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 المرأة المصرية
 

                                        

 أمور وتقلدت الرجل مع تساوت حيث فعال ودور خاصة مكانة لها وكان، المصري المجتمع في مهما   دورا    المرأة لعبت
 في تاريخي دور لها انوك ، الميالد قبل 1457 حتى الميالد قبل 1479 من الفترة فى مصر حتشبسوت حكمت فقد.  والحكم السياسة
 . وكليوباترا نفرتيتي سارت النهج هذا وعلى..  والخارجية الداخلية والسياسة والتجارة الدين ميادين في الدولة أركان تعضيد

 
 كانت حيث 1832 عام الممرضات مدرسة أنشئت حيث واضحا   المرأة دور برز علي محمد عهد في الحديثة الدولة قيام ومع

 .العمل إلى المصرية المرأة لخروج مهدت التي األولي النواة
 

 أوسع بمشاركة ايذانا   ليكون للخدمات حكومي غير تنظيم أول المصريات النساء من مجموعة أسست العشرين القرن أوائل وفي
 الجماهير طليعة في تالمصريا النساء خروج كان حيث الوطنية القضايا في المصرية المرأة دور برز وقد العام العمل في المصرية للمرأة

 .1919 ثورة في المشاركة
 
 عام في المصري النسائي االتحاد وطالب 1942 عام المصري النسائي الحزب اسم تحت للمرأة سياسي حزب أول تأسيس تم

 ياسيةالس الحقوق جميع للمرأة يكون أن وضرورة التصويت حق في الرجال مع النساء باشتراك االنتخاب قانون تعديل بضرورة 1947
 بأن تهتف 1951 عام فبراير 19 في عقد الذي النسائي المؤتمر خالل نسائية مظاهرات خرجت كما والنيابية المحلية المجالس وعضوية
 . والرجال للنساء البرلمان
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 ،العلياو  العامة الوظائف تقلد في الحق مثل األخرى الحقوق من بمزيد لتمتعها بداية السياسية حقوقها على المرأة حصول كان
 عام مصر في االجتماعية للشئون وزيرة أول بتعيين التطور هذا توج وقد الرجل مع المساواة قدم علي انتاجية كقوة بها االعتراف وفي

 التشريعية المؤسسات في تمثيلها وترسخ المصرية، الحكومات جميع في للمرأة وزارية مناصب إسناد التاريخ ذلك منذ واستمر 1962
  .األخرى والسياسية

 
 األهم الهدف..  المرأة تمكين

 
 حقوق كفالة من 2014 لعام المصري الدستور عليه نص ما ظل في السيما متقدمة، أولوية المرأة تمكين قضية مصر تولي

 المرأة أن على الدستور وأكد الطبيعية، حقوقها على المرأة وحصول وصول أمام والعوائق العقبات كل إزالة المرأة تمكين ويعنى المرأة،
 وذلك والرعاية الحماية الدستور منحها فقد المنطلق هذا ومن األسرة، وأساس المجتمع نصف هي بل فقط، المجتمع فئات من فئة ليست

 أخرى جهة ومن إقصاء، أو تمييز دون والمجتمع الدولة في المرأة دور أهمية على للتأكيد مهما   تطورا   تعد مادة 20 من أكثر بتخصيص
 سبل وتوفير االجتماعية العدالة بتحقيق الدولة التزام مثل المواطنة كامل مواطنا   باعتبارها الدستور مواد كافة من أيضا   تستفيد المرأة فإن

 على للمرأة الحقوق تلك يضمن أن على الدستور حرص كما ونساء   رجاال   المواطنين لجميع الكريمة الحياة يضمن بما االجتماعي التكافل
 بملف والخاصة حاليا دراستها يتم التي الدستورية التعديالت إلى باإلضافة هذا والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية األصعدة كافة

 .102 بالمادة والخاصة البرلمان فى حقوقها ترسيخ أجل من المرأة
 

 وبلغت ،2013 يوليو 3 وفي يونيو، 30 فى بالنساء مصر ميادين امتألت فقد وطنها حماية فى كبيرا دورا المصرية للمرأة كان
 االنتخابات فى الناخبين أصوات إجمالي من% 54 نسبة أصواتهن بلغت كما ،2014 دستور على االستفتاء فى% 55 تصويتهن نسبة

 .2014 لعام الرئاسية
 

 المعركة خوض في يرغبن اآلتي النساء نسبة في ملحوظة زيادة يونيو 30 ثورة بعد األولي البرلمانية االنتخابات شهدت كما
 العديد الهتمام نظرا   5518 أصل من مرشحة 949 االنتخابية المعركة خاضت حيث% 17.19 بحوالي نسبتهن قدرت حيث االنتخابية

 أكبر هو 2015 برلمان يصبح أن في ساعد مما للمرأة كبير حد الي تميز ا الدستور أعطي وقد االنتخابية العملية بخوض النساء من
 باإلضافة منتخبة 76 منهن نائبة 90 النائبات عدد بلغ: حيث فيه النائبات عدد حيث من المصرية البرلمانية الحياة تاريخ في ماناتالبرل
 .األعضاء جملة من% 15 بنسبه ، معينة سيدة 14 إلى
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 2030 المرأة لتمكين الوطنية االستراتيجية
 

 يف عام مؤتمر يف تدشينها وتم وتبناها، السيسي الرئيس عليها وافق فكرة وهى المصرية، للمرأة عاما 2017 عام إعالن تم
 والتي والدولية، اإلقليمية التنمية أهداف مع يتماشى وبما 2030 المرأة لتمكين الوطنية االستراتيجية إطالق خالله وتم ،2017 مارس
 للمرأة القومي المجلس قاد حيث ،يوالقانون يالثقاف حوروالم المجتمعية والحماية يواالقتصاد يالسياس التمكين: هى محاور 5 من تتكون

 المستدامة التنمية إطار في العالم في استراتيجية أول تعتبر يوالت االستراتيجية صياغة أهلية جمعية 180و سيدة ألف 175 بمشاركة
 المجلس أطلق كما ،2030 مصر رؤية مع االستراتيجية هذه وأدمجت القادمة لألعوام العمل كوثيقة  يالسيس الفتاح عبد الرئيس وأقرها
 العقبات على للتعرف الجهات مختلف مع منتظم بشكل ولقاءات اجتماعات عقد في البدء وتم ،ةاالستراتيجي تنفيذ لمتابعة المرأة مرصد

 لالحتياجات االستجابة إلى االستراتيجية ىتسع كما االستراتيجية، تنفيذ في تشارك يالت المختلفة والهيئات الوزارات تواجه التي والتحديات
 عند بالرعاية األولى الفئات باعتبارهن والمعاقة، والمسنة، والمعيلة، والفقيرة، القبلي، الوجه ريف في المقيمة خاصة المصرية، للمرأة الفعلية
 تكافؤ مبدأ لتحقيق والمادية البشرية والموارد الطاقات من الكاملة واالستفادة لهن الكاملة الحماية توفير أجل من التنموية الخطط وضع

 المرأة تمكين استراتيجية غرار على اإلفريقية بالدول للمرأة استراتيجية لصياغة خبرتها مصر وعرضت الدستور، عليه نص كما الفرص
 وتحدد ،2030 المستدامة تنميةال استراتيجية من منبثقة المرأة لتمكين استراتيجية كأول المتحدة األمم أعلنتها التي 2030 المصرية

 المطلوبة النوعية النقلة تحدث أن نجاحها، أجل من الجهود تضافرت إذا شأنها، من التي المفصلية التدخالت من مجموعة االستراتيجية
 1.ومصرية مصري كل إليها يصبو التي الكبرى االنطالقة لتحقيق

 
  

                                                           
 ،عالماتالهيئة العامة لالست"، المرأة المصرية" 1

s://bit.ly/2OWw7nfhttp 
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 :ةسكندرياإلفي مكتبة متاحة   ُمختارة   ليوجرافية  مصادر بيب
 

 :الكتب
 

 :المطبوعة الكتب
 

 .2002. القاهرة: جامعة القاهرة. كلية اآلداب، 1. مج. أبحاث مؤتمر دور المرأة السياسي والحضاري عبر العصور
 (B2)المستوى الثاني السفلي      D271   305.40962 االستدعاء: رقم

 
 .1993القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، . 66 المصريين تاريخ. المرأة في مصر في العصر الفاطميحمد، نريمان عبد الكريم. أ

 (F1المستوى األول العلوي )  A2861   962.02082    االستدعاء: رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:8440-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

 .1987. القاهرة: روز اليوسف، 1. الكتاب الذهبي فحات من تاريخ المرأة المصريةصإمام، عبد اهلل. 
 (B2)المستوى الثاني السفلي      I319   305.40962االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:35708-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

 .2005. ]القاهرة[: الهيئة المصرية العامة للكتاب، نساء من مصر: )حوارات(البهي، طاهر. 
 (B2)المستوى الثاني السفلي      B1513   305.420962االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:35883-alex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bib 

 

. القاهرة: المركز القومي 1214. ترجمة وتقديم هالة كمال. المشروع القومي للترجمة نساء مصر في القرن التاسع عشرتاكر، جوديث. 
 .2008للترجمة، 

 (B2)المستوى الثاني السفلي      T891   305.42096209034االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:215472-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF  

 

 .2010، األعلى للثقافة. القاهرة: المجلس المرأة في التراث المصري: أعمال المؤتمر السنوي الثاني.  تراثجمعية المحافظة على ال
 (B2)المستوى الثاني السفلي     M2985   305.420962 االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:295164-PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf? 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:8440
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:8440
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35708
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35708
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35883
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35883
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:295164
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:295164
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 .2017ق، القاهرة: دار الشرو . 2ط. . 1953-1922نساء األسرة العلوية ودورهن في المجتمع المصري، حسين، مروة علي. 
 (F1المستوى األول العلوي )     H968   2017   929.20962االستدعاء:  رقم

 

 .2001. تقديم سوزان مبارك. القاهرة: دار الشروق، سيدة العالم القديمحواس، زاهي. 
 (F1لمستوى األول العلوي )ا     H3898s   932.0082االستدعاء:  رقم

 
. ترجمة فاطمة عبد اهلل محمود. مراجعة محمود ماهر طه. مكتبة األسرة. سلسلة فرعونيةالمرأة الديروش نوبلكور، كريستيان. 

 .1999الهيئة المصرية العامة للكتاب،  المصريات. القاهرة:
 (B2)المستوى الثاني السفلي      D474   1999   305.40932االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:80223-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

 2000جمة حليم طوسون. القاهرة: دار الفكر للدراسات، . تر المرأة في زمن الفراعنةديروش نوبلكور، كريستيان. 
 (B2)المستوى الثاني السفلي      D474   2000   305.40932االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:35674-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

 .2008. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1945 -1919المرأة المصرية والتغيير االجتماعي سالم، لطيفة محمد. 
 (B2)المستوى الثاني السفلي      S1653   305.420962االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:216781-D=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PI 

 

 .2003. اإلسكندرية: مكتبة االسكندرية، 12. دراسات سينمائية صورة المرأة المصرية في سينما التسعيناتسعيد، إحسان. 
 (الفنون والوسائط المتعددة -- B3)المستوى الثالث السفلي     S1321   791.43652042 االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:71519-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

 .1955مطبعة مصر[، القاهرة: . ]المرأة المصرية. شفيق، درية
 محمد حسين هيكل( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      S5254m   305.40962االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:140449-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

 .1999. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المرأة في مصر المملوكيةحمد. أ، عبد الرازق
 (F1المستوى األول العلوي )  R279   962.02082  االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:8580-ex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibal 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:80223
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:80223
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35674
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35674
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:216781
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:216781
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:71519
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:71519
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:140449
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:140449
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:8580
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:8580
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 .2009. القاهرة: المجلس القومي للمرأة، المرأة المصرية في التاريخ الحديث والمعاصرعصفور، جابر، ولطيفة سالم، محررون. 
 (مكتبة الخرائط والجغرافيا -- B4)المستوى الرابع السفلي     M298   916.2043االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:306852-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

 .1995. القاهرة: دار الشروق، المرأة المصرية القديمةمد. فياض، مح
 (B2)المستوى الثاني السفلي     F286   305.40932االستدعاء:   رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:6692-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

. القاهرة: الهيئة المصرية 1995وحتى 1956تاريخ المرأة في الحياة النيابية في مصر: منذ دستور سنة قورة، نادية حامد حلمي. 
 .1996العامة للكتاب، 

 (B2)المستوى الثاني السفلي     Q95   328.620082  االستدعاء: رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:37948-org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex. 

 

 .1994. ]القاهرة[: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المرأة المصرية في عهد الفراعنةكريم، سيد. 
 (B2)المستوى الثاني السفلي      K1839   305.40932االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:35667-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

 .1979. د. م.، اضي والحاضرالمرأة المصرية بين الممحمد، أحمد طه. 
 (B2 المستوى الثاني السفلي)     M6973   305.420962 االستدعاء: رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:156827-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

 .1974القاهرة: مركز األبحاث والدراسات السكانية،  .1972-1952المرأة المصرية في عشرين عاًما 
 مكتبة الرئيس السادات( --لمجموعات الخاصة ا -- B2)المستوى الثاني السفلي     M298ma   1974   305.40962  االستدعاء: رقم

 

. ]القاهرة[: ملتقى المرأة والذاكرة، النسائيات: مجموعة مقاالت نشرت فى الجريدة فى موضوع المرأة المصرية ناصف، ملك حفني.
1998. 

 (B2 المستوى الثاني السفلي)    N254   1998   305.40962  االستدعاء: رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:35882-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

 .1965. القاهرة: دار القلم، تاريخ مصر القديم المرأة فينظير، وليم. 
 (F1 المستوى األول العلوي)     N335   932.0082: االستدعاء رقم

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:306852
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:306852
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:6692
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:6692
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:37948
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:37948
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35667
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35667
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:156827
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:156827
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:35882
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 [.1995. ]القاهرة[: وزارة الثقافة. المجلس األعلى لآلثار، ]دور المرأة في المجتمع المصري القديمنور الدين، عبد الحليم. 
 (F1 لمستوى األول العلويا)    N9741  932.0082   االستدعاء: رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:84387-x.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibale 

 

 .1932. القاهرة: المطبعة الحديثة، حياتها قديًما وحديثًا-احترامها-المرأة المصرية: قيمتهايوسف، أحمد. 
 (محمد سعيد الفارسي --المجموعات الخاصة  -- B2 المستوى الثاني السفلي)     Y958   305.40962 االستدعاء: رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:142196-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 

Amin, Qasim. The Liberation of Women: A Document in the History of Egyptian Feminism. 
Translated by Samiha Sidhom Peterson. 13th ed. Cairo: The American University in Cairo 
Press, 1992. 

 (B2 المستوى الثاني السفلي)    A5171li   305.42   االستدعاء: رقم

 

Bagnall, Roger S., Raffaella Cribiore and Evie Ahtaridis. Women's Letters from Ancient Egypt, 

300 BC-AD 800. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2006. 

 (F1 لمستوى األول العلويا)     B147w   932.02 االستدعاء: رقم

 
Chafik, Se ́re ́nade, and Danie ̀le Georget. Re ́pudiation: Femme et me ̀re en E ́gypte: Loin des 
splendeurs pharaoniques, la terrible re ́alite ́. Paris: M. Lafon, 2003. 

 )المخزن  -- B4 المستوى الرابع السفلي)  BnF   477264    االستدعاء: رقم

 
Couvreur, A. La femme aux différentes époques de l'histoire: Conférences faites aux dames 
égyptiennes. Cairo: Université égyptienne, 1910. 

 (المخزن --الكتب النادرة  --  B2المستوى الثاني السفلي)     C872   305.409  االستدعاء: رقم

 
Fayad, Mohaned M. The Ancient Egyptian Woman. [Cairo], 1998. 

 (B2 السفلي المستوى الثاني)  F282   305.40932    االستدعاء: رقم

 
Fischer, Henry George. Egyptian Women of the Old Kingdom and of the Heracleopolitan 
Period. 2nd ed. New York, NY: Metropolitan Museum of Art, 2000. 

 (B2 المستوى الثاني السفلي)     F5291   2000   305.40932 االستدعاء: رقم

 
Graves-Brown, Carolyn. Dancing for Hathor: Women in Ancient Egypt. London: Continuum, 
2010. 

 (F1 لمستوى األول العلويا)     G7768   932.0082 االستدعاء: رقم

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:84387
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:84387
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:142196
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:142196
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Jacq, Christian. Les Égyptiennes: Portraits de femmes de l'Égypte pharaonique. [Paris]: Perrin, 
[1996]. 

 (F1 لمستوى األول العلويا)    J191   1996a   932.01082   االستدعاء: رقم

 

Nur el Din, Abdel Halim. The Role of Women in the Ancient Egyptian Society. [Cairo]: 
Ministry of Culture. Supreme Council of Antiquities, [1995]. 

 (B2 المستوى الثاني السفلي)  N9741   305.40932    االستدعاء: رقم

 

Paturet, Georges. La condition juridique de la femme dans l'ancienne Égypte. Paris: Ernest 
Leroux, 1886. 

 (السلطان قابوس --المجموعات الخاصة  -- B2 المستوى الثاني السفلي)     P3228   932.0082 االستدعاء: رقم

 

Shafi ̄q, Durrīyah. La femme et le droit religieux de l'Egypte contemporaine. Paris: Paul 
Geuthner, 1940.   

 (عبد الرزاق باشا السنهوري -- المجموعات الخاصة -- B2 المستوى الثاني السفلي)     S5254   297.082االستدعاء:  رقم

 

Wassef, Hind, and Nadia Wassef, eds. Daughters of the Nile: Photographs of Egyptian 

Women's Movements, 1900-1960. Cairo: The American University in Cairo Press, 2001. 

 (B2 المستوى الثاني السفلي) D2383   305.4209620222     االستدعاء: رقم

 

Watterson, Barbara. Women in Ancient Egypt. Stroud, UK: Amberley, 2011. 

 (B2 المستوى الثاني السفلي)  W346   2011   305.40932    االستدعاء: رقم
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 للمرأة المصرية:  نماذج رائدة
 

 .1993. تحرير وتقديم سعيد خيال. سيرة. الصفاة، الكويت: دار سعاد الصباح، مذكرات انجى افالطونأفالطون، إنجي. 
 (E)المستوى األرضي   A2578   892.78603   االستدعاء:  رقم

 
. القاهرة: الهيئة المصرية 69. تاريخ المصريين (1951-1886موسى ودورها فى الحياة المصرية: )نبوية أبو اإلسعاد، محمد. 

 .1994العامة للكتاب، 
 (B2)المستوى الثاني السفلي   M9851i   370.92   االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
57058Job:-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 
 . [2001القاهرة: متحف أم كلثوم، ]. أم كلثوم

 مكتبة الفنون والوسائط المتعددة( -- B3ستوى الثالث السفلي )الم    U52   782.42168092 االستدعاء:  رقم
 

المشروع القومي للترجمة . تقديم ميشيل بوتور. ترجمة ماهر جويجاتى. تصدير بهاء طاهر. حتشبسوت: المرأة الفرعونأسعد، فوزية. 
 .2003على للثقافة، األالقاهرة: المجلس . 442

 (F1لمستوى األول العلوي )ا     A8441h   932.014092االستدعاء:  رقم
ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   

Job:130084-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 
 .1999. القاهرة: دار الهالل، 582. كتاب الهالل باحثة البادية وعائشة التيموريةزيادة، مي. 

 (E)المستوى األرضي   Z824   892.71509   االستدعاء:  رقم
 

 .1987. بيروت: دار الجيل، 2. ط. حياة شجرة الدرشلبي، محمود. 
 (F1لمستوى األول العلوي )ا    S526sh   1987   962.02092  االستدعاء: رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:9756-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 
. تقديم إسماعيل سراج الدين، وكرم جبر، ومحمد السيد. سنة صحافة 80روز اليوسف:  عزب، خالد، وأحمد منصور، محررون.

 .2006مراجعة محمد خضر. اإلسكندرية: مكتبة االسكندرية، 
 (الفنون والوسائط المتعددة – B4لسفلي )المستوى الرابع ا     R987   079.62االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:102902-D=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PI 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:57058
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:57058
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:130084
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:130084
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:9756
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:9756
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:102902
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:102902
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. القاهرة: المركز 1746. ترجمة مصطفى لبيب. مراجعة ناهد الديب. المشروع القومي للترجمة كليوباترا: "سيرة ملكة"لودفيج، إميل. 
 . 2011القومي للترجمة، 

 (F1لمستوى األول العلوي )ا    C628l   932.021  االستدعاء: رقم
 

. ]القاهرة[: 7. تقديم أيمن القفاص. سلسلة رواد الحركة الوطنية المصرية في التاريخ الحديث صفية زغلول أم المصريين متولى، محمود.
 .2008عالم. الهيئة العامة لالستعالمات، اإلوزارة 

 (F1لمستوى األول العلوي )ا     Z18m   962.04092االستدعاء:  رقم
ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   

Job:159082-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 
. ترجمة نهاد أحمد سالم. المشروع القومي للترجمة بت بالمساواة بين الجنسين: امرأة مختلفةدرية شفيق: مصرية طالنلسون، سينثيا. 

 .1999. ]القاهرة[: المجلس األعلى للثقافة، 115
 (B2)المستوى الثاني السفلي   S5254n   305.420962   االستدعاء:  رقم

ا ككتاٍب إلكتروني   :متاٌح أيض   
Job:35664-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 
Paul-Loubière, Christian. Néfertari: Symbole de la femme égyptienne antique, ou, le regard 

d'un italien sur les femmes d'Égypte. Courants Universels. Paris: Publisud, [1998]. 

 (B2 المستوى الثاني السفلي)  P329   305.40932    االستدعاء: رقم

 

Roller, Duane W. Cleopatra: A Biography. Women in Antiquity. Oxford: Oxford University 

Press, 2010. 

 (F1 لمستوى األول العلويا)     C628r   932.021092 االستدعاء: رقم

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:159082
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:159082
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 الكتب اإللكترونية:
 

كتاب . 2012. القاهرة: الدار الثقافية، 1956-1923الحقوق السياسية للمرأة المصرية بين دستوري، حسني، سعيدة محمد. 
 .EBSCOhost(. بيانات قاعدة) eBook Collection إلكتروني.

 
Lockhart, Michele, and Kathleen Mollick. Global Women Leaders: Studies in Feminist 

Political Rhetoric. Lanham, MD: Lexington Books, 2014. كتاب إلكتروني. eBook Collection (قاعدة 
 .EBSCOhost .(بيانات

 

Russell, Anna. Great Women’s Speeches: Speeches by Great Women to Empower and 

Inspire. London: Aurum, 2019. كتاب إلكتروني. eBook Collection (قاعدة بيانات). EBSCOhost. 

 

 

 كتب سمعية وبصرية:
 

. 22-1. إعداد مهاب درويش. مج. المرأة والطفل في المجتمع المصري القديم: الحضارة المصرية القديمةنور الدين، عبد الحليم. 
 . كاسيت صوتي.2010إلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، . ا8سلسلة محاضرات الموسم الثقافي األثري 

 مكتبة الفنون والوسائط المتعددة( -- B3)المستوى الثالث السفلي    AT   2082   -   AT    2103   رقم االستدعاء:
 

د.ت. رية: مكتبة اإلسكندرية، . اإلسكند3. سلسلة محاضرات الموسم الثقافي األثري الحضارة المصرية القديمةنور الدين، عبد الحليم. 
 .قرص مدمج

 مكتبة الفنون والوسائط المتعددة( -- B3)المستوى الثالث السفلي   CDR   2060  رقم االستدعاء:  
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 الرسائل العلمية:

رسالة ماجستير. جامعة عين شمس.  (.1952حتى  1924قضايا المرأة في مجلس النواب المصري )إبراهيم، فاطمة محمد علوان. 
 .2005كلية اآلداب. قسم التاريخ، 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   12274   رقم االستدعاء:
 

 دور المرأة االقتصادي في مصر في العصرين البطلمي والروماني حتي نهاية القرن الثالث الميالدي.سماء محمد محمد. أالبرمشاوي، 
 .2011اآلداب. قسم التاريخ،  رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   43295   رقم االستدعاء:
 

. م 1517/  هـ 923 -م  1171/  هـ 567المرأة في مصر والشام في العصرين األيوبي والمملوكي جالل، أحمد محمد عبد العزيز. 
 .2003م. قسم التاريخ اإلسالمي والحضارة، رسالة ماجستير. جامعة المنيا. كلية دار العلو 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   36775   رقم االستدعاء:
 

. رسالة م 969  – 868/  هـ 358 – 254المرأة في مصر في العصرين الطولوني واالخشيدي العالمي، سحر سعد موسي محمد. 
 .2005قسم التاريخ،  ماجستير. جامعة المنصورة. كلية اآلداب.

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   38066   رقم االستدعاء:
 

. رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية حضارية-الحريم الملكي للملك منتوحتب نب حبت رع: دراسة تاريخيةنور أحمد سليم. أمحمد، 
 .2006اآلثار. قسم اآلثار المصرية، 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   16870   ء:رقم االستدعا
 

. رسالة ق.م.(: دراسة تاريخية 343م. وحتى .ق 3150تربية وتعليم اإلناث في مصر القديمة من )محمود، أيسم سعد محمدي. 
 .2007ماجستير. جامعة القاهرة. معهد الدراسات التربوية. قسم أصول التربية، 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   16820   رقم االستدعاء:
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 المقاالت اإللكترونية:
 
Civantos, Christina. “Reading and Writing the Turn-of-the-Century Egyptian Woman 
Intellectual: Nabawiyya Musa’s Ta’rikhi Bi-Qalami”. JMEWS: Journal of Middle East 

Women’s Studies 9, no. 2 (Apr 2013): 4–31. مقالة إلكترونية. JSTOR (قاعدة بيانات). ITHACA. 

 

Wilfong, T.  G. "An Ancient Egyptian Woman: In Life, Afterlife, and the Modern World". 

American Journal of Archaeology 114, no. 2 (Apr 2010): 357-564. إلكترونية مقالة. JSTOR (قاعدة بيانات). 
ITHACA. 
 
Ye, Zhang, and Liu Hongcai. “Egyptian Women’s Position in the Family in the Time of the 

Pharaohs”. Frontiers of History in China 2, no. 1 (Jan 2007): 74–87. مقالة إلكترونية. Humanities 

Source (قاعدة بيانات). EBSCOhost. 

 

 


