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 42/1/4112رئيس أساقفة كركوك والسليمانية في العراق منذ رسامته يوم  -

 . وحتى انتخابه رئيًسا ألساقفة كركوك والسليمانية 1791ينتمي إلى رهبنة اآلباء الدومنيكان منذ عام كان  -

   

 . في الموصل محافظة نينوى 2191حزيران  12 :تاريخ ومحل الوالدة -

 .1791 – 1794درس في معهد مار يوحنا الحبيب بين األعوام  -

 : وحصل على شهادتين 1797- 1792درس في فرنسا بين  -

أسطورة جسر داللي )في موضوع األساطير ( 11باريس )من جامعة نانتير ( DEA)دبلوم الدراسات المعمقة  -

 (.اخو الجسر العباسي في ز –

 (.فرنسا)في جامعة ستراسبورغ ( تاريخ العقائد في القرون المسيحيّة األولى)دكتوراه في الالهوت  -

آذار  49في ( مطران زاخو)تلقى الرسامة الكهنوتية بحسب الطقس الكلداني على يد المطران حنا بولس  -

1791 . 

 .شمعون الصفا الكهنوتي ، كمدّرس للعقيدة المسيحيّة في معهد مار1791عمل في بغداد منذ  -

 (.نشر واستيراد وتوزيع)للنشر المسيحي في العراق " دار الناصرة"مدير  -

في كاتدرائية القديس يوسف في بغداد من ( لمعلمي التعليم المسيحي" )دورة الدراسات الالهوتية"أسس وأدار  -

1792 – 4111. 

 .الهوت وتعيّن مديًرا للمناهج وأستاًذا منذئذشارك في تأسيس كلية بابل الحبريّة للفلسفة وال 1797في عام  -

 .وهو اآلن صاحب امتيازها 4111وحتى نهاية عام " الفكر المسيحي"تسلم رئاسة تحرير مجلة  1771في عام  -

 14 – 9)وهي أول مجلة مسيحية لألطفال في العراق " الفكر المسيحي للصغار"أسس مجلة  4112في عام  -

 ,(سنة

  

 المؤلفات والمؤتمرات

 . ومجالت وصحف محليّة وأجنبيّة" الفكر المسيحي"مقالة في مجلة  111أكثر من  -

 . كتاب 111ترجم عّدة كتب عن اإلنكليزيّة والفرنسيّة والسريانيّة وأسهم في نشر ما يزيد على  -

بين (. جزًءا 14) لوزارة التربية ولكافة الصفوف الثانوية والمتوسطة واالبتدائية" التربية المسيحيّة"ألف مناهج  -

 . 1779و 1772عامي 



 (. تأليف)كتاب الغنوصية، التيارات العرفانية في بداية المسيحية  -

 (.ترجمة عن اإلنكليزية)كتاب طوفان نوح  -

 (.ترجمة عن الفرنسيّة)عندما يظهر الطفل  -

 (.ترجمة عن الفرنسية)إذا كنت تبحث عن هللا  -

 (.ترجمة عن الفرنسيّة)التأمل  -

 .ألف عّدة كتب لتعليم الالهوت العقائدي في مختلف المواد التي قام بتدريسها في الدورة الالهوتية وكلية بابل -

( السورانية)باللغة الكوردية ( العهد الجديد والمزامير)أشرف على نشر أول طبعة للكتاب المقدس الكاثوليكي  -

4112 . 

ووزع في العراق أكثر من مليون ونصف نسخة  1791المقدس في لبنان واألردن منذ عمل مع جمعيات الكتاب  -

 .4111وقام بإعادة نشر الطبعة الدومنيكية للكتاب المقدس الكامل بالعربية في عام 

   ...لديه كتب أخرى ال تزال مخطوطة -

سويسرا ولبنان ووالواليات المتحدة  في فرنسا وهولندا واستراليا ونيوزلندا وفنلندا: شارك في مؤتمرات عديدة -

 .واألردن

أعطى مئات المقابالت الصحفيّة لمختلف وسائل اإلعالم المرئيّة والمسموعة والمكتوبة في داخل العراق  -

 .وخارجه

 .بغدادفي ( 4114أيلول  9 – 4من ) لمؤتمر األول للتثقيف المسيحي في العراقانظم كأمين عام  -

 1194رقم الهوية . 1772ين العراقيين منذ عضو في نقابة الصحفي

 (. ومقّره في برلين في ألمانيا) 1777عضو عامل في اتحاد صحفيي العالم الثالث منذ 

 .4111عضو في االتحاد العالمي للصحفيين الكاثوليك منذ 

  

 / البريد اإللكتروني

Mail yousifthomas@yahoo.com 
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