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 العنف ضد المرأة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُف العنف ضد المرأة بأنه االعتداء الجسمي أو الجنسي أو النفسي الذي يصدر من الرجل ضد المرأة  يُعَرَّ

والذي يؤدي إلى إلحاق األذى والضرر بها أو هو سلوك عنيف يصدر من الرجل ضد المرأة بهدف التحكم 

 فيها والسيطرة على سلوكها.

 

مصطلح إساءة معاملة الزوجة والعنف الزوجي بشكل متبادل وجميعها تشير إلى عنف الرجل ضد ويستخدم    

المرأة مع أنه ال يمكن استبعاد إمكانية حدوث عنف متبادل، وأن يكون الرجل هو الضحية، ولكن الحقيقة أن 

 % من النساء هن الالتي يتعرضن لإلساءة والعنف.۹٠

 

ا بأنه أي فعل عنيف يقوم على أساس النوع ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه ويعرف العنف ضد المرأة أيض     

أذ ى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف الفعل أو اإلكراه أو الحرمان من 

 الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

 

إلى أشكال مختلفة من العنف وسوء المعاملة التي تعانيها المرأة من  ويشير مصطلح إساءة معاملة المرأة   

الزوج في األسرة بصرف النظر عن السن والتوجه الجنسي والمهنة والدين والقدرات النفسية والجسمية 

والشخصية، وقد تتعرض المرأة لإلساءة في أي مرحلة من حياتها بداية من الطفولة، فالبنات الالتي يُساء 

تهن يشاهدن اإلساءة ألمهاتهن ربما يكنَّ عرضة لإلساءة عندما يكبرن، فالمرأة تعاني سلسلة من اإلساءة، معامل

 وربما تستمر أنماط اإلساءة لعدة سنواٍت.

ا العنف ضد المرأة العاملة )الوظيفي( هو العنف الموجه للمرأة العاملة ِمن صاحب العمل     ويعرف أيض 

م على أساس التمييز الجنسي وعدم المساواة والعدل في الحقوق والواجبات ورب األسرة والمجتمع، ويقو

ويترتب عليه أذ ى بدنيٌّ أو نفسيٌّ أو جنسيٌّ أو قانونيٌّ أو اقتصاديٌّ للمرأة
1. 

 

                                                           
 .156-1٠8(: 2٠14)القاهرة: مؤسسة طيبة، أشكاله -أسبابه-العنف ضد المرأة: مفهومهوإيهاب عيسى المصري،  ،الرؤوف عامرطارق عبد  1
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 سكندريةمصادر ببليوجرافية ُمختارة ُمتاحة في مكتبة اإل
 

 المطبوعة  بالكت

 دمشق: . حوارات لقرن جديد.واالجتماعي بين الجنسين الثقافيندر: إلغاء التمييز المرأة والجأميمة، وشيرين شكري. أبو بكر، 

 .2٠٠2دار الفكر، 

 B2))المستوى الثاني السفلي    B1689   305.4209174927:   رقم االستدعاء

ا إلكتروني ا ُمتاح  35857Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :أيض 

 

  .2٠13منظمة المرأة العربية،  ة:. القاهرإطار العمل العربي لحماية المرأة من العنفغزالة، هيفاء. أبو 

 B2)الثاني السفلي  )المستوى   G4118      303.6082:رقم االستدعاء

 

قة العربية: جهود مكافحة العنف ضد المرأة في المنطاألمم المتحدة. اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(. 

 . 2٠13، األمم المتحدة. نيويورك: متعددة القطاعات

 )اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا -- F2المستوى الثاني العلوي (   M9536   362.837  : رقم االستدعاء

 

 .2٠16: الدار المنهجية، األردن. عمان، مشكالت األسرة: عنف األزواج ضد الزوجاتبحري، منى يونس. 

 B2))المستوى الثاني السفلي     B1519   362.8292:   رقم االستدعاء

 

 .2٠٠۹العصرية، . المنصورة: المكتبة جرام المرأة في المجتمع: العوامل واآلثارإ .بركو، مزوز

 B2))المستوى الثاني السفلي    B256   364.374  رقم االستدعاء: 

ا إلكتروني ا: ُمتاح  195783Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   أيض 

 

 .2٠13: دار المعتز، األردن. عمان، ضد المرأة العنفبنات، سهيلي محمود. 

 B2)فلي )المستوى الثاني الس    B212   303.6082:  رقم االستدعاء

 

 . 2٠15. بيروت: دار الساقي، أنثى مواطنة ال، عزة شرارة. بيضون

 B2))المستوى الثاني السفلي    B356   305.420956:   رقم االستدعاء

 

القانونية  مركز الدراسات والمعلومات. القاهرة: : العنف ضد المرأة في مصررجال بال قلوب بال حقوق..نساء تادرس، مارلين. 

 [.1۹۹8نسان، ]لحقوق اإل

 B2)المستوى الثاني السفلي )   T122   362.82920962عاء:   رقم االستد

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  55322Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFأيض 

 

إلسكندرية: دار الصفا . االقول الواضح في مشروعية ختان الذكور وعدم ثبوته في حق اإلناث. معدحبيب، محمد محمود، 

 .2٠٠7والمروة، 

 B3)المستوى الثالث السفلي )   H1161   297.14رقم االستدعاء:   

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  259045ob:J-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFأيض 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:195783
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:259045
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آثاره -أماكن انتشاره-نشأته وأسبابه-صوره–الزواج السياحي: المقصود به .، معدعبد هللاالحجيالن، عبد العزيز بن محمد بن 

-حكمه وخالف العلماء المعاصرين فيه-األنواع المشابهة له والفرق بينها وبينه-الجهود المبذولة للحد منه وآثاره-السلبية

 .2٠٠۹دار صفاء؛ الرياض: الدار المتخصصة،  :األردن، . عمانراسة فقهية اجتماعية تطبيقيةد نماذج تطبيقية له:

 B3)المستوى الثالث السفلي )   H911z   297.577رقم االستدعاء:   

ا إلكتروني ا ُمتاح  221254Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :أيض 

 

سماء مصر: التحرش الجنسي من المعاكسات الكالمية...حتى االغتصاب: "دراسة  غيوم فيمعد. حسن، رشا محمد، 

 [.2٠٠8. مراجعة علياء شكري. القاهرة: المركز المصري لحقوق المرأة، ]سوسيولوجية"

  B2)المستوى الثاني السفلي )   H344   306.0962رقم االستدعاء:   

ا إلكتروني ا:   ُمتاح  155581Job:-balex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bi أيض 

 

 . 2٠16: دار صفاء، األردن. عمان، في البحوث النفسية قضايا المرأةفضيلة عرفات محمد. السبعاوي، 

 B4)السفلي  رابع)المستوى ال S113   155.333  :   رقم االستدعاء

 

 .1۹۹6 : دار المدى للثقافة،. دمشق25. دراسات نثويةأمساحة : العنوسةصادر، كارين. 

 B2)المستوى الثاني السفلي )   305.489652:   رقم االستدعاء

ا إلكتروني ا:   ُمتاح  35369Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF أيض 

 

منظمة الصحة العالمية. المكتب  رة:. القاه8الصحي . الهدي الحكم الشرعي في ختان الذكور واإلناث .الصباغ، محمد بن لطفي

 .1۹۹5لشرق المتوسط،  اإلقليمي

 B3)المستوى الثالث السفلي )   297.214رقم االستدعاء:   

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  20226Job:-inpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/maأيض 

 

 .1۹۹5القاهرة: دار النهضة العربية،  .ختان اإلناث بين اإلباحة والتجريمالصغير، جميل عبد الباقي. 

 B2))المستوى الثاني السفلي    S242   340.59رقم االستدعاء:   

ا إلكتروني ا: ُمتاح  52566Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   أيض 

 

 .2٠1٠. عمان: دار المأمون، دراسة مقارنة: والمواثيق الدولية هالعنف ضد المرأة: بين الفقضيف هللا، عالية أحمد صالح. 

 B2)اني السفلي المستوى الث)   D2757   297.082:   رقم االستدعاء

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  195015Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFأيض 

 

. مراجعة عزة دليل تدريبي عن العنف ضد المرأة: اغتصاب المحارم، جرائم الشرف، ختان االناثعبد السالم، سهام، معد. 

 .2٠٠3، سليمان. القاهرة: مركز قضايا المرأة المصرية

 B)2)المستوى الثاني السفلي    143D   342.0878:   رقم االستدعاء

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  47281Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFأيض 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35369
http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2012111109333526405&skin=default&lng=en&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=1&elementcount=1&u1=1003&t1=%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%8c%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%a8%d9%86%20%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%89.&beginsrch=1
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:52566
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 .2٠٠۹مدبولي،  مكتبة: القاهرة. التحرش الجنسي بالمرأة .عبد العزيز، هبة

 B2)المستوى الثاني السفلي (   A995   305.42 رقم االستدعاء:   

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  150011Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFأيض 

 

 .1۹۹8. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، موقف األطباء من ختان اإلناثعبد الهادي، آمال، وسهام عبد السالم. 

 B2)المستوى الثاني السفلي )   H129      392.1رقم االستدعاء:

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  58082Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFأيض 

 

، للثقافةدار المدى  . دمشق:. دراسات1 المدى. منشورات الجريمة والعنف ضد المرأة: سريالعنف األ .عبد الوهاب، ليلى

[1۹۹4.] 

 B2)المستوى الثاني السفلي )   W136   362.8292ستدعاء:   رقم اال

ا إلكتروني   ُمتاح  55282Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   اأيض 

 

 العالقة بين نوعية االتجاه وحجم المعلومات ومصدرها: دراسة نفسية للعنف ضد المرأة بحث. الغندور، العارف باهلل محمد

 . . القاهرة: رابطة المرأة العربية، د.تاالغتصاب والضرب()

 B2)المستوى الثاني السفلي )   G4115   362.83019:   رقم االستدعاء

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  /135302Job:-mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpagesأيض 
 

المحروسة للنشر والخدمات الصحفية مركز : القاهرة .رؤية تربوية: المرأة بين التمييز والمشاركة .فرج، إلهام عبد الحميد

 .2٠٠4والمعلومات، 

 B2))المستوى الثاني السفلي    H216   305.420962:   رقم االستدعاء

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  174639Job:-tp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhtأيض 
 

. العنف ضد المرأة: حقائق، وصور، وإحصاءات :المرأة في عالم غير آمنفالشوفا، ماري، وليا بياسون، محررون. 

 .2٠٠7اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، 

 B2)لي )المستوى الثاني السف   W87222   303.6082 :  رقم االستدعاء

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  131182Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFأيض 
 

رنة بين القوانين الوضعية والشريعة أبعاد الظاهرة....آليات المواجهة: )دراسة مقا: الجنسي التحرش، معد. قطب، محمد علي

  .2٠٠8ايتراك،  :. القاهرةاإلسالمية(

 B2)المستوى الثاني السفلي )   Q98   345.0253رقم االستدعاء:   

ا إلكتروني ا:   ُمتاح  139119Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF أيض 

 

سالم محمود عبد  مراجعة .اسبابه وعالجه الجنسيالتحرش  .لجنة التأليف، معد .ث الدعوةاإلدارة العامة لبحو .وزارة األوقاف

 [. 2٠1٠] ،األوقاف. القاهرة: وزارة 3الجليل. سلسلة تصحيح المفاهيم 

 B2)المستوى الثاني السفلي )   T1287   362.883رقم االستدعاء:   

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:135302
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:131182
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ا إلكتروني ا:   ُمتاح  /233912Job:-webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org أيض 

 

 [.  2٠٠3القاهرة: مكتبة مدبولى، ]. الشيطان في بيوتنا زنا المحارم:المجدوب، أحمد علي. 

 B2)المستوى الثاني السفلي )   M233   362.2 رقم االستدعاء:  

 

 .2٠٠7دار النهضة العربية، : القاهرة .العنف الجنسي ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة .محمود، محمود حجازي

 B2)المستوى الثاني السفلي )   M215   345.0253عاء:   رقم االستد

ا إلكتروني ا: ُمتاح  224780ob:J-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   أيض 

 

القاهرة:  .المرأة ومعوقات التنمية: من العنف إلى التمييز التكنولوجيمركز وسائل االتصال المالئمة من أجل التنمية )اكت(. 

 اكت، د.ت.

 B2))المستوى الثاني السفلي    M298m   305.4:   رقم االستدعاء

ا إلكتروني ا: ُمتاح  35887Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   أيض 

 

االتجار بالنساء واألطفال: مكافحة تجارة الجنس غير مونتجمرى، هيذر، وزوسا دي ساس كروبوينيكى، وروزإيفانز. 

 .2٠٠6. أُكسفورد: مركز دراسات الالجئين، المشروعة

 B2)المستوى الثاني السفلي )   M7871   364.1534 رقم االستدعاء:  

ا إلكتروني ا ُمتاح  63726Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :أيض 

 

بين األمور الجنسية للسيدات والتشويه الجنسي لإلناث  العالقةمل فهمي، واحمد رجاء عبد الحميد دهب. ، واالمويلحي، مواهب

 .2٠1٠. القاهرة: جمعية القاهرة لتنظيم األسرة والتنمية، في مصر

 B2)المستوى الثاني السفلي )   M993   392.10962رقم االستدعاء:   

ا إلكتروني ا:  ُمتاح  263790Job:-alex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bib  أيض 

 

. القاهرة: 3ط.  ؟ تحرير مديحة حسن.كيف نقي أبناءنا من التحرش الجنسي النطاق االجتماعي، معد. .ون الينأسالم إشبكة 

 .2٠1٠نهضة مصر، 

 B2)المستوى الثاني السفلي )   K235   2010   364.153083رقم االستدعاء:   

ا إلكتروني ا: ُمتاح  223181Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF    أيض 

 

 . 2٠12مم المتحدة للمرأة، . نيويورك: هيئة األدليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأةهيئة األمم المتحدة للمرأة، معد. 

 ) األمم المتحدة -- F2المستوى الثاني العلوي )   D143   2012   364.15082  : رقم االستدعاء

 

 .1۹۹2 دار الحوار،: . الالذقية2. ط. زمة المرأة في المجتمع الذكوري العربيأ .ياسين، بو علي

 B2)المستوى الثاني السفلي (   305.48927 رقم االستدعاء:  

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  35467Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFأيض 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:224780
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35887
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:63726
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:223181
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35467
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 كانة المرأة في المجتمعالتاريخية لتحرير المرأة المصرية في العصر الحديث: دراسة عن م الجذور .يحيى، محمد كمال

المصرية العامة  الهيئة: القاهرة . مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: مصر النهضة.المصري خالل القرن التاسع عشر

 .1۹83للكتاب، 

  B2)المستوى الثاني السفلي )     305.4رقم االستدعاء: 

ا إلكتروني ا: ُمتاح  35634Job:-page.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/main   أيض 

 

األحكام الدولية المعاصرة في العنف والتمييز ضد المرأة: والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يوسف، أمير فرج. 

عام  ضدها من خالل معايير حقوق اإلنسان طبقا لالتفاقيات واإلعالنات والعهود والبروتوكالت والمواثيق الدولية حتى

 . 2٠٠۹كندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب، . اإلسم 2008

 B2))المستوى الثاني السفلي    Y958   305.42:   رقم االستدعاء 

ا إلكتروني ا:    ُمتاح  170584Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFأيض 

 

Aghtaie, Nadia, and Geetanjali Gangoli, eds. Understanding Gender-Based Violence: National 

and International Contexts. Routledge Studies in Crime and Society 13. London: Routledge, 

2015. 

 B2))المستوى الثاني السفلي U554   362.8292   :   رقم االستدعاء

 

Bahun-Radunović, Sanja, and V. G. Julie Rajan, eds. Violence and Gender in the Globalized 

World: The Intimate and the Extimate. Global Connections. Aldershot: Ashgate, 2008. 

 B2))المستوى الثاني السفلي  V7953   305.4   :  رقم االستدعاء

 

Bouta, Tsjeard, Georg Frerks and Ian Bannon. Gender, Conflict, and Development. 

Washington, DC: World Bank, 2005. 

 )المخزن B4 --السفلي  الرابع)المستوى   KIT   1296652   : رقم االستدعاء

 

Claudia García-Moreno, et al. WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic 

Violence Against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women's 

Responses. Geneva: World Health Organization, 2005. 

 )المخزن B4 --السفلي  الرابع)المستوى  W1111   362.8292   :  رقم االستدعاء
 

Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). Combating Domestic Violence 

Against Women and Girls: Policies to Empower Women in the Arab Region. New York, 

NY: ESCWA, 2013. 

 ) األمم المتحدة F2 --ي علو)المستوى الثاني ال C729   3362.837   :  رقم االستدعاء
 

Kapadia, Karin, ed. The Violence of Development: The Politics of Identity, Gender and 

Social Inequalities in India. London: Zed, 2002. 

 )المخزن B4 --السفلي  الرابع)المستوى  KIT   1367761   :  رقم االستدعاء
 

Korteweg, Anna C., and Gökçe Yurdakul. Religion, Culture and the Politicization of Honour-

Related Violence: A Critical Analysis of Media and Policy Debates in Western Europe and 
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North America. Gender and Development Programme Paper 12. Geneva: United Nations 

Research Institute for Social Development, 2010. 

 )المخزن B4 --السفلي  الرابع)المستوى    K853   364.15082   :رقم االستدعاء

 

Lombard, Nancy. Young People's Understandings of Men's Violence Against Women. 

Farnham, UK: Ashgate, 2015. 

 B2))المستوى الثاني السفلي   L841   362.8292    :رقم االستدعاء

 

Nakray, Keerty, ed. Gender-Based Violence and Public Health: International Perspectives 

on Budgets and Policies. Routledge Studies in Public Health. Abingdon: Routledge, 2013. 

 B2))المستوى الثاني السفلي   G3256   3362.1    :رقم االستدعاء

 

Pickup, Francine, Suzanne Williams and Caroline Sweetman. Ending Violence Against 

Women: A Challenge for Development and Humanitarian Work. Oxford: Oxfam, 2001. 

 B2))المستوى الثاني السفلي   P5978   362.83    :رقم االستدعاء

 

Solhjell, Randi. Gendering the Security Sector: Protecting Civilians Against Sexual and 

Gender-Based Violence in the Democratic Republic of Congo. NUPI Working Paper 769. 

Security in Practice 1. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs, 2010. 

 B2))المستوى الثاني السفلي   S685   305.42096751    :رقم االستدعاء

 

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Division for the Advancement of 

Women. Ending Violence Against Women: From Words to Action: Study of the Secretary 

General. New York, NY: United Nations, 2006. 

 ) األمم المتحدة F2 --ي علو)المستوى الثاني ال   U5813   362.83   :رقم االستدعاء

 

United Nations. Women. Department of Economic and Social Affairs. Division for the 

Advancement of Women. Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against 

Women: "Harmful Practices" Against Women. New York, NY: United Nations, 2011. 

 )المخزن B4 --السفلي  الرابع)المستوى  S9595   364.15082   :  رقم االستدعاء

 

United Nations. Economic Commission for Africa. African Women's Report 2009: Measuring 

Gender Inequalities in Africa: Experiences and Lessons from the African Gender and 

Development Index. Addis Ababa: United Nations, 2009. 

 ) األمم المتحدة F2 --ي علو)المستوى الثاني ال   A2582wo   305.42096   :رقم االستدعاء

 

United Nations. Department of Public Information. Unite to End Violence Against Women: 

Framework for Action: Programme of United Nations Activities and Expected Outcomes 

2008-2015. New York, NY: United Nations, 2009. 

 ) األمم المتحدة F2 --ي علو)المستوى الثاني ال   U5813   362.837   :رقم االستدعاء
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 الكتب اإللكترونية
 

Blanchfield, Luisa, Rhoda Margesson and Clare Ribando Seelke. International Violence Against 

Women. New York, NY: Nova Science Publishers, 2009. e-book. eBook Collection (database). 

EBSCOhost. 

 

De Vido, Sara. Violence Against Women’s Health in International Law. Melland Schill 

Studies. Manchester, UK: Manchester University Press, 2020. e-book. eBook Collection 

(database). EBSCOhost. 

 

Hagemann-white, Carol, Liz Kelly and Thomas Meysen. Interventions Against Child Abuse and 

Violence Against Women: Ethics and Culture in Practice and Policy. Cultural Encounters in 

Intervention Against Violence 1. Opladen, Germany: Verlag Barbara Budrich, 2019. e-book. 

eBook Collection (database). EBSCOhost. 

 

Walby, Sylvia, and Jude Towers. The Concept and Measurement of Violence Against Women 

and Men. Policy Press Shorts, Policy & Practice. [N.p.]: Policy Press, 2017. e-book. eBook 

Collection (database). EBSCOhost. 

 

 

 المطبوعة واإللكترونية الجامعية الرسائل

 

 . رسالة ماجستير.بعض مظاهر اإلساءة إلى المرأة الريفية: دراسة فى قريتين مصريتينأبو سالم، أحمد إسماعيل محمود. 

 .2٠٠7، كلية الزراعة .جامعة االسكندرية

 المخزن( -- B4الرابع السفلي )المستوى       Thesis   19508رقم االستدعاء:

 

 :التليفزيون المصري ية كما تقدمها الدراما العربية في العالقة بين الرجل والمرأصورة العنف ف جميل، مايسة السيد طاهر.

 . 2٠٠3، . كلية االعالم. قسم االذاعةجامعة القاهرة رسالة ماجستير.. دراسة تحليلية ميدانية

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع      Thesis   34357رقم االستدعاء: 

 

جامعة عين  . رسالة دكتوراه.من تعليم المرأة المصرية: دراسة ميدانية يالعائد االجتماعخميس، فاطمة مصطفى عبد الجواد. 

 .2٠٠6، . كلية البنات. قسم أصول التربيةشمس

 المخزن( -- B4فلي الرابع )المستوى الس     Thesis   12622رقم االستدعاء: 

 

حدى قرى محافظة ي إالمجتمعات الريفية: دراسة سوسيولوجية ف يأنماط العنف ضد المرأة فمحمد.  يرمضان، هاجر عل

 .2٠٠7، جتماعاال. كلية اآلداب. قسم جامعة المنصورة . رسالة ماجستير.الدقهلية

 المخزن( -- B4بع )المستوى السفلي الرا     Thesis   20753 رقم االستدعاء:

 

جامعة  . رسالة ماجستير.ضد المرأة: دراسة حالة إلحدى قرى محافظة الدقهلية يالعنف األسر. يسنجاب، منى محمد الصاو

 .2٠٠7، . كلية اآلداب. قسم االجتماعالمنصورة
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 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع      Thesis   18788رقم االستدعاء: 

 

 يالخدمة االجتماعية لمواجهة مشكلة التحرش الجنس يبرنامج مقترح للممارسة العامة فعبد الرحمن.  سيد، شيماء طوسون

جامعة  رسالة ماجستير.. لدى طالب المدارس الثانوية الفنية: دراسة مطبقة على المدارس الثانوية الفنية بمحافظة الجيزة

 .2٠1٠، . كلية الخدمة االجتماعيةحلوان

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع      Thesis   40741رقم االستدعاء: 

 

فالم في مراحل تحليل مضمون لعي ِّنة من األة في السينما المصرية: أالمر ىالعنف والعنف المضاد لدحسان سعيد. إعبد المجيد، 

 .2٠٠7، . كلية اآلداب. قسم االجتماعجامعة عين شمس رسالة دكتوراه.. زمنية مختلفة

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع      Thesis   19834دعاء: رقم االست

 

. معهد الدراسات والبحوث جامعة القاهرة . رسالة دكتوراه.المجتمع المصري ية فأالعنف ضد المر علي، رشا علي محمد.

 .2٠11، اإلحصائية. قسم االحصاء الحيوي والسكاني

 المخزن( -- B4وى السفلي الرابع )المست   Thesis   48618    رقم االستدعاء:

 

معالجة المسلسالت العربية لقضايا العنف ضد المرأة في قنوات الدراما الفضائية وانعكاسها على . حسن العواودة، نادية

 .2٠2٠، . كلية اآلداب. قسم االجتماعرسالة دكتوراه. جامعة عين شمس. تحليليةاتجاهات المرأة السعودية: دراسة 

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   133582  ء: رقم االستدعا

 

. كلية جامعة حلوان . رسالة ماجستير.سريةأدوارها األداء أ علىثره أة وأممارسة العنف ضد المرالسعيد حمدي.  ىمحمد، من

 .2٠٠۹، االقتصاد المنزلي. قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   29324   رقم االستدعاء:

 

محافظة  يوأثرها على اتخاذ الزوجة للقرارات األسرية: دراسة ميدانية ف يظاهرة العنف األسرمحمود، أسماء عبده حسن. 

 .2٠٠6، . كلية التربية النوعية. قسم االقتصاد المنزليجامعة عين شمس ماجستير.. رسالة أسيوط

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   16200   رقم االستدعاء:

 

جامعة  . رسالة ماجستير.والصحافة: دراسة مقارنة يقضايا المرأة المصرية بين الواقع االجتماع ملك، نبيلة تاجر خير هللا.

 .2٠٠5، . كلية البنات. قسم االجتماععين شمس

 المخزن( -- B4السفلي الرابع )المستوى    Thesis   12546   رقم االستدعاء: 

 

العوامل االجتماعية المؤدية الستخدام العنف ضد المرأة ودور خدمة الجماعة فى مواجهتها: سماعيل محمد. ، صباح إمهدي

 .2٠٠6، الجماعة خدمة قسم. االجتماعية الخدمة كلية .جامعة حلوان رسالة ماجستير. .دراسة وصفية تحليلية

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   11441   رقم االستدعاء:
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 .مصري ياألبعاد االجتماعية والثقافية لرؤية الرجل للمرأة: دراسة أنثروبولوجية فى مجتمع محليوسف، أمل محمد محمود. 

 .2٠٠5، االجتماع علم قسم. والتربية والعلوملآلداب  البنات كلية .جامعة عين شمس رسالة دكتوراه.

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   12610  الستدعاء: رقم ا

 

Hamon, Jessie K. Understanding the Intersectoral Collaboration of Rural Community 

Health Workers and Teachers: The Example of Addressing Violence Against Women 

and Girls in Vulindlela, South Africa. Master’s thesis. Université de Montréal. Faculté de 

Médecine, 2012. Online e-thesis. Papyrus: Institutional Repository (database). 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/8736/Karam_Jessie_2012_mem

oire.pdf?sequence=6&isAllowed=y   ]2٠22 تاريخ الدخول على الموقع: 21 نوفمبر[ 
 

Hassan, Salah Dean A. Submission and Subversion: Patriarchy and Women's Resistance 

in Twentieth-Century Egypt. Master’s thesis. McGill University. Institute of Islamic Studies, 

1989. Online e-thesis. McGill University Library. 

https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/j9602207g?locale=en 

 [2٠22نوفمبر  2٠]تاريخ الدخول على الموقع: 
 

 

Lobo, Ariadna Rotceh barragán. Desaparecidas: Hacia una perspectiva de género en las 

investigaciones de la violencia contra las mujeres. Master’s thesis. Centro de Investigacion y 

Docencia Economicas (Mexico), 2021. e-thesis. ProQuest Dissertations & Theses (database). 

ProQuest. 

 

Piquado, Laura. Discourse on Women's Education in Egypt during the Nineteenth and 

Early Twentieth Centuries: A Convergence of Proto-Feminist, Nationalist and Islamic 

Reformist Thought. Master’s thesis. McGill University. Institute of Islamic Studies, 1999. 

Online e-thesis. McGill University Library.  

https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/7d278w12s 

 [2٠22نوفمبر  21]تاريخ الدخول على الموقع: 

 

Setiawan, Dorita. Islamic Feminist Community Organizing for Combatting Violence 

Against Women: A Case Study of Rifka Annisa, Women Crisis Center, Yogyakarta, 

Indonesia. Master’s thesis. McGill University, 2005. Online e-thesis. McGill University 

Library.  

https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/k0698799x?locale=en    

 [2٠22نوفمبر  2٠]تاريخ الدخول على الموقع: 

 

Sewell, CheyOnna. Gender Inequality, Intersectionality, and Violence Against Women: A 

National-and State-level Analysis of Violence Against Women Trends. PhD diss. 

University of Missouri-Saint Louis, 2018. e-thesis. ProQuest Dissertations & Theses 

(database). ProQuest. 

 

 

http://www.umontreal.ca/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/8736/Karam_Jessie_2012_memoire.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/8736/Karam_Jessie_2012_memoire.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/j9602207g?locale=en
https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/7d278w12s
https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/k0698799x?locale=en
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Woo, Byung-Deuk. Re-examining the Origins of Policy Related to Violence Against 

Women: The Role of Women’s Descriptive Representation in Achieving Substantive 

Representation. PhD diss. The University of Iowa. Political Science Department, 2021.  

e-thesis. ProQuest Dissertations and Theses (database). ProQuest. 

 

 

 اإللكترونية المقاالت
 

العدد ، مجلة ريحان للنشر العلمي. "قراءة في المواثيق واإلعالنات الدولية لحقوق اإلنسان-العنف ضد المرأة "عمر.  بوراس،

 .EBSCO)قاعدة بيانات(.  Arab World Research Source . مقالة إلكترونية.62-3۹: (2٠21ديسمبر  28) 18

 

. "رواية السيدة الوحی لمارجريت آتوود يالبنيوية لميشيل فوکو ف ما بعد الذاتيةالعنف ضد المرأة و استفهام"الحساني، هدى. 

)قاعدة  Directory of Open Access Journals . . مقالة إلكترونية138-117: (2٠18) 73العدد ، 48 الرافدين آداب

 .EBSCOبيانات(. 

 

 (. مقالة إلكترونية متاحة عبر اإلنترنت.2٠12مارس  8) إيالف. "العنف ضد المرأة"إبراهيم.  الحيدري،

.html2012/3/721322Web/opinion/www.elaph.com/    :[222٠نوفمبر  2٠]تاريخ الدخول على الموقع 

 

: (2٠٠8) 84العدد ، مجلة اآلداب. "اتجاهات الشباب نحو العنف ضد المرأة وعالقتها بالضغوط النفسية". ياسين زغير، لمياء

 .EBSCOيانات(. )قاعدة بDirectory of Open Access Journals . مقالة إلكترونية.348-412

 

المجلة الزراعية . "محافظة أسيوط فيثار لعنف ضد المرأة الريفية آسباب وأدراسة " آخرون.سلطان، رندا يوسف محمد، و

)قاعدة بيانات(.  Arab World Research Source  . مقالة إلكترونية.572-557 :(2٠17) 2، قسم 1، العدد 48 بأسيوط

EBSCO. 

 

دراسة تحليلية في ضوء نظريات علم -ظاهرة العنف ضد المرأة أبان الحجر المنزلي لجائحة كورونا" عبد العزيز.عبد، أحمد 

 Arab World . مقالة إلكترونية.271-246: (2٠22)يونية  1قسم ، 5٠العدد ، 14 مجلة آداب الفارهيدي. "االجتماع الجنائي

Research Source  .)قاعدة بيانات(EBSCO. 

 

العدد ، 3 مجلة اآلداب. "العنف ضد المرأة العوامل واآلثار: دارسة نظرية تحليلية". ، وموح عراك عليويمدمح قاسم عبد هللا،

 .EBSCO)قاعدة بيانات(.  Directory of Open Access Journals . مقالة إلكترونية.436-423: (2٠22)يونية  141

 

 آداب حوليات. "(دراسة مقارنة)لمواقع اإللكترونية النسائية أطر قضية العنف ضد المرأة في ا". كامل العراقي كامل، شيرين

 Arab World Research Source. . مقالة إلكترونية116-۹2: (2٠1۹مارس -يناير) قسم ب، 1العدد ، 47 عين شمس

 .EBSCO(. )قاعدة بيانات

 

Alkan, Ömer, Ceyhun Serçemeli and Kenan Özmen. “Verbal and Psychological Violence 

Against Women in Turkey and its Determinants”. PLOS ONE 17, no. 10 (10 Oct 2022): 1-19. e-

article. Academic Search Complete. (database). EBSCO. 

 

http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/3/721322.html
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Al-Saaidi, Sawsan Kareem Zghayyir and Isra'a Raheem Abdul-Hussain. “A Critical Discourse 

Analysis of a Selected Non-Governmental Organizations' Report on Violence Against Women in 

Iraq”. Arab World English Journal (AWEJ) 13, no. 3 (Sep 2022): 445-466. e-article. 

Education Source. (database). EBSCO 

 

Atzeni, Célia. “From ‘Violence Against Women’ to ‘Violence Against Women and Girls’: The 

Reconceptualisation of Violence Against Women in United-Nations Discourse”. ESSE 

Messenger 30, no. 2 (Winter 2021): 28-43. e-article. Humanities Source (database). EBSCO. 

 

Benagiano, Giuseppe, Sabina Carrara and Valentina Filippi. “Social and Ethical Determinants of 

Human Sexuality: 2. Gender-Based Violence”. European Journal of Contraception & 

Reproductive Health Care 15, no. 4 (Aug 2010): 220-231. e-article. Academic Search 

Complete (database). EBSCO. 

 

Bursik, Krisanne, and Julia Gefter. “Still Stable after All These Years: Perceptions of Sexual 

Harassment in Academic Contexts”. Journal of Social Psychology 151, no. 3 (2011): 331-349. 

e-article. Academic Search Complete (database). EBSCO. 

 

Decker, Michele R, et al. “Violence Against Women from Partners and other Household 

Members During COVID-19 in Burkina Faso and Kenya”. BMC Public Health 22, no. 1 (May 

2022): 1-16. e-article. Academic Search Complete. (database). EBSCO. 

 

El-Elemi, Azza H., Sahar M. Moustafa and Abeer M. Hagras. “Reported Cases of Female Sexual 

Assault Over 5 Years Period in Suez Canal Area, Egypt: Demographic Study”. Egyptian 

Journal of Forensic Sciences 1, no. 3-4 (Dec 2011): 118-123. e-article. ScienceDirect 

(database). Elsevier. 

 

Fairchild, Kimberly. “Context Effects on Women’s Perceptions of Stranger Harassment”. 

Sexuality & Culture 14, no. 3 (Sep 2010): 191-216. e-article. Humanities Source (database). 

EBSCO. 

 

Fischbach, Michelle, et al. “Cons of Against Women Act”. Congressional Digest 101, no. 2 (Feb 

2022): 19-29. e-article. MasterFILE Complete. (database). EBSCO. 

 

Gotberg, Krystyna, and Jacquelyn D. Wiersma-Mosley. “An Empirical Investigation of Violence 

Against Women in the NFL”. Journal of Sport and Social Issues 46, no. 5 (Oct 2022): 445–

457. e-article. SPORTDiscus with Full Text. (database). EBSCO. 

 

Kathryn M. Yount, and Li Li. “Domestic Violence Against Married Women in Egypt”. Journal 

Sex Roles 63, no. 5-6 (Sep 2010): 332-347. e-article. Education Source (database). EBSCO. 

 

Seedhom, Amany Edward. “Sociodemographic Associations of Intimate Partner Violence 

Against Women in a Rural Area, El-Minia Governorate, Egypt, 2010”. Journal of Public Health 

20, no. 1 (Feb 2012): 81-88. e-article. APA PsycInfo (database). Springer. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090536X11000499
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090536X11000499
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