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list.aspx?/) القاهرة  بمكتبة  األحد،  اليوم  مساء  السادسة  والذاكرة،   املرأة  مؤسسة  تنظم 

(kw=293&kwn=%u0627%u0644%u0642%u0627%u0647%u0631%u0629&exp=2369692

list.aspx?/) بالزمالك  ى  الك

251&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0632%u0645%u0627%u0644%u0643&exp=2369692

معرض اإلطالق  حفل  ويصاحب  إدريس،  حواء  مذكرات  عن  والشرق"  "أنا  كتاب  إطالق  حفل 

لبعض  (list.aspx?kw=562&kwn=%u0645%u0639%u0631%u0636&exp=2369692/)

صور السيدة حواء إدريس.

list.aspx?/) "االتحاد  بارزة   وعضوة  مصر  األه   العمل  رائدات  من  إدريس  حواء  وتعد 

(kw=421&kwn=%u0627%u0644%u0627%u062A%u062D%u0627%u062F&exp=2369692

شعراوي هدى  خالة  ابنة  أيًضا  وهي   ،١٩٢٣ سنة  شعراوي  هدى  أسسته  الذي  املصري"  النسا 

وأقامت  بيتها تحت رعايتها هي وأختها حورية بسبب ظروف عائلية صعبة أملت بأسرة الفتات من

غربة وسفر وتشتيت.

list.aspx?/) بـ"االتحاد  النسوي  األه  العمل  مشوارها   وبدأت 

(kw=421&kwn=%u0627%u0644%u0627%u062A%u062D%u0627%u062F&exp=2369692

" وتولت رئاستها، وضمت حينذاك: النسا املصري"، ثم كونت جمعية "شقيقات االتحاد النسا

وشابات محرز  ة  وشه عاصم  ة  ومن القلماوي  وسه  السعيد،  مة  وكر وأمينة  حورية،  أختها 

ي. ات متطوعات للعمل الخ أخر

(list.aspx?kwn=%d8%b9%d8%b6%d9%88&kw=577/) عضو

الكلمات املفتاحية

ح لـ"أزوالي" بعد فوزها بمنصب مديرة "اليونسكو" أول تصر
 منذ حوا 9 ساعات

(2755062/)

موضوعات متعلقة

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=293&kwn=%u0627%u0644%u0642%u0627%u0647%u0631%u0629&exp=2369692
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=251&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0632%u0645%u0627%u0644%u0643&exp=2369692
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=562&kwn=%u0645%u0639%u0631%u0636&exp=2369692
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=421&kwn=%u0627%u0644%u0627%u062A%u062D%u0627%u062F&exp=2369692
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=421&kwn=%u0627%u0644%u0627%u062A%u062D%u0627%u062F&exp=2369692
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kwn=%d8%b9%d8%b6%d9%88&kw=577
http://www.albawabhnews.com/2755062
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".. دموع  عيون جشعة مشجع املنتخب "البا
 منذ يوم

(2753883/)

ي وراءها واقعة تزوير و"500 ألف جنيه" تفاصيل جديدة  سجن رامي ص
 منذ حوا 7 ساعات

(2754968/)

مصرع 3 وإصابة 13 شخًصا  تصادم ميكروباص بسيارة نقل  الوادي الجديد
 منذ حوا 6 ساعات

(2755226/)

فرز حسب التعلیقات: 0

المكون اإلضافي للتعلیقات من فیسبوك

األقدم

 إضافة تعلیق...

(http://bit.ly/2xRZJJ3)

األك قراءة

http://www.albawabhnews.com/2753883
http://www.albawabhnews.com/2754968
http://www.albawabhnews.com/2755226
https://www.facebook.com/mohamadelsherif44
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://bit.ly/2xRZJJ3
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".. دموع  عيون جشعة مشجع املنتخب "البا

(2753883/)

مة مصر  معركة اليونسكو: ع من تقع الدكتور أحمد يوسف من باريس.. هز
املسئولية؟

(2754811/)

ة خطاب بجولة اإلعادة  انتخابات اليونسكو مرشحة فرنسا تفوز ع مش

(2754588/)

ح لـ"أزوالي" بعد فوزها بمنصب مديرة "اليونسكو" أول تصر

(2755062/)

ش املتحدث العسكري يكشف تفاصيل الهجوم ع ارتكاز أمني بالعر

(2754313/)

فوز مرشحة فرنسا أودري أزوالي برئاسة اليونسكو بـ30 صوًتا

(2754922/)

د. أحمد يوسف

مة مصر  معركة اليونيسكو :ع من تقع املسئولية ؟ هز
(2754887/)

و سمر الج

«الشوقيون».. جهاد االستحالل
(2755130/)

آراء حرة
(list.aspx?r=0/)

http://www.albawabhnews.com/2753883
http://www.albawabhnews.com/2754811
http://www.albawabhnews.com/2754588
http://www.albawabhnews.com/2755062
http://www.albawabhnews.com/2754313
http://www.albawabhnews.com/2754922
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