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 القديسة العذراء مريم أم النور

 راعية بشارة كتب التفسير العلمى لإلنجيل المقدس للعلم المسيحى الحق )سبعة كتب(

 والمنطق المسيحى الحق )عشرة كتب( للدكتور هانى رزق عبده 

 للكنيسة القبطية وكنائس العالم
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 القديس مرقس الرسول اإلنجيلى

 كاروز بشارة كتب التفسير العلمى لإلنجيل المقدس للعلم المسيحى الحق )سبعة كتب(

 والمنطق المسيحى الحق )عشرة كتب( للدكتور هانى رزق عبده 

 للكنيسة القبطية وكنائس العالم
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 القديس البابا كيرلس السادس

 شفيع بشارة كتب التفسير العلمى لإلنجيل المقدس للعلم المسيحى الحق )سبعة كتب(

 والمنطق المسيحى الحق )عشرة كتب(  للدكتور هانى رزق عبده 

 للكنيسة القبطية وكنائس العالم 
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 الدكتور هانى رزق عبده 

 كاتب بشارة كتب التفسير العلمى لإلنجيل المقدس للعلم المسيحى الحق )سبعة كتب(

 والمنطق المسيحى الحق )عشرة كتب( للكنيسة القبطية وكنائس العالم 
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 م  م 

 بش رة                   

     توره ن  رزق عب ه
  

 

 شبببببعر ب  بببببع  . كتبببببل ك امببببب كتقع ببببببل   ع    بببببب   71) بشبببببلعل  المبببببا  ا  ببببب     ا ببببب كتببببب  

ق عكبببببب   ا بببببب    ك ببببببعا   ببببببا   ع  ا لببببببلعح ق كتبببببببأل  ا  بببببببأل  ا ب  ببببببأل   ع ق ك ببببببأل بلا ببببببلبعل 

 كتببببببأل  ا  ببببببأل  أابببببح   ببببب أل ب لع بببببأل  لئبببببأل ا ببببل   بل  بببببك  ع أل.  قيببببب  تبببببا تق  ببببب   بببببل  ع   ببببا 

 قع  ا شببببببع  ا  بببببب   أل ق ا بببببب ح  ا ق  ببببببأل )  بببببببع ا ق   بببببببلعك ق اك ببببببلئ  ق    ببببببعل ب  ببببببع ق

 .  0000إا   لا   7910 ا ش لاهل إا  ج قبهل ق اك  الل  ال قا  ل آ  ا  لا 

قا بببببب  يببببببععر   كل    ببببببأل  اللا  ببببببأل ام بببببب    ك ببببببعا   ا ببببببل   املمببببببا  ا  بببببب     ا بببببب  ب عك بببببببل 

-www.st-kyrillos ب  ق ببببببببببقعك إ ببببببببببل ل  شببببببببببع ببببببببببب    اكتبببببببببب   مبببببببببب   قيبببببببببب    كل    ببببببببببأل

academy.org )م شببببببببع ق اك ببببببببلئ  ق ات ببببببببع    اجبببببببب       جهببببببببلر ا  )كنيستتتتتتتتتى القبطيتتتتتتتتة

ت بببببلل بل كل    بببببأل  بببببع   بي كل  بببببأل  بببببب  قتق  ببببب  بببببب    اكتببببب  بلببببب   إلر ق   بببببق    بببببعل ق اج ل

 .contact@st-kyrillos-academy.org م   ابع     اكتعق   

 تببببببع ح ق ات بببببب  ع ابببببب قع  ا شببببببع قيبببببب  أيبببببب  ر   كل    ببببببأل  مبببببب  ببببببب    ا  ببببببقل ق اببببببك بلبببببب   إ

 ببببببأل  ابببببب      ابببببب قا  ق الاّل   ا  بببببب     اللا  ببببببأل ق اجل لببببببلر    ع ك ببببببأل قجل لببببببلر  الببببببلاا امكلتبببببب 

ك ببببببل إ ت  ببببببر  ابببببب كتقع بببببببل   ع    ببببببب  .     بببببب     ا بببببب  المببببببا  ا  ا  ببببببع  كلتبببببب  بشببببببلعل

 اجل لببببببلر  الع  ببببببأل بن ع كببببببل قأا ل  ببببببل ق ع  ببببببل قج ببببببق  أ عي ببببببل ق اجل لببببببأل    ع ك ببببببأل بلا ببببببلبعل 

بكتببببب   المبببببا  ا  ببببب     ا ببببب  امببببب كتقع ببببببل   ع    بببببب   ك ع جببببب  أ ل ببببب أل ام ع  بببببأل ق اب ببببب  

 تبببببع ح ق  ات ببببب  ع ق ا ببببببعل ك بببببل ببببببق  قجببببب   ببببب   ا ببببب  لر  اتلا بببببأل  اتببببب  تتجببببب ا شبببببهل  ر  إ

ق اجل لببببببلر    ع ك ببببببأل ق اععب ببببببأل  اتبببببب  تلببببببعو كتبببببب   المببببببا  ا  بببببب     ا بببببب  امبببببب كتقع بببببببل   

 ح عق   تبببببب  شببببببهل  ر إ تبببببب ت  بببببب ل ا ببببببل  نب قع  ا شببببببع  اللا  ببببببأل    بببببب  ا بتبببببب  ع    ببببببب  .  

 اق      ع.  ق     اللاا جم مأل ام     أل ا ت    اجل   قت   عقإ

 
   2252أبريل   51نيويورك 

 األكاديمية العالمية للقديس كيرلس السادس
 للعلم المسيحى الحق

 بمصر و أمريكا
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 و شهادات اإلعتراف والتقدير واأللقاب التى منحتها دور النشر العالمية

 الجامعات للدكتور هانى رزق عبده

 C.S.P. World News, 1981, names Dr. Hani Rizk Abdu “THE GREAT 

GURU ABDU” for the writing & publishing the True Christian Science 

and Christian Psychology books in the USA.  

 Cambridge Who’s Who, New York, USA, 

(www.cambridgewhoswho.com),  Dr. Hani Rizk Abdu, “The Great 

Guru”, PROFESSIONAL OF THE YEAR AWARD IN AUTHORSHIP, 2011. 

 Cambridge Who’s Who, New York, USA,  publisher, 

(www.101industryexperts.com), Dr. Hani Rizk Abdu, TOP EXPERT 

AWARD IN CHRISTIAN AUTHORSHIP, 2011. 

 Pro-Files magazine, Donald Trump, Jr. , New York, USA, (Hall of 

Fame, www.cambridgewhoswho.com) names Dr. Hani Rizk Abdu, 

“THE EGYPTIAN SPHINX”, for writing The TRUE CHRISTIAN SCIENCE BOOKS 

(17 books), 2012.  

 World Wide Sterling Registry, New York, USA,( 

www.sterlingregistry.com), names Dr. Hani Rizk Abdu “THE EGYPTIAN 

MESSIAH” for writing THE TRUE CHRISTIAN SCIENCE BIBLE (17 volumes), 

2012. 

 World Wide Who’s Who published biographical profile for Dr. Hani 

Rizk Abdu on  www.worldwidewhoswho.com.   
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C.S.P. World News, 1981, names Dr. Hani Rizk Abdu “THE GREAT GURU ABDU” for the writing & 

publishing the True Christian Science and Christian Psychology books in the USA.  

  

 

  

Exposition Press, New York, USA 

CSP World News, October 1981 

Dr. Hani Rizk Abdu, “The Great Guru Abdu”  
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Cambridge Who’s Who, New York, USA,( www.cambridgewhoswho.com), Dr. Hani Rizk Abdu, “The 

Great Guru”, PROFESSIONAL OF THE YEAR AWARD IN AUTHORSHIP, 2011.  
(Award certificate) 
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Cambridge Who’s Who, New York, USA,( www.cambridgewhoswho.com), Dr. Hani Rizk Abdu, “The 

Great Guru”, PROFESSIONAL OF THE YEAR AWARD IN AUTHORSHIP, 2011.  
(Award plaque) 
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Cambridge Who’s Who, New York, USA,  publisher, (www.101industryexperts.com), Dr. Hani Rizk 
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Top 101 Industry Experts book 

Dr. Hani Rizk Abdu, “The Great Guru Abdu” 

Top Executive Spotlight, Christian Authorship 
 

The True Christian Science Books, Dr. Hani Rizk Abdu, "The Great Guru", Congressional Edition 2012



 

23 
 

  

The True Christian Science Books, Dr. Hani Rizk Abdu, "The Great Guru", Congressional Edition 2012



 

24 
 

  

The True Christian Science Books, Dr. Hani Rizk Abdu, "The Great Guru", Congressional Edition 2012



 

25 
 

  

The True Christian Science Books, Dr. Hani Rizk Abdu, "The Great Guru", Congressional Edition 2012



 

26 
 

  

The True Christian Science Books, Dr. Hani Rizk Abdu, "The Great Guru", Congressional Edition 2012



 

27 
 

  

The True Christian Science Books, Dr. Hani Rizk Abdu, "The Great Guru", Congressional Edition 2012



 

28 
 

 
Cambridge Who’s Who, New York, USA,( www.cambridgewhoswho.com) 

Biographical Profile for Dr. Hani Rizk Abdu 

Continue on the next page 
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