الأحتفال بيوم المرأة المصرية
إن المرأة المصرية هى قوة مصر الداعمةة قافييةفو وايفاةيفو واقدصةفديفو لمةف ل ةف مةن دور
بفرز ومةثقر عىةى مةر الدةفريش ومتةفرأد ف أيىة وف يةى الدصةر الكةديظ لةطلع يةون ق ةف تةثون
 20مةةفر  16 – 2016مةةفر  ) 2017أكدففليةةة
المجدمةةو والبي ةةة اةةوويفو يةةى ت ة ر مةةفر
دىية ة بي ةةو المة ةرأة المصة ةرية بفلدد ةةفون م ةةو أىي ةةة البو ةةفر كي ةةظ يب ةةدأ ا كدف ةةف بد ةةر أروف ةةف
وعةةرو أادد ارىةةية ويا ةرار وف يةةة ل فلبةةفر الأىيةةة بكىةةور أ.د /رقيةةش تةةىبى عميةةد الأىيةةة
والاةةفدة وزراا الصةةكة والددىةةي الدةةفلا دكةةر رعفيةةة أ.د /عبةةد الوهةةفع عةةزر ر ةةي الجفمدةةة
أ.د /ونمةةى عب ةةد الكمي ةةد عب ةد الغو ةةى و ةةف ةةع ر ةةي الجفمدةةة لتةةثون المجدمةةو والبي ةةة والاةةفدة
عمداا ووأالا الأىيفر لتثون المجدمو والبي ة ودكةر إتة ار اساةدفط /أمةين عةف الجفمدةة
أ /اةةمير عبةةد الوفصةةر .وقةةد عبةةر أ.د /أكمةةد عمةةفد وزيةةر الصةةكة عةةن اةةدفددش بكىةةور هةةط
ا كدففلي ةةة وأو ةةف أقة ة دا ةةدير لى ةةدور ال ةةط دادم ةةش المة ةرأة المصة ةرية عى ةةى م ةةر الدص ةةور ي ةةى جمي ةةو
المجةةف ر بدايةةة مةةن البيةةر وكدةةى أعىةةى الموفصةةع أمةةف أأةةد أ.د /عبةةد الوهةةفع عةةزر عىةةى أن عيةةد
المةرأة المصةرية هةةو أة يةةو سن دورهةةف يةةى المجدمةةو عنةةي و يمأةةن اقدصةةفر يةةى يةةو واكةةد ياة
أمف أأةدر اةيفدة الاةفيرة الةدأدورة  /متةير ع ةفع عةن اةدفدد ف ب ةط ا كدففليةة لىديأيةد عىةى دور
المرأة المصرية .

ا ألستاذ الدكتور /خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى مع األستاذ الدكتور /عبد الوهاب عزت
رئيس الجامعة وأ /سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة فى بداية االحتفال بيوم المرأه المصرية

األستاذة الدكتورة /منى مكرم عبيد – أثناء تسليمها درع الجامعة

أ.د /نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة
يتوسط أ.د /طارق منصور وأ.د /نادية زخارى
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مقتطفات من الحفل
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