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  المطران بولس مطر
 رئيس أساقفة بيروت للموارنة

 
 .انبنل-شوفقضاء ال-ولد في الناعمه  :1491اط شب 1

سة البطريركية درفي الم ويةثانوالبتدائية الا هعلومأنهى  :1491-1414
 .ةبكالوريا لبناني -وفي سيدة الجمهور لآلباء اليسوعيين

 يإجازة ف)روت بي ييسوعيين فاليوسف لآلباء  سة في جامعة القديعلوم الهوتيَّ :1414-1451
 (.الالهوت

 (فلسفةالماتريز في )ت روبي يفلسفة في كلية اآلداب الفرنسية العليا فالعلوم في   :1455-1491
 باريس -جامعة السوربون فلسفة منحصل على دكتوراه في الفي باريس حيث أقام  :1491-1491

 (.رث جان جاك روسوإالسيادة الشعبية في : بعنوان. )6
 .تروبي ية فنيحكمة المارولمدرسة ال ارئيًس ثمَّمديًرا ومن   :1491-1411
تعاون و .لبنان-ا لكاريتاسرئيًس ه مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك في لبنانانتخب :1411-1441

 . في فرنسا  Secours Catholique de l’Egliseمع 
 .بكركي يف نيروالما ريرككيًّا عاًما للبطربطريونائًبا  مطراًنا شرفيًّا لطرسوس انتخب  :1441-1445
 .زالية وما نيت الماروانتخب مطراًنا ألبرشية بيرو    :1445

 
 :ليهأوكلت إتي المهام والمسوؤليات ال

 
   يوف ةنيابنالجامعة اللفي يوسف،  سجامعة القدي يلفلسفة السياسية فاستاذ في أ   :1491-1411

 .كالكسلي–قدس الالروح جامعة   
  .شرق األوسطالفي مجمع كنائس  المارونيةممثاًل للكنيسة   :1141-1441
 البطاركة واألساقفة  من قبل مجلسالمسكونية رئيًسا للجنة األسقفية للعالقات انتخب   :1441-1111

 .انبنل يالكاثوليك ف    
 المارونية ولجمعية راهبات  نياتاالثاني زائًرا للرهب سحنا بوليو ابابالقداسة  نهعيَّ  :1441-1111



 .اتالصليب اللبناني    
في  ولى دوراتهالذي عقد أ ارونيبطريركي المالمحضِّرة للسينودس العضو في اللجنة  :1445

 .3002ن راحزي
برو سة سمؤ إطارالسرياني في ذات الطقس كنائس الة في حوار المارونيممثاًل للكنيسة  :1449

 .المسكونية في فيينا وما يزال Pro Orienteورينتي أ
 .يزالوما عضو في السينودوس الدائم للكنيسة المارونية     :1441
روت جديدة التابعة ألبرشية بيالفرنكوفونية الحكمة الجامعة لس، باٍن وعميد مؤسِّ :1111

منذ عام عينها ة رشيألباسته سَّألحقوق الذي لتدريس ا العاليلة للمعهد مكمِّوالالمارونية، 
5781  . 

 .ا لمجلس كنائس الشرق األوسطانتخب رئيًس    :1119
 البطاركة واألساقفة  بل مجلسق ة منيكيولا للجنة األسقفية للمدارس الكاثانتخب رئيًس    :1114

  . انبنل يوليك فالكاث    
 .قفية لوسائل اإلعالم في لبنانانتخب رئيًسا للجنة األس    :1111
ُعيِّن من ِقَبل قداسة البابا بندكتس السادس عشر عضًوا في المجلس الحبري للتبشير  :1111

 .الجديد
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 .ان هذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بها صاحب العالقة: مالحظة


