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Genetic knowledge production and The future of The 
Arab family Structure: A field study in Genome 

Sociology / Egypt as a model  
Ola Abdel Moneim Al-Zayat  

Abstract 
The subject of research aims to detect awareness respondents genetic 

knowledge and its impact in the construction of family and marital choice 

and ask futuristic visions to build families hygienically safe. To achieve the 

goals we used the scoping research, and is the Form questionnaire research 

its tool, as applied to a sample of 242 respondents of students Sociology 

Menoufia University department, and resulted in the field study for the 

dominance of the traditional standards in the marital choice and build a 

family among the respondents, as they are aware of the dangers of 

inbreeding and reject it, and the results revealed the presence of perception 

between the subjects of genetic knowledge, but they have shown the 

absence of the possibility of technological intervention to change the 

genes, as well as the emergence of new selection criteria marital such as 

medical examinations and careful genetic counseling before marriage.  

The search is over to emphasize the invitation of the official 

authorities to participate in the implementation of a proposal for a program 

entitled (genetic security of the family) aims to raise awareness among 

families and couples genetic knowledge and its benefits for the children 

and future generations, and introduce them to the genetic treatment of 

chronic and hereditary diseases and others, and make them aware of the 

importance of screening before marriage and other .The researchers must 

conduct more research in the Arab identity of the gene and how to preserve 

it, and social issues arising from the applications of genetic knowledge in 

the Arab society in general. 
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Biological Function

Congenital Anomalies

( 
Donald and Others,1993:11)
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 9الكتب العربية  -أواًل
،الهندسة الوراثية واألخالق ،سلسلة عالم المعرفة، الكويت ، 0222البقمصي، ناهدة ، -0

 .   024يونيو، عدد 
،الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل، الهيئة المصرية العامة 6112التمتامي، سامية ، -6

 . للكتاب، القاهرة 
، موسوعة التراث الشعبي العربي ، المجلد الثاني العادات  6106الجوهري ، محمد،  -2

رة ، العدد والتقاليد الشعبية، سلسلة الدراسات الشعبية ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاه
044 . 

، النظرية االجتماعية ودراسة األسرة ، دار المعارف ، 0222الخشاب ، سامية ، -4
 القاهرة ، الطبعة الثالثة 

مكتبةة  ، ، الخدمة االجتماعية مع األسرة والطفولة والمسنين0222الديب ، محمد نجيب،  -2
 .  األنجلو المصرية ، القاهرة 

،المسح السكاني الصحي ، المجلس القومي للسكان ، 6110الزناتي ،فاطمة وآن واي ،  -2 
 . القاهرة  

، الصالت بين النظرية والبحث ، المجلة العربية لعلم االجتماع 6112السمري ،عدلي ،  -2
 . 4، مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،كلية اآلداب ، جامعة القاهرة، يوليو،عدد 

مركز المعلومات واألدارة العامة لرعاية االمومة ، 6112،صحة والسكان ، وزارة ال -2
 . القاهرة ، والطفولة 

، مفاتيح اصطالحية جديدة ؛ معجم مصطلحات 6101بينيت ، طوني وآخرون ،  -2
 .الثقافة والمجتمع ، ترجمة سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت 

، معجم علم السكان ، تحرير كريستوفر ويلسون ، ترجمة  6112بريسا، روالن، -01
مصطفى خلف عبد الجواد ، مراجعة محمد الجوهري ، مطبوعات مركز البحوث 

 .والدراسات االجتماعية ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة  
مكتبة ، ، دراسات في الجغرافيا الطبية  6114، جابر، محمد والبناء ، فاتن محمد  -00

 . المصرية، القاهرة  األنجلو
، أصول البحث االجتماعي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  6100حسن ،عبد الباسط ، -06

 . الطبعة الرابعة عشر 
زايد ، أحمد وآخرون ، بدون سنة ، األسرة والطفولة ؛ دراسات اجتماعية  -02

 . وأنثروبولوجية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية 
، موسوعة علم االجتماع ، ترجمة 6100مارشال ، جوردون،  سكوت ، جون و -04

محمد الجوهرى وآخرون ، تقديم محمد الجوهرى ، المركز القومى للترجمة ، القاهرة ، 
 .  0222المجلد األول ، الطبعة الثانية ، عدد

، البحث العلمي ، المكتبة الجامعية ، األسكندرية ، الطبعة 6111شفيق، محمد ،  -02
 . الرابعة

 ، دردشة عن العلم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 0222صادق ، سمير،  -02
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دراسةةات ، أنمةةاأ أشةةكال األسةةرة وصةةحتها  ، 0220، عمةةران ،عبةةد الةةرحيم وآخةةرون   -02
دراسةةة تعاونيةةة دوليةةة فةةى كولومبيةةا ومصةةر وباكسةةتان وسةةوريا ، منظمةةة الصةةحة   ، جديةةدة 

 .العالمية ، جنيف 
، المراقبة والمعاقبة ؛ والدة السجن ، ترجمة علي مقلد ، 0221، ميشيل ، فوكو -02

 .مراجعة مطاع صفدي ، مركز اإلنماء القومي، بيروت ، لبنان 
، النظرية االجتماعية من بارسونز إلى هابرماس، ترجمة 0222كريب ، إيان ،  -02

وطني للثقافة محمد حسين غليوم ومحمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس ال
 .، أبريل 644والفنون واآلداب ، الكويت ، عدد

، قضايا التنظير في البحث االجتماعي ، ترجمةة عةدلي السةمري    6111اليدر ، ديرك ، -61
، مراجعة وتقديم محمد الجوهري ، المجلةس األعلةى للثقافةة ، المشةروع القةومي للترجمةة ،       

 .القاهرة 
لم االجتماع، ترجمة محمد محي الدين ، موسوعة ع6110مارشال، جوردون، -60

 . 621،عدد 2وآخرون، المجلس األعلى للثقافة،المشروع القومي للترجمة،القاهرة، مج
، معجم البيولوجيا في علوم األحياء والزراعة ، الهيئة  0224مجمع اللغة العربية ،  -66

 .العامة لشئون المطابع األميرية ، الجزء األول ، القاهرة  
،المنهج العلمي في البحوث االجتماعية،دار الهاني 0224نعيم،سمير، -62

 .  للطباعة،القاهرة،الطبعة الخامسة

 9مواقع األنترنت  -ثانيا 
، ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واألمن المنعقدة بكلية الملك 6114الجوير، إبراهيم ،  -0

ه، الطاولة المستديرة الثانية 0462عام / 64حتى  60/6فهد األمنية بالرياض من 
مستقبلية ، متاح على الخط  رؤي: المؤسسات المجتمعية واألمنية 

 http://www.minshawi.com/other/aljuwair.htm:المباشر
نوفمبر،متاح عبر الخط  ، التقرير العالمي لإلعاقة،6106الصحة العالمية،منظمة ،-6

 :المباشر
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/ar 

، معايير االختيار الزواجي لدى الشباب في  6112سعاد، ،الناصر، فهد وسليمان -2
، مجلة دراسات  يدراسة مقارنة بين الشباب الكويتي والشباب العمان  :المجتمع الخليجي

لى الخط ، متاح ع 062: العدد  22:الخليج والجزيرة العربية ، جامعة الكويت ،المجلد 
  :المباشر

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jgaps/homear.aspx?id=8&Root=yes
&authid=1823 

 :المباشر،متاح على الخط (  6106) ، قطر تطلق بيوبنك،الدوحة6106بوابة الشرق،  -4
http://al-sharq.com/news/details/245936#.U8j6O6PB1dg 

 :، مركز الهندسة الوراثية، متاح على الخط المباشر 6104جامعة األزهر، -2
http://www.azhar.edu.eg/pages/genetic_center.htm 

مركةز بحةوث    مركةز بحةوث وعةالأل األمةراض الوراثيةة،     ،  6100جامعة عين شمس ، -2 

http://www.minshawi.com/other/aljuwair.htm
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/ar
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jgaps/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=1823
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jgaps/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=1823
http://al-sharq.com/news/details/245936#.U8j6O6PB1dg
http://www.azhar.edu.eg/pages/genetic_center.htm
http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=1064
http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=1064
http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=1064
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قطةاع شةؤون خدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةة ، متةاح علةى الخةط           وعالأل األمراض الوراثيةة، 
 : المباشر

http://www.asu.edu.eg//arabic/article.php?action=show&id=756 
 : ، معهد البحوث الطبية، متاح على الخط المباشر6104اإلسكندرية ،جامعة  -2  

http://mri.au.alexu.edu.eg/Arabic/AboutUs/Pages/Mission-Vision-
Goals.aspx 

 : حوث الوراثية، متاح على الخط المباشر، معهد الب6104جامعة السادات ، -2
http://gebri.usc.edu.eg/Arabic/AboutUs/Pages/History.aspx 
 

 : ، األهرام اليومى، متاح على الخط المباشر6106،  ساميةأبوالنصر، -2
 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=945667&eid=11738 

 
، الجينةةوم السةةعودي أول خارطةةة للصةةفات الوراثيةةة للعةةرب،     6102قابيةةل ، طةةارق،   -01

: منظمةةةةةةةةةةة المجتمةةةةةةةةةةع العلمةةةةةةةةةةي العربةةةةةةةةةةي ،متةةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةةى الخةةةةةةةةةةط المباشةةةةةةةةةةر       
http://www.arsco.org/detailed/  

، عدنان ، الهفوف ، الرياض، متاح عبر الخط  6101د و الغزال ،العواجي ، محم -00
:  المباشر

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=84
9&CategoryID=3   

، بعد اكتشاف الجين المتسبب بمرض العظام النادر،متاح 6102، الباشا ، مصطفى -06
 :  على الخط المباشر

 http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=323650 
مايو، / ، أيار222رقم  ، الصرع، صحيفة الوقائع 6102منظمة الصحة العالمية ،  -02

: متاح عبر الخط المباشر 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/ar/ 

، المكتب األقليمي لشرق المتوسط ، ارتفاع ضغط  6102منظمة الصحة العالمية ، -04
 : ، متاح عبر الخط المباشر ، اليوم العالمي للصحة مشكلة تواجه الصحة العمومية: الدم

http://www.emro.who.int/ar/world-health-days/2013/public-health-
problem-factsheet-2013.html 

Books: 
1- Badagllacco, Joanna & Ruiz, Carey, 2006, Impoverished 
Appalachia and Kentucky genomes :what is at stake? How do 
feminists reply? , New Genetics and Society, Taylor & Francis, Vol. 
25, No. 2, August, pp.209-226. 

2- Briggs ,Charles , 2005,Communicability, Racial Discourse and 
Disease, the 

http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=756
http://mri.au.alexu.edu.eg/Arabic/AboutUs/Pages/Mission-Vision-Goals.aspx
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