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نظمت مؤسسة المرأة والذاكرة حفل إطالق كتاب “أنا والشرق” عن مذكرات حواء إدريس في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، األحد المنصرم.

صاحب حفل اإلطالق معرض صور حواء إدريس، الذي يلقي الضوء على مختارات من حياتها وأنشطتها في العمل األهلي في مصر ويتضمن صوًرا من مقتنيات مؤسسة

“المرأة والذاكرة”، وصوًرا لرسائل وردت في مذكرات “أنا والشرق”، وصوًرا لوثائق محفوظة بمكتبة الجامعة األمريكية بالقاهرة.

العالم 250 صفحة، قدمت له هدى الصدة، أستاذ األدب اإلنجليزي المقارن، أستاذ دراسات  المرأة والذاكرة في  “أنا والشرق- مذكرات حواء إدريس” صدر عن مؤسسة  كتاب 

العربي الحديث بجامعة مانشستر.

المقدمة اشتملت على تمهيد للمؤسسة، وعن حواء إدريس ونشأتها وتأسيس شقيقات االتحاد النسائي ودخولها ميدان الخدمة االجتماعية ورحلتها إلى لبنان وفلسطين

واألردن وبعثة الهالل األحمر إلى سوريا 1945، ومؤتمر دول آسيا في الهند ومؤتمر االتحاد النسائي الدولي في جينيف ومؤتمر االتحاد النسائي العربي في دمشق.

كما تناولت معاونة الفدائيين في اإلسماعلية عام 1951، وتعليقها على أسباب تأخر األمم العربية، وعلقت على العالقة بين الرجل والمرأة في الدول العربية.

الكتاب يحتوي علي ملحق صور يضم صور حواء وحورية إدريس، وصور لمناسبات مختلفة مثل زواجها، وجنازة هدى شعراوي، وصور حواء ادريس مع شخصيات عاصرتها.

مؤسسة المرأة والذاكرة

هي مؤسسة بحثية معنية بالتنقيب عن التاريخ الثقافي للنساء العربيات والعمل على إنتاج معرفة بديلة تعزز وضع النساء في المجتمع وتدعم مطالب حركة تحرير المرأة في

العالم العربي.

تأسست عام 1995 وضمت مجموعة من الباحثات والباحثين المهمومين بتغيير الصور النمطية للنساء فى الثقافة السائدة، ثم قررت المجموعة اتخاذ شكل رسمي، يتيح لها

الدعوة إلى تبني منظور النوع “الجندر” في دراسات التاريخ العربي والعلوم االجتماعية بشكل عام.

وتهدف هذه األبحاث المتخصصة إلى إنتاج معرفة ثقافية بديلة حول النساء العربيات، وإتاحتها كمادة يمكن توظيفها في زيادة الوعي ودعم النساء.

حواء إدريس

هي حواء إدريس (١٩٠٩-١٩٨٨)، من رائدات العمل األهلي في مصر وعضوة بارزة في “االتحاد النسائي المصري”، الذي أسسته هدى شعراوي سنة ١٩٢٣.

حواء هي أيًضا ابنة خالة هدى شعراوي، وأقامت في بيتها تحت رعايتها هي وأختها حورية بسبب ظروف عائلية صعبة ألمت بأسرة الفتاتين من غربة وسفر وتشتيت.

حواء بدأت مشوارها في العمل األهلي النسوي في “االتحاد النسائي المصري”، ثم كونت جمعية “شقيقات االتحاد النسائي” وتولت رئاستها، وضمت حينذاك: أختها حورية،

وأمينة وكريمة السعيد، وسهير القلماوي ومنيرة عاصم وشهيرة محرز وشابات أخريات متطوعات للعمل الخيري.

كما أشرفت على أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة في االتحاد النسائي، فمثال في عام ١٩٣٥ أخرجت مسرحية كتبها توفيق الحكيم عن لطفية النادي.
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وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والعربية ممثلة عن االتحاد النسائي المصري، فكان لها دور مهم في توطيد التعاون بين البلدان العربية واآلسيوية، كما كان لها

مواقف مشهودة في الساحة العربية والدولية دفاًعا عن حقوق الشعوب في مواجهة االستعمار والصهيونية العالمية.

وفي أعقاب ثورة الضباط األحرار سنة ١٩٥٢ كرست حواء إدريس نفسها إلدارة حضانة في جمعية هدى شعراوي.

 

حواء إدریس مع محمد نجیب وسط وفد نسائي سوداني لالشتراك في احتفاالت الذكرى األولى لقیام
الجمھوریة أغسطس1953 ..من معرض لمؤسسة المرأة والذاكرة بمكتبة القاھرة الكبرى

17 Comment Share

Ahmed Hamed
about 8 months ago

This Facebook post is no longer available. It may have been
removed or the privacy settings of the post may have changed.

Help Center

اقرأ ايضاً

إكسب 8,269 ريال اسبوعيا
بهذه الطريقة السهلة.

وإستثمر فلوسك في مكان
آمن

Z i h P i

فقط إذا كنت عربي ومقيم
في بريطانيا، يمكنك ان

تجني 3840 دوالر كل يوم
Cash Capital

http://tracking wealthdaily io/51a9787b-)

تعّرف على سبب طلب
تحديث بيانات ألف و339

من حاجزي «إسكان 2009»
http://weladelbalad.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-)

%D8%B9%D9%84%D9%89-

٥٠٠ ريال دخل إضافي كل
يوم من المنزل! ّسجل مجانًا

Zurich Prime

https://specialfinanceoffers.com/lps/ar/bitcoin_v2/?)
funnelid=fid-1-8-219-0-0-

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155833603914676&set=a.10151748828109676.621240.780144675&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155833603914676&set=a.10151748828109676.621240.780144675&type=3
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto.php%3Ffbid%3D10155833603914676%26set%3Da.10151748828109676.621240.780144675%26type%3D3&display=popup&ref=plugin&src=post
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155833603914676&set=a.10151748828109676.621240.780144675&type=3
https://www.facebook.com/hamedahmd
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155833603914676&set=a.10151748828109676.621240.780144675&type=3
https://developers.facebook.com/docs/plugins/embedded-posts/
http://specialfinanceoffers.com/lps/ar/dreams/?lang=ar&funnelid=fid-1-8-219-0-0-39-1505388102789&utm_campaign=ZP_EngageYa_EngageYa2&utm_subcampaign=Dreams-BL_Native_14Sep2017&utm_dynamic=[eng_website_id]
http://tracking.wealthdaily.io/51a9787b-afba-4190-8603-116529b1bedf?website=[eng_website_id]&AdID=UKDesk_12&clickid=[eng_click]
http://weladelbalad.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88339-%D9%85%D9%86
https://specialfinanceoffers.com/lps/ar/bitcoin_v2/?funnelid=fid-1-8-219-0-0-198-1506932450949&utm_campaign=ZP_EngageYa_EngageYa2&utm_creative=bitcoin_v2&utm_subcampaign=Bitcoin2_Native_02Oct2017


10/14/2017 المرأة والذاكرة" تحتفل بإطالق كتاب حواء إدریس "أنا والشرق" - ثقافة وتراث"

http://heritage.weladelbalad.com/279330-2-2/ أ4/7

(ar.postquare.com//) توصیات من

Zurich Prime

http://specialfinanceoffers.com/lps/ar/dreams/?)
lang=ar&funnelid=fid-1-8-

219-0-0-39-
1505388102789&utm_campaign=ZP_EngageYa_EngageYa2&utm_subcampaign=Dreams-

BL_Native_14Sep2017&utm_dynamic=
([[eng_website_id

http://tracking.wealthdaily.io/51a9787b-)
afba-4190-8603-

116529b1bedf?website=
[eng_website_id]&AdID=UKDesk_12&clickid=

([[eng_click

%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
%D8%B7%D9%84%D8%A8-

%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-
%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D8%A3%D9%84%D9%81-
%D9%88339-

(%D9%85%D9%86

funnelid fid 1 8 219 0 0
198-

a2&utm_creative=bitcoin_v2&utm_subcampaign=Bitcoin2_Native_02Oct2017

تعرف على أسعار الدواجن
اليوم اإلثنين بأسواق قنا

http://weladelbalad.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-)
%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-

(%D8%A8-6

ننشر أسماء المقبولين في
مسابقة الـ400 معلم بقنا

http://weladelbalad.com/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-)
%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-
%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%80400-

(%D9%85%D8%B9

بالفيديو: ٥٠٠ ريال
سعودي دخل إضافي كل

يوم من المنزل! ّسجل مجانًا
D24FX

http://go.global-)
affiliates.com/affiliateLink?

affid=49&mt_id=19&afp=PRELander-
(BLAJ-03

٥٠٠ ريال دخل إضافي كل
يوم من المنزل! ّسجل مجانًا

Zurich Prime

https://specialfinanceoffers.com/lps/ar/forex-)
vs-stocks/?funnelid=fid-1-8-

219-0-0-73-
145957&utm_campaign=ZP_EngageYa_EngageYa2&utm_subcampaign=FVS-

BL-NON-
SA_Native_25Sep2017&utm_dynamic=

([[eng_website_id

٥٠٠ ريال سعودي دخل
إضافي كل يوم من المنزل!

ّسجل مجانًا
D24FX

http://go.global-)
affiliates.com/affiliateLink?

affid=49&mt_id=18&afp=Thanina-
(BLAJ-04

The greatest app to
promote the use of
paper ideas will be
rewarded with $30,000
USD in prizes!
Navigator Paper

https://navigator-app-)
challenge.com/?

(utm_source=native&utm_medium=cpc&utm_campaign=Candidates2017

اشتري البيتكوين واستثمر
فلوسك بمكان امن!سجل

مجانا
Zurich Prime

https://specialfinanceoffers.com/lps/ar/bitcoin_v2/?)
&utm_campaign=EngageYa&utm_subcampaign=AT-

AR-BITCOIN-GCC-01-
($$10.10&utm_creative=Bitcoin&utm_dynamic=$$CHANNEL

مصرع شخص وإصابة 11
أخرين إثر سقوط سيارة في

ترعة بقنا
http://weladelbalad.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-)

%D8%B4%D8%AE%D8%B5-
%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-

11-
%D8%A5%D8%AB%D8%B1-

%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-
%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-
(%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9

كيف يجني احمد $2389
اسبوعيا, بدون خبرة

مسبقة في التداول عبر
اإلنترنت.
Zurich Prime

https://specialfinanceoffers.com/lps/ar/leverage_v3/?)
funnelid=fid-1-8-219-0-0-

188-
1506326017524&utm_campaign=ZP_EngageYa_EngageYa2&utm_subcampaign=Leverage_V3-

BL-NON-
SA_Native_25Sep2017&utm_dynamic=

([[eng_website_id

مصرع عامل في تجدد
خصومة ثأرية بين عائلتين

بقنا
http://weladelbalad.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-)

%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-
%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-
%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AB%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84-

(2

العثور على جثة شاب
مقتوًال في ترعة بقنا

http://weladelbalad.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-)
%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%AC%D8%AB%D8%A9-
%D8%B4%D8%A7%D8%A8-

%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8B%D8%A7-
%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9-
(%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7

تعرف على أسعار اللحوم
اليوم الجمعة

http://weladelbalad.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-)
%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9

http://ar.postquare.com/
http://specialfinanceoffers.com/lps/ar/dreams/?lang=ar&funnelid=fid-1-8-219-0-0-39-1505388102789&utm_campaign=ZP_EngageYa_EngageYa2&utm_subcampaign=Dreams-BL_Native_14Sep2017&utm_dynamic=[eng_website_id]
http://tracking.wealthdaily.io/51a9787b-afba-4190-8603-116529b1bedf?website=[eng_website_id]&AdID=UKDesk_12&clickid=[eng_click]
http://weladelbalad.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88339-%D9%85%D9%86
https://specialfinanceoffers.com/lps/ar/bitcoin_v2/?funnelid=fid-1-8-219-0-0-198-1506932450949&utm_campaign=ZP_EngageYa_EngageYa2&utm_creative=bitcoin_v2&utm_subcampaign=Bitcoin2_Native_02Oct2017
http://weladelbalad.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8-6
http://weladelbalad.com/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80400-%D9%85%D8%B9
http://go.global-affiliates.com/affiliateLink?affid=49&mt_id=19&afp=PRELander-BLAJ-03
https://specialfinanceoffers.com/lps/ar/forex-vs-stocks/?funnelid=fid-1-8-219-0-0-73-1506326145957&utm_campaign=ZP_EngageYa_EngageYa2&utm_subcampaign=FVS-BL-NON-SA_Native_25Sep2017&utm_dynamic=[eng_website_id]
http://go.global-affiliates.com/affiliateLink?affid=49&mt_id=18&afp=Thanina-BLAJ-04
https://navigator-app-challenge.com/?utm_source=native&utm_medium=cpc&utm_campaign=Candidates2017
https://specialfinanceoffers.com/lps/ar/bitcoin_v2/?&utm_campaign=EngageYa&utm_subcampaign=AT-AR-BITCOIN-GCC-01-10.10&utm_creative=Bitcoin&utm_dynamic=$$CHANNEL$$
http://weladelbalad.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-11-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9
https://specialfinanceoffers.com/lps/ar/leverage_v3/?funnelid=fid-1-8-219-0-0-188-1506326017524&utm_campaign=ZP_EngageYa_EngageYa2&utm_subcampaign=Leverage_V3-BL-NON-SA_Native_25Sep2017&utm_dynamic=[eng_website_id]
http://weladelbalad.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84-2
http://weladelbalad.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7
http://weladelbalad.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
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أخبار متعلقة

(/http://heritage.weladelbalad.com/tag/%d8%a3%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82) أنا والشرق الوسوم 

http://heritage.weladelbalad.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-) المرأة والذاكرة
(/%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a9

(/http://heritage.weladelbalad.com/tag/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3) حواء إدريس

(/http://heritage.weladelbalad.com/tag/%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%aa) مذكرات

(ref=heritage.weladelbalad.com?/) المزيدD9%85%D9%82%D8%A7%D9%84 %D9%85%D9%86 /)

http://heritage.weladelbalad.com/tag/%d8%a3%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82/
http://heritage.weladelbalad.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a9/
http://heritage.weladelbalad.com/tag/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3/
http://heritage.weladelbalad.com/tag/%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
http://www.akhbarak.net/?ref=heritage.weladelbalad.com
http://www.akhbarak.net/articles/26819517-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-211-1-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6?sec=egypt&src=%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF+?ref=heritage.weladelbalad.com
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http://heritage.weladelbalad.com/%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%88%d9%8a-)
%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%86-

%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-
%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d9%83-
(/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86

حكاوي الصيادين| تاريخ “حلقة السمك” باألنفوشي

http://heritage.weladelbalad.com/%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%88%d9%8a-)
%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%86-

%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-
%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d9%83-
%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86/)  2017/10/11

http://heritage.weladelbalad.com/%d9%85%d8%a7-)
%d9%84%d8%a7-

%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-
%d8%b9%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82-

(/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%85

ما ال تعرفه عن المسجد المعلق بالفيوم

http://heritage.weladelbalad.com/%d9%85%d8%a7-%d9%84%d8%a7-)
%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b9%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82-

%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%85/)  2017/10/11

http://heritage.weladelbalad.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-)
%d8%b9%d9%84%d9%89-

%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-
%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-

(/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a

تعرف على تاريخ مسجد الشيخ الروبي بالفيوم

http://heritage.weladelbalad.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-)
%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-

%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-

%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a/)  2017/10/10

http://heritage.weladelbalad.com/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-)
%d9%85%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-
%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%82-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84-
(/%d8%a8%d9%80%d8%b9%d9%8a%d8%af

نيجاتيف| صورة نادرة توثق االحتفال بـ”عيد الغرس” في نجع حمادي

http://heritage.weladelbalad.com/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-)
%d9%85%d9%86-

8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-
%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%82-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84-
%d8%a8%d9%80%d8%b9%d9%8a%d8%af/)  2017/10/10

االكثر قراءهاخر االخبار

ضع بريدك االلكترونى هنا

 

http://heritage.weladelbalad.com/%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86/
http://heritage.weladelbalad.com/%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86/
http://heritage.weladelbalad.com/%d9%85%d8%a7-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%85/
http://heritage.weladelbalad.com/%d9%85%d8%a7-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%85/
http://heritage.weladelbalad.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a/
http://heritage.weladelbalad.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a/
http://heritage.weladelbalad.com/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%80%d8%b9%d9%8a%d8%af/
http://heritage.weladelbalad.com/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%80%d8%b9%d9%8a%d8%af/
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ضع بريدك االلكترونى ھنا

ارسال

(https://www.facebook.com/heritage.weladelbalad) جاري تحمیل أخر األخبار من الفیسبوك



حكاوي
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%88%d9%8a-)

%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88-

(/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab

أصل و فصل
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%a3%d8%b5%d9%84-%d9%88-)

%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-

(/%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab

أثار وأماكن
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%a3%d8%ab%d8%a7%d8%b1-)

%d9%88-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-

%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88-

(/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab

أمثال وأشعار
tp://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%a3%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84-)

%d9%88-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-

%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88-

(/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab

صوت و صورة
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%88-)

%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-

%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88-

(/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab

سفرة دايمة
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a9-)

%d8%af%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a9-

%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88-

(/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab

خمسة سياحة
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-)

(/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%87

خريطة الموقع

جوائز والد البلد

إتصل بنا
.Oops! We could not locate your form

( جميع الحقوق محفوظة لشركة والد البلد للخدمات اإلعالمية. يحظر نقل أو اقتباس أي مادة منشورة
Welad El-Balad 2012 © .على الموقع ألغراض تجارية إال بعد الحصول على إذن كتابي من إدارة المؤسسة

(Ltd(/http://code95.com)

https://www.facebook.com/heritage.weladelbalad
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab/
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%a3%d8%b5%d9%84-%d9%88-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab/
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%a3%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab/
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%a3%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab/
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab/
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab/
http://heritage.weladelbalad.com/category/%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%87/
http://code95.com/

