اليسوعيّة

 2022 أستاذ محاضر في جامعة الحكمة

ُعيّن متقدّم بين الكهنة في أبرشيّة بيروت المارونيّدة لقطداع سداحل بعبددا 

 والشوف

 2022نيسان 

 

 

 

 



 المنشورات -4

 الرقم السنة مقاالت وكتب

« Analyse de la centralisation de l’Eglise à travers 

l’espace et le temps », Conférence donnée au centre « Foi 

et Culture », Bourges, France 

1983 1 

« Les moines et la terre – l’acquisitions des biens par les 

moines libanais aux XVIII-XIXème siècles », Conférence 

donnée à l’Eglise Notre Dame du Liban, Paris V 

1984 2 

« Le Liban et ses divinités selon Khalil Gébran », Revue 

Question, n.83, Paris, Albin Michel 

1990 3 

« La vie qui vient de l’être chez Edith Stein », Revue Le 

Carmel, traduction de l’Allemand en Français, Beyrouth 

1993 4 

« Voyage au pays de Gébran », Revue Cedrus Libanius, 

n.42 à 46, Paris, mai-juin 1994 

1994 5 

« Réflexions d’un prêtre marié », P.O.C., numéro spécial 1994 6 

« Bref aperçu sur l’usage de la langue française au 

Liban », Conférence donnée à l’UNESCO-Paris, mardi 17 

janvier 1995, publiée par les actes du colloque des 

Echanges Internationaux (16-20 janvier 1995) 

1995 7 

، نُشدرت 1995"إكليرو  المتزّوجين"، مداخلة في السينود  من أجل لبنان 

اد األب أنطدوان ضدو، بيدروت، في أعمان مجمع األساقفة من أجل لبندان، إعدد

 211-208، صم 1996دار المختار، 

نُشدرت المداخلدة أيًضدا فدي يوميّدات سددينود  األسداقفة مدن أجدل لبندان، إعددداد 

مركز الدراسات واألبحاث الرعويّة والمركدز الكداثوليكّي لالعدّلم، أنطليدا ، 

   203-202، صم 1996منشورات المطبعة العربيّة، 

1996 8 

، كدانون 2، العددد أصددقاء القربدانيا: سّر الشكر هلل اآلب"، مجلّدة "االفخارست

 1996الثاني 

1996 9 

« Le Renouveau des études religieuses et la formation des 

prêtres au Liban », Conférence donnée dans le cadre d’une 

table ronde organisée par l’ISSR-USJ 

1996 10 

« Le Renouveau du clergé séculier catholique au Liban », 

6 mai 1996, ISSR-USJ 

1996 11 

« Le Renouveau de la Théologie dans le cadre d’une 

Faculté de Théologie », leçon inaugurale donnée aux 

enseignants de la Faculté de Théologie de l’Université 

Saint-Esprit, Kaslik (USEK) 

1996 12 

« Renouveau des ordres et des congrégations religieuses 

au Liban », Conférence donnée dans le cadre d’une table 

ronde organisée par l’ISSR-USJ, Beyrouth 

1996 13 

« Les prêtres mariés dans les Eglises Orientales 

Catholiques », Revue Travaux et Jours, n.59, USJ 

1997 14 



« Unité diversité de l’Eglise Primitive », article paru dans 

l’ouvrage collectif Unité et Diversités de l’Eglise 

Orientale, sous la direction du P. Khalil Chalfoun, 

Beyrouth, ISSR-USJ 

1997 15 

"التجدددّد فددي العمددل الرعددوّي فددي نسددر السددينود  الخدداّص مددن أجددل لبنددان"، 

محاضددرة أُبقيدد  فددي اإلكليريكيّددة البطريركيّددة فددي  زيددر بمناسددبة عيددد مددار 

 1997شباط  9مارون، 

1997 16 

 17 1997 1997، الرعيّة"الرود القد  والتةلّه في الّّلهوت الشرقّي"، مجلّة 

« Le retour de l’enfant prodigue, commentaire du tableau 

de Rembrant », conférence donnée dans le cadre des 

conférences du lundi des Franciscains, le 5 décembre 

1998, couvent des Sœurs Franciscaines, Badaro, 

Beyrouth, Liban 

1998 18 

« Lecture de la parabole de l’Enfant Prodigue (Luc 15, 11-

32) », Conférence donnée durant le Congrès de 

l’Association Libanaise des Théologiens Catholiques, 

Université Antonine, Baabda, Liban, Avril 1999 

1999 19 

« Démocratie et Synode pour le Liban », Conférence 

donnée dans le cadre du colloque de l’ALTC, le 14 février 

1977. Reprise dans le volume intitulé Proche-Orient 

Chrétien et Modernité, éd. St. Paul 

1998 20 

، عدد الرعيّةة ، مجلّ 1998"وحدة الكنيسة واقع ومرتجف"، محاضرة الصوم 

329 ،1998 

1998 21 

« Foi et Raison selon Jean-Paul II », Conférence donnée à 

l’USJ dans le cadre du colloque autour du thème Foi et 

Raison 

1998 22 

"مفهددوم الّّلهددوت فددي رسددالة البابددا يوحنّددا بددولس الثدداني: اإليمددان والعقددل"، 

محاضرة أُلقي  في كلّيّة الّّلهوت الحبريّة في جامعة الرود القد ، الكسدلي ، 

   2/3/1999، عدد 40، سنة المنارةنُشرت في مجلّة 

1998 23 

 24 1998 1998، 331، عدد الرعيّة"القيامة في منسار العقل"، مجلّة 

 25 1998 1998، 332، عدد الرعيّة"االعتراف والكاهن والمسيح"، مجلّة 

، 338، عددد الرعيّدة"من هو اآلب" ن من بإلده  واحدد آب  ضداب  الكدّل، مجلّدة 

 1998كانون األّون 

1998 26 

“Présentation de la Pensée de la Philosophie 

épistémologique libanaise Nayla Farouki », Conférence 

donnée dans le cadre d’une table ronde organisée par la 

Faculté de Philosophie de l’USJ, sur le thème La 

philosophie libanaise 

1999 27 

 28 1999 44و 43، عدد 5، السنة الحكمة"الحكمة والمطران الدبس"، مجلّة 

"العقل واإليمان"، مقدّمة عاّمة لرسالة البابا يوحنّا بدولس الثداني الصدادرة فدي 

، مداخلددة فددي حلقددة حددوار نّسمتهددا كلّيّددة العلددوم الدينيّددة فددي 1998أيلددون  14

1999 29 



، 74، السدددنة المشدددر ، ونُشدددرت فدددي مجلّدددة 1999جامعدددة القددددّيس يوسدددف، 

 2000حزيران -الجزء األّون، كانون الثاني

“Le Renouveau du Ministère diaconal », article paru dans 

l’ouvrage Le Renouveau des Eglises Orientales 

Catholiques, ISSR-USJ 

1999 30 

، آذار 5، عددددد أصددددقاء القربددان"المهّمددات الراهنددة لعلدددم الّّلهددوت"، نشددرة 

1999 

1999 31 

« La Théologie de l’Esprit chez Jurgen Moltmann », 

Conférence donnée dans le cadre du colloque de l’ALTC, 

le 27-28 février et 1 mars 1998, éditée dans le cadre du 2
nd

 

colloque de l’ALTC, éd. St. Paul 

2000 32 

"يسددوع المسددديح هددو هدددو، أمددس واليدددوم وإلددف األبدددد"، مقدّمددة وترجمدددة مدددن 

 ، اللّجنة األسقفيّة للم تمر القربانيّ 2000القربانّي الفرنسيّة، نّص الم تمر 

2000 33 

« Désir et paternité de Dieu », Conférence donnée dans le 

cadre du colloque de l’ALTC, le 27-28 février 1999, 

éditée dans les Actes du 3
ème

 colloque de l’ALTC, éd. St. 

Paul 

2001 34 

« St. Ephrem et les Noces de Cana : la méthode 

théologique de St. Ephrem », article paru dans les 

Mélanges offerts au Père Paul Féghali, Beyrouth, Bible et 

Patrimoine de l’Orient, Subsidia 2, Fédération Biblique 

2001 35 

 36 2002 2، عدد 30يّة، السنة "يسوع ابن اإلنسان في نسر جبران"، المجلّة الكهنوت

"القيم التربويّة المسيحيّة مدن خدّلن اإلرشداد الرسدولّي"، محاضدرة أُلقيد  فدي 

، خدّلن مد تمر الكلّيّدات للتعلديم 2/12/1998األونيسكو في بيروت، األربعاء 

القدديم فددي التربيددة ، نُشددرت فددي كتدداب 3/12/1988و 2الدددينّي فددي لبنددان فددي 
 ، جونيه، المطبعة البولسيّةواإلعّلم

2002 37 

 38 2002 الرعيّة، مجلّة  2002"المارونيّة في خدمة الوحدة"، محاضرة الصوم 

« Baptême et Eucharistie chez Ammar AL-BASARI », 

Conférence donnée au second Symposium Syro-

Arabicum, du 17-19 septembre 1998, la revue Melto, 2002 

2002 39 

"اإلكليددرو  المتددزّوجين"، مداخلددة فددي مجلددس البطاركددة الكاثوليدد ، نشددرة 

 2002مجلس البطاركة الكاثولي ، أدما، تشرين األّون 

2002 40 

، مجلّددة 2003"هبددة الرجدداء"، عسددة الصددوم فددي أبرشدديّة بيددروت المارونيّددة 

 2003 الرعيّة

2003 41 

لبنددان"، مداخلددة فددي مجمددع الكنيسددة "معاهددد الثقيددف الدددينّي الكدداثوليكّي فددي 

 2003المارونيّة المنعقد في دير سيّدة الجبل، تّموز 

2003 42 

 43 2003 1/2003"الهوت الخلق عند نرساي"، المجلّة الكهنوتيّة، عدد 

 44 2003 3/2003"المجمعيّة األسقفيّة المارونيّة"، المجلّة الكهنوتيّة، عدد 

رة أُلقيد  فدي اجتمداع كهندة qجمع المارونّي"، محدا"المجمعيّة األسقفيّة في الم

 2003أبرشيّة بيروت المارونيّة، 

2003 45 

“Le péché des origines selon Xavier Thévenot”, 1984, 2003 46 



conférence donnée à l’Eglise Notre Dame de 

l’Annonciation, à l’occasion de la parution de la 

traduction arabe du livre « الخطايددا ومددا أدراك » faite par 

l’Archimandrite Antoine Nasr en 2003 

 47 2003 2003، 3-2، العددان المنارة"األزمة اآلريوسيّة ومجمع نيقيا"، مجلّة 

"اإلكليددرو  المتددزّوجين"، مداخلددة فددي مجلددس بطاركددة الشددر  الكاثوليدد ، 

، 2002أعمان الم تمر الثاني ، حضور الكاهن في الشر  األوس نُشرت في 

 2003بكركي، 

2003 48 

"ندددزون المسددديح إلدددف الجحددديم عندددد يعقدددوب السدددروجّي"، المجلّدددة الكهنوتيّدددة 

1/2004 

2004 49 

 50 2004 2004، الرابطة الكتابيّة، 28الوحي اإللهّي، دراسات بيبليّة، عدد 

“Gibran et son inspiration chrétienne”, Conférence donnée 

dans le cadre de CEDRAC 

2004 51 

« Les formes de la célébration des mariages mixtes : 

approche pastorale », Conférence donnée dans le cadre du 

congrès sur les mariages mixtes à la Faculté Pontificale de 

Théologie à l’Université Saint-Esprit, Kaslik, mars 2005 

2005 52 

"أيددن م مددن آالم البشددر"، محاضددرة أُلقيدد  فددي كلّيّددة الّّلهددوت الحبريّددة فددي 

 2007، نيسان 13، العدد أصدقاء القربانجامعة الكسلي ، نُشرت في مجلّة 

2005 53 

“L’Eucharistie source et sommet de notre vie », 

Conférence donnée chez les Pères Antonins à Baabda, 5 

juin 2005 

2005 54 

المطددران إدلبددي والمجمددع الفاتيكددانّي الثدداني، نصددوص ودراسددات فددي الشددر  

، مجدوع أبحداث ومقداالت مهدداة إلدف المطدران نداوفيطو  إدلبدي، 4المسيحّي 

، جامعددة القدددّيس CEDRACإعددداد األبددوين ندداجي إدلبددي وبييددر مصددري، 

 202-195يوسف، صم 

2005 55 

، إلهيّددات وإنسددانيّات لددسب لددويس أبددي عتمددةآفددا  رعويّددة، نُشددرت فددي كتدداب 

، لبندان، طبعدة 17-7، صم آفا  رعويّدةالمجلّد الخامس، مقدّمة للكتاب الثاني 

 2007خاّصة، 

2006 56 

« Qui est le pape Benoit XVI », Article paru dans la revue 

des Amis de l’Eucharistie, n.14, 2006 

2006 57 

"التدبير األسرارّي في مختصدر تعلديم الكنيسدة الكاثوليكيّدة"، محاضدرة أُلقيد  

 2006في االجتماع الشهرّي لكهنة أبرشيّة بيروت المارونيّة، 

2006 58 

« La formation théologique des laïcs au Liban, pourquoi 

faire ? », Conférence donnée à l’ISSR le 9 janvier 2006, 

publiée dans la revue Amis de l’Eucharistie, n.13, avril 

2007 

2007 59 

 ، منشددوراتالتوحيددد والتثليدد  فددي م"المحبّددة كسددّر م الثددالوثّي"، فددي كتدداب 

 لبنان -،  زير 2007اإلكليريكيّة البطريركيّة المارونيّة، 

2007 60 

"البطريددرك واألسدداقفة فددي نددّص المجمددع البطريركددّي المددارونّي"، محاضددرة 

 2007أُلقي  في االجتماع الشهرّي لكهنة أبرشيّة بيروت المارونيّة، 

2007 61 



 24، السدفيرّي؟"، جريددة "ما هو دور كلّيّة العلوم الكنسيّة فدي المجتمدع اللّبندان

 2007تّموز 

2007 62 

"التنشئة الدائمة للكاهن"، محاضدرة أُلقيد  فدي اجتمداع لكهندة أبرشديّة بيدروت 

 2007المارونيّة، أيلون 

2007 63 

فرع  –"الكنيسة المارونيّة والتربية"، محاضرة أُلقي  ألساتذة مدرسة الحكمة 

 2007برازيليا، كانون األّون  –مار يوحنّا 

2007 64 

"اإليمددان هددو الرجدداء"، مقدّمددة لرسددالة البابددا بندددكتو  السدداد  عشددر، مجلّددة 

 2008، كانون الثاني الرعيّة

2008 65 

 66 2008 2008، الرعيّة"الرجاء المسيحّي بحسب بندكتو  الساد  عشر"، مجلّة 

 "اإليمددان والعقددل"، محاضددرة أُلقيدد  فددي كاتدرائيّددة مددار جددرجس المارونيّددة،

 2008، كانون الثاني الرعيّةمجلّة 

2008 67 

"الرجاء بالخّلص لسطفدان الّدذين يموتدون دون المعموديّدة"، نُشدرت كمقدّمدة 

، الرجدداء بددالخّلص لسطفددان اّلددذين يموتددون مددن دون معموديّددةعاّمددة لكتدداب 

ترجمددة عربيّددة للنسددخة اإلنكليزيّددة األصددليّة الصددادرة عددن اللّجنددة الّّلهوتيّددة 

 2008، منشورات الحكمة، 2008نيسان  19العالميّة في 
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