
 

 

 
 

 

جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي 
 للمرأة بمؤتمر حول حقوقها
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للمرأة تحت عنوان نظمت كلية الطب جامعة بني سويف اليوم االحد، "المؤتمر العلمي لالحتفال باليوم العالمي 

الجوانب األخالقية واالجتماعية لقضايا الرعاية الصحية للمرأة بصعيد مصر"، بالتعاون مع منظمة اليونسكو 
والجامعة األمريكية ببيروت، بحضور الدكتورة أوريو ابيكى ممثلة عن منظمة اليونسكو، والدكتورة داليا عراوى 

  ممثلة عن الجامعة االمريكية ببيروت.
 
د رئيس الجامعة الدكتورأمين لطفي، في كلمته في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، علي الدور المهم للمرأة في وأك

مختلف نواحي الحياة مشيًرا الى ان الدستور المصرى الجديد كفل للمرأة كافة الحقوق، موضًحا أن المرأة أصبحت 
بة وأستاذة وووزيرة ورأينها نائبه عن الشعب بنضالها تشارك الرجل في شتي جوانب الحياة فأصبحت اليوم طبي
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 بمجلس النواب وغيرها من المهن ولم يأت ذلك صدفة بل جاء باجتهادها وجدها وان المرأة أساس نهضة األمم.
 

وأضاف رئيس الجامعة ان المرأة مازالت تواجه العديد من التحديات وتحتاج مزيًدا من االهتمام وان الجامعة 
ا المؤتمر وسوف تراعى توصياته وتضعها فى عين االعتبار للقضاء على المشاكل التى تعرقل يشرفها أن تنظم هذ

مسيرة المرأة نحو التقدم وعلى رأسها التوعية الصحية عالوة على الجوانب االجتماعية كاألمية والتسرب من 
 التعليم وغيرها.

 
دكتور عالء عبدالحليم، ان تنظيم المؤتمر يأتى وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ال

انطالًقا من دور الجامعة الرائد والمتميز كمنبر من منابر العلم بالمحافظة وتفعيال لمبدأ المشاركة المجتمعية 
واإلنسانية، موضًحا ان الدين االسالمى اعطى للمرأة كافة الحقوق ورأينا المرأة فى العالم العربى واالسالمى 

 وقاضية عالوة على مساهمتها الفعالة في البناء الحضاري للمجتمع.وزيرة 
 

وأضاف الدكتور منصور حسن، عميد كلية الطب، هذا المؤتمر ُيعد بمثابة منتدى يجمع نخبة من الخبراء في 
مجاالت مختلفة ويضم جدول أعمال مكثف مع مجموعة متنوعة من المتحدثين والمشاركين، ولعل من ابرز 

 لمؤتمر هو التوعية الصحية للمرأة لكى تنعم بصحة جيدة ومحو امية المرأة.المحاور ل
 

كما أهدى الدكتور امين لطفى رئيس الجامعة درع الجامعة الى كاًل من الدكتورة أوريو ابيكى ممثلة عن منظمة 
 اليونسكو، والدكتورة داليا عراوى ممثلة عن الجامعة االمريكية ببيروت.

 


