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  تقديم
  

هي شبكة منظمات غير حكومية ناشطة في مجال  شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة
آمبادرة أهلية تسعى إلى بناء رؤية مشترآة وإطار  2005المرأة والحقوق األسرية تكونت عام 

وفي المرحلة األولي أولت . للتعاون والعمل المشترك بين الجمعيات المهتمة بالحقوق األسرية
نت أنشطتها الدعوة والمساندة واألبحاث وزيادة الشبكة اهتماما بتداعيات الزواج غير الرسمي وتضم

ترآز الشبكة في المرحلة الحالية علي المساهمة في ضمان إصدار قانون . الوعي وبناء القدرات
وتطمح الشبكة إلى بناء إطار عمل . أسرة جديد عادل يعكس احتياجات آل المصريات والمصريين

تمثيل مصالح المرأة في مناقشات اإلصالح ومستدام يخدم قضايا المرأة والمجتمع بشكل عام، 
إلى بناء تحالف  تهدفالسياسي  خاصة المتعلقة بإصالح قانون األحوال الشخصية، آما  –القانوني 

  . شبكة جمعيات قوية مستدامة من أجل مساندة المرأة للحصول على حقوقها –
  

واألحوال الشخصية بهدف  األسرة مجال فيوفى هذا السياق فقد تم إعداد قائمة بمصادر ومراجع 
دعم الجهود المبذولة سواء من قبل الشبكة أو من قبل األطراف األخرى الحكومية وغير الحكومية 

بإعداد  هديل الخولىوقد قامت الباحثة . مصر فيالساعية إلى إصالح قوانين األحوال الشخصية 
المكتبات  ،المراآز البحثية ،الكبرىهذه القائمة من خالل مكتبات عدد من الجامعات في القاهرة 

المجالس القومية وعدد من مؤسسات حقوق المرأة الغير حكومية الرائدة في مجال  ،العامة والخاصة
وتأمل الشبكة من إعداد هذه القائمة إتاحة مصادر للمعرفة . األحوال الشخصية وحقوق المرأة

والمشرعين على المراجع  المدنيمع المجت فيوالمعلومات لتيسير حصول الباحثين والعاملين 
تغطى جانبا  فهيهذا من التأآيد على أن هذه القائمة ليست شاملة، ومع ذلك . والمصادر ذات الصلة

مهما من األبحاث والدراسات األآاديمية، وآذلك األبحاث التي قدمتها المؤسسات البحثية القومية 
العربية، فقد تضمنت القائمة آذلك مصادر وإلى جانب المصادر . ومنظمات حقوق المرأة في مصر

  . بلغات أجنبية
  

إعداد هذه  فيلى آل من ساهم إمجال حقوق المرأة بالشكر  فيوتتوجه شبكة الجمعيات العاملة 
أستاذ علم  ،الدآتورة هدي زآريا تتوجه بالشكر إلىالقائمة سواء من الجمعيات أعضاء الشبكة، آما 

 اإلسالميةأستاذ الشريعة  ،والدآتور عبد العزيز رمضان سمك ،السياسي بجامعة الزقازيق االجتماع
 إيناسالشكر واجب لكل من األستاذة  رًاوأخي. لدعمهما المشكوربكلية الحقوق بجامعة القاهرة 

إبراهيم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية والباحث عباس عبد المنعم علي جهدهم ومساعدتهم 
  .هذه القائمة فية في جمع العناوين المتضمنة المستمر

  
  مشروع دعم حقوق المرأة 

  مصر  فيمجال حقوق المرأة  فيشبكة الجمعيات العاملة 
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  قانون وشريعة–شخصية أحوال  :أوال

  
المرآز  ،حقوق المرأة المسيحية في تشريعات األحوال الشخصية ،براهيم عبد السيد ميخائيلإ .1

  1999 ،المصري لحقوق المرأة
  

) دار الجامعة الجديدة  (مقارنة دراسة فقهية  –النكاح  فيمعيار الكفاءة  ،رفعت الجمال مإبراهي .2
  2005 ،للنشر اإلسكندرية

  
  1979للطبع والنشر والتوزيع   اإلسالميالمختار  ،حقوق الزوجين ،ودودىأبو األعلى الم .3

 1984،مكتبة المعارف ،التعليق علي قانون األحوال الشخصية ،أحمد الخميسي .4
  
مؤسسة قضايا المرأة  ،عامان علي الخلع: الحصاد،أحمد الصاوي وعزة سليمان .5

  2003،المصرية
  

 )بدون دار نشر( 1988 ،سالمفي اإل األسرة فقه ،مد النجدي زهوأح .6
 
 ،مكتبة النهضة المصرية ،حوال الشخصيةقضاء األ ،رابح لطفي جمعة -خفاجي أحمد رفعت  .7

1960 
 
  

الطبعة  1915 ،دار الفكر العربي ،األحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ،سالمةأحمد  .8
 الرابعة

 
مجلة آلية الشريعة  فيدراسة مقارنة  اإلسالمي،الفقه  فيأحكام الحضانة  ،ىعبدا لحأحمد  .9

 2000 ،األولالجزء  12العدد  - والقانون بأسيوط
 

 -آلية حقوق(  1969 ،رسالة  ،المقارن سالميالتشريع اإل موانع الزواج في ،أحمد غنيم .10
 )جامعة القاهرة

  
 2001 ،دار الشروق ،نفقة المتعة بين الشريعة والقانون ،أحمد فتحي بهنسي .11

  
نفقة األقارب  -األوالدوحقوق  - لخلع -الطالق- سالم في اإل األسرة أحكام ،د فراج حسينأحم .12

 2004دار الجامعة الجديدة  ،وفقا ألحدث التشريعات القانونية
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  2004 الجديدة،دار الجامعة  اإلسالمية،أحكام الزواج في الشريعة  ،أحمد فراج حسين .13

  
 ،لحقوق المرأة المصريالمرآز  ،الخلع -قانون -ب -القمصان، أنهاد أبو .أحمد محسن ، أ .14

2000 
  

 2000،المرآز المصري لحقوق المرأة ،الخلع وأحكام أخري ،أحمد محسن .15
  

     2000 ،المرآز المصري لحقوق المرأة ،الكتاب السابع: الزواج العرفي ،أحمد محسن .16
     

منشأة المعارف   ،حكامهأرآانه وشروطه وأ -العرفيعقد الزواج  ،محمود خليلأحمد  .17
 2002 ،باإلسكندرية

  
القاهرة الحديثة  ،تعليق علي نصوص القانون - األحوال الشخصية  ،أحمد نصر الجندي .18

 1987 للطباعة،
  

  1997 ،دار الكتب القانونية ،الشرع والقانون فيالحضانة  ،الجنديأحمد نصر  .19
  

1986 ،دار وليد للطباعة الحديثة ،حوال الشخصيةمبادئ القضاء في األ ،نصر الجندي أحمد .20
  

الهيئة  ،تشريعات األحوال الشخصية لغير المسلمين ،اإلدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة .21
 1998 ،العامة لشئون المطابع األميرية

  
 )بدون دار نشر( 1998 ،الزواج العرفي باطل ،أسامة بن عبد الفتاح البطة .22

 
مجلة آلية  فيبحث  ،وسائل معالجة النشوز والشقاق بين الزوجين ،أشرف محمود محمد .23

 2001 ،الجزء األول 13العدد  - الشريعة والقانون بأسيوط
  

 1990 ،دار العدالة ،قوانين األحوال الشخصية معلقآ على نصوصها ،آمالأشرف مصطفى  .24
  

دار العدالة  ،ـ الجزء الرابع موسوعة قوانين األحوال الشخصية ،أشرف مصطفى آمال .25
1991 

  
 - مجلة الزهراء فيبحث  ،الفقه االسالمى في والحدادحكام العدة أ ،إقبال عبد العزيز المطوع .26

 2004 ،الجزء األول 22العدد  -جامعة األزهر
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 2006 ،مؤسسة قضايا المرأة المصرية ،المسيحية في قالطال ،و عزة سليمان لمعيإآرام  .27

  
 ،دار الكتاب الحديث ،المرأة المسلمة بين عدل التشريع وواقع التطبيق ،أمنة محمد نصير .28

2001 
 

 ،النصوص والفقه ومبادئ النقض ،موسوعة األحوال الشخصية للمسلمين ،أنور العمروسي .29
 2003 ،المستشار دار الفكر الجامعي

 
 

جامعة  - آلية حقوق(  2005-رسالة  ،اإلسالميةأحكام الخلع في الشريعة  ،أنور محمد دبور .30
 )القاهرة

  
 ،دار الثقافة العربية ،اإلسالميثبات النسب بطريق القيافة في الفقه إ ،أنور محمود دبور .31

1985 
  

 ،دار القاهرة للطباعة ،األحوال الشخصية للطوائف الملية مبادئ ،يهاب حسن إسماعيلإ .32
1957 

  
مكتبة  ،دراسة مقارنة -أصول األحوال الشخصية لغير المسلمين ،إيهاب حسن إسماعيل .33

 )بدون تاريخ(  ،القاهرة الحديثة
  

رسالة  ،رثوذآسشريعة األقباط األ فيالزواج  انحالل ،إيهاب حسن إسماعيل .34
 1959،ماجستير

  
السنية  األربعةالفقه المقارن لألحوال الشخصية بين المذاهب  ،العنين بدرانبو بدران أ .35

دار النهضة العربية للطباعة  ،الزواج والطالق: الجزء األول -والمذهب الجعفري والقانون 
    1967 ،النشر

 
دار النهضة  ،الطبعة الثانية ،طالق في اإلسالمأحكام الزواج وال ،بدران أبو العينين بدران .36

 1961 ،العربية للطباعة النشر
 

دار  ،الطبعة األولي ،الخاصة بين المسلمين وغير المسلمين تالعالقا ،بدران أبو العينين .37
 )بدون تاريخ( النهضة العربية للطباعة النشر
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 ،المتعة( سالمية المنهي عنها في الشريعة اإلنكحة بعض األ ،بديعة علي أحمد الطمالوي .38
 ،بحث فقهي مقارن ،)زواج مخطوبة الغير ،الزواج العرفي ،السر ،المحلل ،الشغار ،المؤقت

 )جامعة القاهرة -آلية الحقوق(  1998سنة 
 

عة لجنة التأليف مطب ،نحاللهواالزواج  انعقاد فيازع القوانين تن ،بطرس وديع آساب .39
 1944 ،والترجمة والنشر

  
 1969 ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،أحكام األحوال الشخصية لغير المسلمين ،توفيق حسن فرج .40

 
 

دار  ،الجزء الخامس: بحوث وفتاوي إسالمية في قضايا معاصرة ،جاد الحق علي جاد الحق .41
 1995 ،التراث العربي

  
جامعة  ،الشخصية حوالعربية في قوانين األالمرأة ال :دراسية ةالعربية، حلقجامعة الدول  .42

 1972والشباب االجتماعية  الشئون -األمانة العامة  -الدول العربية 
  

عن مشكالت وقضايا األحوال الشخصية  والسائلينأجوبة السائالت  ،جالل السيد بنداري .43
 2005 ،مكتبة النهضة المصرية ،للمسلمين

  
 1992سنة  ،واالجتماعيةالنواحي الشرعية والقانونية  الزواج العرفي من ،حامد الشريف .44

 )بدون دار نشر(
 

بدون دار ( 1999سنة  ،سالمي والقانونفي الفقه اإل األسرة أحكام ،شمروخحامد محمود  .45
 )نشر

 
تشريعات األحوال الشخصية مرجع القضاء في  ،شموني ومحمد عبد الكريمحسن األ .46

 1950 ،المطبعة العالمية بالقاهرة ،لألجانب
 

الطبعة  ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،المصرية األسرة فقه أيوب،حسن  .47
 2002 ىولاأل

 
دار الجامعة الجديدة  الشخصية،شرح وسائل األحوال  فيالمحيط  ،حسن حسن منصور .48

 2005 ،اإلسكندرية
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 ،مقترح قانون ،مشروع قانون األحوال الشخصية الموحد ،رؤساء الكنائس المسيحية العربية .49
 1998 ،مكتبة مؤسسة قضايا المرأة المصرية

  
في وثيقة الزواج في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال   االشتراط ،أبو زيد شحاتةرشدي  .50

 2001،دار الفكر العربي ،الشخصية
 
 

دار  ،وقانون األحوال الشخصية اإلسالميالفقه  فيرؤية المحضون  ،أبو زيد شحاتة رشدي .51
 2003 ،العربيالفكر 

  
منشأة المعارف  ،سالمية في الفقه والقانونحكام األساسية لألسرة اإلاأل ،زآريا البري .52

 1986 ،سكندريةباإل
  

 1964 ،الدار القومية بالقاهرة ،الزواج والطالق في اإلسالم  ،زآي الدين شعبان .53
 

األحكام الخاصة  –تخالف فيها المرأة الرجل  التياألحكام  الحربي،سعد بن شارع بن عوض  .54
 1987 ،294جامعة األزهر رسائل  –األزهر  بالمرأة،

  
سالمية وجية وما تتقيد به في الشريعة اإلحقوق الز استعمالفي مدي  ،السعيد مصطفي السعيد .55

شارع  االعتماد ةمطبع ،)الحقوق استخدامدراسة نظرية في سوء ( ري الحديث والقانون المص
 1937 ،آبر بمصرالحسن األ

 
منشأة المعارف   ،ير المسلمينللمصريين غ األسرة أحكام،تناغو دعبد السيسمير  .56

 1968 ،سكندريةباإل
  

(  2007 الدولية،الشريعة اإلسالمية والمواثيق  فيحقوق المرأة  حسين،سها عيد رجب  .57
 )اجتماعقسم  ،عين شمس-رسالة

 
معهد الدراسات  ،أحكام األحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين ،شفيق شحاتة  .58

 1960،العربية بالجامعة العربية بالقاهرة 
 

نهضة مصر للطباعة  ،سالمفي اليهودية والنصرانية واإل األسرة نظام ،صابر أحمد طه .59
  2004 ،والنشر والتوزيع
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 )بدون دار نشر( 2006 ،نسانية للمرأةالحقوق اإلسالمية واإل ،الصادق المهدي .60

  
 2000 ،دار القاهرة ،وال الشخصية للمصريينصالح حنفي المرجع في قضاء األح .61

 
 ،القانونية صداراتلإل الفنيالمكتب  ،بين الشريعة والقانون العرفيالزواج  ،عادل محمد سليم .62

2006 
  

 1914 ،مطبعة الجمالية ،األسرة حقوق ،عبد الحكيم بن محمد .63
  

مجلة البحوث  في فقهي قانونيبحث  ،مسائل الطالق فيالتحكيم  ،عبد الحميد محمود البعلى .64
 1992،العدد الثامن -األزهرجامعة  - والقانونية الفقهية

 
دراسة  -  اإلسالميةالشريعة  الطالق فيمدي حرية الزوجين في  ،عبد الرحمن الصابوني .65

دار الفكر  ،الشخصية العربية األحوالوقوانين  األجنبيةالشرائع السماوية والقوانين  مقارنة مع
    1967 ،العربي

  
 ،دار المطبوعات الجامعية األرثوذآس،أحكام الطالق والطاعة لألقباط  مقلد،عبد السالم  .66

1991 
 
 

 ،دار الفكر العربي ،سالمية فقها وقضاءالشخصية في الشريعة اإل لاألحوا ،ز عامرعبد العزي .67
1976 

  
دار النهضة  ،في الفقه اإلسالمي والقانون المصري األسرة أحكام ،عبد العزيز رمضان سمك .68

 2001 ،العربية
 

 ةالدار الدولي ،سالميةم األحوال الشخصية في الشريعة اإلأحكا ،عبد العظيم شرف الدين .69
 2003 ،الثقافية لالستثمارات

  
فقهية دراسة مقارنة في ضوء المذاهب ال واألسرة،سالم اإل ،عبد الفتاح محمد أبو العينين .70

 ) بدون تاريخ و دار نشر( ،عقد الزواج ،األول ءالشخصية، الجزوقوانين األحوال 
 

المجلة العلمية لكلية  فيبحث  ،سالماإل فيزواج المتعة وحكمه  ،عبد الفتاح محمد النجار .71
 1996 ،العدد السابع - الشريعة والقانون بطنطا
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مؤسسة  ،رأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالميةالمفصل في أحكام الم ،عبد الكريم زيدان .72

 1997 ،الطبعة الثالثة ،الرسالة
 

دار  ،يطلب من مكتبة وهبة ،سالميةالشريعة اإل الزوجية فيالحقوق  ،عبد الملك منصور .73
 1985 ،واألملالنور 

 
 -المؤسسة العربية الحديثة ،حوال الشخصيةوقانون األ األسرة ،عبد الناصر توفيق العطار .74

 1985 ،القاهرة
 

العالمية المطبعة  ،والطالق وفقا ألحدث األحكامزواج قضايا ال عبد الوهاب البنداري،  .75
 1969 ،بمصر

 
 2004 ،دار النهضة العربية ،عند غير المسلمين األسرة نظام ،عبد اهللا مبروك النجار .76

 
 - جامعة األزهر - مجلة حولية فيبحث  ،سالميةالشريعة اإل فيالنفقة  ،محمد سعيد عبد اهللا .77

 1986 ،4العدد 
 

 -جامعة األزهر - مجلة الزهراء فيبحث  ،الخلع دواء ما ال دواء له ،عبلة محمد الكحالوى .78
 1992  ،10العدد 

  
 )بدون دار نشر(  الزواج والطالق والخلع في الشريعةقبس من هدى  ،عبلة محمد الكحالوى .79

 
معهد  ،بحث مقارن -سالمية رات عن فرق الزواج في المذاهب اإلمحاض ،علي الخفيف .80

 1958 ،جامعة الدول العربية ،الدراسات العربية العالمية
 
 

الطبعة  ،دار الفكر العربي ،وحل مشكالتها في ضوء اإلسالم األسرة نظام ،علي الصابوني .81
 1967 ،الرابعة

 
 ،دار الفكر العربي ،الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسب ،علي حسب اهللا .82

1968 
 

بدون (مؤسسة المطبوعات الحديثة  ،بيت الطاعة وتعدد الزوجات ،وافيعلي عبد الواحد  .83
 )تاريخ
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 2004 ،مطابع الوطنية ،على المسيحيين تطبيقهالخلع شرعا وقانونا ومدى جواز  ،ى لبنعل .84

  
المكتبة  ،صول الفقهيةي القانون المصري ومدي توافقه لألالخلع ف ،علي محمد حسنين حماد .85

 2004 ،المصرية للطباعة والنشر والتوزيع
 

دار الجامعة  ،اإلسالمينشوز الزوجة أسبابه وعالجه في الفقه  ،علي محمد علي قاسم .86
 2004 ،للنشر الحديدية

 
 الحديديةدار الجامعة  بالشروط،التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء  ،على محمد على قاسم .87

 2000 ،للنشر
  

بدون (سالمية للشئون اإل األعلىالمجلس  ،انين األحوال الشخصيةالدين وقو ،علي منصور .88
 )تاريخ

 
مرآز القاهرة  ،السياسيواإلسالم  الدوليةحقوق المرأة بين المواثيق  ،وآخرون –عمر القراى  .89

 1999 اإلنسانلدراسات حقوق 
 

 ،دار الفكر العربي ،الطبعة الثانية ،ألحوال الشخصيةاألحكام الشرعية في ا ،عبد اهللاعمر .90
1958  

 
دار الكتب ، اإلسالميمع لمحة من تاريخ التشريع  اإلسالميالشرع  في األسرة ،عمر فروخ .91

 1951 ،العربية الكبرى
  

 ،الزواج العرفي وصور أخري من أنواع الزواج غير الرسمي ،فارس محمد عمران .92
 2000 ،القاهرة -  مجموعة النيل العربية

 
الهيئة العامة لدار الكتب  ،قانون األحوال الشخصية للمسلمين ،رشادفاطمة الزهراء و محمد  .93

  2007 ،والوثائق القومية
  

دعاوي الطالق والطاعة للمسلمين وغير المسلمين معلقا عليها بأحكام  ،فتحي حسن مصطفي .94
  1988،باإلسكندريةمنشأة المعارف  ،1987عام  حتىالنقض 

  
آلية (  2004 ،رسالة ،بها لار اإلخالروأضبين الزوجين  المساآنةتزام ال ،فتيحة الشافعي .95

 )جامعة القاهرة -الحقوق
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 2001 ،منشأة المعارف ،ألحوال الشخصيةموسوعة تشريعات ا ،قدري عبد الفتاح الشهاوي .96

  
 ،واالجتماعيةالمرآز القومي للبحوث الجنائية  ،األحوال الشخصية في مصر ،د الجوادليلي عب .97

2000  
 

خالل  الشخصية منتغيير قانون األحوال  ،. نيلسون وآالوس ك. إشراف س ،النويحي. م .98
وراق أ ،)في مصر المعاصرة االجتماعيفي القانون والتغيير (للشريعة التفسير الليبرالي 
 1979 ،االجتماعيةالقاهرة في العلوم 

 
 

وضاع بشأن تنظيم بعض أ 2000لسنة  1الجديد في القانون رقم ،للثقافة  األعلىالمجلس  .99
   2002،تقاضي في مسائل األحوال الشخصيةجراءات الوإ

  
 2005 ،ةأسئلة وأجوبة حول بعض مسائل األحوال الشخصي ،المجلس القومي للمرأة .100

 
 2007 ،األسرة وي المرأة المتصلة بمحاآمتقرير من واقع شكا ،المجلس القومي للمرأة .101

 
ت والمعلومات مرآز الدراسا ،المرأة األفريقية بين الحكم والدين،محجوب التيجانى  .102

 1995نسان لحقوق اإل القانونية
 

مجلة آلية الشريعة  فيبحث  ،سير الحادث إلى علم الطالق الثالث ،محمد إبراهيم الحفناوى .103
 2002 ،الجزء األول 15العدد  -والقانون بطنطا

  
 )بدون تاريخ( معهد الدراسات العربية بالقاهرة  ،ثارهعقد الزواج وآ،محمد أبو زهرة  .104

 
 ،كر العربيدار الف ،ىولاألالطبعة  -م الزواج قس - األحوال الشخصية ،محمد أبو زهرة .105

1950 
 

 1996دار السالم للطباعة القاهرة   ،منهج السنة في الزواج ،حمدي أبو النورمحمد األ .106
 

 1987 ،مكتبة الشباب  ،مقارنةدراسة  -  األسرة في أحكام ،محمد البلتاجي .107
  

دار النشر للجامعات  ،األحوال الشخصية للمصريين المسلمين فقها وقضاء ،محمد الدجوي .108
 )بدون تاريخ(المصرية



  

  مشروع دعم حقوق المرأة 
  مصرفي  شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة

Promotion of Women’s Rights  
                                           Networking for Women’s Rights Organizations 12 

 

 
 2000 ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،اإلسالميون والمرأة ،محمد سليم العوا .109

  
لتقاضي في وأوضاع ا إجراءاترؤية موضوعية حول قانون تنظيم بعض  ،محمد الغمري .110

 2000 ،مؤسسة قضايا المرأة المصرية ،مسائل األحوال الشخصية
  

المكتبة  ،بين الوهم والواقع العرفيالزواج  ،محمد أنور محروس و محمد حسن غانم .111
 2004 ،المصرية للطباعة والنشر

  
 ،والمالكي ،والحنفي ،الجعفري - الزواج والطالق علي المذاهب الخمسة ،محمد جواد مغنية .112

 )بدون تاريخ(بيروت  ،دار العلم للماليين ،والحنبلي ،والشافعي
 

الطبعة  ،دار الطباعة  المحمدية ،سالميحقوق الزوجة في الفقه اإل ،ي سليممحمد حسن .113
 1983 - األولي

 
منشأة المعارف  ،سالميةلألسرة في الشرائع غير اإل القانونيالنظام ،د حسين منصورمحم .114

 1983 ،باإلسكندرية
  

 ،دار الكتاب الجامعي  ،سالميوق الزوجية المشترآة في الفقه اإلالحق ،محمد رأفت عثمان .115
1980    

 
 1984 والتوزيع،ار الفضيلة للنشر د ،فقه النساء في الخطبة والزواج ،محمد رأفت عثمان .116

 
 –مكتبة النهضة بيروت  ،حوال الشخصيةشرح األحكام الشرعية في األ ،محمد زيد االبياني .117

  1924،لبنان
  

  1980 ،مطبعة الكيالنى ،الدين واألسرة اإلسالمية ،محمد سليمان .118
  

منشأة المعارف  ،واالجتماعية من الناحية الشرعية والقانونية العرفيالزواج  ،محمد شتا .119
 1998 ،سكندريةباإل

 
 فيدراسة مقارنة  ،اإلسالميالفقه  فيموانع الزواج المؤقتة  ،محمد عبد الفتاح البنهاوى .120

 1996 ،العدد السابع -المجلة العلمية لكلية الشريعة والقانون بطنطا
 

 2001 ،جامعة عين شمس ،العرفي الزواج ،محمد عودة .121
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دار  ،الزواج في التشريعات العربية لألحوال الشخصية دآثار عق ،محمد فتحي نجيب .122

  2000 ،الشروق
  

 ،دار الشروق ،الشخصية لتقاضي في مسائل األحوالجراءات اقانون إ ،محمد فتحي نجيب .123
2002 

  
 ،مطبعة التأليف بالفجالة بمصر ،حكام الشرعية في األحوال الشخصيةاأل ،محمد قدري باشا .124

1895 
 

دراسة تاريخية وتشريعية  -أحكام األحوال الشخصية للمسلمين  ،ماممحمد آمال الدين إ .125
 2000 ،باإلسكندريةمنشأة المعارف  ،وقضائية

  
دار  ،وسلطته في تكييف دعواه إيقاعهدور القاضي في  -الخلع  ،محمد نجيب عوضين .126

 2006 ،النهضة العربية
  

دراسة مقارنة مع  -  اإلسالميأحكام األحوال الشخصية في الفقه  ،محمد يوسف موسي .127
 1957 ،دار الكتاب العربي بمصر ،التعرض ألحكام القضاء وبيان ما عليه العمل اليوم

 
 1958 ،المطبعة العالمية بالقاهرة ،ثارهالنسب وآ ،وسف موسيمحمد ي .128

  
 )بدون تاريخ(مكتبة  باألزهر ،أحكام الزواج والطالق ،محمود الجرجاوي .129

 
 ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،والمسيحية اإلسالمالخلع بين  ،محمود فوزي .130

2003 
 

 ،لفكر العربيدار ا ،اإلسالميالمدخل لدراسة األحكام الشرعية لألحوال الشخصية في الفقه  .131
2003 

  
مطبعة  ،حقوق النكاح الدائرة بين الفسخ والطالق  فيبحوث  ،مرسى عبد العزيز السماحى .132

 1986 ،الفجر الجديدة
  

 2000 ،العرفيالزواج  -قانون - ب - أ ،لحقوق المرأة المصريالمرآز  .133
  

 1997  ،الحضانة والرؤية -قانون  - ب - أ ،لحقوق المرأة المصري المرآز .134
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 1997 ،والرؤية ةالمرأة، الحضانالمرآز المصري لحقوق  .135

  
ج في القانون الوضعي القانون الواجب التطبيق علي الزوا ،مريم عبد اهللا أحمد الجوفي .136

 )جامعة القاهرة - آلية الحقوق(  1998 ،رسالة  ،سالميةوالشريعة اإل
  

 ،لبنان -الحقوقية الحلبيمنشورات  ،األحوال الشخصية لغير المسلمين ،مصطفى الجمال .137
2002 

 
 )بدون تاريخ(دار العروبة بالقاهرة  ،في اإلسالم األسرة ،مصطفي عبد الواحد .138

  
 1997 ،مكتبة عالم الفكر والقانون ،الدفوع الشرعية ،معوض عبد التواب .139

  
 1986 ،منشأة المعارف الشخصية،موسوعة األحوال  ،معوض عبد التواب .140

  
سالمية بين الحق والواجب في الشريعة اإل طاعة الزوجة لزوجها ،ملكة يوسف زرار .141

 1994) دآتوراهرسالة (  ،األخرىوالشرائع 
 

 الجامعيدار الفكر  ،للمسلمين وغير المسلمين والنشوز الطاعةأحكام  ،يممدوح عزم .142
 1999 ،اإلسكندرية

  
مجلة  فيبحث  ،المصريالتشريع  فيوضوابط تطبيقه  اإلسالميالخلع  ،نادرة محمود سالم .143

 2004 ،22العدد  -جامعة األزهر -آلية الدراسات اإلنسانية
 

المجلة  فيدراسة مقارنة  ،نفقة الزوجة وما يتعلق بها من أحكام ،نادية أبو العزم السيد .144
 2007 ،األولالجزء - 22العدد  -العلمية لكلية الشريعة والقانون بطنطا

  
  2006 ،مؤسسة قضايا المرأة المصرية ،حيينقوانين األحوال الشخصية للمسي ،نادية حليم .145

  
  1984 ،نسانيةجامعة األزهر للدراسات اإل ،النفقة الشرعية ،نادية محمد إبراهيم .146

 ،رابطة المرأة العربية ،قوانين األحوال الشخصية -المرأة والقانون ،نازلى الشربينى .147
1998 

  
 ،الحقوق المالية للزوجة -قانون - ب - أ،لحقوق المرأة  المصريالمرآز  -نبال البرعى .148

 1998 ،لحقوق المرأة المصريالمرآز 
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 2005 ،لحقوق المرأة المصريالمرآز  ،إثبات النسب -قانون -ب -أ ،نبال البرعى .149

  
 1998 ،المرآز المصري لحقوق المرأة ،الحقوق المالية للزوجة ،البرعي نبال .150

 
قضايا  فيمرآز لجنة العمل للمساواة  ،الزواج المبكر بين القانون والمجتمع ،نسرين عليمي .151

 2004 ،الشخصية األحوال
  

 األحوالالتقاضي في مسائل  إجراءاتندوة حول مشروع قانون تعديل  ،نهاد أبو القمصان .152
 1999،المرآز المصري لحقوق المرأة ،الشخصية

  
 2000 ،مؤسسة تانيس للتنمية البشرية والتوعية القانونية والبيئية ،الخلع ،هانم طوبار .153

 
 2000 ،باإلسكندرية الجامعيدار الفكر  ،أحكام الزواج للمصريين من األجانب،هشام خالد .154

  
دار  ،للمسلمين وغير المسلمين من المصريين العرفيأحكام الزواج  ،هالل يوسف إبراهيم .155

 1999 ،المطبوعات الجامعية
  

دار   ،القضائيةصحف وطلبات األوراق  - صيغ األحوال الشخصية ،هالل يوسف إبراهيم .156
  1999 ،باإلسكندريةالمطبوعات الجامعية 

  
 ،دار القاهرة ،اإلسالميالفقه  فينوية والمادية ثاره المعالطالق وآ ،وفاء معوق حمزة .157

2000 
  

 دراسة مقارنة - الزواج  انقضاءالقانون الواجب التطبيق على  ،ياسر محمد عبد العزيز هنا .158
  2002) شمسرسالة جامعة عين (  ،الخاص الدوليوالقانون  ةاإلسالميالشريعة  في

  
النساء ( لقانون المصري لألحوال الشخصية  التغييرات األخيرة في ا ،فرنيا إليزابيث .159

 1985مطبعة جامعة تكساس  ،)في الشرق األوسط  واألسرة
 

 األحوالأحكام النفقات ومسائل  - الشخصية للمسلمين  األحوالتشريعات  ،يسين الشاذلي .160
تنفيذ  تءااإجرإوالئحة ترتيب المحاآم الشرعية مع  1985لسنة  100الشخصية طبقا للقانون 

مع أحدث أحكام محكمة واريث والوصية والترآات الشاغرة الشرعية وقوانين الم األحكام
 1987 ،مطبعة التيسير ،النقض
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  والفلسفيةاالجتماعية  النواحي: ثانيا
  

مرآز البحوث في  2002ولي الطبعة األ: وقضايا المجتمعالمرأة  ،وآخروناحمد زيدان  .1
 .جامعة القاهرة – اآلدابآلية  –االجتماعية  الدراسات

طبوعات مرآز البحوث ، مالريف والحضر فيم العنف األسرى جرائ ،السيد عوض .2
 2004 ،داب عين شمسآ –االجتماعية  والدراسات

القومية  االجتماعية  المجلة) دراسة اجتماعية ( عن ظاهرة الطالق  ،وآخرونالهام عفيفي  .3
 )بدون تاريخ( 

 ومي للبحوثالمرآز الق ،المصرية الحديثة األسرة طرأ علي التغير الذي ،الهام عفيفي .4
 1982 ،والجنائيةاالجتماعية 

المرآز القومي  ،دراسة حالة - ) العرب(جانب زواج المصريات من األ ،لهام عفيفيا .5
 1982  ،والجنائيةاالجتماعية  للبحوث

 1966 ،ياة الزوجية دراسة نفسية تطبيقيةالحفي  ، ديناميات التوافقانطونيت جورج دنيال .6
 )قسم علم النفس ،عين شمس -  رسالة( 

مؤسسة قضايا المرأة  ،المصرية أحوال األسرة صفحات من دفتر ،أحمد الصاوي .7
 2000 ،المصرية

االجتماعية  وزارة الشئون ،دراسة تحليلية لظاهرة الزواج المبكر ،األمير السمالوطىإقبال  .8
 )بدون تاريخ( العامة لشئون المرأة  اإلدارة

(  1979 ،المعاصر المصريالقانون في  لمرأةل االجتماعي، الوضع إنعام سيد عبد الجواد .9
 )اجتماعقسم  ،عين شمس-رسالة

 - رسالة( 2002 ،ت وعالقته بتنمية المرأة الريفيةللفتيا ، الزواج المبكرجاسنت إبراهيم .10
 )اجتماعجامعة عين شمس قسم 

 1999 ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،العنف األسرى ،حلميجالل إسماعيل  .11
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 ،لدين على بعض سمات شخصية أطفالهم، أثر العالقة بين الواجوزيف يوسف عبد اهللا .12
 )بدون دار نشر(  1980

على جنسية أفراد أسرة الوطنية  وانحاللهالزواج  انعقادأثر  ،فتحيحسام الدين  .13
 1996 ،العربية دار النهضة ،واألجنبي

 2004 ،دار القاهرة ،بناءالمناخ األسرى وشخصية األ ،حسن مصطفى عبد المعطى .14

، للطفل النفسيوالدين على البناء ريان محمود عبد الحميد القماح أثر الحرمان من ال .15
 )قسم علم النفس ،عين شمس-رسالة(  1983

2005 ،للمرأة  ىاألعلالمجلس  ،ضد النساءاإلسالم ومناهضة العنف  ،مد جابرزايد مح .16

 1957،الفجالة -مكتبة مصر، ،النفسي االستقرارالزواج و ،زآريا إبراهيم .17

 ،بيروت -دار النجاح ،االجتماعيللزواج والتغير  االختيار ،الساعاتيسامية حسن  .18
1973 

 .1992سعاد مصطفى الكاشف، ديناميات اضطراب العالقة الزوجية، سنة  .19

 )قسم علم النفس ،عين شمس- رسالة( 

المجلة القومية المجلد التاسع ) األولالعدد (جرائم العنف عند المرأة  ،سميحة نصر .20
المرآز .ومعاملة المجرمينومؤتمر األمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة  –والثالثون 

 1996 .والجنائيةاالجتماعية  القومي للبحوث

  1977سنة  ،دار المعرفة الجامعية ،و الحياة العائلية  األسرة سناء الخولى ، .21

المرآز  ،والثقافية االجتماعيةالمرأة العربية والتغيرات  ،خليفةحمد أ - على لطفيسهير  .22
 – والجنائية االجتماعيةللبحوث  القوميالمرآز  ،للبحوث والتوثيق العربي اإلقليمي
1987 

دار دجلة ) آيفية عالجه  –أسبابة  –أثاره ( العنف ضد المرأة   ،سهيلة محمود نبات .23
  2008 ،للنشر
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آلية –رسالة (  1990 ،مصرفي  تالطالق بين المهنيا ،صباح محمود عبد العال .24
 )جامعة عين شمس ،داباآل

مجلة   ،العنف ضد المرأة وعالقته ببعض سمات الشخصية ،صفوت فرج وحصه .25
 1999 ،العدد الثالث - دراسات نفسية

 1996 ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،الزواج والحياة الزوجية ،محمد عبد الغنىصالح  .26

دراسة ميدانية مقارنة لبعض العوامل النفسية واالجتماعية  ،طارق عبد الرحمن محمد .27
قسم علم  ،عين شمس - رسالة(  1995 ،السيدات المطلقات والمتزوجات لدى عينة من

 )النفس

 للبحوث القوميدراسة نفسية للمرآز  ،المصرية األسرة العنف في ،شوقيطريف  .28
 2000 ،والجنائيةاالجتماعية 

الحديث الهيئة المصرية لصناعة  المصريالمجتمع في  عادل احمد سرآيس الزواج .29
 1985الكتاب ،  

 )بدون تاريخ(للنشر  العربيدار الكاتب  ،الزواج وتطور المجتمع،عادل أحمد سرآيس .30

قسم علم  ،عين شمس -رسالة(  1984 ،ة المطلقة العام نحو المرأ االتجاهعادل هريدى،  .31
 )النفس

 المثاليبين النمط  المصريالمجتمع في  ظاهرة الطالق ،عايدة فؤاد عبد الفتاح النبالوى .32
 ) جامعة عين شمس ،آلية البنات -رسالة(  1991 ،والواقعي

في  التكيف باضطرابالتكيف لدى المرأة العاملة عالقته  اضطراب، عبد السميع عمر .33
 1987 ،حياتها العائلية

 
) (  المصريالشامل للمجتمع  جتماعياالالمسح (  األسرة ،شوقيعم حسين عبد المن .34

 والجنائية االجتماعية  للبحوث القوميالمرآز  ،1985 ،)إحصائيات 
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( للطباعة والنشر  العربيدار الكتاب  ،لألسرة  جتماعياالالتوجيه ،عبد المنعم هاشم  .35
 )بدون تاريخ

االجتماعية  النواحيقضية تعدد الزوجات من دراسة في  ،عبد الناصر توفيق العطار .36
 1968 ،القاهرة العربيدار االتحاد  ،والدينية والقانونية

دار  ،سرىسوسيولوجيا العنف األفي  دراسة - للزوجة الجنسي االنتهاك،السمرىعدلى  .37
 1999 ،باإلسكندريةالمطبوعات الجامعية 

 2001 ،اإلسكندرية -دار المعرفة الجامعية ،األسرة العنف في،السمرى عدلي .38

 للخدمةوالنفسية مجلة القاهرة االجتماعية  ين الطبيعةمحكمة األسر ب ،على الدين السيد .39
  2004 الثانيالجزء )  15( عدد االجتماعية 

 1945دار إحياء الكتب العربية سنة  ،والمجتمع األسرة وافى،على عبد الواحد  .40

 1956 ،مكتبة نهضة مصر العالم،قصة الزواج والعزوبة في  ،علي عبد الواحد وافي .41

  1979، دار المعارف ،األسرة دراسةفي  اهات المعاصرة،االتج شكريعلياء  .42

دراسة للثبات والتغيير  -قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع  ،علياء شكري .43
 2003 ،جامعة القاهرة –االجتماعية  مرآز البحوث والدراسات ،االجتماعي والثقافي

مفهوم الذات في  ، دراسة مقارنة بين المرأة العانس والمرأة المتزوجةفاتن محمد سند .44
 )قسم علم النفس ،عين شمس - رسالة(  1999والهستريا  والقلق  واالآتئاب

  2006الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،الخلع ،فاطمة مصطفى .45

 دراسة في األبعاد –ال الشخصية في مصر حواأل ،محمد حاآم –ليلي عبد الجواد  .46
 ومي للبحوثالمرآز الق،حوال الشخصية والقانونية لقانون إجراءات األاالجتماعية 
 2000 ،والجنائيةاالجتماعية 

 دراسة تطبيقية على بناء القوة( في األسرة نحو صياغة قضايا نظرية ،الجوهريمحمد  .47
جامعة عين شمس آلية  1984)  7(  االجتماع العددلعلم  السنويالكتاب )  في األسرة

 البنات
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 1999 ،المجلس األعلى للثقافة  ،الشريعة والمجتمعفي  امرأتنا ،محمد حافظ دياب .48

-رسالة(  1976 ،األحداث انحرافوأثره علي  األسرة تفكك حسن،عبد السالم محمد  .49
 )اجتماعقسم  ،عين شمس

 العربيدار ) دراسة نفسية اجتماعية جنسية ( ،  دفاعا عن المرأة محمد عوض خميس .50
 1985 ،للنشر والتوزيع

 المرآز القومي للبحوث أم، –ابنة زوجة  –الثالثة  أدوارهافي  مسعود، المرأةمحمد  .51
 1962 والجنائية،االجتماعية 

مطبعة جامعة عين شمس ( الشباب  اإلدارة العامة لرعاية ،العرفيالزواج  ،محمود عودة .52
(، 2001 

 ،دار النهضة العربية ،بناءوعالقتها بشخصية األ ةالوالدياية الرع ،ترآيمصطفى أحمد  .53
1974 

المؤثرة على جرائم العنف  واالقتصاديةاالجتماعية  بعض العوامل ،منال عبد اهللا عمران .54
 والجنائيةاالجتماعية  للبحوث القوميالمرآز  ،األسرى ضد المرأة

 رسالة(  الزوجيصورة الرجل آسلطة وعالقتها بالتوافق  ،منى عبد الحميد رشاد احمد .55
 )قسم علم النفس ،عين شمس -

مؤسسة قضايا  ،دراسة مقارنة بين الخلع والتطليق ،للخلعاالجتماعية  ثاراآل ،نادية حليم .56
  2006 ،المرأة المصرية

مجلد السابع ال) العنف ضد المرأة(عادل سلطان، بحوث ودراسات  –ناهد رمزي  .57
 المرآز القومي للبحوث ،حافظاتعينات وجدول من مختلف الم) ولالعدد األ(والثالثون 

 2000 ،والجنائيةاالجتماعية 

مشروع  ،والجمهور العام النخبةرؤى  -العنف ضد المرأة  ،عادل سلطان –ناهد رمزي  .58
  1999بكين  وثيقةلتنفيذ  الحكوميةللمنظمات غير  يسسؤوالم الفنيالدعم 

  2003 ،مكتبة االنجلو المصرية  ،اإلساءة إلى المرأة ،هبه محمد على .59

 2002 ،مؤسسة قضايا المرأة المصرية ،قضايا وإشكاليات:نساء من مصر ،هناء زآي .60
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