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                                            التعليم

 2102, اميركا -انديانادكتوراه من جامعة نوتردام في نوتردام  -

University of Noter Dame. South Bend- USA 

 ."نبوأت الخالص في النبي ميخا والقرن الثامن قبل الميالد"االطروحة  

“Salvation Oracles in the Book of Micah and the Eighth Century 
Prophet.” 

 James VanderKam: المشرف الرئيسي 

  

 .2101في اذار ( بامتياز) نجاح : هامتحانات الدكتورا 

 : التخصص -  

 (العهد القديم)الكتاب المقدس العبري : االساسي

 الكتاب المقدس العهد الجديد والكنيسة االولى: الثانوي

, اختصاص الكتاب المقدس من كلية الالهوتية الكاثوليكية في شيكاغو -ماجستير في الالهوات -
2112. 

Catholic Theological Union. Chicago- USA 

 ."في الفصل االول من كتاب راعوث رحلة الى ثالثة عوالم: "اطروحة الماجستير          

“A Journey into the Three Worlds of the First Chapter of Ruth: The 
Worlds Behind, within, and in front of the Text.” 

 Dianne Bergant: المشرفة

  

mailto:lkhudher@gmail.com


, اميركا -جامعة نوتردام -ركز كينب للتعلم والتدريس على المستوى الجامعيشهادة من م -
2102. 

Certificate: Teaching Competencies:  “Striving for excellence on 
College Teaching,” Kaneb Center for Teaching and Learning, 

University of Notre Dame, 2012. 

 .2111جامعة الموصل  -قسم علوم حياة  -ةبكالويورس كلية التربي -

 .0111موصل  -كنيسة مار توما \خريجة الدورة الالهوتية -

 

 الزماالت والمنحات الدراسية

 .اميركا \انديانا –، جامعة نوتردام 2102-2112زمالة،  -       

 .اميركا \انديانا –جامعة نوتردام  2102-2112دراسية للسنوات الدراسية منحة  -       

 .2102لصيف ( للطالب الكاثوليكي)زمالة ميريل  -       

 .2100جائزة الصيف لكتابة االطروحة  -زمالة اي جي اوبراين -       

أذار الى حزيران،  :في المانيا( اللغة االلمانية)جائزة ومنحة التدريب اللغوية المكثف  -       
2100. 

 . 2102-2100منحة سفر لحضور المؤتمرات الكتابية خالل  -       

  

 :النشر

- “Moses, Miriam and Aaron: Siblings in Service to God. " The Bible 
Today, January 2015. 

- “The Sermon and Authentic Piety,” The Bible Today, coming 
soon. 

  

 .22 -20( 2102) 55، بيبليا "عظة الهيكل: 5 -0: 2ار " -       

. اعداد االب ايوب شهوان. 52دراسات كتابية . ، في سفر اشعيا"اشعيا كتاب ليتورجي" -       
 .251 -252صفحات . 2105: لبنان، طباعة مؤسسة دكاش



 .سينشر قريبا. ، دراسات كتابية"استخدام هوشع لسفر الخروج" -       

 : صدر في مجلة الليتورجيا ما يلي -       

o      " 01: 02ومتى  02-0: 8عبر )قرأة ليتورجيا لنصوص كتابية في احد تقديس الكنيسة- 
 . 8 -5( 2101) 20، مجلة الليتورجيا "21

o      "21- 52( 2105) 22، مجلة الليتورجيا "قرأة ليتورجيا لنصوص العشاء الفصحي. 

o      "012-028( 2105) 21، مجلة الليتورجيا "ر، مسيرة وبشرىالنساء والقب. 

o      "012 -015( 2105) 25، مجلة الليتورجيا "تجلي يسوع. 

o      "8- 5( 2105) 11-21، مجلة الليتورجيا "المسيح المنتظر المجلة الليتورجية. 

o      " 00-5: 20دمار الهيكل وخراب اورشليم عالمات لبداية جديدة، قراءة لنص لوقا 
 (. 2102) 12 -10، مجلة الليتورجيا "28 -21و

  

 النقابات 

- 2118عضوة في جمعية األدب الكتابي في الواليات المتحدة األمريكية -       
2101.Society of Biblical Literature - USA 

 لبنان -عضوة في رابطة الكتاب المقدس في الشرق االوسط -       

  

 في التدريسالخبرة 

 .2102صيف . امريكا -في شيكاغو Catholic Theological Unionتدريس في  -       

 ÉcoleBiblique et archéologiqueFrançaise deتدريس في  -       
Jérusalem .وخريف  2105خريف . جامعة الكتاب المقدس والتنقيبات الفرنسية في القدس

2105 . 

 :الحاضرللكورسات التالية -2105ابل للفلسفة والالهوت، تدريس في كلية ب -       

 العهد المقدس -االنبياء      -

 الكتب الحكمية      -

 اليونانية الكتابية      -



 . معهد كلية بابل -مدخل للعهد القديم      -

ر افرام العهد القديم في معهد ما \مدخل الى الكتاب المقدس -تدريس مادة الكتاب المقدس -       
 .2105 -2101قره قوش العراق –

العهد القديم في كلية ماار افارام  \مدخل الى الكتاب المقدس -تدريس مادة الكتاب المقدس -       
 2105 -2102قره قوش العراق –

 .2105-2102كرمليس العراق  \الدورة الالهوتية–تدريس مادة الكتاب المقدس  -       

 لكيمياء واالحيااء فاي مدرساة ميارين الكاثوليكياة للمراحال االعدادياةتدريس في مختبر ا -       
 -Marian Catholic High Schoolفاي اميركاا 2112 -2112فاي السانوات الدراساية 

Chicago, USA. 

ربياع  -2110قرقاوش خرياف  -تدريس مادة التربية المسيحية في متوسطة تغلب للبنين -       
2112. 

قرقااوش للساانة الدراسااية  -بيااة المساايحية فااي ثانويااة الحمدانيااة للبناااتتاادريس مااادة التر -       
2111-2110. 

  

 


