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In preparation, MA thesis in History, University of Balamand.  
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Publications: 
 
Refereed Journal Articles  

  .١٩٩١مجلة اإلناء، البلمند، معهد القديس يوحنا الدمشقي الالهوتي، العدد األول، السنة . دراسة الهوتية: المعمودية 
  .١٩٩٣، السنة ٢مجلة النور، طرابلس، العدد . أضواء على تاريخ الكنيسة الصربية 
  .١٩٩٣، السنة ٥مجلة النور، طرابلس، العدد . المفهوم األرثوذآسي لألعجوبة 
  .١٩٩٥، السنة ٣مجلة النور، بيروت، العدد . لمحة تاريخية: يرآية اإلسكندرية وسائر أفريقيابطر 
  .١٩٩٦مجلة المنتدى، بيروت، مجلس آنائس الشرق األوسط، عدد نيسان . آنيسة إنطاآية للروم األرثوذآس: تاريخ آنائس المجلس 
  .١٩٩٧، السنة ٤دد مجلة النور، بيروت، الع. الكنيسة األرثوذآسية في عالم اليوم 
  .١٩٩٨، السنة ١مجلة النور، بيروت، العدد . نشأة أبرشية جبيل والبترون وما يليهما 
  .١٩٩٩، السنة ٢مجلة النور، بيروت، العدد . المسيحي –الحوار المسيحي  
  .٢٠٠٢، ٤مجلة النور، بيروت، العدد . للبطريرك مكاريوس الزعيم" مجموع لطيف"مخطوط  
ارونية، ـمـرآية الـريـبطـة الـريكيـيـلدامى االآـنا، غزير، رابطة قـتـرابط. وذآسـاآية للروم األرثـة أنطـيسـيون، آنشرقـون المـيـالمسيح 

 .٢٠١٢، ١٥العدد 
 

Peer-Reviewed Conference Papers 
 .٢٠١١، ٢٤البلمند، آرونوس، العدد. دوما في بالد البترون –دير القّديس شربل : آنائس أرثوذآسية في بطريرآية أنطاآية 
 .٢٠١٢، ٢٦البلمند، آرونوس، العدد. شرح أيقونة العموديَّين في دير البلمند 
، ٢٠١٣، الجزء الثاني، تموز ٨٧بيروت، مجّلة المشرق، السنة . فه من المسيحّيينـوموق) ١٣٢٨ – ١٢٦٣(د السلفّية ابن تيمية ـرائ 

 .٣٩٥ – ٣٥٣ص
 

 
Books/Book Chapters 

 .١٩٩٨س الشرق األوسط، بيروت، مجلس آنائ. دليل آنائس الشرق األوسط 
 ).ُيَعد للنشر(البلمند . دليل األبرشيات 
 .ت.البلمند، جامعة البلمند، معهد التاريخ واآلثار ودراسات الشرق األدنى، د). تحرير(مساهمة المؤرخين األرثوذآس في التأريخ  
 .٢٠٠١اغناطيوس الرابع هزيم مواقف وأقوال، البلمند، : المساهمة في آتاب 
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البلمند، منشورات . رابعـوس الـيـاآية، سيرة حياة البطريرك اغناطـرش أنطـردة الى عـمن مح: ايلي سالم. د: مساهمة في آتابال  
 .٢٠١٠جامعة البلمند، 

لـديـنـيـة الـكـنـائـس األرثـوذآـسـيـة فـي قـرنـة الـروم ، بـالد جـبـيـل ، لـبـنـان، دراسـة تـاريـخ الـعـمـارة ا: مي دايفي. د: تعريب آتاب 
 .٢٠١٣البلمند، منشورات جامعة البلمند، . فـي لـبـنـان
 .)قيد اإلعداد(قاموس للمصطلحات المعمارية الدينية  

 Christianity in Egypt and North Africa, in Michael McClymond, Wiley-Blackwell Companion to 
World Christianity, UK, Oxford (being printed). 
 
 
Others 

 ).غير منشورة( ١٩٩٣البلمند، . نشأة أبرشية جبيل والبترون وما يليهما، دراسة تاريخية سببية  
 Koinonia : du nouveau testament à la conception orthodoxe. Perspective ecclésiologique, 

Mémoire de diplôme d’études œcuméniques, Université de Genève, Suisse, 1995. 
 Les relations catholiques-orthodoxes à travers le document de Balamand, Conférence à 

l’Institut œcuménique, Suisse, 1994. 
 
 
Presentations: 

 
Conference Presentations 

" ؤرخين االرثوذآس في التأريخمساهمة الم"جدلّية الموضوعية والذاتية في التاريخ الكنسي عند أسد رستم، محاضرة ألقيت في مؤتمر  
 .٢٠٠٧آذار  ١٤- ١٢المنعقد في دير سيدة البلمند البطريرآي 

 .بيروت، الجامعة األميرآية في بيروت. ٢٠١٠آذار  ٢٠محاضرة ألقيت في الندوة التكريمية التي اقيمت في . اآلخر في فكر أسد رستم 
 La datation des manuscrits arabes du patriarcat d’Antioche. dans le cadre du colloque 

« Explorer le temps au Liban et au Proche-Orient », Beyrouth : IFPO, 19 nov. 2013. 
 .٢٠١٤آذار  ١٠اسد رستم، حياته وأعماله، أنطلياس، الرابطة الثقافية،  - حول آتاب الدآتورة لميا رستم شحاده  المشارآة في ندوة 

 
 
Seminars and Workshops 
 Cyprus, MECC meeting, 1992. 
 SYNDESMOS, consultation of Orthodox theological schools held in Belgrade, Serbia, from 16–

24 August 1997.  
 Vth International Consultation of Orthodox Theological Schools, Halki Theological School, 

Turkey, August 14-20, 1994. 
 Beyrouth, LAU, Documentation seminary, 1996. 

 .٢٠٠٨ ١ك ١٣ – ١١اليونان  –الحلقة التدريبّية للشراآة بين األديان، أثينا اإلسالمي وجمعية الدعوة اإلسالمية،  -اللقاء األرثوذآسي 
 .٢٠٠٠ – ١٩٩٦الحلقات الصيفية األربعة، جامعة البلمند، مرآز الدراسات اإلسالمية المسيحية،  

 
 

Ongoing Research 
Les iconostases des églises orthodoxes de Tripoli et d’El-Mina. 
Les iconostases de Mouallem Dibo et de Mouallem Chalhoub. 
Les orthodoxes du caza d'Aley dans le Mont Liban. 
 
 


