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يومًيا.. "أنا بخ اطمئنوا" بمؤسسة املرأة والذاكرة

 الجمعة 05/مايو/2017 - 09:40 م

م الجارحي  مر

list.aspx?/) معرض  فعاليات  يومًيا  تستمر 

اطمئنوا" بخ  "أنا   (kw=562&kwn=%u0645%u0639%u0631%u0636&exp=2512911

البوابة اليت

(/) 

رئيس مجلس اإلدارة
ر ورئيس التحر

عبد الرحيم ع

ر التنفيذي رئيس التحر

أحمد الخطيب

البحث
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list.aspx?/) املعرض  يقدم  حيث  الجارى،  مايو  من   23 الـ  حتى  والذاكرة،  املرأة  بمؤسسة 

(kw=562&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0639%u0631%u0636&exp=2512911

ة عن النساء والعمل والِحراك. حكايات قص

list.aspx?/) بمصر  والذاكرة  املرأة  مؤسسة  ب  ك  مش عمل  نتاج  املعرض 

املرأة  متحف   ،(kw=300&kwn=%u0628%u0645%u0635%u0631&exp=2512911

نيلسون  سينثيا  ومركز  وبولوجيا  األن ووحدة  للحوار،  املصري  الدنمار  واملعهد  الدنمارك، 

list.aspx?/) الجامعة 

(kw=298&kwn=%u0627%u0644%u062C%u0627%u0645%u0639%u0629&exp=2512911

list.aspx?/) بالقاهرة  كية  األمر

kw=293&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0642%u0627%u0647%u0631%u0629&exp=2512911

list.aspx?/) باألردن  طراز  ومركز 

(kw=561&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0623%u0631%u062F%u0646&exp=2512911

وورشة املعارف بلبنان.

"زوج سحر نصر": ورثت مليارات.. واستثمارا الجديدة 400 مليون
 منذ حوا 9 ساعات

(2684584/)

"اإلخوان" تخ تسليم وجدي غنيم لـ"القاهرة"
 منذ حوا 4 ساعات

(2684706/)

".. معاون األمن مفهوم جديد لـ"حاتم الداخلية" وداًعا "دولة األم
 منذ يوم

(2683231/)

موضوعات متعلقة
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القبض ع إبراهيم سليمان املتهم الرئي بالتعدي ع لواء  التجمع
 منذ حوا 11 ساعة

(2684388/)

فرز حسب التعلیقات: 0

المكون اإلضافي للتعلیقات من فیسبوك

األقدم

إضافة تعلیق...

ننشر أول صور لرجل األعمال إبراهيم سليمان بعد القبض عليه

(2684534/)

مصرع مستشار وزوجته وطفليه  انقالب سيارتهم املال واشتعالها بملوي

(2684592/)

"اإلخوان" تخ تسليم وجدي غنيم لـ"القاهرة"

(2684706/)

".. معاون األمن مفهوم جديد لـ"حاتم الداخلية" وداًعا "دولة األم

(2683231/)

ضبط زوجة رجل األعمال املعتدية ع أسرة لواء القاهرة الجديدة

(2684685/)

األك قراءة

http://www.albawabhnews.com/2684388
https://www.facebook.com/mohamadelsherif44
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
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القبض ع إبراهيم سليمان املتهم الرئي بالتعدي ع لواء  التجمع

(2684388/)

ع ال

ملاذا كتاب «صناعة املواقع اإلخبارية»؟ «1»
(2684788/)

محمد عبداللطيف

ل املنظمات املشبوهة كية لتمو معونة أمر
(2684643/)

أحمد إبراهيم

أصول الدولة املهدرة.. املصانع املغلقة
(2684645/)

أحمد الحصري

الجميلة البيضاء.. والبلدوزر األسود
(2684649/)

محمد مخلوف

.. حلم يراود عيد الصحفي
(2684619/)

ف درويش اللبان د. شر

.. والذين معه تضامًنا مع عبدالرحيم ع
(2683094/)

(list.aspx?r=0/) د من آراء حرة املز

آراء حرة
(list.aspx?r=0/)

ت تصو
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