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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-7-31  السبت
 

 كود الخبر

  بداٌه اولً محاضرات الالهوت لالباء الدومنٌكان مع الشباب

٩١1٢ٌولٌو  11   

بدأت الٌوم اولً محاضرات الالهوت لالباء الدومنٌكان بحضور بعض من . كتبت دٌنا عادل _ المكتب االعالمً الكاثولٌكً بمصر

عاما و االب چون جبرٌل و االخ مٌنا عبد المسٌح و  1١الشباب الكنسً من الكنائس المختلفه محددٌن بالسن االدنً للحضور 

، تضمن الٌوم ورشه عمل حول العدٌد  االب جودت بممر دٌر االباء الدومنٌكان بالعباسٌه و عنوانها اراده هللا و حرٌه االنسان

  من االسئله و اهمها سؤال"  هل هللا ٌسمح بالشر ؟ "مع االب چون دروٌل الدومنٌكانً

 و ذلن ضمن سلسله محاضرات تحت عنوان " تعلم الكثٌر عن الالهوت مع االباء الدومنٌكان " .

 اللٌنن الجرٌدة م

 بوابة اخبار الٌوم  .1

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2880451/1/-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9--

%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA-

%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8 

 

 الٌوم السابع  .٩

https://www.youm7.com/story/2019/7/12/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-
%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-

%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/4330516 
 

 البوابة نٌوز  .3
https://www.albawabhnews.com/3660347 

 

 األلباط المتحدون  .4

https://www.copts-united.com/3784/476253/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-
%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA-
%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8 

 

 وطنى  .5

https://www.wataninet.com/2019/07/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-
%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA-

%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7/ 

 

 شفممنا  .6
http://qatar.shafaqna.com/AR/AL/2392298 

 

 الدستور  .7
https://www.dostor.org/2715723 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-7-31  السبت
 

 كود الخبر

 الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً خدمة المجتمع: لافلة طبٌة

لافلة طبٌة بحً شبرا الخٌمة،  ٩١1٢ٌولٌو  1٩الٌوم الجمعة الموافك نظم مكتب دٌاكونٌا التابع لبطرٌركٌة األلباط الكاثولٌن، 

األطفال –نساء  -الباطنً وأمراض الملب  -حٌث تضمنت المافلة بعض التخصصات الطبٌة ) الرمد  ) 

  شهدت المافلة إلبال جٌد جدا من سكان المنطمة

همٌة الخدمات التً تمدمها الكنٌسة للمجتمع وان هذه وفً تصرٌح لألب / كٌرلس  نظٌم مسئول مكتب دٌاكونٌا، اكد علً أ

 الخدمة تستمر بشكل دوري، حٌث ٌموم المكتب كل شهرٌن بمافلة بمنطمة من المناطك الشعبٌة بالماهرة.

 اللٌنن الجرٌدة م

 بوابة اخبار الٌوم  .1

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2880574/1/%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF..-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-

%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9 

 

 الٌوم السابع  .٩

https://www.youm7.com/story/2019/7/12/%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-

%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9/4330967 
 

 األلباط المتحدون  .3
https://www.copts-united.com/Article.php?I=3785&A=476368 

 

 البوابة نٌوز  .4
https://www.albawabhnews.com/3660376 

 

 مصر األن  .5
https://www.misr-alan.com/2725290 

 

 الهالل الٌوم  .6
https://www.alhilalalyoum.com/410395 

 

 صوت بالدى  .7
http://voiceofbeladynews.com/egypt/838186.html 

 

 أخبارنا الٌوم  .١

https://www.akhbarelyaom.com/2011870/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-
%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84 

 

 خبر مصر  .٢

http://www.khabarmasr.com/news/get_news/2928698/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%
B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-
%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9 

 

 البٌان نٌوز  .1١
https://www.elbayan-news.com/795004 

 

 العرب الٌوم  .11

https://www.arabyoum.com/egypt/11142920/%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-

%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-7-31  السبت
 

 أخر خبر  .1٩

https://www.akherkhabrtoday.com/egypt-news/2840012/%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-

%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9 

 

 شبكة سبك  .13
https://sabq-sa.com/egypt/post-5941978 

 

 خبر الٌوم  .14

http://www.khabaralyoum.com/news/get_news/2037004/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D
8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-
%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9 

 

 خبر تن  .15
https://news.akhbarten.com/egypt/2673166.html 

 

 اٌجى سعودى  .16

https://www.egysaudi.com/world/5112523/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9 

 

 بلد نٌوز  .17

https://www.bald-news.com/egypt/7172903/%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-

%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9 

 

1١.  
أبو ظبى 
 األخبارٌة

https://abudhabi-news.com/egypt/5112540/%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-

%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9 

 

 الجورنال  .1٢
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=13251510 

 

 أخبارن  .٩١

http://www.akhbarak.net/articles/37089087-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85?sec=Analysis&src=%D8%B5%D8%AF%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%
A8%D9%84%D8%AF 

 

 مصراوى  .٩1

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/7/12/1600129/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9
%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-
%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9 

 

 الشروق  .٩٩
https://cms.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072019&id=4929e8fc-6b2b-4644-abcb-

a68c8056c480 

 

 وطنى  .٩3

https://www.wataninet.com/2019/07/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-
%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8/ 

 

 الفجر  .٩4
https://www.elfagr.com/3654899 

 

 صحافة   .٩5
https://www.sahafahn.net/show5485220.html 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-7-31  السبت
 

 كود الخبر

بمصر الجدٌدة تبدء تدرٌب الساده المعلمٌن -مدارس سان جورج لأللباط الكاثولٌن     

٩١1٢ٌولٌه  13الماهرة   

   نظمت وحدة التدرٌب بمدارس سان جورج

ٌولٌو برنامج تدرٌبً للساده المعلمٌن وٌستمر علً مدار اسبوعٌن 1١من اول امس الخمٌس   

كان الٌوم االول حول ) األلعاب التعلٌمٌه وتدرٌس الرٌاضٌات( لام بتنشٌط التدرٌب االستاذ / جمال فتحً الموجه العام  

لتدرٌب فً الٌوم الثانً االستاذة / سعاد مٌخائٌل المدرب بالمركز الثمافً الفرنسً تحت عنوان ) بالمدارس التجرٌبٌه ولامت با

وتكامل المناهج( لمدرسً العلوم واللغة االنجلٌزٌه والرٌاضٌات ٩1تلمٌذ المرن ال  ......  

المدارس الكاثولٌكٌه هذا ولد شارن فً التدرٌبٌن مدرسً مدرسة سان جورج بمصر الجدٌدة باالضافة الى بعض مدرسً  

كل الشكر للسادة المدربٌن لمجهودهم لتنشٌط اللمائٌن والشكر موصول للمتدربٌن  اذ كان تفاعلهم ذو اثر بالغ لنجاح  

 اللمائٌن......

 اللٌنن الجرٌدة م

 األلباط المتحدون  .1
https://www.copts-united.com/Article.php?I=3785&A=476365 

 

 الكاثولٌكٌة  .٩

http://catholic-eg.com/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-
%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-
%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-
%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-7-31  السبت
 

 كود الخبر

 (مؤتمر شباب ثانوي االٌبارشً لمنطمة المناة وشرق الدلتا وسٌناء بعنوان )انا هو

٩١1٢ٌولٌه  13الماهرة   

ب النٌافه االنبا مكارٌوس توفٌك ألٌم مؤتمر شباب ثانوي االٌبارشً لمنطمة المناة وشرق الدلتا وسٌناء تحت رعاٌه صاح

١/13بعنوان )انا هو( وتحت شعار ٌسوع المسٌح هو هو امس والٌوم والً األبد )عبر ) 

دراوس فوزي  منشط مكتب ، باشراف االب ان 11/ 7الً 7/١حٌث اجتمع الشباب  فً رأس البر بٌت المحبه فً الفتره من 

 التعلٌم المسٌحً االٌبارشً

 تناول المؤتمر موضوعات متنوعة بٌن الكتاب الممدس والعمٌدة مع ورش عمل والعاب وفٌدٌوهات تعلٌمٌة.
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