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 .1960مواليد باطنايا من 

 .1973-1972دخل المعهد الكهنوتي البطريركي في بغداد عام 

 .1979-1978أكمل دراسته المتوسطة واالعدادية عام 

 .1983-1982أكمل دراسته الفلسفية والالهوتية عام 

 .5/12/1982نال الدرجة الكهنوتية بتاريخ 

 .1986-1983 القوش من عامكنيسة خدم في 

 .1993-1987مسقط رأسه باطنايا من عام كنيسة خدم في 

 الكمال الدراسات العليا. 1993سافر الى روما عام 

 .1998-1997حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الكنسي من المعهد الشرقي في روما عام 

 ويعتبر أول كاهن عراقي يحصل على هذه الشهادة.

حيث  2014وأستاذ القانون فيها لحد عام  1998وت عام بابل للفسلفة والالهُعّين معاون عميد كلية 

 قدم استقالته االدارية والتعليمية بسبب مسؤولياته الكثيرة.

 .الميكانيك( -راعياً لكنيسة مار يعقوب أسقف نصيبين )حي آسيا 2001-1999ُعّيِّن عام 

 .2013-2001ّعّيِّن راعيا لكنيسة مار توما الرسول )النعيرية( عام 

 رئيسا لمحكمة بداءة بغداد الكنسية الكاثوليكية الموحدة. 2001ام عُعّيِّن 

نُقلت خدماته من ايبارشية بغداد الى ايبارشية أربيل للتفرغ في العمل بمحكمة البداءة  2014عام  

 .التي تم نقلها من بغداد الى أربيل بسبب الوضع األمني الكنسية الكاثوليكية الموحدة

 

 بق وأن نشر لألب سالم ساكا مجموعة كتب:س

 .2002التهيئة للزواج وشرعية االحتفال به، منشورات كلية بابل للفلسفة والالهوت، بغداد  -1

 .2003دليل الزواج المسيحي، منشورات كلية بابل للفلسفة والالهوت، بغداد  -2

 . 2003الكلدانية، بغداد العجز النفساني وعهد الزواج، منشورات كنيسة مار كوركيس  -3

 . 2004س. ج في القانون الكنسي/ الجزء األول، منشورات مركز جبرائيل دنبو الثقافي، بغداد  -4

األسرار في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية )الكاثوليكية(، منشورات مركز جبرائيل دنبو  -5

 . 2005الثقافي، بغداد 

 . 2005ئيل دنبو الثقافي، بغداد أنا وأنت والحّب، منشورات مركز جبرا -6

 .2006س. ج في القانون الكنسي/ الجزء الثاني، منشورات كلية بابل للفلسفة والالهوت، بغداد  -7



 .2007روحانية الزواج المسيحي، أربيل  -8

 .2007الخطبة والزواج، أربيل  -9

كلية بابل للفلسفة والالهوت،  المؤسَّسات الكنسية )البطريركية، اإليبارشية، الرعيَّة(، منشورات -10

 . 2009بغداد 

 .2009الخطبة والزواج، طبعة منقحة، منشورات معهد شمعون الصفا الكهنوتي، أربيل  -11

 . 2010الزواج الصحيح، منشورات معهد شمعون الصفا الكهنوتي، أربيل  -12

 . 2011لالهوت، بغداد العائلة المسيحيَّة "كنيسة بيتيَّة"، منشورات كلية بابل للفلسفة وا -13

 . 2012المحاكم الكنسيَّة، مصالحة وعدالة، منشورات إيبارشية أربيل الكلدانية، أربيل  -14

 .2014"العائلة المسيحية، تحديات وآفاق"، منشورات كلية بابل للفسلفة والالهوت، بغداد  -15

 .2016ي، أربيل "دوائر الكنيسة البطريركية"، منشورات معهد شمعون الصفا الكهنوت -16

كما ولألب سالم مقاالت عديدة نشرت على صفحات مجالت: نجم المشرق، الفكر المسيحي، ربَّنوثا، 

 الزنبقة، األفق. 

 


