السيرة الذاتية
لنيافة الحبر الجليل االنبا بوال
مطران طنطا وتوابعها
 -1اإلسم -:األنبا بوال بالميالد  /عزمى أنيس أسعد .
 .1ولد فى  1951/8/23بمدينة كفر الشيخ .
 .2حاصل على بكالوريوس علوم شعبة جيولوجيا عام 1974
بتقدير جيد جدا.
 .3تم تعيينه باحث بالمركز القومى للبحوث ( جيوفيزيقا ) .
 .4التحق بدير البرموس فى  1976/3/17م
 .5صار راهبا بدير البرموس بإسم الراهب توما البرموسى
فى  1976/4/24م
 .6تمت سيامته كاهنا بدير البرموس فى . 1976/6/4
 .7تمت سيامته قمصا فى . 1977/5/28
 .8تمت سيامته خورى إيبسكوبوس " أسقف للقرى" فى
1977/5/29
 .9سيم أسقفا عاما فى  1980 /5 /25م أستمر فى الخدمة
مع نيافة األنبا بيشوى بدمياط وكفر الشيخ والبرارى من
 1977/5/29وحتى سيامته أسقفا لطنطا
 .10رئيس المجلس اإلكليريكى العام لألحوال الشخصية لألقباط
األرثوذكس داخل مصر وخارجه منذ مارس  1989م ثم
رئيسا للمجلس اإلكليريكى ألسيا وأستراليا حتى
. 2018/6/30
 .11تمت سيامته أسقفا لطنطا وتوابعها فى 1989 /6/18

 .12تمت ترقية نيافته مطران لطنطا وتوابعها فى
2018/11/25
 .13مشرف على كنيسة األنبا ابرآم ببرايتون بإنجلترا منذ عام
 2003وحتى األن
 .14مدير الكلية اإلكليريكية بطنطا .
ُ .15محاضر بالكليات اإلكليريكية فى كل من ( القاهره –
األسكندرية – نيوجيرسى – فرانكفورت بألمانيا– فيينا
بالنمسا  -باريس بفرنسا  -الكويت ) .
ُ .16محاضر بمعهد الرعاية بالقاهرة .
ُ .17محاضر بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة .
 .18ممثل الكنيسة القبطية بالجمعية التأسيسية للدستور عام
. 2012
 .19عضو لجنة الخمسين للدستور عام  . 2013حيث كان
لنيافته الدور األكبر فى إستصدار أول قانون فى تاريخ
مصر لبناء وترميم الكنائس والذى أعتمد بقرار جمهورى
بتاريخ  28سبتمبر  2016بعد موافقة مجلس النواب عليه
.

 +مؤلفاته المنشورة -:
.1

الكتاب المقدس والعلم ( ثالث أجزاء) وهم  :أيام الخلق ،
الطوفان –يونان والحوت  ،العلم وحتمية وجود هللا .

.2

األسرة المسيحية ( جزءان ) ( األسرة المسيحية – اإلعداد
للزواج من خالل رؤية مسيحية )
 -3األسرررة المسرريحية المثاليررة (  4أجررزاء) وهررم  -:العمررل
اإللهررى فررى الررزواج المسرريحى – األسرررة المسرريحية أيقونررة
حررب – الوحدانيررة بررين الررزوجين – الوالديررة مسررةولية أمررام
هللا والكنيسة .

.1

كما نشر مقاالت كثيرة بمجلة الكرازة .

.2

عدة كتيبات للشباب فيما يخص األسرة (  8أجزاء)من واقرع
خبرررة نيافترره بررأمور األحرروال الشخصررية وعناوينهررا ( جبتيرره
بكررام – إبررن أمرره – أصررطاد سررمو وقررول طر – تصررريف فررى
قفررص اإلتهررام – يتررزوج ببطاقررة أخيررة – علررى برراب كنيسررة
برررجن طفررل يقرررر الررزواج مررن أمريكيررة  -حتحصررلها علررى
مصر ولكن على العباسية )
وقد تم ترجمة بعض كتب نيافته للغة اإلنجليزية .

أهم إنجازات نيافة األنبا بوال-:
 .1قام بسيامة أكثر من  40من األباء الكهنة .
 .1أنشررأ مستشررفى " سرران بررول كلينررو " وهررو متخصررص ألجررراء
الفحوصات الطبية الالزمرة قبرل الرزواج وأيضرا العرالج المجرانى
(إلخرروة الرررب ) وبهررا الكثيررر مررن التخصصررات األخرررى لعررالج
الشعب بمصروفات رمزية مع الخدمة المتميزة
 .2أهررتم أهتمامررا خاصررا برردير الشررهيد العارريم مارمينررا بإبيررار بإبيررار
حيررث تررم تشررييد وإفتترراب مركررز كبيررر للترردريب المهنررى ويقرروم
المركز بتعليم وتدريب وإنتاج ألغلب المهن الفنية ( ميكانيكيرة
– خراطة – نجارة – حردادة – نقاشرة – تمرريض – كهربراء –
كمبيوتر – تبريد وتكييف  ...إلخ )  ،وتم إفتتاب مبنى للخردمات
والمررررؤتمرات وتررررم تأسيسرررره علررررى أعلررررى مسررررتوى لخدمررررة
المؤتمرات المميزة .
 .3قررام نيافتررره بتشررركيل مجموعرررة كبيرررة مرررن اللجررران العامرررة فرررى
اإليبارشية وعددها  43لجنرة حيرث تهرتم كرل لجنرة بقطران مرن
قطاعات الخدمة المتنوعة ويقوم نيافته بمتابعة أنشطة اللجان
المختلفة بنفسة .
 .4تم عمل الئحة مالية وإدارية منذ عام  1994وترم تجديردها
عررردة مررررات للبررراء الكهنرررةلتحقيق اإلسرررتقرار لهرررم وألسررررهم
وأيضررا الئحررة ماليررة وإداريررة لمرروافى وعمررال الكنررائس وكررل
فرون وأنشطة الخدمات التابعة للمطرانية منذ عام .1994
 .5قررام أيضررا بتكرروين لجنررة مركزيررة لرعايررة إخرروة الرررب " لجنررة
الرعاية " والتى تتولى رعاية إخروة الررب بجميرع إحتياجراتهم
والتى ينبثق منها عشرة لجان فرعية.

 .1قام وألول مرره فرى الكررازة المرقسرية بعمرل الئحرة إنتخراب
أعضررراء مجرررالس الكنرررائس منرررذ عرررام  1994وترررم تطبيقهرررا
بالفعل وأيضا الئحرة إلنتخراب أمنراء وأمينرات خدمرة التربيرة
الكنسرررررية واألمنررررراءالعموم منرررررذ عرررررام  , 2003فأصررررربحت
إيبارشية طنطا وتوابعها رائدة ونموذجا يحتذي به
 -8تأسرريس أول مطرانيررة اليكترونيررة فررى كررل مجرراالت الخدمررة
باإليبارشية .
 .1بفضررل حكمترره وعالقترره الطيبررة مررع المسررةولين بالمحافاررة
وخارجها تم تجديد وترميم جميع كنائس اإليبارشية إلضرافة
بعرررض مبرررانى الخررردمات بهرررا كمرررا ترررم تجديرررد مبنرررى الكليرررة
اإلكليريكيررة بطنطررا وتررم إفتتاحرره كمررا تررم إنشرراء مقررر جديررد
للمطرانيررة علررى أعلررى مسررتوى بطنطررا لخدمررة العديررد مررن
أنشررطة المطرانيررة والكنررائس وتررم إفتتاحرره بيررد قداسررة البابررا
تواضروس الثانى فى  4يناير . 2017
 -10جررارى إنشرراء أكبررر مركررز لرعايررة ذوى القرردرات الخاصرررة
Down Syndrom
يهدف إلى إقامة كل من هم فوق  18سنه .
رعاية يومية لمن هم أقل من  18سنه .
خدمة أمهات ذوى القدرات الخاصة .
معهد إلعداد الخدام والعاملين فى هذا المجال
وستقدم الخدمة لكل الفةات من الجنسين من أبناء
الوطن مسلمين ومسيحيين مجانا .

