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 ICDPمجتمعات ال   CIDمجتمعات ال  عشوائيات القاهرة الكبرى 

 2018من  2017حتى  1998  2017حتى  1989

 

 ( ايبارشية 44) ( مجتمع اجمالي اإليبارشيات157( قطاعات )6خدمة األسقفية في )

 في املحافظات االتية:  2021خالل عام  م العملي

 اسكندرية( -القليوبية  –القاهرة  –الجيزة   –بني سويف  – املنيا  –وط أسي –سوهاج    –قنا    –األقصر  –)اسوان  

 عدد املجتمعات  اسم القطاع  م

 مجتمع (  18) الصعيد  اعلى  قطاع  1

 مجتمع (  25) الصعيد  جنوب قطاع 2

 مجتمع (  30) الصعيد  وسط قطاع  3

 مجتمع (  23) الصعيد  شمال قطاع  4

 مع مجت(  12) الكبرى  القاهرة قطاع  5

 مجتمع (  23) القناه   مدن+   الدلتا قطاع  6

 مجتمع (  26) فيرينا  القديسة  أسرة 

 

 2021حتى بداية عام  1989دمتها األسقفية من عام املجتمعات التى خ
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 ( إيبارشيات 4في ) ( مجتمع18الصعيد ) أعلى قطاع

 قطاع جنوب الصعيد قوص ونقادة في * تكرار ايبارشية 

 ظاتمالح الخروج  تاريخ املجتمع   اختيار تاريخ ICDP 2021 املحافظة اإليبارشية  املجتمعات  م

  2005   1998فبراير    أسوان داراو   1

  2005 1998فبراير    أسوان الرديسية  2

  2005   1998فبراير    نقادة وقوص العيايشة  3

  2010   2005ديسمبر    نقادة قوص العليقات  4

  2012   2005ديسمبر    األقصر العديسات  5

  2014 2009يناير    األقصر نجع سعد هللا  6

  2016 2010نوفمبر    أسوان ارينابملا  7

  2016 2012مارس    أسوان السباعية   8

  2018 2013يناير    أسوان األصالح القبلية   9

  2019 2014يناير     األقصر عزبة جاد وأرمنت   10

  2020 2015يناير    األقصر كومير    11

  2020 2015ديسمبر    أسنا وارمنت  الغريرة    12

  2020 2016يناير    أسنا وارمنت  يلةالحل   13

  2022 2017يناير  2021( 1) اسوان أسوان الحاجر    14

  2022 2017يناير  2021( 2) اسوان أسوان املعمارية    15

 ملعايير الخروج 2018نوفمبر  2021( 3) قنا نقادة وقوص  املعادي    16
ً
  طبقا

 ملعايير  2020 يناير 2021( 4) األقصر وارمنت  أسنا الكيمان   17
ً
  الخروج طبقا

 ملعايير الخروج  2020يناير  2021( 5) األقصر وارمنت  أسنا حاجر ارمنت    18
ً
  طبقا
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 إيبارشيات  (7)في  مجتمع (25)الصعيد   جنوب قطاع

 قوص ونقاده في قطاع اعلى الصعيد تكرار ايبارشية * 

 قطاع وسط الصعيد تكرار ايبارشية طما في * 

 مالحظات الخروج  تاريخ املجتمع   اختيار تاريخ ICDP 2021 املحافظة اإليبارشية  املجتمعات  م

  2006   1998فبراير    دشنا  الرحمانية   1

  2006   1998أكتوبر    البلينا  دير النغاميش   2

  2007   1998أكتوبر    نجع حمادي  املراشدة   3

  2007 1999نوفمبر    سوهاج الوسطنية  4

  2008 1999نوفمبر    جرجا  نجع القصرية   5

  2009 1999نوفمبر    أخميم  الحواويش   6

  2011   2007يناير   نقادة وقوص  نجع املسايح   7

  2013 2008يناير    أخميم  الحاجر   8

  2011 2009   أخميم  املراجنة   9

  2014 2009يناير     سوهاج نجع الشهداء    10

  2015 2009يناير     جرجا  نجع غباش ي   11

  2015 2010يناير     أخميم  العزبة والعرب    12

 بها العمل يستمر لم **   2015 2010يناير    البلينا  جنيدي نجع    13

  2016 2010نوفمبر    جرجا  الشيخ يوسف    14

  2016 2013يناير    أخميم  عرب املهدى    15

  2016 2014يناير    جرجا  املشاودة    16

  2018 2015يناير     نا البلي الشيخ مرزوق    17
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  2020 2016يناير       جرجا  البربا    18

    االقتصادي البرنامج من معرفتها ؟ !2021 2016 يناير   سوهاج  عالم  الشيخ   19

  2021 2016يناير  2021( 1) سوهاج جرجا  أوالد يحي   20

 

 تابع قطاع جنوب الصعيد

 مالحظات الخروج  تاريخ املجتمع   اختيار ريخات ICDP 2021 املحافظة اإليبارشية  املجتمعات  م

  2021 2017يناير       2021( 2)      سوهاج أخميم  الشرقيالدير    21

 ملعايير الخروج 2017نوفمبر  2021( 3)      قنا دشنا  السالمية    22
ً
  طبقا

 ملعايير الخروج 2017نوفمبر  2021( 4) سوهاج سوهاج أوالد غريب    23
ً
  طبقا

  2017نوفمبر  2021( 5) سوهاج جرجا  نةواتالز    24
ً
  ملعايير الخروجطبقا

 ملعايير الخروج 2020يناير   2021( 6) سوهاج طما حي السالم   25
ً
  طبقا
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 ( إيبارشيات 10في ) ( مجتمع30الصعيد ) وسط قطاع

 قطاع شمال الصعيدقرقاص في * تكرار ايبارشية املنيا وأبو  

 اع جنوب الصعيدية طما في قطتكرار ايبارش* 

 مالحظات الخروج  تاريخ املجتمع   اختيار تاريخ ICDP 2021 املحافظة اإليبارشية  املجتمعات  م

  2006   1998أكتوبر    طهطا نجع السك   1

نزلة عبد    2

 املسيح 
 ديرمواس 

  
 2006    1998أكتوبر 

 

  2007    1998أكتوبر    طما نجع السوق   3

  2007   1998أكتوبر    ج أبو تي دوينة  4

  2008    1998أكتوبر    أبنوب دير الجبراوي   5

  2003    1999نوفمبر    القوصية عزبة األسقف   6

  2008   1999نوفمبر    ديروط  املحمودية  7

  2008   1999نوفمبر    ملوي  دير املالك   8

  2008     2001أكتوبر    منفلوط الجاولي   9

  2010   2005ديسمبر     طهطا التوارة   10

  2011   2005ديسمبر     ديرمواس  أوالد مرجان   11

 معرفتها من  البرنامج االقتصادي    !؟2011 2005    ملوي  النسايمة   12

  2012    2007يونيو     ملوي  دير البرشا    13

  2013   2008يناير     طما نجع غبروش    14

حاجر مشطا    15

 البحرى 
 طهطا

   
 2014   2009يناير 
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  2014  2009يناير  222  املنيا وأبو قرقاص  عزبة حرز  16

  2014   2009يناير     املنيا وأبو قرقاص  عزبة روفائيل  17

  2016   2010نوفمبر     طهطا نجع أبوليلة   18

 معرفتها من البرنامج االقتصادي  !؟2015 2011    ملوي  عزبة صادق    19

 الصعيد وسط قطاعتابع 

 مالحظات الخروج  تاريخ املجتمع   اختيار تاريخ ICDP 2021 املحافظة اإليبارشية  تمعات ج امل م

 معرفتها من البرنامج االقتصادي  !؟2015 2011    املنيا وأبو قرقاص  عزبة السوق  20

   2017    2012مارس     ديرمواس  الوجاك    21

  2018   2013يناير     ملوي  الشيخ شيبيكة     22

   2019   2014يناير     طما ي الحالق   23

 معرفتها من البرنامج االقتصادي  !؟2020 2015يناير     املنيا وأبو قرقاص  العوامى   24

   2021 2016يناير  2021( 1) اسيوط أبو تيج  الشناينا    25

   2022 2017يناير  2021( 2) املنيا املنيا وأبو قرقاص  كفر لبس    26

   2022 2017يناير  2021( 3) اسيوط أسيوط الحبايشة    27

 لم يستمر العمل بها  ** 2022 2017يناير     ديروط  ببالو   28

 ملعايير الخروج 2018أكتوبر  2021( 4) املنيا ملوي  بني خالد    29
ً
  طبقا

 ديرمواس  عرذال   30
 ملعايير الخروج 2020يناير  2021( 5) املنيا

ً
   طبقا
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 ( إيبارشيات 6)في  مجتمع (23الصعيد ) شمال قطاع

 تكرار ايبارشية املنيا وأبو قرقاص في قطاع وسط الصعيد* 

 مالحظات الخروج  تاريخ املجتمع   اختيار تاريخ ICDP 2021 املحافظة اإليبارشية  املجتمعات  م

  2005    1998أكتوبر     الصف وأطفيح  دير امليمون   1

  2008    2001أكتوبر     ببا و الفشن الدير وظايط  2

  2010   2005ديسمبر     مغاغة أبو غطاس  3

  2010   2005ديسمبر     ببا والفشن  ملوكه  4

  2010   2005ديسمبر      بني سويف  الزيتون   5

  2011   2007يناير      مغاغة عزبة بطرس   6

  2011   2007يناير     ببا والفشن  عزبة نصير   7

ابراهيم عبد  عزبة   8

 السيد
 مغاغة

 
 2012   2007يناير   

 

  2012    2008يناير     العياط عزبة أبوالفار  9

  2015   2010نوفمبر     مغاغة بنى خليل   10

  2017    2012مارس     والفشن  ببا عزبة حافظ   11

  2017    2012مارس     ببا والفشن  عزبة ماركو    12

  2017   2012مارس     والفشن ببا  عزب الفنت    13

  2016    2013يناير     بني سويف  عزبة زكريا    14

   2019   2014يناير     مطاي عزبة الياسمين    15

   2020   2015يناير     مطاي عزبة فرنسيس    16

17    
 مغاغة عزبة اسحق والبلوك 

 
 2021   2016يناير   

الى  2010تم العمل بها من 

2011 

   2019   2017يناير     بني سويف  الخاليفة    18
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   2022   2017يناير  2021(  1) املنيا مطاي سمسوم    19

 

 

 تابع قطاع شمال الصعيد

 مالحظات الخروج  تاريخ املجتمع   اختيار تاريخ ICDP 2021 املحافظة اإليبارشية  املجتمعات  م

 ملعايير الخروج     2017سبتمبر  2021(  3) بني سويف  ببا والفشن  بشرى عزبة  20
ً
  طبقا

 ملعايير الخروج     2017سبتمبر  2021(  3) بني سويف  ببا والفشن  لةعزبة جلي 21
ً
  طبقا

   2020 2015يناير  2021( 4) املنيا املنيا وأبو قرقاص  والثومن  عزبة السلطان حس 22

 ملعايير الخروج 2018أكتوبر  2021( 5) املنيا املنيا وأبو قرقاص  زاوية السلطان    23
ً
   طبقا
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                                                                                                                                                                                                     ايبارشيات( 8) في مجتمع( 12) الكبرى  القاهرة قطاع

                                       (                                                                                                                            فيرينا القديسة  أسرة وخدمة  القناه الدلتا ومدن ) قطاعي في( القناطر شبين) إيبارشية  من  كل  تكرار* 

 . فيرينا القديسة أسرة خدمة قطاع في( السالم مدينة و الجيزة  وسط  و  القاهرة و الخيمة شبرا) إيبارشية  من  كل  تكرار* 

 مالحظات الخروج  تاريخ املجتمع   اختيار تاريخ ICDP 2021 املحافظة اإليبارشية  املجتمعات  م

   2004 1998فبراير     املعادي  عزبة نصر    )البساتين(   1

)منطقة  عزبة خيرهللا   2

 الطاحونة( 
 مصر القديمة 

 
   2006 1998فبراير   

دار السالم  )الجزيرة _   3

 املطبعة(
 املعادي 

 
 **   1998فبراير   

  CIDلم يستمر عمل 

 خدمت من فيرينا 

   2020 2017أغسطس  2021(  1) القليوبية شبين القناطر الخصوص  4

حوض جالل  )مؤسسة   5

 الذكاة( 
 مدينة السالم 

 ة القاهر 
   2020 2017أغسطس  2021(  2)

   2020 2017أغسطس  2021(  3) القليوبية شبين القناطر الشرقية   )التوحيد( املرج   6

املرج الغربية  )العزبة    7

 البيضاء(
 شبين القناطر

 القليوبية
   2020 2017أغسطس  2021(  4)

8 
 القاهرة  زرائب عزبة النخل 

 القاهرة 
 2020 2017أغسطس  2021(  5)

خدمت من فيرينا و)  

CID    ) 

   2020 2017أغسطس  2021(  6) الجيزة وسط الجيزة  املعتمدية  9

 خدمت من فيرينا   2020 2017أغسطس  2021(  7) القاهرة  مصر القديمة  عزبة خير هللا   )الجبخانة(    10

   2017أغسطس  2021(  8) القليوبية شبرا الخيمة  القطاوي   )بهتيم(    11
ً
   الخروج  ملعايير  طبقا

   2017أغسطس  2021(  9) الجيزة أكتوبر6 خيزة عزبة  12
ً
   الخروج  ملعايير  طبقا
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                                                                                                                                 إيبارشيات( 5)  في ( مجتمع23) القناة مدن+  قطاع الدلتا

 ( فيرينا القديسة وخدمة أسرة  القاهرة الكبرى ) قطاعي في( القناطر شبين)  إيبارشية تكرار* 

 مالحظات الخروج  تاريخ املجتمع   اختيار تاريخ ICDP 2021 املحافظة اإليبارشية  املجتمعات  م

  2007    1998فبراير     شبين القناطر حوض الحنة   1

  2006    1998أكتوبر     لبحيرة ا أبو حمره   2

  2007   1999نوفمبر     بنها وقوسنا  عزبة القسيس   3

  2007   1999نوفمبر     بنها وقوسنا  كفر النصارة   4

  2009   1999نوفمبر      شبين القناطر األقباطعزبة    5

  2009   2001أكتوبر      الشرقية كفر عوض سليمان    6

  2009   2001أكتوبر     رة البحي لبيب سليمان   7

  2011   2005ديسمبر     البحيرة  حارس  8

  2013    2007يناير     شبين القناطر الرشاح  9

  2013    2008يناير     شبين القناطر عكرشا    10

  2012   2008يناير     بنها وقوسنا  كفر صليب سليمان    11

  2015    2010يناير     الزقازيق  كفر يوسف صليب    12

  2015   2010يناير      البحيرة  الصخرة    13

  2016   2010نوفمبر     البحيرة  الزاوية والشركة   14

  2017     2012مارس       البحيرة  الخصمة    15

  2018   2013يناير     شبين القناطر عزبة الصعايدة    16

  2019   2014يناير     البحيرة  مبارك وبني سالمة   17

  2020   2015يناير  2021(  1) القليوبية شبين القناطر دي أرض سعو  18 
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  2020   2016يناير     البحيرة  عقاب ونبار 19

  2022   2017يناير  2021(  2) اسكندرية اسكندرية والخروعةاملراغي    20

 

 

 القناة مدن+  الدلتا قطاعتابع 

 مالحظات الخروج  تاريخ جتمع امل   اختيار تاريخ ICDP 2021 املحافظة اإليبارشية  املجتمعات  م

 ملعايير الخروج 2017يوليو  2021(  3) اسكندرية اسكندرية الزوايدة  21
ً
  طبقا

 ملعايير الخروج 2017يوليو  2021(  4) اسكندرية اسكندرية سكينة 22
ً
  طبقا

 ملعايير الخ 2020يناير  2021(  5) القليوبية شبين القناطر منشية الجبل األصفر  23
ً
  روجطبقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Patriarchies of Coptic Orthodox  

 

 بطريركية األقباط األرثوذكس 

Bishopric of Public Ecumenical and Social 
Serves  )BLESS) 
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 الكبرى  فيرينا( القاهرة  القديسة اسرة) خدمة مجتمعات

      إيبارشيات( 4) في مجتمع( 26) عدد  مجتمع  26 في 2017 عام الخدمة وانتهت   مجتمعات 7 في 1989 عام الخدمة  بدأت

    ( وعشوائيات القاهرة  القناة الدلتا ومدن ) قطاعي في القناطر( شبين ) إيبارشية  تكرار* 

    . القاهرة الكبرى   قطاع في( ووسط الجيزة والقاهرة  وشبرا الخيمة السالم  مدينة ) إيبارشية من كل تكرار* 

 

 

 به الخدمة تمت  الذي  السكني املربع اإليبارشية  املجتمع اسم  م
 املنشية _  بيومي أم شبرا الخيمة  شبرا الخيمة   1

 الطويل  عرب القاهرة  عزبة النخل )أ(  2

 الجنينة أرض القليوبية لنخل )ب( عزبة ا  3

 عدس عزبة_  القصب  حوض_  الفالحة شبين القناطر املرج الشرقية  4

 السعيد_  املعاجيني_  الشوافعه شبين القناطر املرج الغربية  5

 العصارة  القاهرة  عين شمس الشرقية  6

 عاطف عزبة القاهرة  عين شمس الغربية  7

 الكابالت _ الرشاح القاهرة  املطرية   8

 الشركة  أرض_  الجوافة أرض شبين القناطر الخصوص  9

 رجيله أبو مدينة السالم  رجيلهأبو    10

 املليحة القاهرة  حدائق القبه   11

 عزت  حكر شرق السكة  الشرابيه )أ(    12

 مهمشه شرق السكة  الشرابيه )ب(   13

 الشادر شرق السكة  القصيرين    14

 األميرية_  الشركة أرض_  الورد عزبة شرق السكة  شرق السكة    15

 الحافظيه _  جرجس عزبة القاهرة  شبرا )أ(   16

 الفرج  أبو_  الصفيح عزبة القاهرة  شبرا )ب(    17

 الطويل  حوض مدينة السالم  مؤسسة الزكاة )أ(    18

 جالل  حوض مدينة السالم  مؤسسة الزكاة )ب(   19

 ق الورا جزيرة  شمال الجيزة جزيرة الوراق     20

 البصراوي _ بشتيل شمال الجيزة امبابة    21

 الحضر  وراق شمال الجيزة وراق الحضر    22

 العرب  وراق شمال الجيزة وراق العرب    23

 العمرانية _  الطوابق وسط الجيزة  فيصل    24 

 سالم  عرب حلوان واملعصرة  حلوان   25

 النور  مدينة السكة  شرق  النور  مدينة   26


