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زنا  االستمتاع بالجواري يعتبر  
  جالل طه هداية 

  .م١٩٩٧القاهرة، 
البغاء   

  .بورتقالس بك
 البغاء )بحث علميعملي (  

  د جنيديمحمد فري
  .ص ١٤٢م، ١٩٣٤القاهرة، مطبعة النصر، 

البغاء أو خطر العهارة في القطر المصري   
  داود أفندي بركات 

  .م ١٩٠٧القاهرة، مطبعة هندية، 
  البغاء السر في بغداد    ي ) رسالة  ()ة لمدينة بغداد  دراسة ميداني

  )ماجستير
  كريم محمد حمزة

  .ص ٤٨٤م، ١٩٧٤جامعة بغداد، بغداد،



٨----------------------------------   

بغاء عبر العصور أقدم مهنة في التاريخ ال   
  سالم خياط 

  .م١٩٩٢لندن، رياض الريس، 
 مسح اجتماعي ودراسة اكلينيكية( البغاء في القاهرة(  

   والجنائية االجتماعيةالمركز القومي للبحوث 
  .ص ٢٧٠م، ١٩٦١القاهرة، منشورات المركز، 

بيض البغاء وتجارة الرقيق األ  
  نعيم فيليب فتوحي : ترجمة

  مترجم عن دائرة المعارف الجنسية 
  .ص ٩٥م، ١٩٥٤بغداد، مطبعة دار المعرفة، 

ين تحريم البغاء عند قدماء المصري   
  أنطون ذكرى 

  .م١٩٩٦القاهرة، مكتبة مدبولي، 
  سـالمي  طرق إثباتهـا وعقوبتهـا فـي الفقـه اإل         :  جريمة الزنا

   )دراسة مقارنة(
  محمد حسني سليم

  .م١٩٩٤القاهرة، 
جريمة الزنا في القانون المصري والمقارن   



–--------------------------------------------٩  

   حافظ نورأحمد
  .م١٩٥٨القاهرة، مطبعة نهضة مصر، 

جريمة الزنا وعقوبتها )ة مقارنة دراسة فقهي(   
  محمد عبد الستار الجبالي 

  .م١٩٩٥القاهرة، مطبعة االمانة، 
سالميإل جريمة الزنا وعقوبتها في الفقه ا   

  محمد شرف الدين خطاب
  .م١٩٨٣رة، مطبعة استاند الحديثة، القاه
 ظاهرة البغاء المبرقع:  الجسد كسلعة   

  سالم خياط 
ة فــي  والدراسـات االشــتراكي األبحــاث، مركــز )دمـشق (مجلـة الــنهج  
  .م١٩٩٥، ٤١العالم العربي، العدد 

بالماجستير.. عارة  الد!  
  وفاء سعيرة 

  .م ١٩٩٧/ ٥ / ١٢مجلة روز اليوسف، 
المؤســسة الحديثــة للــزواج فــي مــصر : اللعارة الحــ الــد

  إيرانوالسعودية و
  عبد اهللا كمال

  .م١٩٩٧القاهرة، دار الخيال، 



١٠--------------------------------   

دور البغاء   
  عبد الكاظم البديري

  .ص ٣٢م، ١٩٦٥ = ه١٣٨٥ي، غر، مطبعة الاألشرفالنجف 
 سالميدراسة مقارنة في الفقه اإل (الجريمة والعقوبة..  الزنا(   

   يمإبراهمحمد علي سالمة 
  .م١٩٩٦القاهرة، 

الزنا عبر العصور   
  رياض عبد اهللا 

  .والتوزيع بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
الزنا والشذوذ في التاريخ العربي    

  الخطيب العدناني 
  .م١٩٩٩، بيروت، دار االنتشار العربي، ىاألولالطبعة 

الزنا والشذوذ في التاريخ العربي   
  سيد عدنان الموسويبن الامحمد صالح 

  .بيروت، مؤسسة االنتشار العربي 
  آ -ة   صفحة ذهبي   راء آة من البغـاء و    راء وزراء الدولة المصري

  مراءمير من كبار األأرجال مسؤولين و
  العيون  أبو محمود

  .ص ٨٧م، ١٩٢٨ = ه١٣٤٦القاهرة، مطبعة المعارف، 



–------------------------------------------١١  

ملأل ضائعات بين الدعارة وخيبة ا   
  داليا موريس 

  .م ١٩٩٦/ ٧/ ١٠، األهاليدة جري
بشذوذ النساء.. التجنيد !  الطالبات والدعارة  

  مايسة نوح 
  .م ١٩٩٧/ ٥/ ١٢مجلة روز اليوسف، 

نحراف طريق اال  
  محمد عارف. د

  .ص ١٧٤م، ١٩٨٦، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، ىاألولالطبعة 
عقوبة الزنا بين التشريع السماوي والقانون الوضعي    

  إبراهيم أحمدرجاء 
  .م١٩٩٤القاهرة، 

العهر عبر الحضارات   
  ادسهام العقّ

  .م ١٩٩٦/ ٧/ ١٧، األهاليجريدة 
فضيلة الطهارة في علم الدعارة    

  اليسوعي كبير. ج
   جرجي الخورياألحدعبد : ترجمة 
  .م ١٩٣٠بغداد، 



١٢--------------------------------   

رسالة ماجستير(ات  القيادة األسرية وبغاء الشاب(  
  ود ثروت  محمإبراهيمسمير 

  .ص٢٨٧م، ١٩٧٤، االجتماعيةمعهد الخدمة  -القاهرة، جامعة القاهرة 
كيف عالجنا مشكلة البغاء    

  االجتماعيةجمعية الخدمات 
  .ص ٦٥م، ١٩٥٤ العراق، -بغداد
كيف عالجنا مشكلة البغاء   

  سالم الجلبي
  .ص ٦٢م، ١٩٥٢بغداد، شركة التجارة والطباعة، 

مجتمع اإل البغاءة وصناعةباحي   
   .٩٢ ص ٣٣ة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العدد ممجلة األ

مشكلة البغاء الرسمي   
  العينين  أبو محمود

  .ص ٦٠٩م، ١٩٣٣القاهرة، دار الهالل، 
نسان نظام البغاء وصمة في تاريخ بني اإل   

  علي عبد الواحد وافي . د
  =) ه١٣٧٦ /٣(، ٤، السنة الثامنة، العدداإلسالممجلة رسالة 

  .٣٧٤، ص)م١٩٥٦ /١٠( 



 

  
  
  

 

 





--------------------------------------------------١٥  

 

أل اة، رسالة في البلوغضواء الفقهي  
  سيد علي غضنفري

  .ص ١٥٧، قم، منشورات طاووس بهشت، ىاألولالطبعة 
مقالة( در حاشيه بلوغ ي بحث(  

  يبرمك. ك
   .، بالفارسية١ص)ش .ه١٣٧٤ /٢٨/٤(،١١٣٩دالعد،جريدة كيهان الهوائية

مقالة( چند پرسش درباره دوران بلوغ يرس بر(  
ــسنة   ــام زن، ال ــة پي ــمجل ــدد ىاألول  ،٤٣، ص)ش  .ه١٣٧١ /٤( ٣، الع

  .، بالفارسية ٤٩ ص )ش .ه١٣٧١ /٤( ٤العدد
البلغة في بلوغ المرأة   

  ري الشيخ محمد المظفّ
  .ص ٦٠، ه١٤١٦، طبع المؤلف، ىاألولالطبعة 

بلوغ   
  ياردوباد صبور أحمد

  .ص، بالفارسية ١٨٤ش،  .ه١٣٦٦الطبعة الثانية، طهران، منشورات الهدى، 



١٦--------------------------------   

بلوغ    
   يسيد محمد موسوى بجنورد

  .، بالفارسية ٨١ ص،٢مجلة متين، العدد 
بلوغ    

  موريس دبس
  يالله زارإسحاق : ترجمة 

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٤٩طهران، منشورات الكتب الجيبية، 
بلوغ :مقاله(ام حكأ يرس بر(  

  .ص، بالفارسية ٤٥ش،  .ه١٣٧٠ /١٠مجلة پيام زن، العدد االختباري 
 مقاله(ز ديدگاه فقه وحقوق أ بلوغ(  

   يحسن مبين
  .، بالفارسية ١١٠٠ العدد،جريدة كيهان

ّديگريد بلوغ تول   
  يغالم حسين رياح

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٠طهران، منشورات اشراقية، 
بلوغ دختران    

   معرفت يادمحمد ه
  .، بالفارسية ١٧٠،ص ١٢مجلة كتاب نقد، العدد 



--------------------------------------------------١٧  

بلوغ دختران    
   ي مهريزيمهد

ش،  .ه١٣٧٦سـالمي،  عالم اإلإل، قم، مركز منشورات مكتب ا   ىاألولالطبعة  
   .ص، بالفارسية٤٣١
رساله ماجستير (إسالمي در مذاهب مختلف ي بلوغ شرع(  

  حسينينصر اهللا 
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٠ معهد اعداد المعلمين في قم،

 بلوغ مشکالت روانی جوانان ونوجوانان  
  رييدح) یيتگ(اکرم 

  .ص، بالفارسية٢٠٤، ش .ه ١٣٧٤الطبعة الثانية، منشورات سعيد محبي، 
آني هاي بلوغ ودگرگون    

   يفرزانه صمد
  .ص، بالفارسية ١٧٦ش، ١٣٧٧ نگين، إيران، قم، منشورات ىاألولالطبعة 
ماجستيرهرسال (إسالم نظر  بلوغ ورشد از (  

  حسينيباقر 
  .ص، بالفارسية ١٠٢ش،  .ه١٣٤٨، اإلسالميةكلية االلهيات والعلوم 

ماجستيرهرسال( پيرامون بلوغ ي وحقوقي پژوهش فقه (  
   يكبرأ يمحمد جواد حاج عل

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٢معهد الشهيد مطهري العالي، 



١٨--------------------------------   

بلوغي جلوه ها وزمينه ها   
   حق جومحمد حسين

قافي، ىاألولالطبعة    .ص، بالفارسية١٥٠ش،  .ه١٣٧٤، قم، مركز المهدي الـث
بلوغ دختران نوجوانيراهنما(ي دوران شگفتگ (  

   ي ثريا سهراب،محمد رضا سهرابى. د
ش  .ه١٣٧٧ والمعلمـين،    اآلباء لجنة، طهران، منشورات    ىاألولالطبعة  

   .ص، بالفارسية١٠٢
 مقالة( رسالة في عالمة البلوغ(  

  خاجوئي إسماعيل محمد 
  ٢٩ ص ،ه١٤١١، اإلسالمي، قم، منشورات دار الكتاب ىاألولالطبعة 

  .الجزء الثاني، الرسائل الفقهية 
 بلوغروانشناسي   

  شيمل. ل.جان . د
   پوري فضل اهللا شاهلوئي،پروين قائم: ترجمة 

ص، ٢٥٣ش،  .ه١٣٧١الطبعـــة الثالثـــة، طهـــران، منـــشورات حـــسام، 
  .ة بالفارسي
 بلوغروانشناسي   

  مسروب بااليان . د
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٥٤اصفهان، منشورات مشعل، 



--------------------------------------------------١٩  

 روانشناسي بلوغ  
  مؤسسة روانكاوي وروانشناسي آلنسون وايت ينويورك

  پورروين قائمي، فضل اهللا شاهلوئي پ: الترجمة
  .ص، بالفارسية٢٥٣، ش .ه ١٣٧٠طهران، منشورات حام، 

 بلوغروانشناسي   
  يم گينوتها

   ي قراچه داغيمهد: ترجمة
  .ص، بالفارسية ١٩٦ش،  .ه١٣٧٦وحدي، أالطبعة الثامنة، منشورات 

 ي بلوغ ونوجوانروانشناسي  
  يوسف خسرو پور

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٥٠طهران، 
در بلوغي سير    

  اوولوم 
  سامي محمود رياضي . د: ترجمة 

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٥٤منشورات توس، 





  

  
  
  

 

 

 





  

  

آداب رفتار بادختران    
  يمعصومه حيدر

  .ص، بالفارسية ١٣٦، كاشان، منشورات محتشم، ىاألولالطبعة 
 حذرن يا آنساتإ!!  

  حسن الغنيمي
  .ص ٩٦م، ٢٠٠٠، القاهرة، دار الحسام، ىاألولالطبعة 

 البنات إلى اإلحسان   
  ن بازعبد العزيز ب

   .١٠٧ص، ٢٩، العدد اإلسالميةمجلة البحوث 
 المراهقة في الفتاةأسرار    

   ياندراوس شخاشير
  .ص ٨٠م، ١٩٢٨فاضل،  أبو مطبعة وديع

االقتصاد للبنين والبنات   
  فرنسيس ميخائيل افندي

  .م ١٩١٣مصر، 



٢٤--------------------------------   

 أين تقف فتاة اليوم  
  نعيم يقاعين

  .ص٥٩م، ١٩٧١
دختران جوانبراي يرهنمودهاي(ريحانه ي  برا (  

  أكبريمحمود 
  .ص، بالفارسية ١٧٦ش،  .ه١٣٧٧، قم، منشورات اعتصام، ىاألولالطبعة 
ضواءألؤساء يسرقن او بنات الر  

  رشا عامر
  .م ١٩٩٨/ ١٢/ ٩هرام العربي، جريدة األ

البنات يعرفن أكثر !  
  عزت السعدني 

  .م ١٩٩٦/ ٨/ ١٠هرام، جريدة األ
ة بناتنا ومشاكلهن الصحي  

  محمد رفعت : اعداد
  .ص ٢٦٤م، ١٩٩٥بيروت، دار البحار، 

 راجل(بمائة ..  بنت(!  
  ادسهام العقّ
  .م ١٩٩٧/ ٢/ ٢٦هالي، ألجريدة ا



--------------------------------------------------٢٥  

البنت الخامسة    
   العنانيأحمد
  .٧٢، ص ٤٣ة القطرية، المجلد الرابع، السنة الرابعة، العدد مألمجلة ا

البنت الساذجة والكالم المعسول   
  ن مي شاهي
  .م ١٩٩٨/ ٨/ ٢٠خبار، ألجريدة ا

حلم فتاة اليوم    
  سوسن زكي 

  .م١٩٩٧/ ٩/ ٢٧جريدة الجمهورية، 
خداع الفتيات    

  حسين الظريفي 
  .ص ٩٥م، ١٩٧٧بغداد، مطبعة الجامعة، 

 مليون جنيه لتدريب الفتيات على المهن المختلفة٥٠    
  نجوى عويس

  .م ١٩٩٨/ ١/ ٢١جريدة االخبار، 
دختران جوانييها دانستن   

  يلطيف راشد
ص، ١١٠ش،  .ه١٣٧٦، قم، مكتب منشورات مصطفى،     ىاألولالطبعة  

  بالفارسية 



٢٦--------------------------------   

روند دختران بد به همه جاى دختران خوب به بهشت م !  
  اوته ارهارت 

   زاده يفرحناز مير قم: ترجمة 
ــالق،       ــان أخ ــشورات گفتم ــران، من ــة، طه ــة الثاني ش،  .ه١٣٨١الطبع

   .ص، بالفارسية٣٠٣
 إ دراسات في فسيولوجيا بعضةناث الكلي   

   ة يوسف خوراني،نواف نصير
  .ص ١١١م، ١٩٧١ مطبعة كلية الطب،-دمشق، جامعة دمشق

دنيا الفتيات المراهقات   
  علي القائمي. د

  سالم كريم : ترجمة 
  .ص ٤٤٠م، ١٩٩٨ = ه١٤١٨، بيروت، دار النبالء، ىاألولالطبعة 

دختراني دنيا    
   نيا ي كريميمحمد عل

  .ص، بالفارسية ١٩٩ش،  .ه١٣٧٥، قم، ىاألولالطبعة 
      االجتماعي للفتـاة ضـعيفة      ج دور خدمة الفرد في زيادة النض 

  )رسالة ماجستير(السمع
  موزة ناصر عبيد الكعبي 

 - االجتماعيـة  المعهـد العـالي للخدمـة     -الرئاسة العامة لتعلـيم البنـات       
   .ه١٤٠٤خدمة الفرد،



--------------------------------------------------٢٧  

تران دخي راز زندگ   
  استفان زوايك 

  دوست بنگاه پاينده إيرانناصر : ترجمة 
  .ص، بالفارسية ٥٥ش،  .ه١٣٣٤طهران، 

رايحه نجابت    
  زهرا زواريان 

ــة،     ــشورات مدرسـ ــران، منـ ــسابعة، طهـ ــة الـ ص، ١٠٠، ه١٣٧٤الطبعـ
  .بالفارسية 
١،٢(ابنتي  إلى  رسائل(  

  كريمان حمزة 
ــة األ ــمجل ــد  م ــة، المجل ــسنة ، األولة القطري ــال ــدد ىاألول ،ص ٢، الع

  .٦٣، ص٤والعدد٦٨
ابنتي إلى  رسائل  

  بشيهيمحمد علي األ
  .ص ١٢٦م، ١٩٨٧بيروت، مؤسسة الرسالة، 

دختراني روانكاو    
  هلن دوچ 

  ايرج پور باقر . د: ترجمة
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٤٨



٢٨--------------------------------   

زواج المراهقات سبب زيادة السكان   
  .م ١٩٩٨/ ٨/ ٢٠خبار، جريدة األ

لوك الجنسي للفتاة الس   
  صالح عدس 

  .ص ٦٥م، ١٩٧١القاهرة، المكتب المصري للطباعة، 
سوانح فتاة    

  مي زيادة 
  .ص ١٤٨م، ١٩٧٥بيروت، مؤسسة نوفل، 

شبح العنوسة يطارد فتيات النوبة    
  .م ١٩٩٨/ ٥/ ٤سبوع، ألجريدة ا

صون المكرمات برعاية البنات    
  جاسم الفهيد الدوسري

  .قصى ة دار األالكويت، مكتب
أين؟ إلى ة الفتاة العصري!  

  البغدادي إسماعيل الشيخ 
  . ص٣٣٢م، ١٩٧٩ = ه١٣٩٩الطبعة الثانية، 

الزّفاف إلى  الفتاة من الطفولة  
   محمد رفعت :اعداد

  .ص ١٧٥م، ١٩٩٠بيروت، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، 



--------------------------------------------------٢٩  

الفتاة الناشئة والجنس والمجتمع    
  يالت نبيل مصباح قل. د

ــة  ــالطبع ــوم،    ىاألول ــة للعل ــدار العربي ــروت، ال م، ١٩٩٢ = ه١٤١٢، بي
  .ص ١٠٧
الفتاة واأل ة سرة ومنطق العصر من وجهة النظر المسيحي  

  سليمان نسيم 
  .ص ٩٢م، ١٩٧٣القاهرة، مكتبة المحبة، 

الفتاة والشيوخ   
  نظيرة زين الدين 

  .ص ٤٠٠م، ١٩٩٨، الطبعة الثانية، دمشق، دار المدى للثـقافة والنشر
الفتيات الزهرات   

  منيرة محمود صبري
  .م، جزآن ١٩٣٤القاهرة، المطبعة االميرية، 

 فتيات في مهمة خطرة !  
   فاطمة محمود مهدي ،نادية يوسف

  .م ١٩٩٧/ ١٢/ ١٥، األهرامجريدة 
البنات كبيرةأحالمولكن .. مشروعات صغيرة :  في الصعيد    

  حميدة سيف النصر
  .م ١٩٩٧/ ١/ ٢٩، هالياألجريدة 



٣٠--------------------------------   

 ن تهمله كل فتاةأ ما يجب   
  الن ماري

   خليل عنياتي :ترجمة
  .ص ١٠٤م، ١٩٧٥بيروت، دار القلم، 

مزايا الفتاة    
  حنا خباز

  .مصر، مطبعة علم 
مسامرات البنات    

  علي فكري 
  .ص ٩٩م، ١٩١٣القاهرة، مطبعة المعارف، 

 ةاإلرشا مشكالت الفتاة المراهقة وحاجاتهابحث (دي(  
  منيرة حلمي

  .ص ٣٨٨م، ١٩٧٦القاهرة، دار النهضة العربية، 
        ـ   ال مشكالت الفتـاة المراهقـة وعالقتهـا با ة تجاهـات الوالدي

   )دراسة مقارنة بين القرية والمدينة(
  ليلى محمد عبد اهللا 

   .ه١٤٠٨ علم النفس، - كلية التربية - اُم القرىدبي، جامعة 
 جلك يا ابنتيأ من   



--------------------------------------------------٣١  

  عبد الرحمن م أ
  .٩٦ ص)م ١٩٨٥ /١٠(= ) ه١٤٠٦ /٢(٦٢ة، السنة السادسة، العدد ممجلة األ

من يحمي الفتيات من المعاكسة ؟   
  طارق عبد الحميد 

  .م ١٩٩٨/ ٤/ ٢٠، األسبوعجريدة 
 دراســة (اإلنــاث  األطفــال المواصــفات القياســية لمالبــس

  )رسالة ماجستير ()استطالعية
  هدى سلطان التركي 

 االقتـصاد   - التربيـة للبنـات بالريـاض        -رئاسة العامـة لتعلـيم البنـات         ال
   .ه١٤٠٤ ،المنزلي
 اإلناث وظائف  

  مصطفى خلقي 
  .ص، معرب٣٢، ه١٢٩٨دمشق، 

 همسة في أذن فتاة  
  حسان شمسي باشا.د

  .ص٢٢٤م، ٢٠٠٩= ه ١٤٣٠الطبعة العاشرة، دمشق، دارالقلم، 
هموم البنات    

  يمن الحسينيأ. د
  .ص ٩٦رة، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، القاه



٣٢--------------------------------   

يا بنتي نداء مخلص لبنات الجيل الحديث   
  علي الطنطاوي 

ــدد    ــد، الع ــة الرائ  )م١٩٨١ / ٨ -٧(  =)ه١٤٠١ / ١٠ -٩( ٥٥ و٥٤مجل
  .٩٧ص 
يقظة الفتاة العربية السعودية    

  )بنت الجزيزة العربية(سميرة 
  .ص ٦٧م، ١٩٧٨ب التجاري للطباعة، الطبعة الثانية، بيروت، المكت

  

ي بالزاك ودخترك خياط چين  
  داي سيجي

  جواهريبهاره : ترجمة
  .ص، بالفارسية ١٨٦ش،  . ه١٣٧٩، طهران، دشتستان، ىاألولالطبعة 

دختر هوشمند    
   ويلهلم گريم ،يا كوب
  اردشير نيك پور : ترجمة 

ش،  .ه١٣٨٢ميــر كبيــر، أرات الطبعــة الثالثــة، طهــران، مؤســسة منــشو
  .ص، بالفارسية ١٣٦



--------------------------------------------------٣٣  

 نجاتبرايتالش ( دختران بيدار (  
  غزليطيبه 

  .ص، بالفارسية ١٦٥ش،  .ه١٣٧٨، شيراز، منشورات راهگشا، ىاألولالطبعة 
الفتاة المسلمة إلى  قصائد   

  يق  محمد الصدأحمد
  .م ١٩٨٥عمان، دار الضياء، 

نساء صغيرات    
  لويزا الكوت

  ص، بالفارسية ٣٢٥م، ١٩٩٩بيروت، دار ومكتبة الهالل،  -خيرةألة االطبع
هايدي   

  لژوهنا سپري
  مهرداد مهرين : ترجمة

  .ص، بالفارسية ٢٧٧ش،  .ه١٣٤٠طهران، 
  .ص، بالفارسية ٣٢ش،  .ه١٣٤٢، يخرى لمحمد رضا جعفرأُترجمة 

مي شودگ هايدي بزر   
  شارل تري تن

   شهين دخت رئيس زاده: ترجمة
ــة الطب ــع ــردوس،  ىاألول ــشورات ف ــران، من ــزء  .ه ١٣٧٨، طه ش، الج

  .ص٥٧٣الثاني، 



٣٤--------------------------------   

  

 ةالجنّ إلى بنتي الحبيبة هذا هو الطريقا   
  الشيخ عبد الرحمن السنجري

  اإلسالميةبيروت، دار البشائر 
احتجاج الفتيات المسلمات في تركيا على فرض السفور   

  ٦٣ ص ) ه١٤٠٣ /٩( ٢٧، العدد )طهران(
   .سالميإلمجلة التقرير السياسي ا

خوات المؤمنات األ   
  منير محمد الغضبان 

ــة  ــالطبع ــت، دار األ  ىاألول ــرمين، الكوي ــة الح ــاض، مكتب ــم، ، الري رق
  .ص ١٤٠، ه١٤٠٠
 كل فتاة تؤمن باهللا إلى  

   يمحمد سعيد رمضان البوط. د
  .ص ٩٦الطبعة الثانية، دمشق، مكتبة الفارابي، 

 خرتاة تؤمن باهللا واليوم األكل ف إلى  
  رعد كامل مصطفى الحيالي

 = ه١٤١٣الطبعة الرابعة، عمان، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيـع،          
  .ص ١٤٠م، ١٩٩٣



--------------------------------------------------٣٥  

 يتها الفتاة المسلمةأليك إ   
  منير محمد الغضبان 

  .ص ٢٣٢م، ١٩٨٢ردن، مكتبة المنار، أل ا-الطبعة الثانية، الزرقاء 
 لملتزمة؟ين الفتاة اأ  

  عربية الحلو
، ٦٣ة القطريــة، المجلــد الــسادس، الــسنة الــسادسة، العــدد مــمجلــة األ

  .٨٤ص
 رعاية ومسؤولية- اإلسالم البنت في    

  كامل موسى . د
  .ص ١٢٠، ه١٤٠٥الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

سالمي البنت المسلمة بين الواقع والتشريع اإل   
  محمد المختار السالمي

  ٦٨ ص )م ١٩٨١/ ٦، ٥( ٥السنة الثامنة، العدد ) تونس ( مجلة الهداية 
 اإلسالم تربية البنات في   

  محمد على قطب 
  ص ١٤٠م، ١٩٨٦دمشق، مكتبة الغزالي، 

تعليم الصالة للبنات    
  .ص ٤٨م، ١٩٧٠بغداد، دار البصري، 



٣٦--------------------------------   

دور حركة الشابات المسلمات في المرحلة الحالية    
ماليزيا(مؤتمر دور المرأة المسلمة في التنمية ى  إلمبحث مقد(  

 اإلسالم الفتاة في ظل   
  غادة جابر

  بيروت
الفتاة المسلمة في مهب الريح   

  حلمي محمد القاعود 
  .٤٩ ص )م١٩٨١/ ٣( ٥، العددىاألولة، السنة ممجلة األ

ّبات تربيتها في مجتمع اليوم الفتاة المسلمة ومتطل   
   إبراهيممحمود 

  .ص ٤٣م، ١٩٧٢، األوقافان، منشورات وزارة عم
الفتاة المسلمة والمجتمع الجامعي   

  ة القطرية ممجلة األ
ــدد     ــسة، الع ــسنة الخام ــامس، ال ــد الخ ــدد ٧٦، ص ٥٥المجل ، ٥٩والع

  .٧٠ص
الفتاة المسلمة ومعاناة االلتزام في مجتمع التغريب   

  عبد القادر عبار 
 )م١٩٨٥/ ٨(  =)ه١٤٠٥/ ١٢( ٦٠ة، الـسنة الخامـسة، العـدد        مألمجلة ا 

  .٧١ص 



--------------------------------------------------٣٧  

فتياتنا    
  محمد الصادقي 

  .ص ١١٢بيروت، مؤسسة الوفاء، 
 اإلسالم قضايا البنات في   

   يعلواننشوة 
  .ص ٩٦م، ٢٠٠١ -٢٠٠٠، دمشق، دار الحافظ، ىاألولالطبعة 

 أبو البنات( ال تنادوني(  
  شادية الجرمقي

  ٣٥، ص)م٢٠٠٥( = )ه١٤٢٦(، ١١لعدد ، السنة الرابعة، ا)بيروت(مجلة النجاة 
مذكرات فتاة مسلمة    

  سعيد كامل معوض 
 )م١٩٨٦( = )ه١٤٠٦( ٣، السنة الحادية عشر، العدد اإلسالممجلة منار 

  .١٣٠ص 
 أ مصاعبةمام الفتاة المسلمة الرسالي   

  ميرة برغلأ
  .١٠٨ص )  ه١٣٩٨ /٤( ٢مجلة المنطلق، العدد 

اة المسلمة والمجتمع الجامعيالفت:  مناقشة مفتوحة حول   
  .٧٦ ص )م١٩٨٥/ ٣( = )ه١٤٠٥/ ٧( ٥٥ة، السنة الخامسة، العدد ممجلة األ



٣٨--------------------------------   

النهي عن عضل البنات    
  عبد العزيز بن باز

  .٣٩٥، ص ٢٣، العدد اإلسالميةمجلة البحوث 
 اإلسالم يا فتاة   

  أمل عبد القادر
  .م ١٩٦٢بغداد، 

 تخدعيقرئي حتى الإ اإلسالم يا فتاة   
   البليهيإبراهيمصالح 
.ص ٣٧٠، ه١٤٠٦ الـسعودية، دار البخـاري،       -، بريـدة    ىاألولـ الطبعة  



  

  
  
  

 

 







  

  

 

آل اة البن سيناراء التربوي  
  صعيليك أبو أحمدمحمد 

  .١١١ ص)م١/١٩٩٥) ( ه١٤١٥ /٩و ٨( ٣٤العدد ) عمان(ة الثـقافية المجل
دانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت ومبانى آن ي آرا   

   ي فقيهي نقي زاده علي رضا فصيحي، عليمحمد فتح على خان
ة للجامعــات، دبيــ، طهــران، منظمــة تــأليف الكتــب األ ىاألولــالطبعــة 

  . ص، بالفارسية ٣٠٦
فت تحصيلي پيشر ي آزمونها  

  گران الند 
   يخسرو مهندس: ترجمة 

ش،   .ه ١٣٥٦طهــران، منــشورات منظمــة تقيــيم التعلــيم الــوطني،      
  .بالفارسية
باتأكيد بر روشها يسالمإ باتعليم وتربيت ي آشناي   

  مجيد رشيد پور 



٤٢--------------------------------   

مـين،  بـاء والمعلّ  اآللجنـة الطبعة الـسادسة، طهـران، منـشورات منظمـة        
  .رسية ص، بالفا١٦٠ش،  .ه ١٣٧٨
       درخـشان در دانـش      يآموزش رفتـار خـالق واسـتعدادها 

   آموزان
  شل كراس. دوريس جى 

  مجتبى جواديان : ترجمة
الطبعــة الثالثــة، مــشهد، مؤســسة االســتانة الرضــوية المقدســة للطباعــة  

  .ص، بالفارسية ١٦٣ش،  .ه١٣٧٢والنشر، 
 يبتدايا آموزش علوم در مدارس  

  ادوارد ويكتور
 رضـا   ، محمد قاسـم لطـف آبـادى       ، سيدى نوقابى  مدأحسيد  : ترجمة

   محسن مدير شانه چى ،شالفروشان
الطبعة الرابعـة، مـشهد، مؤسـسة االسـتانة الرضـوية المقدسـة للطباعـة               

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٤والنشر، 
آموزش مسؤوليت به كودكان   

  هريس كلمز، رينولد بين . د
   پوريپروين عل: ترجمة

 مؤســسة االســتانة الرضــوية المقدســة للطباعــة الطبعــة الثانيــة، مــشهد،
  .ص، بالفارسية ١٠٣ش، .ه ١٣٧٥والنشر، 



--------------------------------٤٣  

به كودكاني اجتماعي آموزش مهارتها    
  ميلبرن. اف. كارتلج، جى. جى

   نژاد يمحمد حسين نظر: ترجمة
الطبعــة الثالثــة، مــشهد، مؤســسة االســتانة الرضــوية المقدســة للطباعــة  

  .ارسية ص، بالف٥١٢ش،  .١٣٧٥والنشر، 
 ٧٥رورش واليحه بودجه پ وآموزش  

  خدمات پژوهشى ) ٢(گروه 
 ه ١٣٧٤/ ١٢و١١(،  ١٨مجلة مجلـس وپـژوهش، الـسنة الثالثـة، العـدد          

  . بالفارسية ٨٧، ص )ش.
   ة على التحصيل المدرسي لدى تالميذ       أثر االتجاهات الوالدي

  )رسالة ماجستير غير منشورة(عدادية المرحلة اإل
  در عبد الغفارمحمد عبد القا

  .م ١٩٧٥ كلية التربية، -جامعة عين شمس
 ثر العوامل الذاتيـة والموضـوعية علـى تغيـب المعلمـات            أ

رسالة (ة في مدينة الرياض     االبتدائيالسعوديات في المدراس    
  )ماجستير

  مطلق المها محمد 
   .ه١٤٠٦، كلية التربية، اإلسالمية  سعود محمدبنجامعة الملك



٤٤--------------------------------   

 في اإل اتجاهات جديدةة دارة المدرسي  
  وهيب سمعان وآخرون 

  .م ١٩٧٢نجلو المصرية، القاهرة، مكتبة األ
سالمي ة نحو مادة التاريخ اإل اتجاهات طالبات المرحلة الثانوي

ة علـى طالبـات     دراسة ميداني (وعالقتها بتحصيلهن الدراسي    
  )رسالة ماجستير ()المرحلة الثانوية بمكة

   مليح فائقة عبيد اهللا عبد اهللا
  . ه١٤٠٦ التربية، كلية - اُم القرىجامعة 

     ـ ـ  اتجاهات الفتـاة الجامعي ة نحـو بعـض القـضايا       ة الخليجي
   ة والوطنياالجتماعية

  القطبإسحاق 
  .م ١٩٧٥ النسائية بالكويت، االجتماعيةالكويت، الجمعية الثـقافية 

 وصباه ’دروس في طفولة الرسول:  اتجاهات في التربية   
   هنطش أحمدمحمد 

  .٢١٨، ص )م٦/١٩٩٠(، ٩٣مجلة التربية، السنة العشرون، العدد
ّمن الجنسين نحو الصفات المحبوبة في الجنس  اتجاهات كل 

ـ  ( خراآل ـ    دراسة ميداني اب المرحلـة  ة مقارنـة التجاهـات طلّ
اب جامعة دمشقة في طرطوس وطلّالثانوي(  



--------------------------------٤٥  

   مها زحلوق،علي وطفة
  ).م١٩٩٤ ١٠ - ٩( ١٢ -١١ دار الطليعة، العدد )بيروت(مجلة دراسات عربية 

 جاهات نحو الدراسة وعالقتها بالتحصيل الدراسي لـدى        تّ اال
عيةطنة من طالبات المرحلة المتوسرة، المملكة  بالمدينة المنو

  )رسالة ماجستير(العربية السعودية 
  عائشة بشير محمد الخريجي 

   . ه١٤٠٥ علم النفس التربوي، - كلية التربية -جامعة الملك عبد العزيز 
              اتجاهات الوالدين نحو تعلـيم البنـت فـي بعـض المنـاطق

  )رسالة ماجستير(الجنوبية في العراق 
  أحمدسميرة عبد الحميد 

  .ص٢١٦م، ١٩٧٩القاهرة، جامعة عين شمس، 
 تّ اال بنـاء وعالقتهـا بالتحـصيل    ة من وجهة نظـر األ   جاهات الوالدي

  )رسالة ماجستير(طة هادة الكفاءة المتوسالدراسي للتلميذات في ش
  فاطمة حسن سليم 

   .ه١٤٠٥ة التربية،  كلي- اُم القرىجامعة 
ّمة نحو عمل المرأة اتجاه الفتاة المتعل  

  مين مرسي قنديلأبثينة 
  م١٩٧٦نجلو المصرية، القاهرة، مكتبة األ



٤٦--------------------------------   

 فيه الدولية ودوراإلسالمية االتحاد العالمي للمدارس العربية  
  تعليم اللغة العربية دوليا
  محمد الفيصل آل سعود 

  .٦٠، ص )م١٩٨٤(  =)ه١٤٠٤/ ٩( ٦٥مجلة التربية، العدد
 إة عدم التمييز في التربية والتعليمتفاقي  

  مركز الوثائق والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم 
   .م١٩٦٢القاهرة، 

  أثر األ  وضاع الحالي  ي مدارس البنـات     ف ةة للمكتبات المدرسي
ماتهـا  الثانوية في مدينة الرياض في استخدام طالباتهـا ومعلّ        

  )رسالة ماجستير(
  منال دخيل عبد اهللا البريكان 

  . ه١٤٠٧ التربية، كلية،اإلسالميةجامعة الملك محمد بن سعود 
  أ االحتفال ب زهـر  يجات دليل واضح على اهتمام األ     وائل الخر

  وجامعته برسالة المرأة
   جليل نعيمة

  .م ١٩٩٨/ ١٠/ ٢٣جريدة االخبار، 
 اال  حتياجات التدريبي    ة ة لمديري ومديرات المدارس الحكومي

  )رسالة ماجستير(في مدينة الرياض من وجهة نظرهم 



--------------------------------٤٧  

  منيرة حمد محمد الفوزان 
  ه١٤٠٩ - التربية كلية- اإلسالمية  سعود محمد بنجامعة الملك

  ظـر مـديرات ومـساعدات    ة من وجهة ن  االحتياجات التدريبي
  )رسالة ماجستير(ة  بجدةاالبتدائيالمدارس 

  عواطف بكر عبد اهللا حوباني 
   .ه١٤٠٨دارة والتخطيط التربوي، ، كلية التربية، اإلاُم القرىجامعة 

 ـ   حسان في القرآن والسنّ    اإل ة مـن خـالل     ة وتطبيقاتها التربوي
ـ منهج التوحيد في مدارس المرحلـة         فـي   ة للبنـات  االبتدائي

  )رسالة ماجستير(المملكة العربية السعودية 
   محمد السميريإبراهيمأسماء 
   .ه١٤٠٩، كلية التربية، اُم القرىجامعة 

 خطاء اإل األة الشائعة لدى تلميذات الصف السادس فـي  مالئي
  )رسالة ماجستير(مدينة الرياض 

   زيد المزيدإبراهيمقماشة 
   .ه١٤٠٥ التربية، كلية ،اإلسالمية سعودمحمد بن جامعة الملك 

 يخالق دانشجويأ  
  ي سامعأحمد

  .ص، بالفارسية ١١٤، قم، منشورات نسيم سحر، ىاألولالطبعة 



٤٨--------------------------------   

دارات المسؤولة عن التعليم العام للبنات في منطقة الطائف  اإل
رسالة ماجستير(ة التعليمي(  

  حميدة عبد اهللا محمد فلمبان 
  . ه١٤٠٥ ،دارة والتخطيط التربوي اإل-التربية كلية  - اُم القرىجامعة 

ة وسطى إل ادارة نسائيرسالة (مة دارة تعليم البنات بمكة المكر
  )ماجستير

  راشد  أبو رويدة عبد الرحمن
  . ه١٤٠٨دارة والتخطيط التربوي،  اإل- التربية كلية - اُم القرىجامعة 

أدب اإل ة للبناتسالم للمدارس الثانوي  
   إبراهيمبكر  أبو محمد

  م١٩٣٨القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، 
 نآتالوة القر إلى رشاد الصبيانإ   

  ي الحائريالمولى محمد كاظم بن محمد شفيع الهزار جريب
  .بالفارسية 

        ة فـي   أساليب إعـداد مـديرات المـدارس الثانويـة الرسـمي
  )رسالة ماجستير(المملكة العربية السعودية 

  جيي يلولوة صالح الفر
   .ه١٤٠٤ التربية، كلية، اإلسالميةة الملك محمد بن سعود جامع



--------------------------------٤٩  

٩ساليب الفنية لدراسة التلميذ، تعيين  األ/ GC  
  غزالة  أبو هيفاء

الرئاسة العامة لو كالة الغوث  األردن-انعم ،.  
 ـ        أ طة سباب عدم فهم تلميذات السنة الثالثة بالمرحلـة المتوس

  )تيررسالة ماجس(لنصوص القراءة االنجليزية 
  ريما الجرف 

   . ه١٤٠٠ كلية التربية، - اُم القرىجامعة 
 الثـانوي   األولسباب والحوافز التي أدت بطالبات الصف        األ 

  اختيار القسم األدبي والعلمي وأثـر       إلى   مةبمنطقة مكة المكر
  )رسالة ماجستير(ذلك على سيرهن الدراسي

  عائشة ضياء الدين برهان خوجة 
  . ه١٤٠٣ التربية، يةكل - اُم القرىجامعة 

              االستثمار في تعليم الفتاة لم يعـد خيـاراً باعتبارهـا ركيـزة 
   للتنمية

   .م١٩٩٨/ ٥/ ٨خبار، جريدة األ
          استخدام أنماط التعليم الجانبية لتشخيص مواقع النقص فـي 

تعليم الكيمياء لدى طالبات المرحلـة الثانويـة وتـصحيحها           
  )رسالة ماجستير(بالتعليم المبرمج 



٥٠--------------------------------   

  نجاة عبد اهللا بوقس
 فـرع التربيـة     -التربية للبنات بجدة    كلية   -الرئاسة العامة لتعليم البنات     

  . ه١٤٠٨وعلم النفس، 
 االستعداد للمدرسة   

   بيجي جسلر،مارج إيبرتس
  ة هليتمت الترجمة في قسم الترجمة في مدارس الظهران األ

  .ص ١٢٩م، ١٩٩٦ = ه١٤١٧ ، الدمام، دار التركي للنشر والتوزيع،ىاألولالطبعة 
 نشاء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي      خطاء الشائعة في اإل    األ

ة اللغة اإلفي مادرسالة ماجستير(مة نجليزية بمدينة مكة المكر(  
  صباح محمد بخاري 

  . ه١٤٠٨ التربية، كلية - اُم القرىجامعة 
 ـ  (سرة والتحصيل الدراسي للطالبات      األ ة علـى  دراسة تطبيقي 

رسالة ماجستير ()طة بمدينة الرياضمدارس المرحلة المتوس(  
  سارة عبد العزيز سعد العسكر

داب، الدراسـات    اآل كليـة ،  اإلسـالمية  سـعود محمـدبن   جامعة الملـك    
   .ه١٤٠٧، االجتماعية
األ سالمية للشباب اإلسس التربوي   

  علي القاضي 
  .٨٠ص  )م١٩٨٩/ ١١( ٤د ربعون، العدمجلة منبر االسالم، السنة الثامنة واأل



--------------------------------٥١  

 األسس النفسية للتعليم الثانوي   
   صالح ي زكأحمد. د

  .م ١٩٥٩مكتبة النهضة، 
األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب   

  عمر التومي الشيباني 
  .بيروت، دار الثـقافة 

 سالم، تعليم وتربيت إ  
   منياليور ل

  شهاب الدين مشايخي: ترجمة
  . بالفارسية ١١٤، ص ٢١، العدد مجلة حوزة ودانشگاه

 سالم وتعليم وتربيت إ  
  سيد محمد باقر حجتي

، اإلســالميةالطبعــة الثامنــة عــشر، طهــران، مكتــب منــشورات الثـــقافة 
  .بالفارسية 
 إيران در يسنادى از جنبش دانشجوئأ   

   ي، عيسى عبديسماعيلإ رضا يعل
، يسـالم رشـاد اإل  إل، طهران، منشورات وزارة الثـقافة وا     ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية 



٥٢--------------------------------   

 أيسوه وتأس   
  ي كاشمري موسويسيد مهد

  . بالفارسية ٦٦، ص ٨٥مجلة پيام زن، العدد
 ومشكالته في مدارس البنات الثانويـة       هواقع: يشراف الفنّ  اإل 

رسالة ماجستير(ة بمنطقة مكة التعليمي(  
  إيمان صالح عبد الماجد محمد 

  . ه١٤٠٣ربية،  التكلية - اُم القرىجامعة 
 نيصالح المدارس في العهد العثماإ  

  حسين اتاي
  .١م، ص١٩٨٢، ٢٥ات، العددلهيالنشرة السنوية اإل

 يبتدايى وراهنمايا مدارس يصول آموزش وپرورش براأ   
   يمصطفى نير

ش،  .ه١٣٥٧طهــران، منــشورات كليــة التربيــة والعلــوم الرياضــية،      
  .بالفارسية 
 اإلسالميةيات قلّمجتمع األ والتعليم في األطفال   

  يوسف علي عراج 
  =)ه١٤٠٢/ ١٢-١٠( ١٢٠و١١٩مجلة االيمان، السنة الثانية عشر، العدد

  .١٠٦، ص )م١٩٨٢/ ١٠-٨(



--------------------------------٥٣  

ة للمرحلة اإل االطالع الخارجي في التربية الدينية عدادي  
  وزارة التربية والتعليم : اعداد

  .م ١٩٦٢القاهرة،وزارة التربية والتعليم، 
      إعادة تقنين اختبار ستانفورد - بي   نة من تلميـذات    نية على عي

ـ المدارس   رسـالة  ( سـنة بالريـاض   ١٢ - ٧عمـار أة  االبتدائي
  )ماجستير

  الجوهرة سليمان بن محمد السليم 
 كلية التربية، علـم الـنفس،       - اإلسالمية  سعود  محمد بن  جامعة الملك 

   .ه١٤٠٤
أفضل وسائل التربية   

  ان فرانسوا إيتي. د
  مة لّامعصومة ع: ترجمة

علمــي للمطبوعــات، ، بيــروت، منــشورات مؤســسة األىاألولــالطبعــة 
  .ص١١٠، ه١٤٢٩= م ٢٠٠٨
 در قالب   ي مهم تربيت  ي، رهنمودها ي تربيت اجتماع  يلگوهاأ 

  تمثيل وحكايت 
   نيا ي كريميمحمد عل

  .ص، بالفارسية ٣٨٢ ،#الطبعة الثانية، قم، منشورات پيام المهدي



٥٤--------------------------------   

 وتربيت فرزند ي علمامإ   
   ي همت بناريعل

  .، بالفارسية ٤، ص ٣٦مجلة كوثر، العدد
 اإل  مكانات الفني ة الوظيفي ات الجـزء العلـوي     سة لبن ة والزخرفي

  )رسالة ماجستير(ساسي للنساء من البترون األ
  سناء السيد معروف بخاري 
رع االقتصاد  ف- التربية للبنات بجدة كلية-الرئاسة العامة لتعليم البنات  

  . ه١٤٠٤المنزلي، 
ّسالمية خالصة إشء تربية  أنجح الوسائل في تربية الن  

  محمود الصال
  .م ١٩٩٣بيروت، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 

 ي تحصيل پيشرفتي وارزشيابيگيرندازه أ   
  كبر سيفأعلى . د

ــاه،      ــشورات آگ ــران، من ــرة، طه ــة العاش ص، ٢٢٢ش،  .ه١٣٧٤الطبع
  .لفارسية با
 ي وسنجش در روانشناسي وتعليم وتربيتگيرندازه أ  

  ينگترندايك وهي
  خسرو مهندسي ومعاونيه: ترجمة

  .، بالفارسيةش .ه ١٣٤٩الطبعة الثالثة، طهران، نشر انديشه، 



--------------------------------٥٥  

 نماط القيادة اإل  أ   ثرها فـي   آطة و دارية لمديرات المرحلة المتوس
  )رسالة ماجستير(ض الدراسي للتلميذات بمدينة الريا التحصيل

  موضي عبد الرحمن محمد الصغير
   .ه١٤٠٤ كلية التربية، - اإلسالمية  سعود محمد بنجامعة الملك

 أ  هم المخالفات السلوكي فـي  يينة للطلبـة الكـويت  ة المدرسـي 
ةالمرحلة الثانوي  

  سعدية محمد بهادر 
  .م ١٩٧٩
 د ومشاكل الدراسةاألوال  

  فرانسوا إيتيان . د
  معصومة عالمة : ترجمة

علمــي للمطبوعــات، ، بيــروت، منــشورات مؤســسة األىاألولــالطبعــة 
   .ص١١٢، ه١٤٢٩= م ٢٠٠٨
ّةاالبتدائي في المرحلة ير الدراس بحث التأخ   

  عماد الدين سلطان 
  .م ١٩٧٤القاهرة، المركز القومي للبحوث االجتاعية والجنائية، 

 يانـستنيهائ نضمام دإقرآن به چك  كو يز سوره ها  أ ي برداشت 
  ، تفسير سوره فلق ) ودبيرستانيمقطع راهنمايويژه (از قرآن 



٥٦--------------------------------   

  سيد كاظم أرفع
  . ص، بالفارسية ٢٥٠، طهران، منشورات فاخر، ىاألولالطبعة 

 ـ     يرس بر گ خـانواده وتـرك تحـصيل        رابطه بين سطح فرهن
  فرزندان، پايان نامه 

   يرضا مشير علي
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٥٧، يةاالجتماعمعهد التعليم العالي للخدمات 

إلى ة من البيئة المنزلي ةالبيئة المدرسي   
  زكي متولي حماد 

  .٣٠ ص )م١٩٨٨/ ٦ ( ١٤سالم وطن، المجلد الثاني، العدد مجلة اإل
طفالصول والفروع لألفي األ(يمان  براعم اإل(  

  رائف فضل اهللا 
  .ص ١٩٥ م،٢٠٠٣ = ه١٤٢٤الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة البالغ، 

نات على وجوب تعليم البنات البراهين البي   
  طلعت حرب
   .ه١٣٠٩مطبعة النيل، 

      دارة مدارس مافوق المرحلة    إ بعض الصعوبات التي تواجهها
  )رسالة ماجستير( ة للبنات في منطقة الرياضاالبتدائي

  هيا سعد عبد اهللا الرواف 
  . ه١٤٠٣ قسم التربية، -جامعة الملك سعود 



--------------------------------٥٧  

 الصعوبات التي تواجهها إدارة مدارس ما فوق المرحلة  بعض
  )رسالة ماجستير(ة للبنات في منطقة الرياض االبتدائي

  هيا سعد عبد اهللا الرواف
  . ه١٤٠٣ التربية، كلية، اإلسالمية سعود  محمد بنجامعة الملك

    رة على التحـصيل الدراسـي       المؤثّ االجتماعية بعض العوامل
رسالة ماجستير(ة بالمرحلة الثانوي(  

  رائدة عبد العزيز الكحيمي 
 التربيـة   -التربيـة للبنـات بالريـاض        كلية   -الرئاسة العامة لتعليم البنات     

  . ه١٤٠٣وعلم النفس، 
ّمين في تطوير  بناء اختبار هدفي المرجع لقياس مهارات المعل

ة االختبارات المدرسي  
  صالح الدين محمود عالم 

، ٤، المجلـد الثالـث عـشر، العـدد        )الكويـت  (االجتماعيـة مجلة العلوم   
  .١١٧، ص ه١٤٠٦= م ١٩٨٥شتاء 
 توجيهها- تعليمها - البنت الصالحة    

  رشيدية الجلبي 
   .ص١٢م، ١٩٦٦بغداد، مطبعة دار الثـقافة، 

از مدرسه ي بيزار   
  كارول . ام  . ينورستن، هواردس. كان، جين پي . جك اچ 



٥٨--------------------------------   

   فريحسن سلطان: ترجمة
الرابعـة، مـشهد، مؤسـسة االسـتانة الرضـوية المقدسـة للطباعـة              الطبعة  

  .ص، بالفارسية ٢٧٥ش،  .ه١٣٧٤والنشر، 
ّاإلسالميةم في المدرسة  تأديب المتعل   

  علي السيد فايد 
 /١٠(= ) ه١٤٠٧ /٢ (٢٦٦العــدد ) الكويــت(ســالمي إلمجلــة الــوعي ا

  .١٠٠ ص )م١٩٨٦
  التيی شدن دانشگاهچند در باب امکان وضرورت اسالمتأم  

  طفي ملكيانمص
  .، بالفارسية٢١٦، ص٢٠و١٩مجلة نقد ونظر، العدد

 نآ والغلمان في تجويد القراألطفال تحفة   
  الشيخ سليمان الجمزوري

  .١٣٠٢، مصر ٦٢ ص، وفي مجموعة رقم ٨، ه١٣٠٨مطبعة الشرف، 
    ّـ مة المرحلة    تحليل لبعض مشكالت معل ـ  االبتدائي ة ة التعليمي

رسـالة  (مـة نحـو مهنـة التعلـيم     تجاهـات المعلّ وأثرها في ا 
  )ماجستير

  فوزية بكر راشد البكر 
   .ه١٤٠٣ التربية،  كلية،اإلسالمية سعود  محمد بنجامعة الملك



--------------------------------٥٩  

         ثـانوي  األول تحليل محتوى كتب اللغة االنجليزية للـصف  :
  )رسالة ماجستير ()دراسة مقارنة(بنين وبنات 

  عفاف محمد صالح محمد الجاسر
 المنـاهج   - التربيـة    كليـة  -اإلسـالمية  الملك محمـد بـن سـعود         جامعة

    .ه١٤٠٩وطرق التدريس، 
        للبنات فـي    االبتدائي التخطيط التربوي في رفع كفاءة التعليم 

  )رسالة ماجستير(المملكة العربية السعودية 
  ليلى عبد اهللا العطاس

   .ه١٤٠٤، كلية التربية، االدارة والتخطيط التربوي، اُم القرىجامعة 
     ـ ة لمعلمـات اللغـة االنجليزيـة        التخطيط للـدورات التدريبي

للمرحلة الثانويرسالة ماجستير(مة ة بمكة المكر(  
  رقية عبد الملك موسى كراوغ

  .ه١٤٠٨دارة والتخطيط التربوي،  اإل-ة ة التربي كلي- اُم القرىجامعة 
 تدبير النفوس   

  ميرزا فضل اهللا بدايع نگار المشهدي 
  الواقع والمأمول: التدريب التربوي لتعليم البنات  

  هاشم بكر محمد حريري
  .م١٩٩٨القاهرة، عالم الكتب، 



٦٠--------------------------------   

 ةاالبتدائي بالمدرسة اإلسالمية التربية   
  محمد الشرقي 

م، بحـث لنيـل الـدبلوم       ١٩٨٢/ ١٩٨١الرباط، مركز تكوين المفتشين،     
  .٤/ ٢٣٨برقم 
   بحـث لنيـل دبلـوم      (انوية   في المدارس الث   اإلسالمية التربية

  )الدراسات العليا
  عبد العزيز العيادي

    .الرباط، دار الحديث الحسنية
 وأساليب تدريسها اإلسالمية التربية   

   إبراهيمصبحي طه 
  .ص ٣٣٤م، ١٩٨٣عمان، دار االرقم، 

 وطرق تدريسها اإلسالمية التربية   
   محمد الشافعي إبراهيم

  .م ١٩٨٤الكويت، مكتبة الفالح، 
 وطرق تدريسها اإلسالمية التربية   

  عبد الرشيد عبد العزيز سالم 
  .ص ٣٠٦م، ١٩٨٢الطبعة الثانية، الكويت، دار البحوث العلمية، 

   ومكانتها الوظيفية بـين مـواد المنهـاج فـي       اإلسالمية التربية 
  )رسالة ماجستير(ة االبتدائيالمدرسة 



--------------------------------٦١  

  غريب الهاشمي 
  .م ١٩٨٣/ ١٩٨٢ين، الرباط، مركز تكوين المفتش

 يم تشفّأ تربية  
   فوزي أحمد. د

  .٤٣ ص )م١٩٨٦/ ٣(=  ) ه١٤٠٦/ ٦( ٨٨مجلة الرائد، العدد 
 نواع العقوباتأموقفنا من ..  التربية بالعقوبة   

  م شفقأ
  .٣٦، ص )م ١٩٨٧/ ٥ ( = ) ه١٤٠٧/ ٩ ( ٩٩مجلة الرائد، العدد 

ّة  التربية الحديثة في القرآن والسن  
   محمد الشارودمحمود

  .٨٤، ص )ه١٤٠٦/ ١١( ١١ددمجلة منار االسالم، السنة الحادية عشر، الع
سرة والمدرسة ة بين األ التربية الخلقي  

  فاضل الجزائري
  .٣٧م، ص ١٩٦٨ = )ه١٣٨٨ /٤(، ٦مجلة النجف، السنة الثانية، العدد

ة رسال(سالم ودور المدرسة الثانوية فيها ة في اإل التربية الخلقي
  )ماجستير

  نبيلة محمد سعيد محمد نور 
    .ه١٤٠٨ فرع التربية، - اُم القرىجامعة 



٦٢--------------------------------   

ّة النّ التربية في السنة بوي  
  أبو لبابة حسين 

    .بيروت، الشركة المتحدة للتوزيع
 ةاالبتدائي التربية الدينية في المدرسة   

   المهدي أحمد
  .ص٨٧ -٨٢م، ١٩٥٤/ ١١لعدد الواحد، صحيفة التربية، السنة السابعة، ا

 رسالة ماجستير( ةاالبتدائي التربية الدينية في المدرسة(  
  محمد بن سليمان 

  .م ١٩٨٠/ م١٩٧٩الرباط، مركز تكوين المفتشين، 
  ة، منهجها وكتبهااالبتدائي التربية الدينية في المدرسة  

   عبد اهللا طعيمة أحمد
م، ص  ١٩٧٠/ ١،  مجلة الرائد، الـسنة الخامـسة عـشر، العـدد الخـامس           

٣٧ -٣٤.  
 ىاألول التربية الدينية في المرحلة   

  محمد قدري لطفي 
   .م١٩٥٢/ ٣صحيفة التربية، 

 ةة والعطاء العلمي في البالد العربية المدرسيالتربي  
  خليل محشي

  .٤٤، ص)م٧/١٩٨٥ (٧٧، السنة الثامنة، العدد)بيروت( مجلة المستقبل العربي



--------------------------------٦٣  

طفالأ تعليم وتربيت  تربيت نامه در قواعد  
  لرد برلى 

   خان بن محمد هاشم يميرزا تق:ترجمة 
  .ص، بالفارسية ٩٩، ه.ق١٢٩٩اصفهان، 

التربية النموذجية للطفل في الوطن العربي   
   محمود فالتةإبراهيمعبد اهللا محمد خوج،

  . ه١٤٠١ة والتدريب، منيالرياض، نشر المركز العربي للدراسات األ
 التدريس  التربية وطرق  

  عبد العزيز عبد المجيد . صالح عبد العزيز، د
    .م١٩٧٦دار المعارف بمصر، 

مالحظات واقتراحات-ة للنساء  التربية الوطني   
  سورجان  . هعداد إ

  مؤسسة اليونسكو : ترجمة 
  .ص ٩٨الرباط، منشورات اللجنة الوطنية الغربية لليونسكو، 

 قرآن كريمديدگاه ز أ تشويق وتنبيه   
  كبرى كاشانيها 

  .ص، بالفارسية والعربية١٦٨الطبعة الثانية، طهران، منشورات رامين، 
 ومحتـواه  .. هدافـه   أسـسه و  أ: سالمي للتعليم الثانوي  إر   تصو

  ووسائل تنفيذه  ..ونظمه 



٦٤--------------------------------   

  سعد الحصين 
، المركز العالمي للتعليم اُم القرىمة، جامعة ، مكة المكرىاألولالطبعة 

  .ص ٣٠م، ١٩٨٣سالمي، اإل
              تطبيق المناهج من منظـور اسـالمي علـى مـستوى التعلـيم 

  )تجربة من نيجيريا( االبتدائي
  عائشة ليمو

   اإلسالميةالمؤتمر العالمي الخامس للتربية : في 
  .م ١٩٨٧القاهرة، 

    رسـالة  ( ة في المجتمع الـسعودي    االبتدائي تطلعاتنا للمدرسة
  )ماجستير

  صالحة سليمان عباس 
   .ه١٤٠١، كلية التربية  القرىاُمجامعة 

 ١٩٧٦ -م١٩٦٩/ ١٩٦٨نـاث فــي العــراق  ر تعلــيم اإل تطـو /
   م١٩٧٧

  ليلى يوسف ناجي
  .ص ١٤٦م، ١٩٧٧بغداد، مركز البحوث التربوية والنفسية، 

رسالة ماجستير(ر تعليم البنت في مصر  تطو(  
  زينب فريد 

  .م ١٩٦٦ كلية التربية، -القاهرة، جامعة عين شمس



--------------------------------٦٥  

 ت ـ       طو ١٩٦٠ة خـالل الفتـرة      ر التعليم العـالي للفتـاة العراقي- 
  .م ١٩٧١ - ١٩٧٠/ م ١٩٦١

  محمد خليفة بركات 
 منــشورات مركــز البحــوث التربويــة ( الموصــل، مديريــة دار الكتــب

  .ص ٧٩، م١٩٧٥ )والنفسية
سرة والمدرسة تعلم الطفل في األ   

  الملحمإسماعيل 
ين للنـشر والتوريـع والترجمـة،       ، دمـشق، دار عـالء الـد       ىاألولـ الطبعة  

  .ص ١٠٣م، ١٩٩٥
طفالسالم لأل تعليم اإل  

  حسن شحاته والدكتورة ضحى السويدي . د
  .ص١٦٣م، ١٩٩٨ = ه١٤١٨الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب 

طفال تعليم لأل  
  لبعض الفضالء 
  . الهند، باالردو

تعليم البنات    
  اليونسكو 

  يزابيل دييليا: اعداد
  .م ١٩٨١فرنسا، منشورات اليونسكو، الترجمة العربية، 



٦٦--------------------------------   

تعليم البنات    
  ميرزا محمد علي خان

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٢٩،إيران
التعليم الثانوي النسوي   

  وضع وزارة التربية والتعليم 
  .م١٩٥٨القاهرة، 

 تعليم الصالة بالصور للبنات  
  حسن بن عباس الشريتلي

  .ص٨٧ورات وزارة الشؤون الدينية، الدوحة، منش
 فضلأ تعليم الطفل في الكتاب  

  .٢٣ ص )م ١٩٧٨ /٨( = )ه١٣٩٨ /٩( ٢٨مجلة التربية، العدد 
 التعليم عند المسلمين في عصر ما قبل المدارس   

  حسن حسن سليمان 
  .٣٤، ص )م١٩٨٤ /٦(،٣مجلة الخفجي، السنة الرابعة عشر، العدد 

 للفتيات والنساء التعليم غير الرسمي   
  ليلى إسكندر كامل

  م١٩٩٨، ٦ و٥، دار سينا للنشر، العدد) القاهرة(مجلة هاجر
تعليم الفتاة    



--------------------------------٦٧  

  جعفر حسين 
  .ص ٥٤م، ١٩٣٠بغداد، مطبعة الشعب، 

ة تعليم الفتاة في الجمهورية العربية المتحد   
  زينب محرز 

   .ص٢٦١م، ١٩٦٥القاهرة، منشورات وزارة التربية والتعليم،
 ١٩٦٨ -١٩٦٧ تعليم الفتاة في الوطن العربي حتى عام  

  محمود محرز 
  .ص٣٤٩م، ١٩٦٨ق والبحوث التربوية، القاهرة، منشورات مركز الوثائ

 الفتيات ..  تعليم!!  
  كاميليا محمد شكري. د

  .م ١٩٩٩/ ٤/٣جريدة الوفد، 
طفال المسلمين تعليم اللغة العربية لأل   

  ناصف مصطفى عبد العزيز
نــدوه الخبــراء المختــصين فــي اعــداد وتــأليف الكتــب والمــواد  : فــي

التعليمية لتدريس اللغة العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا، الريـاض، مكتـب التربيـة             
   .ه١٤٠٢العربي لدول الخليج 

 تعليم وتربيت   
  امانوئل كانت

   يشكوه. د : ترجمة
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٦٣منشورات جامعة طهران، 



٦٨--------------------------------   

بيت  تعليم وتر  
   ي جعفر تبريزيمحمد تق
   يمحمد رضا جواد: انتخاب
  .ص، بالفارسية ٢٢٤، طهران، منشورات پيام آزادي، ىاألولالطبعة 

    محمد بن سحنون دانشمند مسلمان     ديدگاه  ز  أ تعليم وتربيت
  قرن سوم هجري 

  ي فقيهي نقيعل
  .، بالفارسية١٥٣، ص ٢ علوم انساني، العدد يمجلة پژوهشها

سالم إتربيت در  تعليم و  
  يالشيخ االستاذ مرتضى المطهر

ص، ٤٤٨ش،  .ه١٣٧٠الطبعــة الــسابعة عــشر، قــم، منــشورات صــدرا، 
  .بالفارسية 
 تعليم وتربيت در نهج البالغة   

  عبد المجيد زهادت
  .ص، بالفارسية ٢٤٦سالمي، عالم اإل، قم، مكتب اإلىاألولالطبعة 

 تعليم وتربيت ومراحل آن   
  ي شكوهغالم حسين. د

 الرضـوية المقدسـة،      العتبـة  الطبعة الخامـسة عـشر، مـشهد، منـشورات        
  .ص، بالفارسية ٢١٦ش،  .ه١٣٧٤



--------------------------------٦٩  

 التعليم المختلط   
  .٨٩، ص ٢٢، العدد اإلسالميةمجلة البحوث 

تعليم الناشئة وتهذيبهم عند الغزالي   
  فضيلة عباس مالك 

  دراسات تربوية واسالمية مجلة 
  .٣٠٧، ص )م١٩٨٣ (  =)ه١٤٠٣ ( ،٣ العدد  السنة الثالثة،)بغداد(
 ّمام خمينيإد ثاني وديدگاه شهيز أم تعليم وتعل+   

   ي فهرأحمد
  .ص، بالفارسية ١٣٢، ي الثقافيطهران، مركز العالمة الطباطبائ

باء بين علم النفس والسياسة التعليم ومشاركة األ   
  يل سافراننيدا

ــة ــي، مركــز اإل  ىاألول الطبع ــو ظب ــارات ،أب ــات والبحــوث  م للدراس
  .ص ٣٨م، ١٩٩٧االستراتيجية، 

        دراسـة تحليليـة   :  التفاعل اللفظي فـي تـدريس الرياضـيات
  )رسالة ماجستير(ة االبتدائيللمرحلة 

  عدل أسماء زين هادي األ
   .ه١٤٠٦، كلية التربية، المناهج وطرق التدريس اُم القرىجامعة 

 التفكير االبتكاري ودور المدرسة في تنميته   



٧٠--------------------------------   

  جابر عبد الحميد جابر
  .م ١٩٦٤، ٣صحيفة التربية، العدد 

تفوق البنات على البنين في البكالوريوس   
  .م١٩٩٦/ ٧/ ١٧هالي، جريدة األ

    اإلسالمية تقرير التربية  ة في ضـوء االسـتبيان       للمرحلة الثانوي
  م ١٩٧٥المطروح في يوليو 

  مركز بحوث المناهج 
  .م ١٩٧٦ارة التربية، الكويت، مركز بحوث المناهج، وز

        لمراحـل   اإلسالمية تقرير حول تقنين أهداف تدريس التربية 
  التعليم العام 

  عبد الفتاح السكري 
  .ص١٨م، ١٩٨٢ بمركز بحوث المناهج، اإلسالميةالكويت، وحدة التربية 

  الفـرص المتاحـة للفتيـات      (اليونسكو حول    إلى   م تقرير مقد
  )ي والمهنيللتعليم الفنّ

قافي والعلمي الدولي بوزارة التعليم العالي، القاهرة رة العامدااإل   ة للنشاط الـث
ةاالبتدائيبناء المدارس  العربية أل تقريب فن   

   بن محمد المرصفي المعروف بحلبي أو شلبيأحمد
  .ص ١٢٢، ه١٢٨٦مطبعة المدارس، 



--------------------------------٧١  

 رسالة ماجستير( هداف مناهج معاهد التربية الفكرية للبناتأ تقويم(  
  نورة عبد اهللا الفريح 

الرئاسة العامة لتعلـيم البنـات، التربيـة للبنـات بالريـاض، التربيـة وعلـم              
   .ه١٤٠١النفس، 
   عداد التربوي للمعلمات بكلية التربية بمكـة        تقويم برنامج اإل

  )رسالة ماجستير(اُم القرىالمكرمة، جامعة 
  سلم أابتسام محمد 

   .ه١٤٠٦مناهج وطرق التدريس، ، كلية التربية، الاُم القرىجامعة 
رسالة ماجستير(سالمي للصف الثاني الثانوي  تقويم كتاب التاريخ اإل(  

  شادية عبد الجليل بدرون 
  . ه١٤٠٧ المناهج وطرق التدريس، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 

رسالة ماجستير(ة  تقويم كتاب التربية وعلم النفس للمرحلة الثانوي(  
  روس الباررابعة عيد

  . ه١٤٠٣ المناهج وطرق التدريس، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 
         اإلسـالمية  تقويم مستويات الجانب المعرفي من مقرر التربية 

  االبتدائيللصف الرابع 
  يوسف الغرب 

  .م ١٩٨٧الكويت، مركز بحوث المناهج، وزارة التربية، 



٧٢--------------------------------   

  ّفـي المـدارس    مات لدور المشرفات التربويات      تقويم المعل
رسالة ماجستير(مة الثانوية بمكة المكر(  

  عواطف محمد عبد اهللا حجي
  . ه١٤٠٦ - التربية كلية، اُم القرىجامعة 

  بمدارس االبتدائي للصف الرابع اإلسالمية تقويم منهج التربية 
  )رسالة ماجستير(البنات بالمملكة العربية السعودية 

  ميرة فياض أ
   .ه١٤٠٤بية، المناهج وطرق التدريس ، التراُم القرىجامعة 

      ـ   اإلسالمية تقويم مناهج التربية الدينية ة فـي    للمرحلة الثانوي
  )رسالة دكتوراه(الجمهورية العربية السورية 

  صالح  أبو محب الدين
  .م ١٩٧٧ كلية التربية، -جامعة عين شمس 

 التقويم والقياس في التربية والتعليم   
  ن عيسى الجبوريحنا غانم سعيد العبيدي،

  .م ١٩٧٠بغداد، مطبعة شفيق، 
طفال الرياض  تكنولوجيا التعليم المناسبة أل  

  سعدية محمد بهادر 
  .م ١٩٨٠مركز بحوث المناهج، 



--------------------------------٧٣  

 تمرين الصبيان، الصالة   
   الحسيني أحمدبن السيد حسين بن االسيد عبد الكريم 
  .م ١٣٢٩بغداد، دار السالم، 

األطفال ه تنبي   
  بن السيد دلدار علي النقوي اللكهنوي ابن السيد محمد الي محمد السيد ع

  .طبع ضمن مجموعة بالهند، وطبع مستقالً أيضاً 
تنشيط قدرات الطفل على التعليم    

  الملحم إسماعيل 
  .ص ١٢٥م، ٢٠٠٣، دمشق، دار عالء الدين للنشر والطباعة، ىاألولالطبعة 
   االجتماعية التنشئة مقارنة بـين شخـصية      دراسة (ة والشخصي 

ات لدى  بناء من أمهات مواطنات واألبناء من أمهات أجنبي       األ
  )رسالة ماجستير ()تالميذ المرحلتين االعدادية والثانوية

  يوسف عبد الفتاح محمد 
  .م١٩٨٤،  كلية االداب-جامعة عين شمس

   أ تنشئة من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى     : مون التعلّ طفال يحب
   ةاالبتدائياسة مرحلة الدر

  كارين فايدن، راسل ميلر 
  صفاء روماني : ترجمة
  .ص ٢٤٠م، ١٩٩٨، دمشق، دار طالس، ىاألولالطبعة 



٧٤--------------------------------   

  تنظيم اإل  ة بجامعـات المملكـة العربيـة الـسعودية         دارة الطبي
رسالة ماجستير(ة ودورها في حياة الطالبات الجامعي(  

  يمن  أبو وجيهة محمود
   .ه١٤٠٥ االدارة والتخطيط التربوي، -التربية  كلية - اُم القرىجامعة 

 بداع في الرسم عند طالبات في الصف الخامس فـي   تنمية اإل
  )رسالة ماجستير(مدرستين من مدارس مكة 

  ميرة عبد الرحمن منير الدين منديليأ
   .ه١٤٠٨، كلية التربية، علم النفس اُم القرىجامعة 

 رسالة ماجستير(ة تدائياالب تنمية التربية الروحية في مدارس(  
  ثريا عمر مودة 

   .ه١٤٠٨ ، كلية التربية،اُم القرىجامعة 
        التوافق الشخصي واالجتماعي للمراهقة وعالقته بالتحـصيل

  )رسالة ماجستير(الدراسي 
  نطيمة عبد الفتاح عبد الحميد

   .ه١٤٠٨ علم النفس، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 
شىء في فلسفة الغزاليسالمي للن التوجيه اإل   

   البرجسيعارف مغض
  .ص ١٩٢م، ١٩٨١ندلس، بيروت، دار األ



--------------------------------٧٥  

   واقعـه ومـشكالته فـي مـدارس البنـات          / التوجيه التربـوي
رسـالة  ( )دراسة ميدانيـة بمدينـة مكـة المكرمـة        (ة  االبتدائي

  )ماجستير
   أنور سيف إبراهيمهدى 

   .ه١٤٠٣ التربية، كلية - اُم القرىجامعة 
   سر ساسي ودعم األ  باستيعاب الفتيات في التعليم األ     توصيات

االفقيرة مالي  
  سوزان مبارك 

  .م ١٩٩٨/ ٢/ ١٧هرام، جريدة األ
      مـن خـالل التعليمـات       اإلسالمية توظيف التاريخ في التربية 

  )رسالة ماجستير(ة االبتدائيالرسمية والكتب المدرسية 
  بوخبزة حبسان الزهيري 

  .م ١٩٨٣/ ١٩٨٢لالساتذة الرباط، المدرسة العليا 
 ـ      أيم  ي تق طة للبنـات   هداف مناهج التاريخ في المرحلة المتوس

  )رسالة ماجستير(بالمملكة العربية السعودية 
  مياز خليل كمال الصباغ

 التربيـة   -التربيـة للبنـات بالريـاض       كلية   -الرئاسة العامة لتعليم البنات     
    .ه١٤٠١وعلم النفس، 



٧٦--------------------------------   

  لمات اللغة االنجليزية بمدارس المرحلة عداد معإتقييم برامج
رسالة ماجستير(مة المتوسطة في مكة المكر(  

  نادية عبيد 
   .ه١٤٠٠ المناهج وطرق التدريس، - كلية التربية - اُم القرىجامعة 

 ي تق   ـ  األولات الحديثـة للـصف      يم كتاب الرياضـي ط  المتوس
  )رسالة ماجستير(للبنات 

   عبدهأحمدزكية عبد الرحمن 
   .ه١٤٠٤ المناهج وطرق التدريس، - كلية التربية - اُم القرىمعة جا
ي تقيم القيم السلوكياإلسالميةطة في مجال التربية ة في المرحلة المتوس   

  عبد الفتاح السكري 
   بستان أحمد: اشراف

  .م ١٩٨٣ بمركز بحوث المناهج، اإلسالميةالكويت، وحدة التربية 
  ـ  ىاألول السنة ر على تقييم الكتاب المقر طة  بالمرحلـة المتوس

  )رسالة ماجستير(في مادة اللغة االنجليزية 
  هند بدر
   .ه١٣٩٧ المناهج وطرق التدريس، - التربية كلية-اُم القرىجامعة 

 ي تق يم مدر   طة بالمملكة العربية السعودية    سات التاريخ بالمرحلة المتوس
  )ة دكتوراهرسال(ة ات تدريسيءعلى ضوء ما اكتسبنه من كفا



--------------------------------٧٧  

  مياز خليل كمال الصباغ
 قـسم  -التربيـة للبنـات بالريـاض    كليـة  -الرئاسة العامـة لتعلـيم البنـات      

   .ه١٤٠٦التربية وعلم النفس، 
          سـالم   الثواب والعقاب لها استخدام تربوي حكـيم لـدى اإل

  )داألوالتأديب (والمسلمين 
  حسين سليمان فورة 
  .٣٧، ص )م١٩٧٨ /٤(=  )ه١٣٩٨ /٤( ٢٦مجلة التربية، العدد 

  أزهرية   الجامعة األقدم رابطة بين الشباب    أل جامعة للعلم و   و
   الشرقي

  محمود حسن شافعي 
  .٥١٤م، ص ١٩٣٣ربعون، الجزء الرابع، مجلة الهالل، المجلد الواحد واأل

  مر تعليم وتربيت أ تنبيه در يروش هاجايگاه  
   ي قائميعل. د

  .بالفارسية 
ّكودكان ونوجواناني دينيسها كالياب ساز جذ   

   مؤسسة الشباب والمراهقين معاونية االرشاد والتعليم العملي :اعداد
ص، ٢٥٦ة في قم، ، قم، منشورات مديرية الحوزة العلميىاألولالطبعة 

  .بالفارسية 



٧٨--------------------------------   

 جلوه دانش   
  سيد محمد عابدين زاده 

  بئة مة الكفاءة الذاتية للتع، طهران، تحقيق منظّىاألولالطبعة 
  .ص، بالفارسية ٥٤ ش، .ه ١٣٧٦ 
ة أمريكية تشيد بتزايد تعليم الفتيات بمصر جمعي  

  .م ١٩٩٨/ ١٠/ ٢١خبار، جريدة األ
الجنس اللطيف يغزو جامعات العالم   

  .م١٩٥١ /١ دار الهالل،)القاهرة(مجلة الهالل 
 األاإلسالمية جوانب التربية ة ساسي  

  مقداد يالجن 
  .ص ٥٢٦م، ١٩٨٦ = ه١٤٠٦ الرياحين، بيروت، طباعة دار

 رورشپآموزش وخالق درأاه ونقش گ به جاييشم اندازچ  
   ي ده آبادي حاجيمحمد عل

  .١٩٣ ش، ص  .ه ١٣٧٩صيف، الكتاب الثاني، )قم (يسالمإتربيت 
 ؟.. چرا تشويق  

   يعبد اهللا مجوز. د
  .ص، بالفارسية ١٠٧سالمي، إطهران، منشورات 

.. چرا تنبيه ؟  



--------------------------------٧٩  

  يعبد اهللا مجوز. د
بــاء والمعلمــين فــي     اآللجنــة الطبعــة الرابعــة، طهــران، منــشورات     

   .ص، بالفارسية١٢٣ش، .ه ١٣٧٦، يةيراناإل اإلسالميةالجمهورية 
  چراغ هدايت  

  ي الهندي الپنجابيالميرزا بهادر عل
    .ردوحيدر آباد، باأل

      نوشتن وحـساب   ،،خواندني چگونه به كودكان پيش دبـستان
  وزيم ؟بيام

  جان مارو 
  مجتبى جواديان: ترجمة

ــالطبعــة  ســة للنــشر ة المقدســتانة الرضــوي، مــشهد، مؤســسة األىاألول
  .ص، بالفارسية ٢٤٠ش،  .ه ١٣٧٤والطبع، 
حسن الثبات في المطالعة السهلة للبنات    

  عبد العليم فردوس
  .مصر
 اإلسالم في داألوال حول بعض مسائل   

  نژاد السيد عبد الكريم هاشمي 
= ) ه١٤٢٣/ ٣-١( ٤١مجلة رسالة الثقلين، السنة الحادية عـشر، العـدد     

  .١٥٣م، ص ٢٠٠٢



٨٠--------------------------------   

حول مركز تعليم البنات ومدرسة الزهراء ÷  
  بنت الهدى 

  .١٣ ص )ه١١/١٤٠٠ (١١مجلة المنطلق، العدد 
ّألاية  حلسالمة لبنات اإلذهان في تعليم القراءة العربي   

  جمانة رياض 
  .م١٩١٠ التونسية، تونس، المطبعة

  الخدمات التأهيلي  ة والتكي    قـات  ف االجتماعي للفتيـات المعو
 )نـاث بالريـاض   هيل المهني لإل  أدراسة ميدانية في مركز الت    (
  )رسالة ماجستير(

  جوهرة صالح عبد اهللا الفريحي 
الدراسـات   -دابقـسم اآل  - اإلسـالمية سعود محمد بن  جامعة الملك   

   .ه١٤٠٥، االجتماعية
 دراسـة  ( للطالبـات    االجتماعيـة  والتنشئة   االجتماعيةلخدمة   ا

 لمدارس المرحلة المتوسطة    االجتماعيةتحليلية لدور الخدمة    
  )رسالة ماجستير ()للبنات بمدينة الرياض

  نورة عبد العزيز العبيكان 
داب، الدراسـات   ، كليـة اآل   اإلسـالمية  سـعود محمد بـن    جامعة الملك   

   .ه١٤٠٤، االجتماعية



--------------------------------٨١  

 الخل واأل االجتماعيةة االقتصادية و  في ة المرتبطة بالرسوب   سري
 فـي مدينـة الريـاض       االبتـدائي  األولبين تلميذات الصف    

  )رسالة ماجستير(
  جوهرة عبد الرحمن علي 

   .ه١٤٠٦ التربية، كلية - اإلسالمية سعود  محمد بنجامعة الملك
 ناث مليون كندي منحا لحماية البيئة وتعليم اإل٢٥   

   ذكرى نجالء
   .م١٩٩٦هرام، جريدة األ

 ة من الرسول٥٠للطفل المسلم’ نصيحة نبوي    
  محمد علي قطب

  .ص ١٤٢م، ١٩٨٣بيروت، دار القلم، 
 ناث الكليةإ دراسات في فسيولوجيا بعض   

  نواف نصير ويوسف خورانية 
  .ص ١١١، ه١٩٧١دمشق، مطبعة كلية الطب، جامعة دمشق، 

       ـ   دراسات لتطـوير الـسكن الـد ة التربيـة للبنـات     اخلي لكلي
  )رسالة ماجستير(بالرياض 

  حصة صالح علي الغصون 
 كليـة التربيـة للبنـات بالريـاض اإلقتـصاد      الرئاسة العامة لتعليم البنـات،   

   .ه١٤٠٤ المنزلي



٨٢--------------------------------   

   ساليب التربية والرعاية في األ    أ دراسة دراسـة  (ة  سرة المصري
رة طفولة المبكّطفالها في مرحلة ال  أساليب ورعاية   أمقارنة في   

  )رسالة ماجستير( )في كل من الريف والحضر
  سلمى محمود جمعة 

  .م ١٩٨٣،االجتماعيةاالسكندرية،جامعة االسكندرية، قسم الخدمة 
     دراسة استطالعية على طالبات مرحلة التعليم العالي بالرياض

في تأثيث وتجميل المسكن السعودي الحديث، مع التركيـز         
  )رسالة ماجستير(على منطقة المعيشة 

  لهام مظفر عبد الكريم التركي إ
قتـصاد   اإل-التربية للبنات بالريـاض  كلية -الرئاسة العامة لتعليم البنات   

   .ه١٤٠٥المنزلي، 
           دراسة استطالعية في اتجاهات الطالب والطالبة فـي جامعـة 

  )رسالة ماجستير(الكويت نحو مركز المرأة في المجتمع 
  محمد مصطفى الشيخ 

  .ص ٢٢٧م، ١٩٧٤ كلية االداب،- شمس عينقاهرة، جامعةال
        اُم القـرى   دراسة استطالعية التجاهات طلبة وطالبات جامعة 

بمكة المكرمة نحو الزواج والعالقة بالوالدين ومدى ارتباطها        
  )رسالة ماجستير(سالم بوجهة نظر اإل



--------------------------------٨٣  

  هيفاء محمد حسن عبد الفتاح 
   .ه١٤٠٨، كلية التربية، اُم القرىجامعة 

             ـ ة  دراسة اسـتطالعية لمعرفـة مـدى وعـي الطالبـة الجامعي
  )رسالة ماجستير(ة رشاديهمية البطاقات اإلالسعودية أل

  كريمة نور الدين هرفنك المجري
 االقتــصاد - التربيــة للبنــات بالريــاض -الرئاســة العامــة لتعلــيم البنــات

   .ه١٤٠٥المنزلي، 
        رة فـي مركـز      دراسة بعض مشكالت نظام الـساعات المقـر

ة للبنات بجامعة الملك سعودالدراسات الجامعي  
  نورة عبد اهللا محمد العبد الكريم

   .ه١٤٠٧ التربية، كلية- اإلسالمية سعود  محمد بنجامعة الملك
          دراسة بعض الوسائل المساعدة فـي تعلـيم القـرآن الكـريم 

  للمبتدئين 
   يونس يفتحي عل

  .م ١٩٨١ مارس مكة المكرمة، مؤتمر القرآن الكريم،
  سـرة علـى التحـصيل      ة ألثر الحرمـان مـن األ       دراسة تجريبي

  )رسالة ماجستير( من التعليمىاألولالدراسي في المرحلة 
  سعد لملوم 

  .م ١٩٧٣جامعة عين شمس،كلية التربية،



٨٤--------------------------------   

   ـ       دراسة تجريبية ميداني طة ة عن المراهق في المدرسة المتوس
   رشاد الدينيفسي باإلبالمدينة المنورة وارتباط توافقه الن

   .ة التربيةمركز البحوث بكليالمدينة المنورة 
   االجتماعيـة هداف مقترحة لتدريس المـواد    دراسة تحليلية أل 

  )رسالة ماجستير( بالمملكة االبتدائيومدى تحققها بالتعليم 
   باشماخأحمدشادية محمد 

   .ه١٤٠٦، كلية التربية، المناهج وطرق التدريس اُم القرىجامعة 
ــدراســة تحليلي ة فــي ة لــبعض مــشكالت االدارة المدرســي

المدارس المتوسرسالة ماجستير(مة طة بمنطقة مكة المكر(  
  علوية حسين معاجيني 

   .ه١٤٠٢دارة والتخطيط التربوي، اإل - كلية التربية - اُم القرىجامعة 
      هلي في المرحلـة     دراسة تحليلية لبعض مشكالت التعليم األ

   ة للبنات بالمملكة العربية السعوديةائياالبتد
  لميس عبد الحفيظ نواب

   .ه١٤٠٤جامعة الملك سعود، كلية التربية، 
بالسلك الثاني ثانوي اإلسالميةة لكتب التربية  دراسة تحليلي   

  عائشة مديدش 
  .٣١٢م، ص ١٩٨٨ = ه١٤٠٨، ٦مجلة دار الحديث الحسنية، العدد 



--------------------------------٨٥  

  اُم البات الدراسات العليا بجامعة     ة لمشكالت ط   دراسة تحليلي
  )رسالة ماجستير (القرى

  فريدة عبد اهللا عبد الرحمن البسام 
   .ه١٤٠٥ التربية، كلية - اُم القرىجامعة 

  دراسة تحليلي      ط ومـدى   ة لمقرر العلوم للصف الثالث المتوس
  )رسالة ماجستير(ة في المملكة هداف السلوكيتحقيقه لأل
  جلوري فاطمة األ

   .ه١٤٠٦ المناهج وطرق التدريس، - كلية التربية - اُم القرىعة جام
  ة الستخدام التلفزيون التعليمي فـي التـدريس         دراسة تقويمي

رسالة ماجستير( الطالبات بمقر(  
  سهيلة عبد الرزاق عاشور

   .ه١٤٠٣ المناهج وطرق التدريس، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 
    للبنـات فـي    االبتـدائي عودة التعلـيم     دراسة تقويمية لقرار س 

  )رسالة ماجستير(المملكة العربية السعودية 
  مضاوي سعد خالد آل سعود 

   .ه١٤٠٨جامعة الملك سعود، كلية التربية، 
 في األطفال دراسة تكوين مفهوم المكان وعالقته بالخبرة عند 

  )رسالة ماجستير(ة االبتدائيمرحلة الدراسة 



٨٦--------------------------------   

  مدلللميعة عبد اللطيف ال
  م، مطبوع على الرونيو١٩٧٣جامعة بغداد، 

            دراسة حول بعض العوامل الواجب توافرهـا لنجـاح تنفيـذ 
عدادية للبنات في   ة الدراسية للمرحلة اإل   منهج الجمباز بالخطّ  

  منطقة شرق االسكندرية 
  زينب سيد حسن 

  . كلية التربية الرياضية -جامعة حلوان
 ــ دراســة العالقــات بــين االتجاهــاتة نحــو العلــوم العلمي

رسالة ( الثانوي األولوالتحصيل الدراسي عند طالبات الصف 
  )ماجستير

  خديجة محمد سعيد عبد اهللا جان
   .ه١٤٠٦ علم النفس، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 

     ع لـدى   نفعالي ومستوى التطلّ   دراسة العالقات بين التوافق اال
  )ستيررسالة ماج(طالبات جامعة الملك سعود 

   محمد علي أحمدرشا محمد 
، كليـة التربيـة، علـم الـنفس،         اإلسـالمية   سعود  محمدبن جامعة الملك 

  ه١٤٠٥
ة والمستوى التعليمي لدى  دراسة العالقة بين مستوى التوكيدي

  )رسالة ماجستير(فتيات مدينة الرياض 



--------------------------------٨٧  

  بزة سعود بن عبد العزيز آل سعود 
   .ه١٤٠٥ التربية، علم النفس، كلية - اإلسالميةسعود محمد بن جامعة الملك 

سرية في قدرات التفكير نا والبيئة األ دراسة العالقة بين نمو األ
ة تربية أسيوطاالبتكاري لفتيات كلي   

  صبرة محمد علي 
  .القاهرة، المطبعة العثمانية

          دراسة عن العالقة بين الذكاء اللغوي ومستوى التحصيل في 
ة بين طالبات الصف الثالث الثانوي      يدبالدراسات العلمية واأل  

  )رسالة ماجستير(للبنات بالرياض 
  سارة عبد العزيز علي العواد

   . ه١٤٠٥ علم النفس، - التربية  كلية- اإلسالميةجامعة الملك سعود 
 األطفال دراسة في نمو المفاهيم عند  

سـالمة الفخـري الــذويان، مركـز البحـوث التربويــة والنفـسية، جامعــة      
  .م ١٩٧٢د، بغدا
     لدى األ  االجتماعية دراسة ألساليب التنشئة هات السعوديات  م

  )رسالة دكتوراه(
  ليلى عبد اهللا السليمان المزروع

 قـسم  - االجتماعيـة  العلـوم  -اإلسـالمية مام محمد بن سعود     جامعة اإل 
   .ه١٤٠٩التربية وعلم النفس، 



٨٨--------------------------------   

    دراسة لبعض مشكالت اإل  دارة التعليمي جامعـة   ة في ة النسائي 
  )رسالة ماجستير(الملك سعود 

  آمال محمد علي ظاهر 
   .ه١٤٠٦، كلية التربية، اإلسالمية سعود محمد بنجامعة الملك

 بمدارس البنات االجتماعية دراسة مسحية عن تدريس المواد 
  )رسالة ماجستير( ة بمدينة الرياضاالبتدائي

  فاطمة عبد الرحمن الوهبي 
بنـات، التربيـة للبنـات بالريـاض، التربيـة وعلـم          الرئاسة العامة لتعلـيم ال    

   .ه١٤٠٥النفس، 
          اإلسالمية دراسة مقارنة بين امتالك المعلمين لمفاهيم مناهج التربية 

 وبين اكتساب طلبتهم لها في المدارس       االبتدائيللصف السادس   
  . االردن -الحكومية ووكالة الغوث الدولية في محافظة اربد 

   ومحمد عقيل الطيطي محمد محمود الخوالدة
 = ه١٤٠٨رسالة الخليج العربي، السنة الثامنة، العدد الـسادس والعـشرون،           

  .م ١٩٨٨
دراســة مقارنــة فــي بعــض ســمات الشخــصي قين ة للمتفــو

  )رسالة دكتوراه غير منشورة (اًرين تحصيليوالمتأخّ
  محمود عطا حسين 
  .م ١٩٧٨ كلية االداب، -جامعة عين شمس



--------------------------------٨٩  

  عند األ  األطفالساليب تنشئة   ة أل  دراسة مقارن هات العراقيات  م
  )رسالة ماجستير(والمصريات العامالت 

  نجاة خضر عباس
  .م١٩٧٣،داب كلية اآل-القاهرة،جامعة القاهرة

       االجتماعية دراسة مقارنة لبعض المتغيرات النفسية والعقلية و 
ـ   (بين المتفوقات بكليـة البحـرين الجامعيـة          ة دراسـة ميداني

  )يةمبريقإ
  أبو العزايم عبد المنعم مصطفى 

  .م١٩٨٤ قسم علم النفس، - كلية التربية -أسيوط، جامعة أسيوط 
    قين والطلبة المتعثّ دراسة مقارنة للطلبة المتفواً فـي  رين دراسي

  )ة دراسة ميداني(جامعة الكويت 
   نادية الشريف .، دمحمد عودة. د

  .ص ١٨٥م، ١٩٨٨ = ه١٤٠٨الكويت، ذات السالسل للطباعة والنشر، 
          ـ طة  دراسة مقارنة لمستوى طموح طالبـات المرحلـة المتوس

 ة بمدارس المدينة المنورة بالمملكة العربيـة       والمرحلة الثانوي
  )رسالة ماجستير(السعودية 

  مين الشنقيطيسماء محمد األأ
  .ه١٤٠٥ علم النفس التربوي، - كلية التربية -جامعة الملك عبد العزيز



٩٠--------------------------------   

   دراسة   ـ      القلق من الرياضي ـ  ات لـدى طالبـات الثانوي ة ة العام
  بمدينة مكة المكرم      ات ة وعالقته بالتحصيل في مادة الرياضـي

  )رسالة ماجستير(
  بثينة محمد محمود بدر 

   .ه١٤٠٨ علم النفس، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 
 دراسة مشكلة ضعف طالب المرحلة الثانوي ة ة في اللغة العربي

  )رسالة ماجستير(ة  منطقة مكة التعليميفي
  صالح العمرو

   .ه١٣٩٨/ ٩٧ كلية التربية، -جامعة الملك عبد العزيز 
     قامة الداخليـة   دراسة مقارنة لمستوى التوافق لدى طالبات اإل

  )رسالة ماجستير(ة بجامعة الملك سعود قامة الخارجيواإل
  فايزة غالب يحيى العثمان

   .ه١٤٠٥ علم النفس، - كلية التربية -سعود   محمد بنجامعة الملك
          ـ  دراسة مقارنة لمـنهج الـدين فـي المدرسـة ة فـي  االبتدائي

اندونيسيا وفي االقلـيم المـصري مـن الجمهوريـة العربيـة            
  )رسالة ماجستير(المتحدة 
   حسين إبراهيم

  .م ١٩٥٩جامعة عين شمس، كلية التربية، 



--------------------------------٩١  

  ة أل  دراسة ميداني مارات  طالبات جامعة اإل   ن على آراء  ثر التدي
بحث تخرج(حدة ة المتّالعربي(  

  زبيدة علي عبداهللا 
  .م ١٩٨٣ = ه١٤٠٣ة، دارية والسياسية العلوم اإل كلي-مارات العربيةجامعة اإل

  دراسة ميداني   كمـا تراهـا     االجتماعيةهات المواد   ة لدور موج 
هاتهن في مدارس البنات بمدينـة      مات هذه المواد وموج   معلّ

  )رسالة ماجستير(الرياض 
  وفاء عبد العزيز الحماد الشبيلي 

 التربية، علـم الـنفس،      كلية - اإلسالميةسعود  محمد بن   جامعة الملك   
  .ه١٤٠٧
سالم ساليب التربية المعاصرة في ضوء اإل دراسة ناقدة أل  

  فتحية عمر رفاعي الحلواني 
   .ه١٤٠٢ فرع التربية، - اُم القرىجامعة 

يالت ديكته نويس درمان اختال   
   يمصطفى تبريز

  .ص، بالفارسية ١٢٨ش،  .ه١٣٨١الطبعة السابعة، طهران، منشورات فراوان، 
 ة االبتدائي الدروس النحوية لتالمذة المدارس  

  مصطفى طموم



٩٢--------------------------------   

ةاالبتدائية للمدارس  الدروس الهندسي   
  شفيق بك منصور يكن 

   .ه١٣٠٤مطبعة بوالق، 
دفتر مشاور وتحقيق، ب مشكالت دانش آموزان يرسر   

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧١وزارة التربية والتعليم، 
نجاز ودوافع االنتماء وعالقتها بالتوافق في التحصيل  دوافع اإل

رسالة ماجستير(ة الدراسي لدى طالبات الثانوية العامة بجد(  
  زبيدة أسامة محمود عارف 

   .ه١٤٠٨،  علم النفس- كلية التربية - اُم القرىجامعة 
     ـ  الدور التربوي للمرحلة  ة فـي المجتمـع الـسعودي      االبتدائي

  )رسالة ماجستير(
  دالل الشريف نايف فهد 

   .ه١٤٠٠، كلية التربية، اُم القرىجامعة 
            دور التعليم الجامعي في توجيه طـالب وطالبـات الجامعـة 

دراسة تطبيقية على بعض كليـات جامعـة         (لالطالع والبحث 
  )رسالة ماجستير()زيزالملك عبد الع

  خديجة محمود محمد زكي
   .ه١٤٠٨ كلية التربية، - اُم القرىجامعة 



--------------------------------٩٣  

 عداد الكفاءات من القوى العاملةإ دور التعليم العالي في  
   مرسيأحمدمحمود 

، ٤، المجلـد الثالـث عـشر، العـدد        )الكويـت  (االجتماعيـة مجلة العلوم   
  .١٢٩، ص ه١٤٠٦= م ١٩٨٥شتاء 
   عداد القوى البشرية في المملكة العربيـة       إي   دور الجامعات ف

  )رسالة ماجستير(السعودية 
  فوزية محمد عبد اهللا الجالل

   .ه١٤٠٤ كلية التربية، - اُم القرىجامعة 
دور الجامعات في توجيه الشباب الجامعي نحو القيم الدينية    

  مصطفى فهمي 
  .ص ٨ ،ه١٣٩٤مؤتمر رسالة الجامعة،الرياض، جامعة الرياض، : في 
 رسالة ماجستير( دور الجامعات في خدمة المجتمع(  

  سميرة هاشم باروم
   .ه١٤٠٣ كلية التربية، - اُم القرىجامعة 

    قات التوافق داخل المدرسة  دور خدمة الفرد في مواجهة معو
  )رسالة ماجستير(سرية الناجحة عن بعض الظروف األ

  حصة سعد محمد الشعيبي 
 - االجتماعيـة  المعهـد العـالي للخدمـة     -البنـات   الرئاسة العامة لتعلـيم     

   .ه١٤٠٥خدمة الفرد، 



٩٤--------------------------------   

         ـ ة للتـأخير    دور خدمة الفرد في مواجهة المـشكالت المؤدي
دراسة ميدانية مطبقة على عينة طالبـات المـدارس         (الدراسي

رسالة ماجستير ()طة في مدينة الرياضالمتوس(  
  هدى محمد عبد اهللا السدحان 

 - االجتماعيـة  المعهـد العـالي للخدمـة     -لـيم البنـات     الرئاسة العامة لتع  
   .ه١٤٠٥خدمة الفرد، 

الدور القيادي للمرأة بالجامعة    
  عبلة حنفي عثمان . د

  .م ١٩٩٨/ ١١/ ٦جريدة االخبار، 
 رسالة ماجستير(عداد الداعية إ في ةاالبتدائي دور المدرسة(  

   الصباغ يسريوسف عزت م
   .ه١٤٠٢، اإلسالميةمام محمد بن سعود جامعة اإل

 دور المدرسة في الدعوة   
  عبد الرؤوف اللبدي 

 ،المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة، المدينة المنـورة       : في  
  .ص ١٣، )اإلسالمية مناهج الدعوة ( ه١٣٩٧، اإلسالميةالجامعة 
           دور المدرسة في رفع المستوى الصحي لطالبـات المرحلـة 

  )رسالة ماجستير(مة كرالثانوية بمكة الم



--------------------------------٩٥  

  سامية عباس علي عبودة
   .ه١٤٠٨دارة والتخطيط التربوي،  اإل- التربية كلية - اُم القرىجامعة 

الدين القويم والتهذيب الحليم لتلميذات المدارس االلزامية   
  محمود عبد الحميد سالم

  م١٩٣٨االسكندرية، المطبعة الفاروقية، 
   نجليزيـة بقـسم    دريس اللغـة اإل   ة في ت   دور الوسائل التعليمي

رسالة ماجستير(ة التربية بمكة المكرمة الطالبات في كلي(  
  نوال رواس

   .ه١٤٠٠جامعة الملك عبد العزيز، كلية التربية، المناهج وطرق التدريس، 
يگ بازمينه ها وشرايط خانوادي رابطه شكست تحصيل   

ر محمد خي  
  مجلة علوم اجتماعي وانساني 

  .ش، بالفارسية .ه١٣٦٥، ربيع ٢، العددىاألولز، الدورة جامعة شيرا
راه پرورش كودكان   

  سامى راد . د
  .ص، بالفارسية ١٨٦طهران، 

         راهنماى ارزشيابى تكوينى وارزشيابى مجموعى از آموختـه 
   بلوم وهمكاران هاى دانش آموزان



٩٦--------------------------------   

   كظيمى إبراهيم: ترجمة 
  . بالفارسية ش،١٣٥٥طهران، منشورات كلية تربية المعلم، 

مروز إ در مدارس ي راهنمائ  
  مك دانيل.  ب يهانر

  .ش، بالفارسية . ه ١٣٥١منشورات كلية اعداد المعلمين، 
ي درسي برنامه ريزي عملي راهنما  

  ادرى وهاوارد نيكلس
  داريوش دهقان . د: ترجمة 

  . بالفارسيةص،١٦٠ش، .  ه ١٣٧٧الطبعة الخامسة، طهران، منشورات قدياني، 
ي ومشاوره تحصيلي راهنمائ   

   ي بيرجندي حسينيسيد مهد
  .ش، بالفارسية . ه ١٣٧٦منشورات رشد، 

 كيف يعاملهم ويوصي بهم  .. األطفال الرسول بين  
ــة   ــة الهداي ــرين(مجل ــدد   )البح ــشر، الع ــادي ع ــد الح / ٤( ١٢٦ المجل

  .٦٩، ص )م١٩٨٨
رشد وآموزش زبان در كودكان دبستانى    

  ولوديا آندروا
  محمد جعفر مديرنيا. د: جمةتر

  .ص، بالفارسية ٣٥٤ش،  .ه١٣٧٣، طهران، منشورات دنياي نو، ىاألولالطبعة 



--------------------------------٩٧  

   ّالرضا الوظيفي لمعل   طة وعالقتـه بـنمط     مات المرحلة المتوس
  )رسالة ماجستير(ة السائدة دارة التربوياإل

  نوال حمدان سالم العرادي 
   .ه١٤٠٦تربية وعلم النفس، الرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض ال

      ـ ي رفتار با كودكان خردسال راهنمـا پـرورش   ي بـرا ي عمل
  كودكان 
  يجودو وريچمن، نائوم. گالس 
   ي فرزانه ياساي،نيره توكلى: ترجمة 

  . ش، بالفارسية ه ١٣٧٠طهران، منشورات تندر، 
پرورش  آموزش وي اجتماعي روان شناس  

  ييموديگران، يوسف كر.. دبليوگتزلز.جي 
ص، ٢٧١ش، . ه ١٣٧٥الطبعة الثانية، طهران، مؤسسة ويرايش للنـشر،   

  .بالفارسية 
طفالأ در تربيت ي روش  

  شهبازي: ترجمة 
  .بالفارسية 

 سالمإز نظر أطفال أ روش تربيت   
   ي رودباري هدايتيعل

  .ص، بالفارسية ٥٢ش، مطبعة مهر واستوار، . ه ١٣٤٩قم، 



٩٨--------------------------------   

ّي دبستانم كودكان پيش روش تربيت معل  
  دوپيرا. لي،جان اي. مارگارت زد

  پارسا . ن: ترجمة 
رشاد والثـقافة للطباعة والنشر ، طهران، مؤسسة وزارة اإل    ىاألولالطبعة  

  .ص، بالفارسية  ٦٤٦ ش، .ه ١٣٧٣سالمي، اإل
 روش نوين   

  بهاء الدين يازركاد . د
  .ص، بالفارسية ٢٤٠ش، . ه ١٣٣١طهران، 

 روش نوين   
  ديق اعلم عيسى ص. د

  .ص، بالفارسية ٤٩١ش، .  ه ١٣١٤طهران، 
نوجوانان وجواناني روش هدايت رفتار   

   فريمحمد قم
  .ص، بالفارسية ٢٣٠، طهران، منشورات رويان، ىاألولالطبعة 

پرورش در آموزش وي آماري روشها   
   پورفضلى أ يعل. د

  .ص، بالفارسية ٣٦٧ش، . ه ١٣١٩طهران، 
ي آموزشي وارزشيبابيگير اندازه ي روشها   



--------------------------------٩٩  

  كبر سيف أ يعل. د
  .ص، بالفارسية ٤٩٦ش،  . ه١٣٧٥، طهران، منشورات دوران، ىاألولالطبعة 
أيجاد ارتباط بين إ ي روش هايانوليا ومرب  

  بيابانگرد إسماعيل 
   .ش، بالفارسية .ه١٣٧٦منشورات پرنيان، 

 فت تحصيليي از اُيرگيشپ روش هاي  
  ردگبيابانإسماعيل . د

  ، طهران، منشورات مؤسسة مجلس اآلباء والمعلمين، ىاألولالطبعة 
  .ص، بالفارسية١٥٠ش،  .ه١٣٧٨
تربيت ي روشها   

  ي كاشمري موسويسيد مهد
 ه ١٣٧٩سـالمي للنـشر،   عـالم اإل  ، قم، مكتـب مركـز اإل      ىاألولالطبعة  

  .ص، بالفارسية ١٧٤ش، .
متحاناتإ كنكور وي تنظيم وقت در برنامه ريزي روشها   

   شميسا يعل
  .ص، بالفارسية ١٤٢ش،  . ه١٣٧٧، طهران، منشورات قادر، ىاألولالطبعة 
متحان إز أ وترس ياننگر غلبه بر ي روشها  

  نيل فيوزه
   .بالفارسية
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  وهو كتاب في تهـذيب  -نيسة في النوادر اللطيفة   الروضة األ 
  األطفالعقول الصغار وتثقيف 

  اليصابات هزاوي
   .ص٣٠٢، ه١٨٩٤بيروت، 

ومشاوره در تعليم وتربيت ي زمينه راهنماي   
  كبر مهر آراأ يعل محمود نيكزاد،

ــان،    ــشورات كيهـ ــران، منـ ــة، طهـ ــة الرابعـ ص، ٢٩٥ش، ١٣٧٥الطبعـ
  .بالفارسية 
 دانـش   ي به زبـان سـاده بـرا       ^ چهارده معصوم  يزندگان 

  )به همراه چهل حديث از معصومين(آموزان 
  يفاطمة غدير

  .ص، بالفارسية ٢٨٠نشورات فرايض، ، قم، مىاألولالطبعة 
 والد المدارس أل- سالسل القراءة  

  خليل سركيس 
  .، الجزء السادسدبيةبيروت، المطبعة األ

 ّبحـث  (، السنة السابعة    اإلسالميةم القيم في كتاب التربية       سل
  )لنيل الدبلوم تحت إشراف محمد الدريج

  الغزاوي الهراس
  .م ١٩٨٢ -١٩٨١، ساتذةالرباط، المدرسة العليا لأل



------------------------------١٠١  

دانشجوياني ديني سنجش پاپبند    
  يمحمد صادق مهدو

 ٦٢دبية، جامعة الـشهيد بهـشتي، العـدد         داب والعلوم األ  مجلة كلية األ  
  .، بالفارسية ٦٣ص 
سمير العائالت لتهذيب البنين والبنات   

   ماجدإبراهيم
  .م١٩٠٠القاهرة، 

 وتربيت فرزندان يسه گفتار درباره راهنماي   
   نژاديوه نوابشك

مـين، شـهريور    بـاء والمعلّ   اآل لجنـة ، طهـران، منـشورات      ىاألولالطبعة  
  .ص، بالفارسية ١٩٧ش، . ه ١٣٧٢
سيماى دانش آموز در سخنان معصومين ^   

  محمد حسين مهرآيين: اعداد
  .ص، بالفارسية وبالعربية ٥٠، قم، منشورات مهرآئين، ىاألولالطبعة 

 يش ونظريه آموزيشرايط يادگير  
  رابرت ميلزگانيه 

   زنديجعفر نجف. د: ترجمة 
ــة  ــالطبع ــشورات رشــد،   ىاألول ص، ٤٨٠ش، . ه ١٣٧٣، طهــران، من

  .بالفارسية 
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 ندوة التعليم الجامعي والمجتمع( الشباب الجامعي مشكالته واهتماماته(  
   ليلة يعل

  .م ١٩٨١ والجنائية، االجتماعيةالقاهرة، المركز القومي للبحوث 
شرح رسا ها الولدلة أي  

  مديآلالشيخ عبد الوهاب سيف الدين ا
   .ه١٢٨١اسطنبول، 

شناخت وجبران ي تحصيلي شكستها   
  ندره لوكالآ

   يمحمد رضا شجاع رضو: ترجمة
ــالطبعــة  ســة للطباعــة ة المقد الرضــويعتبــة، مــشهد، مؤســسة الىاألول

  .ص، بالفارسية ١٦٢ش،  .ه١٣٧٤والنشر، 
   ّمـالگاه  يـد ز د أ در تربيـت     يرصالح مشكالت رفتـا   إ شيوه 

  ي نراقيمهد
   ي فقيهي نقيعل. د
   الثانيلكتاب، اإسالمي تتربي 
  . بالفارسية١٣٩ ص ،ش ه١٣٧٩ قم،صيف 
 قرآن وحديث ديدگاه ز أ شيوه جذب نوجوانان وجوانان  

  يغالم رضا متق
  .ص، بالفارسية ٩٦، طهران، منشورات عابد، ىاألولالطبعة 



------------------------------١٠٣  

يسالمإتعليم وتربيت ر در  مؤثّي شيوه ها   
  محمد كرم زاده 

  .ص، بالفارسية ٢٠٠الطبعة الثانية، طهران، منشورات مالئك، 
 صراعات القوة )نأساليب ناجحة للمربي(  

  ميندلر. ألين ن . د
  هلية المملكة العربية السعودية مدارس الظهران األ: ترجمة 
ار الكتاب التربوي  المملكة العربية السعودية، د-، الدمامىاألولالطبعة 

  .ص ٢٢م، ٢٠٠٥ = ه١٤٢٦للنشر والتوزيع، 
     ّمات في مـدارس تعلـيم       الصعوبات التي تواجه المديرات والمعل

  )رسالة ماجستير(ة في منطقة الرياض ميالكبيرات ومحو االُ
  فريدا سولونج

   .ه١٤٠٦ قسم التربية، -جامعة الملك سعود 
 البات السعوديات ممن الصعوبات في النطق التي تواجهها الط

  )رسالة ماجستير(نجليزية يدرسن اإل
  سامية عبد العزيز رحيم الدين 
ــات  ــيم البن ــة-الرئاســة العامــة لتعل ــات بجــد  كلي ــة للبن ــة -ة  التربي  اللغ

   .ه١٤٠٣االنجليزية، 
ة عند الطفل الصعوبات المدرسي  
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  محمد مصطفى زيدان 
  .م ١٩٧٠نجلو المصرية، القاهرة، األ

 الممرضة الجامعية صفات  
  حسان محمد الحسنإ

م، ١٩٨٢ /١١، المجلـد الثالـث والثالثـون،      )بغـداد (داب  مجلة كلية اآل  
  .٥ص
صفحات من التطوير التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت   

  مريم عبد الملك الصالح 
  ص، مصور١٠٤، م١٩٧٥الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 

ّت جميع طلبة الصفاالستجابة الحتياجا: ف المتمايز الص  
  كارول آن توملينسون 

  دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع : مةترج
، المملكــة العربيــة الــسعودية، منــشورات دار الكتــاب  ىاألولــالطبعــة 

  .ص ١٥٧م، ٢٠٠٥التربوي للنشر والتوزيع، 
 محرر( المدرسية،فاطمة المرنيسي الكتب المرأة من خالل صورة(  

  بالعربي عائشة
   قسطنطينجورج :ترجمة

  .، دمشق، دار الحصادنسائية صور مجلة



------------------------------١٠٥  

باحة المام الحرمين الجويني  ضرب التالميذ بين المنع واإل  
  عبد العظيم الديب 

ــدد  ــة، العــ  ٧٨، ص )م١٩٧٨ /١٠ ( =)ه١٣٩٨ /١١(،٢٩مجلــــة التربيــ
  .بالفارسية 
 ضرب الطالبات   

  عبد العزيز بن باز
  .١٧١ص ، ٣٧، العدداإلسالميةمجلة البحوث 

      وبهداشت  ي اساس ي ضرورت ارزيابى مستمر از تأمين نيازها 
   دانش آموزان يروان

   افروز يغالم عل
  .، بالفارسية )ش .ه( ١٣٦٩ پيوند، هنشري
      ضرورة تحرير الجامعات ومراكـز البحـث العلمـي ومنـاهج 

   التعليم من رواسب التبعي ة الثـقافي ة إل ة والفكري ة براز الشخصي
ــات واأل اإلســالمية ــادين العالق ــي مي ــةنظمــة ف  االجتماعي

   ةة والسياسيقتصاديواإل
   محمد العسالأحمد
ســالمي، ســالمي المعاصــر،الندوة العالميــة للــشباب اإلالفكراإل قــضايا

  .٧٣م، ص ١٩٧٣الرياض، 
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         الثالـث    الضعف في القراءة الصامتة لدى تلميـذات الـصف 
المتوسرسالة ماجستير(ة ط بجد(  

  لحسيني عفاف حسن ا
   .ه١٤٠٠ كلية التربية،- اُم القرىجامعة 

  في المملكة العربية    ةاالبتدائيب في المرحلة     الرسوب والتسر 
تي التنمية  ، وعالقته بخطّ   ه١٤٠٠ -١٣٩٠السعودية من الفترة    

  )رسالة ماجستير( والثانية ىاألول
  مها صالح السليمان البسام 

   .ه١٤٠٤ قسم التربية، - اإلسالميةسعود محمد بن جامعة الملك 
طرز رفتار با كودك    

  حسن پيل آرام 
  .الفارسية إلى ش، مترجم عن الفرنسية .ه١٣٦٧طهران، 

طرز رفتار با كودكان   
   فروتن أكبر يعل

  .بالفارسية 
 اإلسالمية طرق تدريس التربية   

  عبد الرشيد عبد العزيز سالم
  .م ١٩٨٢الطبعة الثالثة، الكويت، وكالة المطبوعات، 



------------------------------١٠٧  

ّاإلسالميةم التربية  طرق تعل   
   أحمدمحمد عبد القادر 

  .ص ٧٢م، ١٩٨١ = ه١٤٠١القاهرة، دار النهضة المصرية، 
طرق دراسة الطفل   

  محمد برهوم.  د، نايفة قطامي.د
  .ص٢٠٩م، ١٩٨٩، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ىاألولالطبعة 

الطفل يستعد للقراءة    
  رضوانمحمد محمود . د

  .دار المعارف
الولد الصالح إلى  الطريق  

  وحيد عبد السالم بالي
  .ص ٤٠م، ١٩٩١القاهرة، دار بالل، 

 رسالة ماجستير(ة االبتدائي طريقة تدريس التربية الدينية بالمدرسة(  
  الميرا حسن 

  .م ١٩٨٢/ ١٩٨١الرباط، مركز تكوين المفتشين، 
 رسالة (داألوال طريقة تربية(  

  دين دوانيجالل ال
  ضمن مجموعة 

  .مخطوط في مكتبة سپهساالر، بالفارسية 
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بحث لنيل الدبلوم(ن المسلمين  طرائق التدريس لدى المربي(  
  الدائم الفسكاري السماللي 

  .م ١٩٨١م ١٩٨٠ساتذة،  الرباط، المدرسة العليا لأل
ّد أو ما يجب عليهم معرفةاألوالة  عف   

   سكرتير مالي السودان 
   سليم الخوري :ترجمة

  .ص ١٤٨م، ١٩٠٨مصر، مطبعة الجريدة، 
 بحث لنيل الدبلوم (اإلسالمية العقاب في التربية(  

  رحماني الحسين 
  .م ١٩٨٢م ١٩٨١الرباط، مركز تكوين المفتشين 

      در آمـوزش وپـرورش      ’ عقائد وآراء حـضرت محمـد 
  )رسالة ماجستير(

   صمديحبيب اهللا 
ش،  .ه١٣١٩ -١٣١٨نسانية، إللعلوم ا وااآلدابة  كلي-جامعة طهران 

  .ص، بالفارسية ٤٠
العقد الثمين في تربية البنين    

   بيدسإبراهيمخليل 
  .ص ٢٢٢م، ١٨٩٨عبدا، المطبعة العثمانية،



------------------------------١٠٩  

ــة كمــا تــدركها الفتيــات  العالقــة بــين االتجاهــات الوالدي
والتحصيل الدراسي بين طالبات الصف الثالث الثـانوي فـي          

  )رسالة ماجستير(ة السعودية المملكة العربي
  سميرة عبد اهللا مصطفى كردي

 علم النفس،   - التربية    كلية - اإلسالميةسعود  محمد بن   جامعة الملك   
  .ه١٤٠٥
   العالقة بين القبول  / والـسلوك االنـدفاعي      الرفض الوالدي  /

التأم    رسـالة دكتـوراه    ( يينلي لدى التالميذ الموهوبين والعاد
  )غير منشورة 

   عبد الرؤوف رمضان رشيدة
  .م ١٩٨٩ كلية التربية،-جامعة الزقازيق

  من وجهة االجتماعية العالقة بين القيادة وتحقيق االحتياجات 
  )رسالة ماجستير(ة االبتدائينظر معلمات المرحلة 

   أحمدعفاف محمود بابكر 
   .ه١٤٠٨، كلية التربية، االدارة والتخطيط التربوي، اُم القرىجامعة 

 العال    قة بين القيم الديني ة والتوافق النفسي لدى طالب     ة الخلقي
   الجامعة

  باكينار حسن حسيب
   .)م١٩٨٨ /٩( ٧ السنة الثالثة، العدد)الزقازيق(مجلة كلية التربية 
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   ّـ    العالقة بين الن ة وبـين  مط القيادي لمـديرة المدرسـة الثانوي
دراسـة ميدانيـة لمـدارس      (من لدى المعلمـات     الشعور باأل 

  )رسالة ماجستير ()بنات الثانوية في مدينة الرياضال
  زينب محسن محمد علي 

 علم النفس،   - التربية    كلية - اإلسالمية سعود    محمد بن  جامعة الملك 
   .ه١٤٠٥
ّالعالقة بين المعل م والتلميذ وحال العمليةة التعليمي   

   عبيدات أحمد
  .٧٢، ص )م١٩٩٣ /١( = )ه١٤١٣ /٧(، ٢٧، العدد)ردناأل( مجلة الجذور

 ما يفعلونه وهم رجالاألطفال علموا   
   صالح أحمد 

  .ص ٤٨، ه١٣١٨ص، المطبعة دار الرقي، ٤٥، ه١٣١٢بوالق، 
ّأهل البيت عل موا أوالدكم حب^  

  محسن عقيل 
ــة  ــ ىاألولـــالطبعـ  دار الرســـول -ة البيـــضاء ، بيـــروت، دار المحجـ

  ص٧١٢، ه١٤٢٣= م ٢٠٠٢، ’األكرم
 ّكما يراه مفكّروا الغرب     ’محبة رسول اهللا   موا أوالدكم  عل 

  والمنصفون



------------------------------١١١  

  محمد عبده اليماني
ــد   ــة اإلســالم وطــن، المجل ــد)م٤/١٩٨٨ (١٢، العــدد١مجل ، ٢، ومجل

  .١٤، ص)م٥/١٩٨٨ (١٣العدد
ّعل ة آل بيت رسول اهللاموا أوالدكم محب’  

  محمود طعمة حلبي
  .ص ١٧٦، بيروت، منشورات دار المعرفة، ىاألولالطبعة 

 علوم طبيعى براى كودكان   
  محمد علي مظفرى

  .طبع على الحجر بطهران، بالفارسية 
  نـاث  رة على تعلـيم اإل قتصادية المؤثّ واالاالجتماعية العوامل

ناث في  ة على تعليم اإل   دراسة ميداني (في المجتمع السعودي    
  )رسالة دكتوراه ()مدينة الرياض

  فندي مايسه محمد حامد األ
  .م ١٩٨٣ عين شمس، القاهرة، جامعة

      عوامل الصعوبة اللغوية في مسائل الرياضيات اللفظية للصف 
  )رسالة ماجستير( للبنات االبتدائيالرابع 

  حنان مصباح عمر مقداد 
   .ه١٤٠٦، كلية التربية، المناهج وطرق التدريس، اُم القرىجامعة 
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ّدانش آموزان يپيشرفت تحصيلر در عوامل مؤث   
   يجميله ماشين

ــش ــدد  ن ــسابعة، الع ــسنة ال ــيم، ال ــة والتعل ــع ١رة التربي ش،  .ه١٣٧٠، ربي
  .بالفارسية 
ة الغزالي ووصاياه التربوي   

  علي الجابري 
  .م ١٩٧٩البصرة، جامعة البصرة، ، في حلقة بناء الطفل في الخليج

بين في الطرق الحديثة للتربية والتعليم  غنية المؤد  
  عبد العزيز جاويش 

   .ه١٣٢١مطبعة الشعب، 
 ـ       فاعلي ة المـستأجرة   ة تحصيل الطالبات بين المباني الحكومي

رسالة ماجستير(طة بمدينة الرياض للمرحلة المتوس(  
  مها محمد محمود الناطور 

كلية التربية، المناهج وطـرق      -اإلسالميةسعود محمد بن    جامعةالملك
   .ه١٤٠٩التدريس، 
   ّـ     الفتيات التونسيات يتف ي مراحـل التعلـيم     وقن على الفتيان ف

   ةكافّ
  هاشمي الطرودي

  .م ١٩٩٨/ ١١/ ٢٨جريدة الحياة، 



------------------------------١١٣  

بهشتي از گلهاي فرزند خوشبخت گل    
   يمحسن كتابچ

ــة  ــالطبع ــشورات دار الهجــرة،  ىاألول ــم، من ص، ٢١٦ش،  .ه١٣٧٦، ق
  .بالفارسية 
  ة المتاحة لكلّ   الفرص التعليمي    ة التربية  من البنين والبنات بكلي

 ـ  ثرها في بلوغ األ   أمة و بمكة المكر ة المنـشورة   هداف التربوي
  )رسالة ماجستير(

  هالة طه بخش
   .ه١٤٠٢ كلية التربية، - اُم القرىجامعة 

 إسالم فرهنگ تربيت فرزند در   
  رگاني أمحمود حائري 

  .ص، بالفارسية ٢٢٤ #، قم، منشورات پيام مهديىاألولالطبعة 
 كودكان براساس   يبرا در رياضيات    ييادگير تشخيص و  يفعاليتها

  تحقيقات پياژه
  ريچارد كويلند 

  يمصطفى كريم: ترجمة 
  .ش، بالفارسية   .ه ١٣٦١منشورات آموزش، 

ر في أساليب التربية  فقه التغي  
  .٧١، ص٥٣ة القطرية، المجلد الخامس، السنة الخامسة، العددممجلة األ
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 االبتدائي فلسفة التعليم  
  ديردن . ف .ر

   أحمدرسي سعد م: ترجمة
  .م ١٩٧٩القاهرة، عالم الكتب، 

 فلسفه تعليم وتربيت   
   ي شريعتمداريعل. د

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٥٥اصفهان، مكتبة ثقفي، 
 فلسفه تعليم وتربيت   

  يپرتل . يويليام هير وجان پ
   يسعيد بهشت. د: ترجمة
ص، ١٤٤،  ش.  ه١٣٧٤، طهران، منـشورات اطالعـات،       ىاألولالطبعة  

  .ية بالفارس
 فلسفه تعليم وتربيت معاصر   

   محمد عطاران ،خسرو باقرى. د
ص، ٣٧٣،  ش .ه١٣٧٦، طهران، مؤسـسة محـراب قلـم،         ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية 
الدينية وارتباطاتها النفسية للتربية  التدريس  فن  

  محمد صالح سمك 
  .ص ٥٥٩م، ١٩٧٣القاهرة، االنجلو المصرية، 
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 فن تعليم وتربيت   
  پ مرزبان : مةترج

  .طهران، بالفارسية 
 ةاالبتدائي قانون تنظيم المدارسة  والمدارس التجهيزي  

   .ه١٢٩٨مطبعة المدارس، 
  ناث في ارتباطها بالتحـصيل الدراسـي       ة لإل  القدرات االبداعي

  )رسالة ماجستير(والذكاء واالداء الفني 
   محمد السليمان إبراهيمنورة 

 علم الـنفس،    - التربية   كلية- اإلسالميةد   سعو  محمد بن  جامعة الملك 
  .ه١٤٠٨
 قراءات في نظريات التعليم   

   سامية سفر، سالمه الفخري،يموفق الحمدان. د: ترجمة
ص، ٤٣٠م،  ١٩٨٩، بغداد، دار الشؤون الثــقافية العامـة،         ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية 
أصول وغايات:  القرآن الكريم والتربية   

  مرعبد الرحمن فهمي عا
 = )ه١٤٠٩ /٢( ١٣٣، السنة الثانية عشر، العدد      )البحرين(مجلة الهداية   

  .٤٢ ص )م١٩٨٨ /١٠(
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قطف الثمار في تعليم الصغار    
  القس امبروسيوس يمين الشبابي الحلبي اللبناني 

  .ص ٢٦٣م، ١٩٠٢عبد البنان، 
 قيام الطالبات للمدرسة   

  عبد العزيز بن باز
  .١٣٥، ص ٤٢عدد، الاإلسالميةمجلة البحوث 

  ـ خالقية في برامج التربية الدينية بالمرحلـة         القيم األ ة االبتدائي
  )رسالة ماجستير(بالمملكة العربية السعودية 

   الظهار أحمدوداد 
  .ص ٢٠٩، ه١٤٠٣، كلية التربية، اُم القرىجامعة 

در تدريس يرد روان شناسب كار   
  يت. ام . لئونور . درويل 
   يايرج وصال: ترجمة

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٦٤طهران، منشورات المكتب المركزي للجهاد الجامعي، 
در آموزش ي كاربرد روان شناس   

  رابرت بيلر
  پروين كديور. د: ترجمة

 األول ش، جـزء  .ه١٣٧٦الطبعة الخامسة، مركز المنشورات الجامعية،  
  .، بالفارسية والثاني
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   ّكاملي في رعايـة    مون النهج الشمولي الت    الكبار والصغار يتعل
   رةوتنمية الطفولة المبكّ

   جاكلين صفير،جوليا جيلكس.د
  منى سروجي وآخرون : ترجمة 
 فيم ، دليل عمل ٢٠٠٣، بيروت، ورشة الموارد العربية، ىاألولالطبعة 

  .ثالثه أجزاء
 سالم إ تعليم وتربيت در ي توصيفيكتابشناس  

   يبهروز رفيع
  .ص، بالفارسية ٥٢٩لهدى، ، طهران، منشورات اىاألولالطبعة 

    اإلسـالمية كتاب التربيـة    :  الكتاب المدرسي بالتعليم الثانوي 
  )بحث لنيل الدبلوم(السنة الرابعة كنموذج 

  حدوشي الخمسي 
  .م ١٩٨٠ -م ١٩٧٩ساتذة، الرباط، المدرسة العليا لأل

اإلسالميةستفادة في مادة التربية  الكتاب المدرسي وطريقة اإل   
  بوركيك عبد الغني 

   .)م١٩٨١/ ٢ ( =)ه١٤٠١/ ٤( ١١مجلة الرسالة التربوية، السنة السادسة، العدد
  قامة إا والضرورة اليهما في     مثرهما ومكانته أ: الكتاب والسنة

  التعليم في مدارسنا 
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  ربيع هادي مدخلي
، ٦٢رة، السنة السادسة عشر، العـدد      بالمدينة المنو  اإلسالميةمجلة الجامعة   

  .١٧٥، ص )ه١٤٠٤/ ٦ -٤(
مس واليوم  الكتاتيب القرآنية في المغرب بين األ  

  طالب أبو محمد
  .م ١٩٧٩/ ٦-٥ندوة الطفل الرباط، المدرسة العليا لالساتذة، : في
  الكفايات األريخ في المرحلة الثانويـة     أة الالزمة لتدريس الت   دائي

  )رسالة ماجستير(
   مغربي أحمدفاطمة عبيد 

   .ه١٤٠٨ المناهج وطرق التدريس، - التربية لية ك- اُم القرىجامعة 
 متى ندرك أسبابه؟: األطفال الكسل المدرسي عند  

  النجاة مجلة 
  .ص ٢٤٠م، ٢٠٠٤ = ه١٤٢٥، ٨بيروت، السنة الثالثة، العدد

  رضية في مبادئ الجغرافية تحفة لطـالب المـدارس        الكرة األ
   ةاالبتدائي

  دي جويه 
  يرانيالقس افرام حنين الد: ترجمة

  .ص، فرنسي١٨٢م، ١٩٠١بيروت، المطبعة االدبية، 
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 البنات الجامعية في مصر ودورها في التعليم الجامعي          كليات
  )رسالة ماجستير(للمرأة 

  مايسة علي محمد العكة
  . كلية البنات-القاهرة، جامعة عين شمس

ات فلسفه تعليم وتربيت  كلي  
  محمود نيكزاد 

  .ص، بالفارسية٢٢٦ش،   .ه ١٣٧٥ورات كيهان، ، طهران، منشىاألولالطبعة 
 كودك ومدرسه   

  ايلينگورث. س . رونالد 
  شكوه نوابى نژاد . د: ترجمة

  .ش، بالفارسية ١٣٧١الطبعة الثالثة، منشورات رشد، 
 كودكان دير آموز   

  يمشفق همدان
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٤٣فرانكلين، / طهران، صفي عليشاه

اإلسالمعلى ضوء تعاليم (اً  كيف تجعل ولدك صالح(  
   .كرم بركاتأالشيخ 

كيف تسعد أبناءك    
  محمد الكاتب 

   .ص٢٦٣م، ١٩٩٢ = ه١٤١٢الطبعة الثانية، بيروت، دار البيان العربي،
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ّن الكريمآ من القرأوالدنام تربية  كيف نتعل   
  ابن عكا 

 ٦١، العـدد    ٤٢ ص   )م١٩٨٢(= ) ه١٤٠٢/ ١١( ٥٩مجلة الرائد، العـدد     
 )م١٩٨٣/ ١٠( = )ه١٤٠٤/ ١( ٦٩ العدد ، ٣٨ ص)م١٩٨٢/ ١١(=  )ه١٤٠٣/ ٢(

  .٤١ ص)م١٩٨٣/ ١١ (  =)ه١٤٠٤/ ٢ ( ٧٠، العدد ٣٥ص
ي أبناءنا تربية صالحة؟ كيف نرب  

  حمد حسن رقيط
 دار  -سالمي  ، الشارقة، بيروت، مكتبة مركز الشريط اإل      ىاألولالطبعة  

  .ص١١٢م، ١٩٩٧ = ه١٤١٨ابن حزم، 
 كيف ي أوالدنانرب   

  محمد محمود عبد اهللا 
  .م ١٩٩٣الرياض، دار الشواف للنشر والتوزيع، 

إوالدنا تربية أي  كيف نربة صحيحة سالمي  
  محمد بن جميل زينو
  .ص ٣١م، ١٩٩١القاهرة، مكتبة السنة، 

خوات على التفاهمخوة واأل كيف نعاون األ  
  دبوز، هيلين 

  سعد دياب: ترجمة
  .م ١٩٦٤ة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثاني



------------------------------١٢١  

  ة؟االبتدائيكيف نعلّم أطفالنا في المدرسة  
  محمد صالح جمال وآخرين

  .م١٩٧٥بيروت، دار الشعب، 
كيف ننهص بأداء المدارس؟   

  نانسي پيري
  في قمة نور شيون التربوية 

  شاكر عبد الفتاح : ترجمة
 = )م١/١٩٩٣( ،٥٦ة التاسـعة، العـدد   ، السن )الكويت(مجلة الثـقافة العالمية    

  .١٣٨، ص )ه٧/١٤١٣(
  أ:گزارش يك كتاببناءنا عليهاأي خالق المسلم وكيف نرب  

   يحسانإمحمد 
   الثاني كتابسالمى، الإ تتربي
  .،بالفارسية٢٨٣ص  ، ش. ه ١٣٧٩ صيف قم،
أخالقــيتربيــت دينــي وتربيــت :  گــزارش يــك نشــست :

   ها ها ومشابهت قضاوت
  باقريخسرو . د

   الثاني،كتابسالمى، الإ تتربي
  .بالفارسية ،٢١٥ص  ، ش. ه١٣٧٩ صيف قم،
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        ـ إ گفتگو كوتاه در جمع خواهران عضو ه دانـشجويان   تحادي
   شيعه در لندن

  يسوسن صفاورد
  .، بالفارسية ٣٤، ص ٨٧مجلة پيام زن، العدد 

لفتة الكبد في تربية الولد    
  .محمود مهدي استانبولي

في نصيحة أيها الولد لفتة الكبد    
  ابن الجوزي 

  مروان قباني : تحقيق
  .ص ٧٨م، ١٩٨٢ = ه١٤٠٢م، ١٩٨١سالمي، بيروت، المكتب اإل

 ّالل   والمدرسة  األطفالسالمي في رياض    ين اإل غة العربية والد 
   ةاالبتدائي

  فتحى علي يونس . د
  .ص ٣٧٩م، ١٩٨٤القاهرة، دار الثـقافة للطباعة والنشر، 

تربيت در نهج البالغه : پرور  ماه مهر  
  يمصطفى دلشاد طهران

  .ص، بالفارسية ٤٨٠نديشه جوان، أالطبعة الثانية، طهران، منشورات 
يقبال الهورإديدگاه ز أ تربيت فرد وجامعه ي مبان   
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  سيدين . ع 
  يمحمد بقائ: ترجمة

  .ش، بالفارسية  .ه ١٣٧٢منشورات برگ، 
اديث حأ تعليم وتربيت در قرآن وي مبان  

  رضا فرهاديان 
ص، ٦٠٠سـالمي،  عـالم اإل ، قـم، منـشورات مكتـب اإل      ىاألولـ الطبعة  

  .بالفارسية والعربية 
ي برنامه درسي واجتماعي، روانشناختي مباني فلسف   

  هانكينس . ارنشتاين وفرانسيس پي  . يآلن س
   ي شورينيسياوش خليل. د: ترجمة

ــة  ــالطبع ــاب،  ىاألول ــادواره كت ــشورات ي ص، ٢٠٠ش،  .ه ١٣٧٣، من
  .بالفارسية 
  مجالس األ دارة المدرسـة  إمـات ودورهـا فـي     هات والمعلٍّ م

الثانويرسالة ماجستير(ة لتعليم البنات ة العام(  
  حنيفة عبد الحي مخدوم 

   ه١٤٠٤ االدارة والتخطيط التربوي، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 
 جهيز البناتم في ت١٩٤٨ - ١٩٤٧ مجموعة المحاضرات لعام  

ذقيةة الثـقافية في تجهيز البنات بالألالجمعي  
  .م١٩٤٨ذقية، الال
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ّة االبتدائيفظي لطفل المدرسة  المحصول الل  
  فؤاد البهي السيد 

  .م١٩٧٤، )القاهرة(مجلة مجمع اللغة العربية 
    ـ    المحصول اللفظـي لأل  األول فـي الـصف      يندئطفـال المبت

ـ    واستخدامه في تقييم م    االبتدائي رسـالة  (ة  فـردات الخلدوني
  )ماجستير غير منشورة

  كامل ثامر الكليسي
  .م١٩٧٩ كلية التربية، -بغداد، قراءتي الجديدة، جامعة بغداد

محفوظات مدارس البنات   
   خليلأحمدمهدي 

  .م١٩٣٤القاهرة، مطبعة مصر، 
راعي الطفولة’ محمد    

  يوسف 
   .بيروت، دار الكتاب اللبناني

الوالد ’ محمد  
   حسن الزيات أحمد

   .)م١٩٣٠ /٤( ٢٠مجلة الرسالة، العدد 
  بالمرحلـة  اإلسالميةواقع تدريس التربية  : طة المدرسة المتوس 

   مكانية تطويرهاإالمتوسطة بالكويت و
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  عبد الفتاح السكري
   .م١٩٨٠الكويت، جمعية المعلمين الكويتية، 

   للمرحلة  ةاإلسالمي في التربية    ىاألولة   مرجع الوحدة الدراسي 
الصالة : طة المتوس  

  يوسف عبد الرحمن محمد فؤاد علي الدين الفرت
  سعد جاسم الهاشل : شراف إ

   .ص٢٧م، ١٩٨٠ بمركز بحوث المناهج، اإلسالميةالكويت، وحدة التربية 
  ّأق   مدى تحق       ـ  هداف مادة الجغرافيـا فـي المقـر ة رات الحالي

رسالة ماجستير(ة العامة للمرحلة الثانوي(  
  آمنة بكر سالم البار 

   .ه١٤٠٦ المناهج وطرق التدريس، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 
  ّمدى توف   ة واستخدامها في تـدريس اللغـة       ر الوسائل التعليمي

االنكليزية للمرحلة الثانويرسالة ماجستير(مة ة بمكة المكر(  
   محمد حسين إبراهيمفاتن 

   .ه١٤٠٨ المناهج وطرق التدريس، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 
  مدى فاعلي    ـ  ة السمات الشخـصي ف علـى   رة فـي التعـر    ة المبكّ

رسالة ماجستير(ة بمكة الطالبات المبتكرات في المرحلة الثانوي(  
  يمان سعد صالح صباغ إ

   .ه١٤٠٨ علم النفس، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 
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   ّة للدراسة في قسم ا     مدى مالئمة القص ة التـابع   للغة االنجليزي
ـ      لقسم الطالبات فـي كلي     رسـالة  (مـة   ة التربيـة بمكـة المكر

  )ماجستير
  ابتسام جفري 

   .ه١٤٠٠ المناهج وطرق التدريس، -ة التربية  كلي-اُم القرىجامعة 
          مدى ممارسة االدارة المدرسية للعالقات االنـسانية ودورهـا 

  ) ماجستيررسالة(ة االبتدائيفي تنميتها في المرحلة 
  نجاة نواوي أمان 

   .ه١٣٩٨، قسم التربية، االدارة والتخطيط التربوية، اُم القرىجامعة 
التربية والتعليم  إلى  المدخل  

  نعيم جعنيني .  د،عبد اهللا الرشدان. د
  ص ٣٦٦م، ١٩٩٤، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ىاألولالطبعة 

العلوم التربوية  إلى  المدخل  
   وآخرون أحمد يرسسعد م

  .م ١٩٨٠القاهرة، عالم الكتب، 
عدادية الفنية للبنات المدرسة اإل  

  وضع وزارة التربية والتعليم 
  .م١٩٥٨القاهرة، 
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 داألوالاألحبة والذرية و إلى مرآة الرشاد في الوصية  
  الشيخ عبداهللا المامقاني

  محيي الدين المامقاني: تحقيق
  .ص٢٤٠كعبة، الطبعة السادسة، قم، مولود ال

 المرأة األخرى  
  .م١٧/٧/١٩٩٦جريدة األهالي، 

ساليب معاملتهمأ المراهقون و  
   كاميليا عبد الفتاح .د

  .ص ١١٢م، ١٩٩٨القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، 
مين في تربية البنات والبنين المرشد األ   

  الشيخ رفاعة بن بدوي بن رافع الطهطاوي 
   .ه١٢٩٠مطبعة المعارف، 

تربية البنين والبنات إلى  مرشد العائالت  
  حسن أفندي توفيق

  . ه١٣١٥بعة بوالق، طالقاهرة، م
  ّم وتقدير الذات لدى التالميذ المحرومين وغيـر         مركز التحك

  )رسالة ماجستير غير منشورة (المحرومين من أسرهم 
  ف رمضانورشيدة عبد الرؤ
  .م ١٩٨٥ كلية التربية،-جامعة الزقازيق



١٢٨------------------------------   

 ـ وى الطموح ومستوى القلـق، وعالقته      مست ا بـبعض سـمات     م
رسالة دكتوراه غير منشورة(ة لدى الشباب الجامعي الشخصي(   

   خليليمحمد محمد بيوم
  .م ١٩٨٤ كلية التربية،-جامعة الزقازيق

 مسجد وتعليم وتربيت   
   ي سجاديسيد مهد

  . بالفارسية ٢٨، ص ٤٣مجلة مسجد، العدد
بنائنا أالم نحو ع مسؤولية المدرسة واإل  

  محمد عبد السميع شبانة 
  .١٧٩، ص )م١٩٨٨/ ٩( ٢زهر، السنة الواحدة والستون، العددمجلة األ

 م ١٩٨٧ - ١٨٩٨( مسيرة التعليم العالي في السودان(  
   عيسى إبراهيمسعاد . د

، الخرطــوم، دار الخرطــوم للطباعــة والنــشر والتوزيــع، ىاألولــالطبعــة 
  .ص ٢١٤م، ١٩٩٦
مشاكل طة  المراهقة في المرحلة المتوس  

  ن وجابر عبد الحميد جابر وآخر
م ١٩٦٧ة، بغداد، مركز البحوث التربوية والنفسي.  

مشكالت اإل رسالة ماجستير( ةدارة في المرحلة الثانوي(  



------------------------------١٢٩  

  فاطمة عبد اهللا عريف 
   .ه١٤٠٠دارة والتخطيط التربوي،  اإل- التربية كلية - اُم القرىجامعة 

 كالت األ  المشالعمـل   إلـى    ة الناجمة عن خروج المـرأة     سري
) دراسة ميداني  جامعة قسنطينة في الجزائر     إلى   مةة، رسالة مقد

  )جتماعلنيل الليسانس في علم اإل
  آمال خلف اهللا وفريدة دريدي
  .م١٩٨٦، االجتماعيةجامعة قسنطينة، معهد العلوم ا

  لة ماجستيررسا(مشكالت تعليم المرأةعلى المستوى الجامعي(  
   يسلمى محمد اليوزبك
  .ص ٢٥٣م، ١٩٧١بغداد، جامعة بغداد، 

     دراسة مقارنة بين جامعات القاهرة     ( مشكالت الفتاة الجامعية
  )رسالة ماجسيتر ()قاليمواأل

  كريمة عبد المنعم مهدي 
  .م١٩٩٣،اإلسالميةة الدراسات  كلي-جامعة االزهر

       ـ  مشكالت التوجيه التربوي في المدارس ة الثانويـة   الحكومي
  )رسالة ماجستير(للبنات في الرياض 

  طيبة عبد العزيز عبد اهللا القطيفي 
   .ه١٤٠٦ التربية، كلية - اإلسالمية سعود  محمد بنجامعة الملك



١٣٠------------------------------   

  مشكالت الصح  ة لذوات القدرة اال   ة النفسيبتكاري ة من  ة العالي
  ة العربية  طة بالمدينة المنورة بالمملك   طالبات المرحلة المتوس

  )رسالة ماجستير(السعودية 
   الريح عبد اهللا هبأحمدعزيزة 

  .ه١٤٠٥ علم النفس التربوي، - كلية التربية -جامعة الملك عبد العزيز
 عدادية الصناعة في بغداد إ مشكالت طالبات  

  بحرية الجنابي
  .ص ٤٦م، ١٩٧٥مركز البحوث التربوية والنفسية، 

    مشكالت طالبات المرحلة ال رشادية فـي   ة وحاجتهن اإل  ثانوي
  )رسالة ماجستير(مدارس الرياض 

  جليلة سبتي محمد القيسي
علم النفس،   - التربية   كلية - اإلسالمية سعود    محمد بن  جامعة الملك 

   .ه١٤٠٣
مشكالت الطفولة في المجتمع المدرسي   

  خليل شكري عجبان 
  .م ١٩٦٥مصر، مطبعة النجاح بدمنهور، 

   مشكالت طلبة ال  ـ        مدارس النسائي ة ة قبـل وبعـد قـرار مجاني
   )دراسة مقارنة(التعليم 



------------------------------١٣١  

  عبد الوهاب العيسى،هناء حسين القلفي 
  .ص ٥٩م، ١٩٧٨بغداد، جامعة بغداد، 

ناث بواشنطن مصر تشارك في المؤتمر الدولي لتعليم اإل   
  سيلفيا النقادي

  .م ١٩٩٨/ ٤/ ٦جريدة االهرام، 
ي لتعليم الفتيات بواشنطن مصر تشارك في المؤتمر الدول   

  مصطفى بالل
  .م ١٩٩٨/ ٥/ ٣جريدة االخبار،

       ساسـي للفتيـات     مصر تشترك في المؤتمر الدولي للتعليم األ
  مريكاإب

  نجوى عويس
  .م ١٩٩٨/ ٢/ ١٦جريدة االخبار، 

المطالعة لمدارس البنات   
  نبوية موسى

  .م١٩٠٩القاهرة، مطبعة بوالق، 
خارج ال في راسة مع سفر البنات للد  

  عبد اهللا المحمود 
  .٥٨، ص ٢٩ة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العددممجلة األ



١٣٢------------------------------   

  ة وعالقتها بالتحصيل الدراسي للفتـاة المراهقـة         المعاملة الوالدي
رسالة ماجستير( طة ودور خدمة الفرد حيالهابالمرحلة المتوس(  

  شيخة سعد عبد اهللا الشريف
 - االجتماعيــة لتعلــيم البنـات، المعهـد العــالي للخدمـة    الرئاسـة العامـة  

   .ه١٤٠٤خدمة الفرد، 
    دراسـة نظريـة    : ة اعدادها وتـدريبها   االبتدائي معلمة المرحلة

  )رسالة ماجستير(وميدانية في منطقة جدة 
  مريم حسن سليم وادي 

   .ه١٤٠٣، كلية التربية، اُم القرىجامعة 
معها في أسبوع   

  م مصرية أ
  .م ١٩٩٨/ ٩/ ١١هرام، األجريدة 

قات انتشار الكتاتيب معو  
  عبد الرزاق عبد الوهاب 

  .٢٢، ص )م١٩٨٨/ ١٠ ( ٦ضواء االسالم، العددأمجلة النهضة، 
  ـ ة الالزمة لتالميـذ التعلـيم األ       المفاهيم الديني  وتقـويم   يساس

رسالة ماجستير(ة في ضوئها المناهج الحالي(  
   هزين محمد شحات

   .م١٩٨٦ كلية التربية، ،اجامعة المني



------------------------------١٣٣  

  ـ     المفهومات الديني ـ    ة الالزمـة لطلّ ة فـي   اب المرحلـة الثانوي
الجمهورية العربيرسالة ماجستير(ة ة اليمني(  

  حسن محمد علي جابر 
  . ه١٤٠٢ كلية التربية، -جامعة عين شمس

    لقاء وطريقة التجريب في تدريس مـادة        مقارنة بين طريقة اإل
 بمكة ىاألولة ثاني أدبي بالمدرسة الثانويف العلم النفس للصّ

رسالة ماجستير(مة المكر(  
  عائشة عزيز الرحمن أمين كالو 

  .ه ١٤٠٥ المناهج وطرق التدريس، - التربية  كلية- اُم القرىجامعة 
  م في مدارس البنات   تجاه نحو جنس المعلّ    مقياس اإل :اسة كر

  التعليمات
   سعفانإبراهيم محمد أحمدمحمد 

  .م١٩٩٨اهرة، دار النهضة العربية، الق
   مكتبات المدارس الثانوي       ـ  ة للبنـات بمنطقـة جـد ة ة التعليمي

)رسالة ماجستير ()ةدراسة ميداني(  
  يمان عبد العزيز باناجة إ

المكتبـات   -داب والعلوم االنـسانية  اآل  كلية -جامعة الملك عبد العزيز   
   .ه١٤٠٦والمعلومات، 



١٣٤------------------------------   

  سـالم والحـضارة    اإل. م  علم والـتعلّ   لل اإلسالميةصول   من األ
  ودور الشباب المسلم 

  راشدإسماعيل محمد . د
سـالمي،  أبحاث ووقائع اللقاء الرابع لمنظمة الندوة العالمية للشباب اإل        

  .٢١٧م، ص ١٩٧٩الرياض، 
من كل شيء أتعلم    

  حمزة الحمزاوي :اعداد 
  .ص ٢٤م، ١٩٩٩ = ه١٤٢٠، دمشق، ىاألولالطبعة 

  اإلسالميةربية  مناهج الت األول  للصف في الجمهورية   الثانوي  
حدة والمملكة العربية العربية السورية والجمهورية العربية المتّ

  السعودية 
صالح  أبو  الدينمحب  

  .م ١٩٧١ كلية التربية، -القاهرة، جامعة عين شمس 
 اإلسالمية مناهج التربيةون العاملون فيها  والمرب  

  يالني ماجد عرسان الك. د
  .ص ٤٤٥م، ١٩٩٨ = ه١٤١٩بيروت، مؤسسة الريان، طبعة فريدة، 

ة النساء  مناهج خاصة لمحو أمي  
  هالة السيد 
  .م ١٩٩٦/ ١/ ١٠هرام، جريدة األ



------------------------------١٣٥  

 وائل عند المسلمين األاالبتدائي مناهج التعليم  
   بدر علي الكخن أحمد

   للتعليم االسالمي األولسلسلة بحوث المؤتمر العالمي 
  .ص ٣٥، ه١٤٠٣ة المكرمة، المركز العالمي للتعليم االسالمي، مك
    اإلسالمية للثـقافة   اإلسالميةمناهج الشريعة  ة  والمعاهد الديني

ة والمدارس الثانوي  
   الدين العجوز ي محيأحمد

  .، ثالثه أجزاء في مجلد واحدم١٩٦٩بيروت، مؤسسة المعارف، 
جياللى تربية األثرها عأسالمي و مناهج عرض التاريخ اإل  

   الرشيد حمدمحمد األ
  .٩م، ص١٩٨٧ = ه١٤٠٧، ٢٢مجلة رسالة الخليج، السنة السابعة، العدد

ساليب التربية والتعليم أ مناهج و  
  لياس ديبإ

  م ١٩٧٤بناني، لبيروت، دار الكتاب ال
منع سفر البنات للخارج في سبيل الدراسة    

  عبد اهللا بن زيد آل محمود 
  ٩ العدد)الرياض( اإلسالمية مجلة البحوث

األطفالسالم في تربية  منهج اإل   
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  جودة محمد عواد
   .القاهرة، دار الفضيلة

 األطفالسالمي لرياض إ منهج   
  .٨١ ص ،١٨ة، المجلد الثاني، السنة الثانية، العددة القطريمة األمجلّ
األطفالنشطة السليم يصلح لجميع  منهج األ  

  تينا بروس
  ّاملالى سلو: ترجمة
   .ص٤٨م، ١٩٩٢ = ه١٤١٢، القاهرة، بيروت، دار الشروق، ىاألولالطبعة 
اب الجامعيينة للطلّ منهج البحوث العلمي   

  ثريا عبد الفتاح ملحس. د
م، ١٩٨٩الطبعــة الرابعــة، بيــروت، الــشركة العالميــة للكتــاب ش م ل، 

  .ص ٢٣٨
 اإلسالمية منهج التربية   

  محمد قطب 
ــة  ــالطبع ــشروق،  ،ىاألول ــروت، دار ال ، ص٣٨٠م، ١٩٨٠ = ه١٤٠٠ بي

   .الجزء الثاني
 ة بدولة قطراالبتدائي في المرحلة اإلسالمية منهج التربية  

  وضحة علي السويدي : تقديم واعداد
  .ص ٢٨٧م، ١٩٨٨، الدوحة، دار الثـقافة، ىاألولالطبعة 



------------------------------١٣٧  

ة للطفل  منهج التربية النبوي  
  محمد نور بن عبد الحفيظ سويد

ــلطبعــة ا ــر،  ىاألول ــن كثي ــروت، دار اب ، م١٩٩٨ = ه١٤١٩، دمــشق، بي
   . والثانياألولالجزء 
    سرة ومسؤولية العالقات    في شؤون األ   اإلسالمية منهج التربية

   االجتماعية
  عبد الكريم التواتي 

   .)م١٩٧٠/ ٥( = )ه١٣٩٠/ ٣( ٦و٥ العدد )الرباط(مجلة دعوة الحق 
      االبتـدائي  للصف السادس    الميةاإلس منهج مقترح في التربية 

  )رسالة ماجستير(في المدارس القطرية 
  وضحة علي السويدي 

  .م ١٩٨٤جامعة عين شمس، كلية البنات، 
ي نمادين به تربيت ديني رويكرد   

  يعبد العظيم كريم. د
ص، ١٩١ش،  . ه ١٣٧٨الطبعة الثانية، طهران، مؤسسة قـدياني للنـشر،         

  .بالفارسية 
  ـ        المنهج الدراس ة ي وعالقته بمشكالت طلبة المرحلـة الثانوي

  )رسالة ماجستير(
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   مظهر مندورة أحمدصفاء 
   .ه١٤٠٤ المناهج وطرق التدريس، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 

خت المسلمة  المنهج النبوي في تربية األ  
   محمد عبد الخالقأحمدالشيخ 
   .ص١٠٠م، ١٩٩٧ = ه١٤١٧يع، ، دار المنار الحديثة للنشر والتوزىاألولالطبعة 
المنهج النبوي في التربية وطرق التدريس   

  فاروق منصور
  .٧٦، ص )م١٩٨٤/ ٦( = )ه١٤٠٤/ ٩( ٦٥مجلة التربية، العدد 

ها الولد منحة الصمد بشرح أي   
  نور الدين محمد بن يوسف الحلبي الساقري 

 فـي  أخـرى ، ونسخة ٧٨٤برقم هللا، مخطوط، نسخة منه في مكتبة جارا     
  .٧٨٤خزانة جامعة برنستون ضمن مجموعة جارت برقم 

 لقمانتربيتي منشور    
  ي زرهانأحمدسيد 

ش،  .ه١٣٧٧مين،   والمعلّ اآلباء لجنةطهران، الطبعة الرابعة، منشورات     
  .ص، بالفارسية١٥١
 منع التأديب في المدارس   

  عبد اهللا باجبير
  م ١٩٩٦/ ١٠/ ٥، ٦٥و٢١العدد الشرق االوسط مجلة



------------------------------١٣٩  

االجتماعيةالبيئة : سالم في التربية  منهاج اإل   
  عبد الكريم حسن الفوي

   = )ه٢/١٤١٢( ٦٨ العدد،ر، السنة الرابعة عش)البحرين(مجلة الهداية 
   .٤٦، ص )م٨/١٩٩١(
    للقسم الخامس وأثـره علـى التربيـة         اإلسالمية منهاج التربية 

  )رسالة ماجستير(الدينية للطفل 
   نجارأحمد

  .م ١٩٨١/ ١٩٨٠مركز تكوين المفتشين، الرباط، 
ن الكريمآمن توجيهات القر:  منهاج تربية الطفل المسلم   

   سليم إبراهيممحمد 
  .ص ٨٠م، ١٩٨٤ن، آالقاهرة، مكتبة القر

منهاج الطفل المسلم    
  السيد الجميلي. د

   .القاهرة، دار المشرق العربي
           المدرسـة  المناهج والطريقة فـي تـدريس المـواد الدينيـة ب

  )رسالة ماجستير( ةاالبتدائي
  سراج عبد السالم 

  .م ١٩٨١/ ١٩٨٠الرباط، مركز تكوين المفتشين، 



١٤٠------------------------------   

  اإلسالميةسيسي التحاد المدارس العربية     أ المؤتمر الت ة  الدولي
   ه١٣٩٦بالرياض 

 /١٠( - )ه١٣٩٦ /١٠(،٨دمجلة المـسلم المعاصـر، الـسنة الثانيـة، العـد         
  .١٢٣، ص )م١٩٧٦
 لقمان حكيميها موعظه    

يس اصفهانمحمد مقد   
   آباديسادات آل رسول شمس : جمع

  .ص، بالفارسية والعربية ٢٨٠، طهران، كتاب زمان، ىاألولالطبعة 
يورشپر وي آموزشي مهارتها   

   يحسن شعبان
ــة  ــالطبع ــمت،  ىاألول ــشورات س ــران، من ص، ٤٣٢ش، . ه ١٣٧١، طه

   .بالفارسية
  ة الالزم  المهارات المعملي   ة للمرحلـة   ة لتدريس العلوم الطبيعي

  )رسالة ماجستير(مات لها الثانوية ومدى ممارسة المعلّ
  كمالة عبد الرحمن يوسف السقا 

  . ه١٤٠٧ ، التربية، المناهج وطرق التدريس كلية- اُم القرىجامعة 
خصائي االة لأل المهام الوظيفيدارة ة اإلجتماعي ودورها في فاعلي

ة بالمرحالمدرسيرسالة ماجستير(ة بالمملكة لة الثانوي(  



------------------------------١٤١  

  م السعد بلخيور أ
   .ه١٤٠٢ االدارة والتخطيط التربوي، - التربية كلية - اُم القرىجامعة 

 يميزگرد تعليم وتربيت دين  
  ) راهنمايى، عباس على شاملى، محمود كريمى أحمد( ندوة 

  . بالفارسية ،٩، ص ٣٢مجلة معرفت، العدد
ييرگ يادي ناتوانيها  

  مك الفلين .  جيمزا -جرالدواالس
   ي طوسي منشيمحمد تق: ترجمة

سـة للطباعـة    ة المقد سـتانة الرضـوي   الطبعة الرابعـة، مـشهد، مؤسـسة األ       
  .ص، بالفارسية ٦٥٥ش،  .ه١٣٧٦والنشر، 
 نبوية موسى وتعليم البنات في مصر  

  هالة كمال
  .م١٩٩٨، ٦-٥دار سينا للنشر، العدد) القاهرة(مجلة هاجر 

  م١٩٥١-١٨٨٦نبوية موسى ودورها في الحياة المصرية  
  االسعاد أبو محمد

  .م١٩٩٤القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 سالمي لتربية الشبابإ نحو منهج  

  حامد عبد العزيز الفقي 
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 -جامعـة الكويـت    ،الندوة العلمية بمناسبة العام الـدولي للـشباب       : في  
  .م ١٩٨٥نفس، قسم علم ال - اآلدابكلية 
    توظيف التراث في تربيـة الطفـل     : ندوة حول الطفل والتراث 

   ساليب التربيةأة ودماجه في المناهج التعليميإو
  عبد الفتاح الزين 

  .١٨٤ ص )م ١٩٩٠/ ٢ ( ٦٥مجلة الوحدة، السنة السادسة، العدد 
    قامة مؤسـسات   إجل  أمن  :  النساء المسلمات والتعليم العالي

  ءمنفصلة للنسا
   أحمدنيس أ

 = ه١٤٠٧مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، المكتـب،         : ترجمة
  . ص ١١٨م، ١٩٨٧
ها الولد النسق التربوي عند الغزالي في ضوء رسالة أي   

  مروان قباني 
  .١٠٣م، ص ١٩٨١، ٢١مجلة الفكر العربي، السنة الثالثة، العدد 

النشاط المدرسي مفاهيمه ومجاالته وبحوثه    
  جالل عبد الوهاب 

   .ه١٤٠٧الطبعة الثانية، الكويت، مكتبة الفالح، 
 اإلسالمية نشر التعاليمة  في المدارس البريطاني  

  .٨٤، ص ١٣ة، المجلد الثاني، السنة الثانية، العددمة القطريمجلة األ



------------------------------١٤٣  

نصف قرن من تعليم البنات    
  أديب نجيب سالمة 

  .م ١٩٩٨/ ٥/ ١٦خبار، جريدة األ
  در كودكـان    ي روان يز تعارضها أ يگوها در پيشگير  نقش ال 

   يدبستان
   افروزيغالم عل

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٠نشرة پيوند، آبان 
 مروزإ نقش تعليم وتربيت در جهان  

  ولفگانگ برزينكا 
   يمهر آفاق بايبورد:ترجمة 
ش، ١٣٧١، طهــران، مركــز المنــشورات الجامعيــة،     ىاألولــ الطبعــة 

  .ية ص، بالفارس٣٤٨
عادت در تربيت إسالمي نقش   

  تقي علي أشرف جودت 
  .ص، بالفارسية٣٠٧، طهران، منشورات ـ أميركبير، ىاألولالطبعة 

  روش تشويق در تعليم وتربيت      يگير در بكار    ي نكات تربيت 
  ماهنامه تربيت 

   يعبد العظيم كريم
  .،بالفارسية ١ العدد،مجلة تربيت الشهرية، السنة التاسعة
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 رايج  ي تعليم وتربيت واختالالت رفتار    ي به روش ها   ينگاه 
  در كودكان 

  فروزأ يغالم عل
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٢ منشورات الجهاد الجامعي،،طهران

  سـرة  خالقي وعالقته بالذكاء والمستوى الثـقافي لأل      النمو األ
   )رسالة ماجستير(ردنعند طالب المرحلة الثانوية في األ

  ر النصيأحمدرافع عقيل 
  .م ١٩٨١جامعة اليرموك، 

  رسـالة  (ة  االبتدائيدراك اللغوي لدى طالبات المرحلة       نمو اإل
  )ماجستير

  الجوهرة عبد اهللا ذواد الذواد 
  الرئاسة العامة لتعليم البنات، التربية للبنات

   .ه١٤٠٤بجدة، التربية وعلم النفس، 
 األطفال هداية   

  نقوي الهندي القاسم ابن الحسين ال أبو المولوي السيد
  .الهند، بالفارسية 

 األطفال هداية   
  كريم خان قاجار شيخ الشيخية بكرمان 



------------------------------١٤٥  

نآ هداية الصبيان في تجويد القر   
   .سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي

 في بالد المهجراإلسالم هدفنا تربية أوالدنا على   
  )ة لمانيا الغربيأ باإلسالميةمدير المدرسة (عامر شماخ 

  .٤٢ ص )م ١٩٨٨/ ٩ ( ٦ربعون، العدد ، السنة الثالثة واألاإلسالملواء مجلة 
  ة للتالميذ المدارسةاالبتدائيالهداية العالئي  

  )ابن عابدين(محمد أمين بن عمر
  .ص٢٨٤، ه ١٢٩٩مطبعة مجلس مصارف سورية، 

             واقع التدريب التربـوي أثنـاء الخدمـة لمعلمـات المرحلـة 
  )ماجستيررسالة (ة بمكة االبتدائي

  عائشة محمد يحيى 
   .ه١٤٠٥، كلية التربية المناهج وطرق التدريس، اُم القرىجامعة 

 في التعليم الثانوياإلسالمية واقع التربية    
  عبد الحي الرايس

  .)م١٩٨١/ ٢( = )ه١٤٠١/ ٤(١١مجلة الرسالة التربوية، السنة السادسة، العدد
 انوي في التعليم الثاإلسالمية واقع التربية   

  كريم أمحمد 
   )م١٩٨١/ ٢-١( = )ه١٤٠١/ ٤ (١١الرسالة التربوية، السنة السادسة، العددمجلة 
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      ة في مـدارس البنـات       واقع معامل العلوم في المرحلة الثانوي
  )رسالة ماجستير(

  خلوت يوسف عبد اهللا البوجيري
   .ه١٤٠٥ المناهج وطرق التدريس، - كلية التربية - اُم القرىجامعة 

 وجوب دراسة الدين في مراحل التعليم الثالث   
  محمد غالب 

   .م١٩٦٦زهر، األ
 التعريب في الجزائر.  والثانوياالبتدائي وزارة التعليم   

  محمد نجيب الجزار 
  .ص ٣٧٤م، ١٩٧٤الجزائر، الوزارة، 

تصال والتكنولوجيا في التعليم  وسائل اإل  
  ي الطوبجيحسين حمد

  .م ١٩٨٠ت، دار القلم، الطبعة الثانية، الكوي
 عدادياً لخدمة األإسالمياً وإ وسائل تربية شباب الجامعاتة م  

  عبد الحليم عويس
ــسنة    ــالمي، ال ــث االس ــة البع ــدد ٣١مجل  ٩ - ٨  =ه١٤٠٦ /١٢ (٤، الع

  .٤٢، ص )م١٩٨٦/
    ـ        وسائل تدعيم القيم الديني ة ة من خالل تدريس التربيـة الفني

   ةاالبتدائيبالمرحلة 



------------------------------١٤٧  

   إبراهيمحسني ليلى 
  .٩٧ )م١٩٨١/ ٨ ( ٢دراسات وبحوث، السنة الرابعة، العدد

  بحـث لنيـل     (اإلسالميةة في تدريس التربية      الوسائل التعليمي
   )٨٣/٤٥٤ برقمالدبلوم

  الصقلي الحسيني 
  .م ١٩٨٣ -م ١٩٨٢الرباط، مركز تكوين المفتشين، 

  فـي  ثرهـا علـى الطفـل       أ و اإلسالميةهداف التربية   أ وسائل و
  )١١٧/١٣بحث لنيل الدبلوم برقم (ةاالبتدائيالمدرسة 

  عبد السالم الفاروقي 
  .م ١٩٨١ -١٩٨٠الرباط، مركز تكوين المفتشين، 

 وسيط الحساب   
  صفهاني نجم الدولة عبد الغفار بن علي محمد اإل

  .ص ٤٠٨ش،  .ه١٣١٨طهران،
الولد إلى ة وصي   

  طبائي مير سراج الدين عبد الوهاب الحسني الطبا
  .ش  .ه١٣٤٤طهران، 

وصية لقمان، منهج متكامل لتربية الشباب   
  مصطفى برهام 

  .١٤ ص )ه١٤٠٢/ ٢ ( ٤٨مجلة الهداية، السنة الخامسة، العدد 
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بناءأل وقال اهللا ل  
  عبد الرزاق نوفل

  .٦٦ ص )م ٢/١٩٧٩( = )ه١٣٩٩ /٣( ٣١مجلة التربية، السنة الثامنة، العدد 
 ومها؟ وما مدلولها في المجتمع السلفي؟ما مفه..  يا ولد  

  السعيد الشربيني الشرباصي
  .٩٧ ص )م١/١٩٧٥( ٣، السنة السابعة، العدد اإلسالميةمجلة الجامعة 

  

 البدني للنساءاإلعداد   
  وديع ياسين التكريتي،ياسين طه محمد علي 

 كليـة التربيـة     -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصـل         
  .ص٧٦٣م، ١٩٨٦الرياضية، 
 أ ت  ثير البرامج العملي   ة لطالبات كلية التربية    ة على الكفاية البدني

  )رسالة دكتوراه(الرياضية 
  سهام محمد حسن سويلم

  .االسكندرية، جامعة االسكندرية 
التدريب الميداني في الرمي والقذف للفتيات    



------------------------------١٤٩  

  قاسم حسن حسين 
  .ص ٢٢٠م، ١٩٧٩مبية الوطنية العراقية، ولاألبغداد، اللجنة 

ة للبنات التربية البدني   
   حمدي أحمدناجية 

  .م ١٩٤٩بغداد، 
ة للطفل المسلم التربية البدني   

   عبد ربهإبراهيمشرف جابر،أ
  .م ١٩٨٧ القاهرة، ،اإلسالميةالمؤتمر العالمي الخامس للتربية : في 
ورزش در مدارس  تربيت بدني و  

   يشرف جوادبتول م
  .ص، بالفارسية ١٣٠ش،  .ه١٣٦٩الطبعة الثانية، طهران، المركز الجامعي للنشر، 

ة للفتاة المسلمة التربية الرياضي   
   اإلسالميةالمؤتمر الخامس للتربية : في 

  .م ١٩٨٧ القاهرة، ،كريمان عبد المنعم
ة أثناء الحمل التمارين الرياضي  

  جوليا شويفت
  ريب والبرمجة مركز التع: ترجمة
  .ص ١٠٢م، ١٩٩٣، بيروت، الدار العربية للعلوم، ىاألولالطبعة 
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التمرينات للبنات    
  عطيات محمد خطاب

  .ص ٣٠٧م، ١٩٨٢الطبعة السادسة، القاهرة، دار المعارف، 
 زايمانپس از دوره بارداري و: تمرينات ورزشي  

سـمي، لـيال    افـسانه قا  .سيد جعفر طبائي بالتعاون مع د     : ترجمة وتأليف 
  طبائي، زهرا طبائي

  .ش، منشورات تكامل. ه١٣٧٧، ىاألولالطبعة 
         ة فـي   توافر االمكانيـات الالزمـة لـدروس التربيـة الرياضـي

رسالة ماجستير(ة للبنات المدارس االعدادي(  
  ثناء عبد الباقي حسانين 

  . كلية التربية الرياضية للبنات-حلوان، جامعة حلوان
  ـ    ة ل  دراسة تحليلي رفع مستوى طالبات كلي    ة ة التربيـة الرياضـي

  )رسالة ماجستير(بالقاهرة في مادة السباحة 
  ليلى عبد المنعم علي 
  . للبنات الرياضية كلية التربية-حلوان، جامعة حلوان

   ة في تنمية الوعي السياسي لدى طالبـات         دور التربية الرياضي
ة ماجستيررسال( ة للبناتالمعهد العالي للتربية الرياضي(  

   إبراهيمهنية محمود 
  .االسكندرية، جامعة حلوان 



------------------------------١٥١  

در دبستاني تربيت بدني براي رهنمودهاي    
   فرديحرابأيرج إ

  .، بالفارسيةش .ه١٣٥٦نشرية كلية الرياضة البدنية، رقم واحد، 

ة وكرة القدم والصراع الفكري بين الشباب السلبي   
  فؤاد زكريا 

  .٤٠ ص )م١٩٦٦ /٢ ( ٢نية،العدد مجلة الطليعة،السنة الثا

زنان وهيرسوتيسمي در مراحل جنسي ورزش طب   
   نسبيسالمإ يعل

  المؤلف : ترجمة 
ص، ٢٠٦ش،  .ه١٣٧٤، طهــران، منـشورات آفــرينش،  ىاألولـ الطبعـة  

  .بالفارسية 

مؤتمر جامعي يناقش رياضة المرأة وعلوم المستقبل    
  .م ١٩٩٩/ ٣/ ٨، األهرامجريدة 

   الرياضي في وقت الفراغ بالنسبة لتلميذات المرحلـة         النشاط
رسالة ماجستير(ة لمحافظة القاهرة االعدادي(  

  كاميليا محمد عبده 
  .ة للبنات كلية التربية الرياضي-حلوان، جامعة حلوان
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آداب رفتار با دختران    
  يمعصومه حيدر

  .لفارسية ص، با١٣٦، كاشان، منشورات محتشم، ىاألولالطبعة 
آداب الفتاة    

  علي فكري 
  .ص ١٤٨م، ١٩٣٧الطبعة العاشرة، القاهرة، دار الكتب المصرية، 

آداب الفتاة   
  باظة أفكري 

  .ص ٩٧القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، 
آنچه بايد يك دختر بداند   

  ف. س. د
  .ص، بالفارسية ٣٢ + ٦٤ش،  .ه١٣٣٢مكتبة مصطفوي، طهران، 

ويژه دختران جوان(  بايد بداند آنچه يك جوان(  
  .ص، بالفارسية ٨٧، قم، منشورات رؤوف، ىاألولالطبعة 

 اال  ة في معاملة الفتاة المراهقـة فـي التوجيـه         تجاهات الوالدي
  )رسالة ماجستير(



------------------------------١٥٣  

   إبراهيمإسماعيل زهور 
  .ص ٢٧٤م، ١٩٧٩القاهرة، جامعة عين شمس، 

 أدب البنت  
  محمد محمد جالل

  .م١٩١٤بعة األهلية، ميت غمر، المط
 تربية البنات إلى رشاد العائالتإ   

   الحنفي أحمد
  .م، جزآن ١٨٩٧القاهرة، مطبعة بوالق، 

 سالم وتربيت دخترانإ  
  علي قائمي. د

  .ص٣٤٠ش،  .ه١٣٧٤، طهران، منشورات اميري، چاپ نهم
دختره  پند مادر ب  

   ي خراسانيبن شيخ حسن درودامجد العلى 
  .ش، بالفارسية . ه١٣٠٦ طهران، 

تربية البنات    
  عبد العزيز بن باز 

  .١٠٦، ص ٢٩، العدد اإلسالميةمجلة البحوث 
تربية البنات    
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  عزيز اهللا خان سكرتير السفارة الفرنسية : ترجمة 
  .ص، بالفارسية ١٩٠، ش.ه١٣٢٩طهران، 

تربية البنات    
  علي فكري 

  .ص ٩٦م، ١٩٣٣القاهرة، مطبعة عيسى البابي، 
تربية البنات    

  فينيلون
  صالح بك حمدي حماد : ترجمة
   .ه١٣٢٧مصر، 
 تربية البنات   

  . بالفارسية ،إيران
نفالت تربية البنات بين القهر واال   

  .م ١٩٩٦/ ٢/ ٢٣جريدة الشعب، 
 اإلسالم تربية البنات في   

  محمد علي قطب 
   .ص١٤٠م، ١٩٨٦دمشق، مكتبة الغزالي، 

ةكتاب والسنّ تربية البنت في ال   
  مريم عبد اهللا السراوي

  .ص ١٤٧م، ٢٠٠٠ = ه١٤٢١، دمشق، دار الكوثر، ىاألولالطبعة 



------------------------------١٥٥  

 اإلسالم تربية الفتاة في   
  علي القائمي . د

  البيان للترجمة :ترجمة 
  .ص ٤٧٣م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦، بيروت، دار الصفوة، ىاألولالطبعة 

ّي العائالت في تربية البنات ترق   
  يوسف شفير

  .ص ١٤٤م، ١٩١٠بيروت، 
كل فتاة تؤمن باهللا إلى  رسالة  

  سهير علي 
  .م١٩٩٥القاهرة، الروضة للنشر والتوزيع، 

الرعاية المتكاملة للفتاة    
  هايدي بانوب
  .م١٩٨٩ لجنة رعاية الفتاة، إصداربني سويف، 

وتربيت دختراني سازندگ   
  ي قائميعل.  د

ــشورات    ــران، من ــسة، طه ــة الخام ــالطبع ــاء والمعلّأل اةلجن ــي  ب ــين ف م
  .ص، بالفارسية ٣٧١ش،  .ه١٣٧٦، يةيراناإل اإلسالميةالجمهورية 
صون المكرمات برعاية البنات    
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  جاسم الفهيد الدوسري
  . األقصىالكويت، مكتبة دار 

ضمن الكالم على التربية العلمي ة للبناتة والعملي  
   أفندي الحنفيأحمد

  . ه١٣١٥القاهرة، مطبعة بوالق، 
ّبات تربيتها في مجتمع اليوم الفتاة المسلمة ومتطل   

   إبراهيممحمود 
  الجزائـر، -وهـران   ،سـالمي ف على الفكـر اإل    الملتقى الخامس للتعر  : في

  م ١٩٧١ = ه١٣٩١ة، صلي والشؤون الدينيوزارة التعليم األ
  .ص ٤٣م، ١٩٧٢، األوقاف عمان، وزارة 

 ومتغيرات العصرواألسرة الفتاة   
  مان نسيمسلي

  .م١٩٩٠القاهرة، مكتبة المحبة، 
الفتاة والبيت    

  س ديوك . ج
  أنطون الجميل : ترجمة

  .م١٩١٦القاهرة، مطبعة المعارف، 
 اإلسالم فضل تربية البنات في  
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  محمد علي قطب
  م١٩٨٤القاهرة، مكتبة القرآن، 

   ألقتها بنادي المـدارس العليـا بالقـاهرة         : محاضرة في التربية 
  م١٩١٤

  )مدام عزمي(ع . لسيدة األديبة كا
  .م١٩١٤ة، دبيألالقاهرة، مطبعة النهضة ا

مين للبنات والبنين المرشد األ   
  رفاعة رافع الطهطاوي

  .م ١٨٧٤
حقيقة الحياة إلى  مرشد الفتاة  

  مارجريت صالتيري
  منزي صليب الدويري : ترجمة

  .م١٩٢٥القاهرة ، مطبعة النيل، 

  

 سالماإلة والتربية الجنسي   
  علي القاضي

  .٧٣، ص ٢، العدد ىاألول، السنة األولة، المجلد ة القطريممجلة األ
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 اإلسالمة والتربية الجنسي   
  وجيه زين الدين 

  .ص ٩٩م، ١٩٧٩ = ه١٣٩٩الطبعة الثانية، الكويت، مكتبة المنار، 
كودكان ونوجواناني تربيت جنس   

  يمير فصيح: ترجمة
  .رسية بالفا
  ماذا ينبغي للمراهقين والبالغين معرفته عـن        :ة   التربية الجنسي 

  مهاتباء واأل توجيهات هامة لآل-الجنس 
  محمود مهدي اسطنبولي

  .ص ٩٦م، ١٩٧٣الطبعة الثانية، دمشق، مطبعة اسطنبولي، 
ة التربية الجنسي   

  مختار الجوهري 
  .ص ٧٤م، ١٩٢٦القاهرة، مطبعة الجوهري، 

الترب ةية الجنسي   
  موريس شربل 

  .ص ١٧٦م، ١٩٩٥ = ه١٤١٦، بيروت، دار المناهل، ىاألولالطبعة 
ة بين الصراحة والكتمان التربية الجنسي  

  محمود عبد الرزاق عفيف
  .ص ٤٨م، ١٩٧٢الطبعة الثانية، القاهرة، مطابع الثائر العربي، 
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ة بين الواقع وعلم النفس والدين التربية الجنسي   
   علم الدين محمد

  .القاهرة، الهئية المصرية العامة للكتاب
بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا (اإلسالمة في  التربية الجنسي(  

   اإلدريسيمحمد عز الدين المعيار 
   .الرباط، دار الحديث الحسنية

للفتيات والفتياناإلسالمة في  التربية الجنسي    
  عثمان الطويل

  .ص ١٣٦دار الفرقان، 
طفال والبالغينة لأل التربية الجنسي   

  االستاذ يوسف مدن
  .ص ٣١٢م، ١٩٩٥ = ه١٤١٦، بيروت ، دار المحجة البيضاء، ىاألولالطبعة 
ة للطفل المسلم التربية الجنسي   

  محمد بن علي ابن جبيرة 
  .٣٣ ص)م١٩٨٦ /٧( = )ه١٤٠٦ /١١( ٧١مجلة التربية، السنة السادسة، العدد 

مسؤولية ال ةتربية الجنسي   
  عبد اهللا ناصح علوان 

  .ص ١٧٦الطبعة الرابعة، القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، 



١٦٠------------------------------   

  

 أة في توجيه الشبابثر الروحي  
  محمد البهي

  .٧٤م، ص ١٩٨١، ٥، العدد ىاألولة، السنة ممجلة األ
 أسالم  إل اعدادهم إى تربية الشباب و   ت عل ديان التي حثّ  ل األ و

  عداد الصحيحاإل
  محمد الخطيب 

/ ٣(= ) ه١٤٠٥/ ٦(،  ٨٨ الـسنة الثامنـة، العـدد        )البحرين(مجلة الهداية   
  .٦٢ ص )م ١٩٨٥
سالم وتربية الشباب اإل  

  علي القاضي 
   .)م١٩٧٧/ ١٠( ٤ السنة التاسعة والعشرون، العدد )القاهرة (صحيفة التربية

شبابسالم وتربية ال اإل   
  نصر معروف
  .٣٦ ص)م١٩٨٥/ ١( = )ه١٤٠٥/ ٤( ٩٧٥ العدد )السعودية(مجلة الدعوة 

عداد الشبابإسالم ودوره في إل ا  
  عالء محمد صدقي سويد

  .٧٩ ص )م١٩٨٤( = )ه١٤٠٤/ ١٢( ٩٠مجلة الفيصل، السنة الثامنة، العدد 
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عالم التربوي وأثره في توجيه الشباب اإل  
   محمد الدسوقي البسيوني

ــسادس واأل   ــد ال ــالم، المجل ــر االس ــة منب ــدد  مجل ــون، الع / ٥ ( ١٠ربع
  .٥٠، ص )م١٩٨٨ ( ،١١ والعدد٥٠ ص )م١٩٨٨
بهشت جوانان، يا آنچه يك زن ومرد بدانند    

   نيا يسد اهللا محمدأ
  .ص، بالفارسية ٥٢٨الطبعة الثانية، قم، منشورات نصايح، 

سالم تربية الشباب باإل   
  محمد النظامي 

  .٦٩، ص)م١٩٧٨ /١٢( = )ه١٣٩٩ /١(٣٠ التربية، العدد مجلة
سالمإلء اى تربية الشباب على مباد   

  .م ١٩٦٥/ ٥ عبد الحميد حسن، األزهر،
سالم تربية الشباب في اإل   

  محمد بن محمد العلمي
   .)ه١٣٩٧ ( ،٦مجلة دعوة الحق، العدد 

ب الزمانان بتقلّ تهذيب الشب   
  الشيخ محمد االبراشي 

  .ص ١١٦م، ١٨٩٢بعة العمومية، مط
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 اتيز ديدگاه بزرگان در مصاحبه آيت اهللا جنّأ جوانان  
   ي جناتإبراهيممحمد 

ص، ١٤٨دب، أ، طهـــران، منـــشورات بـــشير علـــم وىاألولـــالطبعـــة 
  .بالفارسية
           چه كنيم تا جوانان ونوجوانان گرايش بهتر وبيشتري به دين 

  پيدا كنند؟
  مهناز عباسپور
  .، بالفارسية ٤٨، ص ٩نور، العدد مجلة مشكاة ال

ة للشباب ودور التربية في تلبيتها الحاجات النفسي   
  يعمر عبد الرحمن المقد

  .ص ١٨٣م، ١٩٩٣الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 
 خاطرة في التربية  :دظاهرة التمر  

   عصام وأب
  .٤٣ ص )م١٩٨٣/ ٤(= ) ه١٤٠٣/ ٦ ( ٥مجلة الرائد، العدد 

     مير أ از سفارشنامه    يدريافت: ×ي دست جوان در دست عل
    به فرزندش×المؤمنين

  ي شيروانيعل
  .ص، بالفارسية والعربية ٩٣، قم، منشورات دار الفكر، ىاألولالطبعة 



------------------------------١٦٣  

خالق النبيأ من : درس للشباب’  
  محمد حسين النجار 
  .ص١٠٠م، ١٩٣٧، مطبعة الجهاد، ر مص-الطبعة الثانية، اسيوط

 ه جوانانيژچهل داستان آموزنده ويكصد و:  جوانايدني  
   نيا ي كريميمحمد عل

  .ص، بالفارسية ٢٧٩الطبعة الرابعة، قم، 
و مرشد الشبيبةأ خلقهم -نثى أ ذكر و   

  نقوال حداد 
  .ص ٢٤٨م، ١٩٢٧القاهرة، المطبعة العصرية، 

 حـضرت   يساس رهنمودها أ جوانان بر    ي خود ساز  ي راهها 
  +يمام خمينإ

   ي قادري سيد محمد تق:اداعد
  .ص، بالفارسية ١٨١ مطهري، أحمد، قم، منشورات ىاألولالطبعة 

ت نفس در نوجوانان تقويت عزّي روشها  
   رينولدبين ، امينه كالرك،هريس كلمز. د

   پوري علينپرو: ترجمة
ســة  الرضــوية المقدلعتبــةمؤســسة منــشورات ا الطبعــة الثانيــة، مــشهد،

   . ص، بالفارسية٩١ش،  .ه١٣٧٥للطباعة والنشر، 
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 السلطة األبوية والشباب  
  زهير خطيب، عباس مكي

  .م١٩٧٩بيروت، معهد اإلنماء العربي، 
ّاهتمامنا ورعايتنا الشباب لهم جل    

  بسام فارس 
  .١٦ ص )م ١٩٩٠/ ١ ( ٢٩١مجلة الشريعة، السنة الواحد والثالثون، العدد 

شناخت، هدايت وتربيت نوجوان وجوان   
  قائمي . د

   .بالفارسية
 سمان جوانآ صد ستاره تقديم به   

   ي ثباتىمصطف
  .ص، بالفارسية ١٥٥ نور، ي، طهران، منشورات آواىاألولالطبعة 

       التاسـعة عـن دور      اإلسالمية الطفولة معبر الشباب في الندوة 
  الشباب في بناء المجتمع المسلم 

  الطيب سالمه 
  .م١٩٨٢رتونس، القيروان، ديسمب

 ي نصائح لتبص:يك علسرار النجاحأان بمقتضيات العيش ور الشب   
   رمزي إبراهيم

  .مصر



------------------------------١٦٥  

ىة والمباد القيم الروحية في تربية الشباب العربيء الخلقي   
  عبد العزيز كامل 

  .م ١٩٧٢سالم والعصر، إلا
شناخت، هدايت وتربيت نوجوانان وجوانان: مجموعه بحثها در زمينه    

  ي قائميعل
  .ص، بالفارسية ٣٤٠، يميرأالسابعة، طهران، منشورات الطبعة 

المعسكرات وتربية الشباب   
   يمنصور عبيد الرفاع

، ٤٦، ص  ) ه١٤٠٢/ ٤ ( ٤ربعـون، العـدد     سالم، السنة األ  مجلة منبر اإل  
/ ٨( ٨ والعـدد  ٤٦ ص ) ه١٤٠٢/ ٧( ٧، العـدد  ٣٨ص  )  ه١٤٠٢/ ٦( ٦العدد  
  .٣٢ ص )ه١٤٠٢
سالمب في اإل مفاهيم تربوية للشبا   

  عبد القادر فهمي العلوي
   .)م١٩٨٣/ ٥( = ) ه١٤٠٣/ ٨ ( ٢٢٩مجلة دعوة الحق، العدد 

سالم في تربية الشباب من آداب اإل   
  عبد اهللا محمود شحاتة . د

  .٦٨ ص)م١٩٧٩ /٢( = )ه١٣٩٩ /٣( ٣١مجلة التربية، السنة السابعة، العدد 
سالم في تربية الشباب من توجيهات اإل  
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  بد الحفيظ الخطيبع
 /٦(= ) ه١٤٠٦ /١٠( ٢٦٢العــدد  )الكويــت (اإلســالميمجلــة الــوعي 

  .٩٧ ص )م١٩٨٦
   ثرها في توجيه الشباب في     أعالمية و  المؤسسات التربوية واإل

  الوطن العربي
   .نهار الكيالنيأ
نصيحة للشباب والشابات    

  عبد العزيز بن باز 
  .١٣٤، ص ١٤، العدد اإلسالميةمجلة البحوث 

نسل جوان ونوجواني درباره تربيت ديني نكته هاي    
   فرد ي پور عليمحمد مهد

  .ص، بالفارسية ١٥٧، قم، منشورات شاكر، ىاألولالطبعة 

  

 

ية على حياة طفلكو آثار اللعب النفسية والترب   
  آمال عبد الرحمن 

   ٦٠، ص ٦٣دس، السنة السادسة، العدد ة القطرية، المجلد الساممجلة األ
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آداب پرورش كودكان    
  بانو پين 

  .ص، بالفارسية ١٤٢ش، .ه ١٣٢٨ ) طهران(نشرة هيئة الكنائس 
آداب پرورش كودكان    

  فريدون كشاورز . د
  .ص، بالفارسية ١٩٣ش، .ه ١٣١٨ )طهران(نشرة وزارة الثـقافة 

آداب طفل    
  مؤلف مجهول ال

   ضمن مجموعة 
  خطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية م
آموزش توالت رفتن به كودكان    

  هيثر ولفورد 
  پروين قائمي: ترجمة 

  .ص، بالفارسية ١٦٠ش، .ه ١٣٨٣الطبعة الثانية، طهران، معيار علم، 
ي آموزش در دوران كودك   

  برنارد اسپارك
   نژاديمحمد حسين نظر: ترجمة 

  .ش، بالفارسية .ه ١٣٦٦ة،  المقدسرضوية العتبةمشهد، ال
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ي آموزش وپرورش دوران نخستين كودك  
  باربورنيتا ،)سى ( كارل -فلت 

   سوسن سيف .د:ترجمة 
  .ش، بالفارسية .ه ١٣٧٢، ÷منشورات جامعة الزهراء

 األطفال اختبارات الذكاء عند  
  فرانسوا إيتيان . د

  معصومة عالمة : ترجمة
علمــي للمطبوعــات، ســسة األ، بيــروت، منــشورات مؤىاألولــالطبعــة 

  .ص١٢٧، ه١٤٢٩= م ٢٠٠٨
 أي أبناءنا عليهاخالق المسلم وكيف نرب  

  محمد سعد مبيض 
  .ص ٣٠٤م، ١٩٩١ادلب، مكتبة الغزالي، 

  ك کوديت تربيثحد: گهربار چهارده معصومأز سخنان  
  مصطفى وجداني

ني،  والثـا األول، المجلد م آزادیياپالطبعة التاسعة، طهران، منشورات   
  .بالفارسية
 أللطفولةاالجتماعيةات التنشئة ساسي    

   صوالحة،مصطفى محمود حوامدةأحمدمحمد 
  .ص٢٢١م، ١٩٩٤، االردن، دار الكندي للنشر والتوزيع، ىاألولالطبعة 



------------------------------١٦٩  

سالم وتربية الطفل اإل   
  علي القاضي 

، )م  ١٩٨٠ /٣( = )ه١٤٠٠ /٤( ٣٨مجلة التربية، الـسنة التاسـعة، العـدد         
  .٦٦ص 
سالم ورعاية النشىء اإل  

  عطية صقر 
  .القاهرة، مكتبة صبيح

 صالح رفتار كودكانإ   
  موريس. جي  ريچارد
   نناهيد كسائيا: ترجمة 

ص، ١٨٨ش،  .ه  ١٣٧٢الطبعة الثانية، طهران، المركز الجـامعي للنـشر،         
  .بالفارسية 
عناية الشريعة بالطفل: األطفال لتربية اإلسالميةصول  األ   

  محمد محسن 
   = )ه١٤١١ /١٠و٩(،١٤و١٣مجلة نور االسالم، السنة الثانية، العدد

  .٧٠ ص )م١٩٩١ /٤و٣(
 دعية وآداب للجيل المسلم أ  

  يوسف العظم 
  .ص٦٨سالمى، الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب اإل
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 كبادناأطفالنا أ   
  مريم المسلم 

  .ص ١٣٢م، ١٩٩٢ = ه١٤١٢الطبعة الثانية، بيروت، دار البيان العربي، 
 فزايش احترام به خود در كودكان ونوجوانانأ   

   هدي ادوارد كرا،اليس پوپ،سوزان مك هال
   يپريسا تجلّ: ترجمة

ص، ٢٧٩ش،  .ه١٣٧٤، طهـــران، منـــشورات رشـــد، ىاألولـــالطبعـــة 
  .بالفارسية 
تربيت كودكان ونوجواناني الگوها    

   نياي كريميمحمد عل
  .ص، بالفارسية ٣٩١ش،  .ه١٣٧٥لف، ، قم، طبع المؤىاألولالطبعة 

سالم براعم اإل :إلى ةمن البيئة المنزلي ةالبيئة المدرسي   
  زكي متولي حماد 

  .٣٠ ص )م١٩٨٨/ ٦ ( ١٤سالم وطن، المجلد الثاني، العدد مجلة اإل
ارتباط با كودكان وبزرگساالني برقرار    

  يپت پتر
   دوستي ييار عل: ترجمة 

  .ص، بالفارسية١١٦ش،  .ه١٣٧٦ن، منشورات شهرآب، ، طهراىاألولالطبعة 
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األطفالة  بناء شخصي  
  لندا ورتشاردير

  ابتسام محمد الخضراء : ترجمة 
م، ٢٠٠٦ لبنان، شركة الحوار الثـقافي، -، بيروت ىاألولالطبعة العربية  

  .ص ١٦٩

به بچه ها گفتن،از بچه ها شنيدن   
   الين مازليش ،آدل فابر
  باسي فر عهفاطم: ترجمة 

  .ص، بالفارسية٣٠٠ش،  .ه١٣٧٥وحدي، أالطبعة السابعة، منشورات 

به بچه ها گوش دهيم    
  پتي ويپفلر 

   شريف هافسان: ترجمة
ــة  ــالطبعـ ــان،   ىاألولـ ــار فرزانگـ ــران، چاپـ ص، ١٢٨ش، ١٣٧٦، طهـ

  .بالفارسية

 األطفالوالعقاب في تربية ...  البيت المسلم وقضية الثواب   
  ت  الشنتوأحمدخالد 

/ ١١( = )ه١٤٠٩/ ٤ (٤سالم، السنة الرابعـة عـشر، العـدد       مجلة منار اإل  
  .١٠٠ ص )م ١٩٨٨



١٧٢------------------------------   

ميد در تربيت كودكان ونوجوانانأ بيم و   
   ي جعفريمحمد تق

  .بالفارسية 
 سالمإز نظر أ پرورش كودك   

  سالم إلسيد جعفر شيخ ا
ــشورات     ــران، من ــة، طه ــة الثاني ــرأالطبع  ص، ٢٢٩ش، .ه ١٣٧٠، يمي

  .فارسية بال
 األطفال تأديب  

  .بالفارسية  ،إيران
 داب الكبارآر بالصغا تأديب  

  بو مريم مجدي فتحي السيد أ
  .ص ٧٣م، ١٩٩٢ = ه١٤١٢، طنطا، دار الصحابة للتراث، ىاألولالطبعة 

دب الدنيا والدينأديب الناشئين بأ ت   
  ندلسي أل بن محمد بن عبد ربه اأحمد

   سليم إبراهيممحمد :تحقيق 
   .القاهرة، نشر مكتبة القرآن

  ح لهمئ في النصااألطفالتحفة   
  البهاونگريإسماعيل  غالم علي 
   .راتيةچالهند، بالك



------------------------------١٧٣  

 على استعمال المرحاضاألطفال تدريب    
  أولف رامسي. د

  السعد  أبو عماد: ترجمة 
  .ص٧١م، ١٩٩١ = ه١٤١١، بيروت، الدار العربية للعلوم، ىاألولالطبعة 
طفال لألاالجتماعيةة  التربي  

  اليس ويتزمان 
  فؤاد البهي : ترجمة 

القــاهرة، مكتبــة النهــضة المــصرية باالشــتراك مــع مؤســسة فــرانكلين  
  .م ١٩٥٥للطباعة والنشر، 

 ساس بناء األأ للطفل اإلسالمية التربيةةم   
   مصطفى عيسى أحمد

  .م ١٩٨٥ القاهرة، ،عجاز الطبي في القرآن الكريمإلمؤتمر ا: في 
 للطفل والمراهقاإلسالمية التربية   

  محمد جمال الدين علي محفوظ
  .م ١٩٨٦دار االعتصام، 

 واللعباإلسالمية التربية    
  م شفق أ

  .٣٦ ص )م ١٩٨٤ /٦( = )ه١٤٠٤ /٩ (٧٦مجلة الرائد، العدد 



١٧٤------------------------------   

 األطفال تربية   
  عبد العزيز نظمي . د

  .ص ١١٠م، ١٩٠٣مطبعة الجمهور، 
األطفال ة تربي  

   .، بالفارسيةإيران
طفال در مدارسأ ة تربي  

  مؤسسة خاور
  .طهران، بالفارسية 

 سالم في اإلاألطفال تربية   
  حبشي فتح اهللا الحفناوي

  .ص ١٤٢االسكندرية، المركز العربي للنشر، 
 وتطبيقاًسالم مبدأً في اإلاألطفال تربية    

  سميرة فياض . د
 = )ه١٤٠٣ /٦( ٥عـشرون، العـدد     سالم، المجلد الـسابع وال    مجلة هدى اإل  

  .٢٢ ص )م١٩٨٣(
 في البيت والروضة.. سالم  في رحاب اإلاألطفال تربية   

  محمد حامد الناصر،خولة عبد القادر درويش 
ص ٤١٧ ،ه١٤١٢ة، مكتبة السوادي، الطبعة الثانية، جد.  



------------------------------١٧٥  

 ة في ضوء القرآن والسنّاألطفال تربية   
  يوسف علي بديوي،محمد محمد قاروط

  ، دمشق، منشورات دار المكتبي ىاألولالطبعة 
 األطفال تربيةة مجهولي الهوي   

  صالح بن حمد العساق . د
ــي للدراســات ا  ــالمركز العرب ــشر ب ــدريب ألالريــاض، دار الن ــة والت مني

   .م١٩٨٩ = ه١٤٠٩بالرياض، 
 دراسة( التربية بين الطفولة والمراهقة (   

-١٢/١٤٠٤/ ١٥ ( ٤٥رابعة، العدد مجلة سروش للعالم العربي، السنة ال
  .٥٠ ص )ه١٥/١/١٤٠٥
تربيت در خانه ومدرسه    

  . بالفارسية ي دخانياتيعل: ترجمة
يسالمإيجاد رغبت تعليم وتربيت إز راه أ كودكان ي تربيت دين   

  . بالفارسية يمحمود حكيم
 ىاألول التربية السليمة للطفل في سنواته   

  موريس بييرجيرون  موريس لين،
  سميح شيا : ترجمة 
، دمـشق، دار عـالء الـدين للنـشر والتوزيـع والترجمـة،              ىاألولـ الطبعة  

  .ص ١١٩م، ١٩٩٣



١٧٦------------------------------   

تربية الطفل    
  سروبيان . د

  .ص١٠٤ة، بيدالمطبعة األ
تربية الطفل    

  محمد عبد الحميد. د
  .م ١٩١٤مصر، 
،١١٠٠ تربية الطفلة وسيلة عملي   

  آن باكوس
  .ص ٢٥٣راشة للطباعة والنشر والتوزيع،  لبنان، دار الف-بيروت 

سالم تربية الطفل في اإل   
  عزت جرادات 

  .ص ٣٧م، ١٩٨٣سالمي، عمان، المركز الثـقافي اإل
سالم تربية الطفل في اإل   

  مركز الرسالة 
  .ص ١١٥، ه  ١٤١٨، قم، ىاألولالطبعة 

تربية الطفل المسلم    
  مركز البحوث بكلية التربية بأبها 

  . السعودية، مركز البحوث، كلية التربية -أبها 



------------------------------١٧٧  

تربية الطفل واآل ثار النفسينة لحياة التدي   
  عبد الرحمن عيسوي 

 ) ه١٤٠٢ /٧ (٢١١سالمي، السنة الثامنـة عـشر، العـدد         إلمجلة الوعي ا  
  .١٠٠ص 
سالمة في اإلت تربية الطفل ورعاي   

  عبد الرزاق الصفار
  حلقة بناء الطفل في الخليج : في 

  .م ١٩٧٩البصرة، جامعة البصرة، 
تربية الطفل والعناية بالحامل والوليد    

  صبيح قتيبة الجزار. د
  .ص ٣٥٥م، ١٩٩١ = ه١٤١١الطبعة الثانية، بيروت، دار النفائس، 

تربية الطفل والمراهق   
  لبيب بيضون 
  .٦٦ ص ) ه١٤٠٧ /٩،٨( ١٢ العدد ) دمشق( اإلسالميةمجلة الثـقافة 

ة للطفل التربية الفكري   
  تي الفضل عزّ أبو .د

ــة  ــالطبع ــ ىاألول ــروت، دار المحج ــضاء، ، بي م، ١٩٩٢ = ه١٤١٣ة البي
  .ص ١٦٠



١٧٨------------------------------   

تربيت كودك    
   طاهايي هفاطم

عــالم إلمــة اة الثـــقافية التابعــة لمنظّ، طهــران، المعاونيــىاألولــالطبعــة 
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٠سالمي، اإل
 سالمإز ديدگاه أ تربيت كودك   

  مجيد رشيد پور
 ه١٣٧٨مـين،   بـاء والمعلّ  آل ا لجنـة الطبعة السادسة، طهـران، منـشورات       

  .ص، بالفارسية ١٣٩ش، .
كودكي تربيت مذهب    

  ي زنجانروديسيد مجتبى موسو
  . ص، بالفارسية ٨٠الطبعة الثالثة، قم، منشورات ميثم التمار، 

كودكيخالقأ وي تربيت مذهب   
   نور اهللا يفاطمه حاج

 .ه ١٣٦٩ /١٠/ ٢٩-١٧،  سالمي المرأة في النظام اإل    ة مكان بيانمعرض  
  .ص، بالفارسية٣١ش 
 سرة في األاألطفال تربية مشاعر   

  إ كولتشيتسكايا . ي 
  سيف  أبو عبد المطلب. د: ترجمة
  .ص ١٣٢م، ١٩٩٧، دمشق، دار عالء الدين، ىاألولالطبعة 



------------------------------١٧٩  

تربية الناشئة في ضوء السيرة    
  نصاري  األإبراهيمعبد اهللا 

  ة في القاهرة بحث مقدم للمؤتمر الرابع للسيرة والسنّ
  .ص ٧٧سالمي، حياء التراث اإلإدارة إ، قطر، ىاألولالطبعة 

ّة تربية الناشئة في ضوء السيرة والسن   
  بهشيمحمد علي األ

 = )ه١٤٠٣/ ٢، ١ ( ١٢٣-١٢١ عشر، العـدد     ةمجلة االيمان، السنة الثالث   
  .٤١ ص )م ١٩٨٣/ ٢ (  =)ه١٤٠٣/ ٤( ،٨  ص)م ١٩٨٢/ ١٢، ١١(
 اإلسالمية تربية النشىء في ضوء القيم   

  علي علي مصطفى . د
  .٢٠١، ص ه١٤٠٨ /٤مجلة القافلة، 

سالم تربية النشىء في ظل اإل  
  محمود محمد عمارة 
  .ص ١٦٦م، ١٩٨٣القاهرة، دار االنصار، 

ة للطفل في الوطن العربي التربية النموذجي   
   فالتة إبراهيم.  د،د اهللا خوجعب. د

منيـة  الطبعة الثانية، الرياض، دار النـشر بـالمركز العربـي للدراسـات األ        
  .ص ١٣٥م، ١٩٩٠ = ه١٤١٠والتدريب بالرياض، 



١٨٠------------------------------   

كودكاني تربيت وباز ساز    
   ي قائميعل. د

  .ص، بالفارسية ٣٣٢ش،  .ه١٣٧٤ميري، أالطبعة التاسعة، طهران، منشورات 
دانية والمزاجية للطفل التربية الوج   

  جورج مو 
  منير العصرة،نظمي لوقا : ترجمة 

  .م ١٩٧٨القاهرة، الجمعية المصرية لنشر الثـقافة والمعرفة العالمية، 
كودكاني تربيت وناسازگار    

   ي كاظميعل
  .بالفارسية 

 األطفال التضامن عند   
  سالمة الفخري

  .م ١٩٧١د، مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغدا
 األطفال تعديل سلوك   

  محمد فرغلي فراج وآخرون 
   .م١٩٧٦دار المعارف المصرية، 

تكوين شخصية طفلك    
  ماجي جونز 



------------------------------١٨١  

   مركز التعريب والبرمجة:ترجمة
  .ص٩٦م، ١٩٩٨ = ه١٤١٨، بيروت، الدار العربية للعلوم، ىاألولالطبعة 
 رسالة ماجستير( التلفزيون وتربية الطفل المسلم(  

  .ص ١٥٠عالية محمد اسكندر الخياط 
تنشئة الصغير    

  كنيب. د
  .م ١٨٩٩، زلبنان، مطبعة االر -جونية
 االجتماعية تنشئة الطفلسالمة في ظل اإل والخلقي   

  فخرية جميل حافظ الطائي
  داب آل كلية ا- الجامعة المستنصرية)بغداد( مجلة آداب المستنصرية

  .٣٣٩، ص )م ١٩٨٢ ( ٦ السنة السادسة، العدد 
 وظيفة المدرساألطفال تنمية القيم الخلقية عند    

  محمد سليمان شعالن 
  .م ١٩٦٤/ ٣مجلة الرائد، 

سالم للطفولة توجيهات اإل   
  عباس محجوب 

ــار اإل  ــة من ــدد   مجل ــرة، الع ــسنة العاش ــالم، ال / ١( = ) ه١٤٠٥/ ٤ ( ٤س
  .٨٦ ص )م١٩٨٥



١٨٢------------------------------   

 أ ثالث خطوات لتكوينةسرة قوي   
  ريتشارد آير ليندا،

   رموأحمد: ترجمة 
  .ص١٧٣م، ٢٠٠٥، منشورات دار عالء الدين، ا سوري-،دمشقىاألولالطبعة 
 نگشت مي مكد؟ ناخن مي جود؟أ چرا كودكم دروغ مي گويد؟   

  عباس فرهاد ثابت
  .ص، بالفارسية ١١٤ش، ١٣٧٧الطبعة السادسة، چاپار فرزانگان، 

؟ چگونه با كودك خود بازى كنيم   
  ندرا تايزش سا

  سيامك رضا مهجور . د: ترجمة 
  .ص، بالفارسية ١٤٦ش، .ه ١٣٧٣سوة، أ، شيراز، ىاألولالطبعة 

چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم ؟   
  عبد اهللا ناصح علوان 

  يأحمدعبد اهللا :ترجمة 
  .ص، بالفارسية ٥٠٧، طهران، منشورات احسان، ىاألولالطبعة 

؟ چگونه كودك را بخوابانيم   
  پني هيمز

   يپروين قائم: ترجمة 
  .ص، بالفارسية ١٩٢ش، .  ه١٣٨٣، طهران، معيار علم، ىاألولالطبعة 



------------------------------١٨٣  

 ز سخنان چهارده معصومأ حديث تربيت كودك   
  منشورات پيام آزادي : جمع 

  .ش، بالفارسية .ه ١٣٦١، ىاألول الطبعة 
    روايات در زمينـه كـودك       يگزيده موضوع :  حديث رويش 

   ووتربيت ا
  يبو القاسم حسينأ

، طهــران، منــشورات وزارة التربيــة والتعلــيم، مؤســسة  ىاألولــالطبعــة 
  .ص، بالفارسية ٣٧٤ الثـقافية، تمنادي تربي
 الطفل واالنفتاح على المجتمع:  خاطرة في التربية   

  أبو عصام 
  .٤٦ ص )م١٩٨٤/ ٣(  =)ه١٤٠٤/ ٤ ( ٧٣مجلة الرائد، العدد 

 لطفل والسؤالا:  خاطرة في التربية  
   فوزيأحمد. د

  .٤٥ ص )م ١٩٨٧/ ٧ (  =)ه١٤٠٧/ ١١ (١٠١مجلة الرائد، العدد 
اهللا إلى  خذي بيد طفلك  

  حامد عبد الخالق حامد
  .ص ١٠٣م، ١٩٨٨القاهرة، دار البشير، 

 طفالخالقيات لألح واألئفي النصا( در آداب(  



١٨٤------------------------------   

  ي البهاونگري غالم عليالمولو
  .الهند، بالگجراتية 

طفلك حتى الحادية عشر: ستور األم  د  
  بنجامين سبوك

  محمد نظيف: محمد المعلم، مراجعة : ترجمة 
  .م١٩٦٠نجلو المصرية، القاهرة، مكتبة األ

 داألوال واألطفال دليل تربية   
  هدى ناصر: اعداد 

  .ص ٣٤٣م، ٢٠٠٢ لبنان، منشورات دار الراتب الجامعية، -بيروت 
ل المسلم دور البيت في تربية الطف   

   شنتوت أحمدخالد 
  .م ١٩٩٠الطبعة الثالثة، جدة، دار المطبوعات الحديثة، 

سالم ذاتية الطفل والنظرية التربوية في اإل   
  محمود قنبر

  .٩٠ص  )م ١٩٨٤/ ٩ ( ٤المجلة العربية للتربية، تونس، السنة الرابعة، العدد 
رشد، تربيت وآموزش كودك    

  ما شاء اهللا برتون 
  .ص، بالفارسية١٤٦ش،  .ه١٣٧٥رديبهشت، أ، طهران، منشورات ىاألولة الطبع



------------------------------١٨٥  

 اإلسالميةطار التربية إ رعاية الطفل في   
  عمر فروخ

 ربيـع الثـاني     ٩ -٦: ظبـي    أبـو    ،سـالم حلقة رعاية الطفولة فـي اإل     : في  
  .م ١٩٨٢فبراير  = ه١٤٠٢
ر الحب رعاية الطفل وتطو  

  جون يولبي 
  ون محمد خيري وآخر: ترجمة

   .م١٩٦٠القاهرة، دار المعارف، 
رعاية فطرة المولود وتنمية مواهبه وملكاته    

  متولي موسى 
  .٤٥ ص )م ١٩٨٧/ ١٢(= ) ه١٤٠٨/ ٥( ١٠٥مجلة الرائد، العدد 

سالد رفتار با خر   
  يام ديويد رمي. د

   ي زهرا معتمد.د: ترجمة
  . بالفارسية ص،٩٧ش،  .ه١٣٧٥لك،  كلالطبعة الثانية، طهران، منشورات 

 كودكبا رفتار    
   يزهرا معتمد. د

ص، ١٣٥ش،  . ه ١٣٧٣الطبعة الخامسة، طهران، منـشورات لـك لـك،          
  .بالفارسية 



١٨٦------------------------------   

رفتار كودك    
   لوئيزا سميس،ايليگ، فرانسيس

  .ش، بالفارسية ١٣٤٥منشورات آوارگان، انديشه، 
رفتار من با كودك من   

  جواد فيض. د
  .ص، بالفارسية ٣٩٠ش، ١٣٧٤ اساطير، الطبعة الثالثة، منشورات

الزاجرة للصغار عن معارضة الكبار   
  جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري

  .مخطوط في المكتبة المرعشية في قم
وپرورش كودكي زندگ   

  شكيباپور: ترجمة
  .بالفارسية 

وتربيتهماألطفالسالم في رعاية  سبق اإل    
  تماضر علي 

  .) ه١٤٠٨/ ١ ( ١٢٠المجلة العربية، العدد 
السراج المنير للولد الصغير   

  .، الجزء الرابعه١٨٨١بيروت، 
رةات الطفل منذ الوالدة حتى نهاية الطفولة المتأخّ سلوكي   



------------------------------١٨٧  

  أوجيني مدانات، برزة كمال
  .م ١٩٩٤ للنشر والتوزيع، يعمان، دار مجدالو

 األطفال سوء معاملة  
  فاروق مساهل. د

  .٧٣ ص )م ١٩٨٥ /٣( = )ه١٤٠٥ /٦( ٥٤امسة، العدد ة، السنة الخممجلة األ
 األطفال سؤال وجواب ونصائح في تربيةمن الناحية العضوي ةة والنفسي   

  مهدي عبيد 
  .م ١٩٨٤دمشق، دار الرشيد، 

 ـ  ي إ  رفتار ي بر جلوه ها   ي شرح  بـا كودكـان     +يمام خمين
   ونوجوان

  يمحمد رضا مطهر
  .بالفارسية ، ٢٩، ص ١٠مجلة ديدار آشنا، العدد 

الصغير في كنف رحمته    
  بركات عبد الفتاح دويدار. د

  .١٢ ص ) ه١٤٠٦ /٣( ٩سالمي، السنة االربعون، العدد مجلة التضامن اإل
 اإلسالمية صورة الطفولة في التربية   

   ياسين الخطيبإبراهيم محمد الزبادي،أحمد
  .ص ١٠٨م، ١٩٨٩عمان، دار المستقبل، 



١٨٨------------------------------   

والتربية الطفل بين الوراثة    
  محمد تقي فلسفي الشيخ 

  فاضل الحسيني الميالني السيد : ترجمة 
  .م، مجلدان١٩٨١ = ه١٤٠١، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ىاألولالطبعة 
الطفل تنشئته وحاجاته    

  يهدى محمد قناو
  .م ١٩٨٣القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، 

الطفل في التراث   
  حسين علي محفوظ 

  .١٦٤م، ص ١٩٨٤، ٦و٥د، العد)بغداد(التراث الشعبي مجلة 
 اإلسالمية الطفل في الشريعةة ومنهج التربية النبوي   

  سهام مهدي جبار 
  .ص ٥٥١م، ١٩٩٧ = ه١٤١٧، بيروت، المكتبة العصرية، ىاألولالطبعة 

 اإلسالمية الطفل في ضوء التربية   
  عصام عيتاوي 

   .ص١١٠م، ١٩٨٤ = ه١٤٠٤بيروت، مؤسسة الوفاء، 
    الطفل المثالي  :  ه والعناية به في الـصحة      تربيته وتنشئته ونمو

   األطفال، أمراض وتشوهات والمرض



------------------------------١٨٩  

  محمد نبيل النشواني . د
  .ص ٣٥٢م، ١٩٨٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، ىاألولالطبعة 

نشأته، رعايته، أحكامه:سالم  الطفل المثالي في اإل    
  عبد الغني الخطيب 

  .ص ١٥٢م، ١٩٨٠سالمي، شورات المكتب اإلبيروت، من
الرشد إلى  الطفل من المهد  

   أحمدمحمد خلف اهللا . د
  .م ١٩٣٩القاهرة، 

 ه وتربيتهوؤنش:  الطفل   
   في مؤسسة البعثة األطفالقسم 

  محمد باقر حجتي . د: تقديم 
  .ص ٣٩٠، ه١٤١٠،طهران، مؤسسة البعثة، ىاألولالطبعة 

 ميةاإلسال الطفل والتربية   
  محمد توفيق المقداد 

  .ص ٣٨م، ١٩٨٠ = ه١٤٠٠سالمي، بيروت، دار التوجيه اإل
ّه  طفلك وفن  

   لديفنفكتور لو
  سامي علي الجمال: ترجمة

   .االجتماعيةعلى لرعاية الفنون واالداب القاهرة، المجلس األ



١٩٠------------------------------   

أنسان وإل طفولة ايتها في التربيةهم   
  آمال عبد الرحمن

  .٣٢ ص )م ١٩٨٦ /٤( = )ه١٤٠٦ /٨( ٦٨نة السادسة، العدد ة، السممجلة األ
سس تربية الطفلأسالم مكانتها و الطفولة في اإل   

  حسن مال عثمان 
  .ص ١٦٨م، ١٩٨٢الرياض، دار المريخ، 

 اإلسالمية الطفولة في منظور التربية العربية   
  نجم الدين علي مردان 

  .١٥ ص ،م١٩٨٣ ٨مجلة رسالة الخليج، العدد 
الطفولة معبر الشباب   

  الطيب سالمة 
   التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلم اإلسالميةالندوة : في

  .م١٩٨٢تونس، القيروان، ديسمبر 
العقيدة الدينية وأثرها في تربية النشئ    

  محمد غالب 
  .م ١٩٦٨/ ٤مجلة األزهر، 

علم التربية وسيكولوجية الطفل   
  انيعبد العلي الجسم. د

  .ص ٢٢٤م، ١٩٩٤ = ه١٤١٤، بيروت، الدار العربية للعلوم، ىاألولالطبعة 



------------------------------١٩١  

 سالم بقوى المعرفة عند النشئعناية اإل  
  سعيد صوابي
  .١٢٤م، ص ١٩٨٨، ١١سالم، العددمجلة منبر اإل

فنون تربيت كودك    
   آباديعبد اهللا شفيع . د

  .لفارسية ش، با .ه١٣٥٨، منشورات شركت سهامي چهر، ىاألولالطبعة 
 األطفال في تربية  

  حبيب. د
  .٥٢ ص )م ١٩٨٦/ ١١ ( = ) ه١٤٠٧/ ٣ ( ٩٤مجلة الرائد، العدد 

القدوة وأثرها في بناء شخصية الطفل   
  ي محمد رجاء حنفي عبد المتجلّ

= ) ه١٤١١/ ٦ ( ٦٠السنة الرابعة عشر، العدد ) البحرين ( مجلة الهداية 
  .٨٤ ص )م ١٩٩١/ ١(
ءىرها في تربية النش القدوة ودو   

  بريكان بركي القرشي
  .ص ٢١٠، ه١٤٠٥الطبعة الثانية، مكة المكرمة، منشورات المكتبة الفيصلية، 

األطفالب االعتناء بتربية  كتي  
   .نشرته شركة قيقوز للمنتجات الغذائية الصحية



١٩٢------------------------------   

كنترل وپيشرفت رشد در كودكان خردسال    
  جليف، پاتريس جليف . ب . د

   ي خسرو شفق:ترجمة 
  .ص، بالفارسية ١٩١ش،  .ه١٣٧٢، طهران، ىاألولالطبعة 

كودك، بزرگساالن، همساالن    
  ليزينا . آ . ام 

  محمد جعفر مديرنيا . د: ترجمة 
  .ص، بالفارسية ٢٧٢، ه١٣٧٥ نو، ي، طهران، منشورات دنياىاألولالطبعة 
كودك خود را بيازماييد   

  ميريام استوپارد . د
  يوين بلورچپر: ترجمة 
ش،  .ه١٣٧٧مين، باء والمعلّ اآللجنة، طهران، منشورات    ىاألولالطبعة  

  .ص، بالفارسية ١٨٤
ي كودك وتربيت خانوادگ  

   محدث يسيد عل. د
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٠ زمين، إيران، منشورات ىاألولالطبعة 

كودكان خود را بشناسيم    
   زاده يوال ،يكالنتر:ترجمة 

   .بالفارسية



------------------------------١٩٣  

 آزاد ومستقل تربيت كنيميكودكان    
  نيل . اس . آ 

  افان عبدالرضا صر: ترجمة 
ص، ٢٧٠ش،  .ه١٣٧٦الطبعــة الثالثــة، طهــران، منــشورات دســتان،     

  .بالفارسية 
كه مى خواست همه چيز را بداند ي كودك   

  ش دانش نيا يوپر
   .، بالفارسية٣٠، ص ٤مجلة موعود جوان، العدد 

؟فالكمطأفون مع  كيف تتصر   
  سلون . هاوردان . د

  عبد اهللا القروص : ترجمة
  .ص ١٥٦م، ١٩٩٨ = ه١٤١٨، بيروت، دار الصفوة، ىاألولالطبعة 

؟ي طفالً كيف ترب   
  محمد زياد حمدان 

  .دار التربية الحديثة
ّأمون  كيف تعل؟ل المسؤوليةطفالكم تحم    

   ريتشارد آير،ليندا
   رمو أحمد: ترجمة 

  .ص ٢٠٣م، ٢٠٠٥، منشورات دار عالء الدين،  سوريا-ية، دمشقالطبعة الثان



١٩٤------------------------------   

ّ؟طفالكم الفرحأمون  كيف تعل   
   ريتشارد آير،ليندا

   رمو أحمد: ترجمة 
  .ص١٨١م، ٢٠٠٤، منشورات دار عالء الدين،  سوريا-دمشق الطبعة الثانية،

ّ؟خرينآلطفالكم مراعاة اأمون  كيف تعل    
   رتيشارد آير،ليندا

   رمو أحمد: ترجمة 
  .ص١٩١م، ٢٠٠٤، منشورات دار عالء الدين،  سوريا-الطبعة الثانية، دمشق

ّ؟مين طفلك الكالم كيف تعل   
  فرانسوا إيتيان . د

  امة معصومة علّ: ترجمة
علمــي للمطبوعــات، ، بيــروت، منــشورات مؤســسة األىاألولــالطبعــة 

  ص١٢٨، ه١٤٢٩= م ٢٠٠٨
؟ر سلوك طفلك كيف تغي    

   محمد ديماس
  .ص ١٠٣م، ١٩٩٩ = ه١٤٢٠، بيروت، دار ابن حزم، ىاألولالطبعة 

؟ كيف تفهمين شخصية طفلك    
  خليل وديع شكور

  .م ١٩٩٤عالم الكتب، 



------------------------------١٩٥  

ّرين لطفلك نوماً هادئاً ؟ كيف توف  
  آمال عبد الرحمن محمد 

  .٣٤، ص٤٥ة القطرية، المجلد الرابع، السنة الرابعة، العدد ممجلة األ
ّتربية أوالدنا من القران الكريمم كيف نتعل    

  ابن عكا 
  .٤٢ ص )م ١٩٨٢/ ٩ ( = ) ه١٤٠٢/ ١١( ٥٩العددمجلة الرائد، 

  ٣٨ ص )م١٩٨٢/ ١١(=  ) ه١٤٠٣/ ٢ ( ٦١والعدد 
  ٣٥ ص )م ١٩٨٣/ ١٠(=  ) ه١٤٠٤/ ١ ( ٦٩والعدد 
  .٤١ ص )م ١٩٨٣/ ١١(=  ) ه١٤٠٤/ ٢( ٧٠والعدد 

؟ طفالناأي  كيف نرب  
  إسماعيل  الدين محمد عماد

  .م ١٩٧٤القاهرة، دار النهضة العربية، 
؟طفالناأي  كيف نرب   

  .محمود مهدي استانبولي
 األطفال كيف نساعدة ؟ على تنمية قيمهم الخلقي  

  شلي مونتاجيو 
  سامي علي الجمال : ترجمة 
  .القاهرة 



١٩٦------------------------------   

ّ؟م أطفالنا طرق التفكير كيف نعل  
  ايجرونيموريزا فوي ديشوريه، ت. ميرناب .د

   رموأحمد: ترجمة 
م، ٢٠٠٢، منـشورات دار عـالء الـدين،       سـوريا  -دمشق ،ىاألولالطبعة  

  .ص ١٩٥
 ؟األطفال كيف نفهم سلوك   

  جرترود دريسكول 
  رشدي فام : ترجمة 

  .م ١٩٦٤القاهرة، دار النهضة العربية، 
ّمن الحياةىاألول خالل السنوات الثالث األطفالم  كيف يتكل    

   بيسك -كاثي هيرش . درتا مكنك غولنكوف،روب. د
   رمو أحمد: ترجمة

  .ص ٢٧١م، ٢٠٠٤، دار عالء الدين،  سوريا-الطبعة الثانية، دمشق
ً؟ كيف ينشأ الطفل مسلما    

  عادل حافظ عثمان 
  .٨٥، ص ٢٠ة القطرية، المجلد الثاني، السنة الثانية، العدد ممجلة األ

ً؟ كيف ينشأ الطفل مسلما    
  .٨٥، ص ٢٠ة القطرية، المجلد الثاني، السنة الثانية، العدد مألة امجل



------------------------------١٩٧  

درباره تربيت فرزنداني گفتارهاي    
  بو تراب باقر زاده أ

  .بالفارسية 
   نكـار  ستار الجهل واتجاهات التجاهـل واإل أ محاوالت الزالة

    وتربيتهماألطفالسالمي في رعاية للفكر العربي اإل
  عيسى الجراجرة 

  . ٢٢٣ص ) م ١٩٩٠ /٦( ٩٣تربية، السنة العشرون، العدد مجلة ال
اخالق در كودكي مراحل شكل گير    

   يعبد العظيم كريم
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٣منشورات تربيت، 

أ مراحل العمر ونسان في حياة اإلىاألولة السنوات همي   
  محمود سامي عبد الجواد

 طفالناأ لتربية اإلسالمية المرتكزات   
  هير بيطار ز. د

  .٤١، ص ٣مجلة الغدير، العدد 
نآ القر لخطّاألطفال  مس   

  الميرزا محمد بن سليمان التنكابني 
ة في حياة طفلك مشكالت تربوي   



١٩٨------------------------------   

  محمد رشيد العويد 
اء، دار ابــن حــزم،  لبنــان، دار حـو -الطبعـة الثانيــة، الكويـت، بيــروت   

  .ص ٨٠، ه١٤١٥
  اإلسالميةمعالم التربية  

   محمد تقي مدرسيالسيد
  .ص١٤٤، ×، طهران، دار محبي الحسينىاألولالطبعة 

 األطفال معاهد تربيةقبل السن ة المدرسي   
  فاضل الجمالي 

  .م ١٩٤١بغداد، مجلة المعلم الجديد، الجزء الرابع والخامس، 
سالمي للطفولة واتجاهات التربية الحديثة المفهوم اإل   

  محمد سالمة آدم 
  .١٩م، ص ١٩٨١، ٥٢ل، السنة الخامسة، العدد مجلة الفيص

 أ مقتطفات منالمرأة، الشباب، ، التربية:ام حسين فيحاديث صد 
التاريخ، القيم الجديدة،ة، الدين والتراثالوطنية القومي  

  .ص ١٩٠م، ١٩٧٩بيروت، دار الطليعة، 
ّمني حرفاً صرت له عدوا من عل  

  النجا  أبو  شيرين.د
  .م ١٩٩٦/ ٦/ ١٧  روز اليوسف،مجلة



------------------------------١٩٩  

    بن الجـوزي ا من مالمح الفكر التربوي عند االمام أبي الفرج :
   تربية الطفل

   عبد العالإبراهيمحسن 
  .٢١م، ص ١٩٨٤، ١٣مجلة رسالة الخليج، السنة الرابعة، العدد 

من يعيننى ؟   
   )برارأم أ(الهام باقر

  . ىاألولالطبعة 
من يهديني    

  )برارأم أ(  إلهام باقر
  .ص ٤٠م، ١٩٩٢ = ه١٤١٣، بيروت، دار الهادي، ىاألولطبعة ال
  ة في تربية الطفل المـسلم وطـرق عالجهـا           المؤثرات السلبي

  )رسالة ماجستير(
  عائشة عبد الرحمن سعيد الجالل

  .ص  ٥٧٣، ه١٤٠٥ كلية التربية، - اُم القرىجامعة 
 األطفال نصائح   

   بن محمد حسين يخان ناصح البروجردإسماعيل 
   .ه١٣٤٣كرمانشاه، 

نظرات في تربية الجيل المقبل    



٢٠٠------------------------------   

  اسامة  أبو رشيد
  .١٣ ص )م١٩٨٥ /٩(= ) ه١٤٠٦ /١( ٨٤مجلة الرائد، العدد 

نظرة اإل ةسالم لحاجات الطفل التربوي   
  عبد الرسول الزرقاني 

ــدد      ــرة، الع ــسنة العاش ــالم، ال ــار االس ــة من / ٦(= ) ه١٤٠٥/ ٩ ( ٩مجل
  .١٢٠ ص )م١٩٨٥
صالحهاإ وطريقة األطفالائص  نق   

  محمود مهدي استانبولي 
  .ص ٣٦م، ١٩٥٦دمشق، 

در تربيت كودكاني نقش آزاد    
  يسيد محمد بهشت

ثـار الـشهيد بهـشتي،    آ، طهران، منشورات مؤسـسة نـشر       ىاألولالطبعة  
  .ص، بالفارسية ١٨٦
كودك ي در تربيت عقالني وخود نظم جويي نقش خود رهبر 

  )مجموعة مقاالت(
   يعبد العظيم كريم

ــة،    ــة، منـــشورات تربيـ ــة التربيـ ــاني لمكانـ ــى الثـ ش،  .ه ١٣٧٠الملتقـ
   .بالفارسية



------------------------------٢٠١  

كودكان ونوجوانانيو به تربيت دينن ي نگرش   
  سيد محمد رضا عالء الدين 

  .ص، بالفارسية ١٥٩، اصفهان، منشورات پيام صادق، ىاألولالطبعة 
األطفال صناف عند نمو التأليف الجمعي أو تضمين األ  

  سالمة الفخري
  .م ١٩٧٢مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد، 

علم النفس الحديث بتربية الطفل على الدين وأخيراً أقر    
  ليلى حسني 

  .٨٤، ص ٦٩ة القطرية، المجلد السادس، السنة السادسة، العدد مألمجلة ا
كودكاني در تربيت ديني هشتاد نكته تربيت    

  يعظيم كريمعبد ال
  . بالفارسية ،١٠مجلة التربية، السنة التاسعة، العدد 

يولد على الفطرة    
   .٨٨، ص ١٠ة القطرية، المجلد الثاني، السنة الثانية، العدد مة األمجلّ

  

  مـسلمان در    يصالحات اجتمـاع  إزنان و پرورش   آموزش و 
  يهند استعمار
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  گيل منيالت 
ص، ٣٧٦، نيويورك،منـــشورات جامعـــة اكـــسفورد، ىلـــاألوالطبعـــة 

  .انجليزى مترجم للفارسية 
 بعاد الحضارية للتعليم النسوي المهنـي فـي الخلـيج فـي             األ

أقطار العراق والكويت والبحرين، في يحيـى فـايز الحـداد           
  ، المرأة والعمل)محرر(

  علي حسين الجابري
-٢٤ يـرة العربيـة   المؤتمر االقليمـي الثالـث للمـرأة فـي الخلـيج والجز           

  ظبي  أبو -١٩٨٤ /٢٧/٣
    .م١٩٨٥ ،الكويت، لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية

اتفاقية عدم التمييز في التربية والتعليم    
  مركز الوثائق والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم

   .م١٩٦٢القاهرة، 
 استاذ المرأة   

   البنجاني محمد بن سالم الكرادي
  .ص ٢٧١م، ١٩٥٠عدن، مطبعة الكمال، 

سالم وتعليم المرأة  اإل  
   النعمة إبراهيم

  .٨٠، ص)ه١٤٠٢/ ٧ (،٢١١مجلة الوعي االسالمي، السنة الثامنة عشر، العدد 
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 اإلي المرأة سالم يرب  
  أبو بكر الجزائري

  . ه١٤٠٧ الهند، نشرة الجامعة السلفية، -بنارس 
 المرأة المسلمة ضواء على تعليمأ   

  منير محمد نجيب غضبان : عدادإ
، المركز العالمي للتعليم اُم القرىمة، جامعة ، مكة المكرىاألولالطبعة 

  .ص ٤٧م، ١٩٨٣سالمي، اإل
 بحث االستثمار في مجال تعليم المرأة المصرية   

  يمن المهدي أ
    .م١٩٩٨/ ٧/ ٦هرام، جريدة األ

ديب النسوانأ ت  
  . بالفارسية ،ه١٣٠٩طهران، 

 تبليغ النداء من تذكير النساء   
  أبو بكر دمباواقي 

  .ص ٧٠م، ١٩٨٠القاهرة، مكتبة مصطفى الحلبي، 
مام مؤتمر دولي بنيويورك أة  تجربة تعليم المرأة المصري  

  .م ١٩٩٨/ ٥/ ٦هرام، جريدة األ
 تدريس الرجل للنساء   

  .٧٣، ص ٢٢، العدد اإلسالميةمجلة البحوث 
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سالمي  لالنسان والمرأة في المجتمع اإلاإلسالميةربية  الت  
  م نبراس أ

   =)ه١٤٠٢ /١٠(،١٤السنة الثالثة، العدد) لندن ( مجلة طريق الحق 
  .٤٦، ص )م١٩٨٢ /٨(
رسالة ماجستير(ة في سورة النور ة المتضمنّ التربية الخلقي(  

   حسين النجار أحمدسلمى جميل 
    .ه١٤٠٦ة،  التربيكلية-اُم القرىجامعة 

 تربية المرأة بين المودودي وطه حسين   
  منيرة عبد اهللا عبد العزيز القاسم 

  . ه١٤٠٨التربية، كلية - اُم القرىجامعة 
 تربية المرأة والحجاب   

  محمد طلعت حرب 
    .ص١٤٠م، ١٨٩٩ي، القاهرة، مطبعة الترقّ

 تربية المرأة والحجاب للبنات   
  حمدي حماد صالح بك 

  . ه١٣٢٣عة الثانية، القاهرة، مطبعة المنار، الطب
 التربية النسوية   

   نجوى عيسى نشوان ،جماالت محمد مراد
  .ص ١٣٤م، ١٩٧٢ة، مارات العربية المتحدمنشورات وزارة التربية دولة اإل
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سالمي  تربية وتعليم المرأة في المجتمع اإل  
  دريد عبد القادر نوري

  .١٨٥، ص )م٣/١٩٧٩(، ١٠مجلة آداب الرافدين، العدد 
سالمي  تربية وتعليم المرأة في المجتمع العربي اإل  

ر عيد معم  
  .٧٤، ص )م١٩٨٧/ ٩( = )ه١٤٠٨/ ١(٨٣مجلة التربية، العدد 

قطار الخليج العربيأر التعليم النسوي في  تطو  
   أحمد خليل إبراهيم

  .ص ٥٣بغداد، منشورات االتحاد العام لنساء العراق، 
 ٧٩/ ٧١ -٧٠ التعليم العالي للمرأة العراقية للفترة من         تطوير- 

  م١٩٨٠
  االتحاد العام لنساء العراق 
    .م١٩٨٠بغداد، منشورات االتحاد، 

 تعليم المرأة   
  جعفر حسين 

    .ص٩٧م، ١٩٣١بغداد، مطبعة الشعب، 
تعليم المرأة بداية الطريق نحو مجتمع عصري   

  ماجدة مهنا 
  .م١٩٩٧/ ٨/ ٣٠هرام، جريدة األ
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             تعليم المرأة العربية في التـراث وفـي المجتمعـات العربيـة 
  المعاصرة

  زينب محمد فريد 
   .م١٩٨٠،  المصريةالقاهرة، مكتبة االنجلو

ماضيه وحاضره - تعليم المرأة في السودان   
  هجوة الجزولي 

  . مصور+ص ٢٧م، ١٩٧٥الخرطوم، 
جستيررسالة ما(مشكالته   تعليم المرأة في السودان(  

  محمود عبد اهللا براث 
  .ص ٧٨٠ م، ١٩٧٠ة في بيروت، مريكيبيروت، الجامعة اإل

سالم  تعليم المرأة في صدر اإل  
  .٤٩، ص )م١٩٨١/ ٢ ( ٢السنة السابعة، العدد) بيروت ( داريمجلة اإل

ة ودوره في عملية التنمية  تعليم المرأة الكويتي  
   أمل يوسف العذبي الصباح.د

  .ص ١٨٦م، ١٩٨٩، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ىألولاالطبعة 
 ؟ لماذا- تعليم المرأة   

  نولة درويش 
   .م٥،١٩٩٨ و٢، دار سينا للنشر، العدد )القاهرة(مجلة هاجر 



------------------------------٢٠٧  

 تعليم المرأة وعالقته باحتياجات العالم العربي من القوى العاملة   
 نجــاة ،لــوطن العربــيفــي مــؤتمر قــضايا تنميــة المــوارد البــشرية فــي ا

  .م ١٩٧٥المرسي السنباري، الكويت، 
    نماطـه  أ خصائـصه،  - مفهومه - التعليم المستمر مدى الحياة

  ودوره في تطوير تعلم المرأة في الدول النامية 
  مسارع حسن الراوي 
  .ص ٥٢م، ١٩٨٠تحاد العام لنساء العراق، بغداد، منشورات اإل

 المهدي العباسي  تعليم النساء وترجمة علية بنت  
  سليم عنحوري

  .١٧٠م، ص ١٩١٠مجلة المقتبس، المجلد الخامس، 
ستانة التعليم والتربية عند نساء األ  

خطاب ألقته السنيوريتا أسمير لده سوفانتس باالنجليزيـة علـى مـؤتمر         
  مريكا إالنساء في معرض كولومبيا ب
  أسمير لده سرفانتس 

  محمد ضياء : ترجمة
   .م١٨٩٨ريدة مصر، القاهرة، مطبعة ج

     ستانة العليـا، تربيـة المـرأة فـي        التعليم والتربية عند نساء األ
خطاب ألقته السنيوريتا   : سالم خصوصاً وفي الشرق عموماً    اإل
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أسمير لده سوفانتس باالنجليزيـة علـى مـؤتمر النـساء فـي            
  معرض كولومبيا بامريكا

  محمد ضياء : ترجمة
  .م ١٨٩٨القاهرة، مطبعة جريدة مصر، 

  خوان على جواز اتخاذ المجلس ألجل تعليم النسوان       تنبيه اإل
  عيان من دين اهللا تعالى الرحمن علم فروض األ

  عثمان البيلي 
  .ص ٢٠٠م، ١٩٨٤الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للنشر، 

 تنقيح البيان بجواز كتابة النسوان   
   السكندربوريأحمدوكيل 

 حكم تعليم النساء   
  ن منير محمد غضبا

  .ص٣٢م، ١٩٨٥سالمي، بيروت، دار الجيل، القاهرة، مكتبة التراث اإل
 خطاب في تعليم النساء   

  بطرس البستاني
  جان داية : لدى 

المعلم بطرس البستاني، بيروت، منشورات مجلة فكر، دراسة ووثائق،    
  .م ١٩٨١
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 مريكا لمشروع تعليم المرأة إ خمسة عشر مليون دوالر من  
  هدى توفيق 

    .م١٩٩٦/ ١٠/ ٣١هرام، دة األجري
ية لمستوى وع دراسة تحليليسرات األ وادراك رب  

  ايزيس نوار
   .م١٩٧٤راضي، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة الستزراع األ

  مـة العاملـة   ة مقارنة بين القيم لدى المرأة المتعلّ  دراسة ميداني
سـالة  ر(مة غير العاملـة فـي مدينـة الريـاض           والمرأة المتعلّ 

  )ماجستير
   الشريم إبراهيمنورة عبد اهللا 
  . ه١٤٠٤ التربية، علم النفس، ،كليةاإلسالمية  سعود محمد بنجامعة الملك

 پژوهش زن و  
  حسين غريبي 

   .ص٢٧٠ش،  .ه١٣٧٦، إيرانطهران، مركز الوثائق والبحوث العلمية في 
      ساسي في ضوء حقوقها في     صورة المرأة في كتب التعليم األ

  ة  والمواثيق الدولياإلسالميةلشريعة ا
   علي سليمان إبراهيم نجدة .د

  .ص ١٧٢م، ١٩٩٩القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 
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          ة، فـي فاطمـة    صورة المـرأة مـن خـالل الكتـب المدرسـي
  )محرر(المرنيسي 

  عائشة بالعربي
  جورج قسطنطين :ترجمة

   .مجلة صورنسائية، دمشق، دار الحصاد
في جواز الكتابة للنسوان  عقود الجمان   

  الشيخ شمس الحق الديانوي العظيم آبادي 
  .م ١٩٦١سالمي، دمشق، المكتب اإل

 عناية االسالم بتربية المرأة المسلمة   
  نصاري أقبال حسين إ

  .٨٩، ص)ه١٤٠٣ /٥ (،٢٣مجلة اليقين، السنة الواحد والثالثون، العدد 
التاسع عشر سالمي وتربية المرأة في القرن الفكر اإل   

  محروس سيد مرسي
   .م١٩٩٣القاهرة، دار المعارف، 

 تعليم المرأة؟؟..  لماذا  
   كاميليا شكري .د

    .م١٩٩٧/ ١/ ٩جريدة الوفد، 
 الكادر النسائي..  مدرسة!  
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  كرم عيسويأ
  .م ١٩٩٨/ ٩/ ٢٣هرام، جريدة األ

 اإلسالميةتعليمها وعملها في الشريعة :  المرأة   
  نصاري  األعلي بن محمد

    .ص١٠٥، ه١٤٠٦، اإلسالميةمام محمد بن سعود الرياض، جامعة اإل
سالم  المرأة العربية والتعليم في صدر اإل  

  محيي هالل السرحان
/ ٥( ٥المجلد الثالث والعشرون، الجـزء    ) بغداد  ( مجلة المعلم الجديد    

  .٦٣ ص )م١٩٦٠/ ٩ ( ٦ الجزء ١٠٨، ص )م١٩٦٠
  ّرهـا وتأثيرهـا     تأثّ - المجتمع الـسعودي     مة في  المرأة المتعل

ي فـي   نر االجتماعي والتحديث الثـقافي مع بحث ميدا      بالتغي
  )رسالة دكتوراه(مجتمع الرياض 
  حكمت العرابي 

  .م ١٩٨٢ كلية االداب،،القاهرة، جامعة عين شمس
 المرأة المسلمة ودورها التربوي   

  محمد كمال الدين 
، )م١٩٨٥/ ١٢ (  =)ه١٤٠٦/ ٤ (،٦٤لعـد   مة، السنة السادسة، ا   مجلة االُ 

  .٣٢ص 
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      ـ  المرأة وبرامج التعليم غيـر النظـامي فـي المملكـة األ ة ردني
الهاشمي  ـ المؤتمر الوطني للمـرأة األ     إلى   مة، بحث مقد ةردني :

  عاتواقع وتطلّ
  عبد الكريم عبد اهللا المؤمني 

   .م١٩٨٥عمان، االتحاد النسائي االردني العام، 
اإلسالميةتربية  المرأة وال   

  محمد خليفة االباصيري
    .بيروت، الشركة المتحدة للتوزيع

 المرأة والتعليم الجامعي   
  السعيد مصطفى السعيد 

  .م ١٩٥٥االسكندرية، 
المرأة والتعليم عند العرب   

  خليل طوطح 
  .١٦٤م، ص ١٩٢٨مجلة المقتطف، المجلد الثالث والسبعون، 

ية مصر العربية  المرأة والتعليم في جمهور  
   المركز القومي للبحوث التربوية -مصر

  .ص ١٤٢م، ١٩٨٠ القاهرة، دار العالم العربي للطباعة، 
 المرأة والتعليم في سوريا   
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  عبد الرزاق جعفر
  .ص ٦٥٧القاهرة، المكتبة الكبرى، 

المرأة والتعليم في الوطن العربي   
  ياد القزازأ

كز دراسات الوحدة العربية، العدد     مر )بيروت(مجلة المستقبل العربي    
   ) .م٨/١٩٨١( ٣٠
المرأة والتعليم في الوطن العربي   

  جيني داي
  .م١٩٧٩ المنظمة،  منشوراتباريس،

   ٢٨ -٢٧ورشـة العمـل المنعقـدة فـي       :  المرأة وتعليم الكبار 
  م١٩٩٠سبتمبر 

   .م١٩٩٢القاهرة، مركز دراسات المرأة الجديدة، 
وقافزهر واألالضياع بين األ المسلمات المغتربات و  

  محمد عبد اهللا السمان 
  .١٠ ص )م ١٩٨٨/ ٦ (٢مجلة االعتصام،المجلد الخمسون، العدد 

 رسالة ماجستير( مشكالت تعليم المرأة على المستوى الجامعي(  
  سلمى محمد البوزيكي 

  .ص ٢٥٣م، ١٩٧١بغداد، جامعة بغداد، 
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    ـ     مشكالت طلبة المدارس النسائي ـ    ة قبـل وبع ة د قـرار مجاني
   )دراسة مقارنة(التعليم 

  عبد الوهاب العيسى،هناء حسين الفلفي
  .ص ٥٩م، ١٩٧٨بغداد، جامعة بغداد، 

ّم والعمل  مشكالت المرأة العربية في التعل  
  حسن حمود 

  .ص ١١٢م، ١٩٨٢تونس، المنظمة العربية للتربية، 
 فيهمامي للمرأة والعالمةالت الخصوبة والمستوى التعلّمعد   

  عبد الخالق ذكرى 
  .ص ٤٨م، ١٩٦٤القاهرة، المركز الديموغرافي، 

ّاب في تعليم المرأة ورفع الحجاب  نزهة الطل  
   فوزي الساعاتيأحمد

  .ص ٣٨م، ١٩٢١دمشق، 
    قامة مؤسـسات   إمن أجل   :  النساء المسلمات والتعليم العالي

  منفصلة للنساء 
   أحمدأنيس 
  لدول الخليج مكتب التربية العربي : ترجمة

  .ص ١١٨م، ١٩٨٧ = ه١٤٠٧الرياض، المكتب، 
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النساء والتكي هة نحو الحياة ف والتربية الموج  
  الشيخ حسن عمر

  .ص٣٤م، ١٩٨٠عمان، منشورات دائرة التربية والتعليم، وزارة التعليم، 
  ة للتربية والتعليم وعالقتهما بمـشكالت المـرأة         نظرة مستقبلي

عملية االنصهار القومي، في مارلين نـصر       سهامهما ب إالعربية و 
)بحـوث  (المرأة ودورها في حركة الوحـدة العربيـة         ) رمحر

   )ومناقشات الندوة الفكرية
  هشام نشابة 

   .م١٩٨٢بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
              ورقة عمل حول جهود وزارة التربيـة لـدعم مكانـة المـرأة 

١٩٨٥ -١٩٨٠  
 بديع محمود مبارك القاسم،عادل     ،لطيف سعدون رشيد عبد ال    :عدادإ

   الوثاريأحمدعبد العزيز 
  .ص ٣٢م، ١٩٨١بغداد، منشورات وزارة التربية، 

  

تربيت كودكان ونوجواناني الگوها    
   نياي كريميمحمد عل

  .ص، بالفارسية ٣٩١ش،  .ه١٣٧٥، قم، طبع المؤلف، ىاألولالطبعة 
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 تربية الطفل والمراهق  
   بيضون لبيب

  .٦٦ ص ) ه١٤٠٧ /٩،٨( ١٢ العدد ) دمشق( اإلسالميةمجلة الثـقافة 
 اإلسالمية تربية المراهق في المدرسة   

  محمد جمال الدين محفوظ
  .ص٢٣٧م، ١٩٧٧القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، 

تنبيه الغالم لشيم الكرام    
  حسن الجزيري 

  .ص ٥٣، ه١٣٣٠تونس، 
توجيه المراهق   

   توم دوجالس
  محمد مصطفى الشعبيني: ترجمة

  .م١٩٦٢القاهرة، مكتبة النهضة العربية، 
           چه كنيم تا جوانان ونوجوانان گرايش بهتر وبيشتري به دين 

  پيدا كنند؟
  مهناز عباسپور

  .، بالفارسية ٤٨، ص ٩مجلة مشكاة النور، العدد 
و سيكنلوجية المراهقة للمربي  
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  بليد جلن مايزر، ستيوارت جونز
  امة  عبد العزيز سلّأحمد، الحب أبو ضياء الدين: ترجمة
  .، بغداد،مطبعة دار السالم ىاألولالطبعة 

شناخت، هدايت وتربيت نوجوان وجوان    
   يقائم. د

  .بالفارسية 
الفتيان الكشافة    

  توفيق حبيب
  .ص ٢٨٤م، ١٩٢١المطبعة المصرية، 

أ مبدن والفتيان في العراقة وتربية المراهقي تكافؤ الفرص التربوي  
   الحسين أحمدجواد 

  .م ١٩٦١بيروت، 
 شـارة  ساسـية وصـلتها بالتربيـة مـع اإل        الحقائق األ  : المراهقة

   وال المراهقين في المجتمع العربيحأل
  عبد العزيز البسام 

  .م ١٩٦٢بغداد، من مطبوعات نقابة المعلمين، مطبعة السجل، 
 المراهقون )دراسة تربوياإلسالمية وجهة النظر ة منة نفسي(   

   الراضيأحمدسمير جميل 
  .ص ١٩٥م، ١٩٨٣ = ه١٤٠٣مكة المكرمة، طبع المؤلف، مطابع التراث، 



٢١٨------------------------------   

المراهقة النصائح الموافقة في سن    
  اسكندر بن نقوال بن سمعان بن مراد البارودي 

   .بيروت
فوق برنامه در تربيت نوجواناني نقش فعاليتها    

  ژاد  ني شعارأكبر يعل
  .ش، بالفارسية .ه ١٣٧٠طالعات، إالطبعة الثانية، طهران، منشورات 

  

 في التحصيل الدراسـي للتلميـذات فـي         األطفالثر رياض   أ 
  )رسالة ماجستير( ةاالبتدائيالمرحلة 

  مضاوي راشد العقيلي
   .ه١٤٠٦ كلية التربية، - اإلسالميةجامعة الملك محمد بن سعود 

 في زيادة المحـصول اللفظـي لتلميـذات      األطفالثر رياض   أ 
  )رسالة ماجستير( في مدينة الرياض االبتدائي األولالصف 

  سماء سعيد محمد باداودأ
   .ه١٤٠٦ التربية، كلية، اإلسالميةجامعة الملك محمد بن سعود 

 إرسالة ماجستير(ة دارة مدارس الحضانة والروضة في مدينة جد(  
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  ن الدن رفاه محمد ب
   .ه١٤٠٢ االدارة والتخطيط التربوي، - كلية التربية - اُم القرىجامعة 

 ين محاضن الجيل المسلم؟أ  
  يوسف العظم 

ص٥٦، ه١٤٠٠ة، الدارالسعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة، جد.  
البرامج التعليمي طفال الرياضهة ألة الموج  

  سعدية محمد بهادر
  .م ١٩٨١ مركز بحوث المناهج،

بعض االتجاهات الحديثة في تربية طفل ما قبل المدرسة    
  سعدية محمد بهادر

  .م ١٩٧٨مركز بحوث المناهج، 
بين الكتاب ودار الحضانة    

  عيسى صبري
  .٨٤، ص ٣٢مة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العدد مجلة األ

 طفال الرياض في الكويتأ تحديد مستويات نمو  
  ة محمد بهادر سعدي

  .م ١٩٧٩مركز بحوث المناهج، 
 في فترة الحضانةاألطفال تربية    
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  متولي موسى 
   .ص١٠٨م، ١٩٩٣ = ه١٤١٣الطبعة الثانية، لبنان، الدار العربية للعلوم، 

األطفال في دور الحضانة ورياض االجتماعيةة و التربية الصحي  
  محفوظ نبيل وآخرون 

  .م ١٩٨٦عمان، دار الفرقان، 
 األطفال تعاليم الرسول في رياض  

  محمد مهدي 
  .م ١٩٥٨، ٧مجلة المعلم العربي، العدد 

  تعليم المبادئ األ خالقـي فـي مرحلـة    ة لنمو الحكم األخالقي
  )رسالة ماجستير (االبتدائي األول والصف األطفالرياض 

  عبده مصطفى قناة 
  .م ١٩٨٠ = ه١٤٠٠ردن،  األ-جامعة اليرموك، اربد 

 ييم الحالة الغذائية أل    تق    سـنوات   ٥-٢طفال الحضانة من سـن
رسالة ماجستير(ة بالمنطقة الغربية بجد(  

  سلوى عبد اهللا باجير
  .ه١٤٠٢ االقتصاد المنزلي، -ةالتربية للبنات بجد-الرئاسة العامة لتعليم البنات

 قطار  لأل-طفال ما قبل المدرسة أات الهيئة العامة بشأن      توصي
  )تقرير(ط بيض المتوس البحر األالشرقية من

  .م ١٩٦٨بيروت، اليونسكو، 
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 األطفال ثقافة الحادقة في رياض  
  محمد رضا فضل اهللا . د

  .ص ٥٣٠
الخبرات التعليمي طفال الرياضهة ألة الموج  

  سعدية محمد بهادر 
  .م ١٩٨١مذكرات غير مطبوعة، 

دار الحضانة وتربية الطفل المسلم    
  زيد  أبو  محمودأحمد

   .)ه١٠/١٤٠٧ ( ٢٧٤، العدد اإلسالميةمجلة الوعي 
  في رياض   األطفالة في تعديل السلوك عند       دراسات تجريبي 

   بدولة الكويتاألطفال
  فيوال الببالوي

، شتاء ٤، المجلد الثالث عشر،العدد   )الكويت (االجتماعيةمجلة العلوم   
  .٦٩، ص ه١٤٠٦= م ١٩٨٥
    التـي تقـدمها    االجتماعيةات   دراسة استطالعية لبرامج الخدم 

  )رسالة ماجستير( في منطقة الرياض األطفالرياض 
  دعد يوسف سعيد تسابحجي 

الدراسـات   -، كليـة االداب     اإلسـالمية  سعودمحمد بن   جامعة الملك   
   .ه١٤٠٢، االجتماعية
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    طفال الروضة ودور خدمة الفـرد المقتـرح      أ دراسة مشكالت
نة من ريـاض    قة على عي  دراسة استطالعية مطب  (حيال بعضها   

  )رسالة ماجستير () بالرياضاألطفال
  لطيفة عبد اهللا صالح اللهيب

 - االجتماعيـة معهـد العـالي للخدمـة    ل ا -الرئاسة العامة لتعلـيم البنـات       
   .ه١٤٠٦خدمة الفرد، 

   ـ دارة وتمويل ما قبل المرحلة       دراسة مقارنة إل  فـي   ةاالبتدائي
  )رسالة ماجستير(لكويت المملكة العربية السعودية ودولة ا
  عهود عبد اللطيف سليمان الشايجي

   .ه١٤٠٨ التربية، كلية، اإلسالمية سعودد بن ممحجامعة الملك 
دور الحضانة    

  فاطمة الزئبق
   .)م١٩٤٦ /٩ (٥-٤، الجزء )بغداد(مجلة المعلم الجديد

 هل تكون البديل..  دور الحضانة   
  .٩٢ ص ،١٨، السنة الثانية، العدد مجلة االمة القطرية، المجلد الثاني

  طفـال الروضـة     أل االجتماعيـة الجماعة فـي التنـشئة        دور خدمة
)أة على دراسة تجريبيرسالة ماجستير()ة الوفاء بعسيرطفال جمعي(  

  نورة عبد اهللا عبد الرحمن الطياش
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 - االجتماعيـة  المعهـد العـالي للخدمـة     -الرئاسة العامة لتعلـيم البنـات       
   .ه١٤٠٤د، خدمة الفر
 األطفال رياض  

  نعام عبد الرزاق منيرأ
   .)م٤/١٩٥٨( ٢ الجزء )بغداد(م الجديد بغداد، مجلة المعلّ

 األطفال رياض   
  محمد عبد الرحيم عدس، عدنان عارف مصلح 

  .م ١٩٨٤الطبعة الرابعة، عمان، نشر دار الفكر للنشروالتوزيع، 
 األطفال رياضة التعاوني   

  سف عبد القادر يو
بغداد، من منشورات مديرية الشؤون الفنية العامة، مديريـة التـدريب،           

  .م ١٩٦٨
 األطفال رياضة في الجمهورية العراقي   

  نجم الدين علي مردان 
  .م ١٩٧٠بغداد، مطبعة الزهراء، 

طفل الرياض، مشكالته وصحته النفسية    
  محمد عبد العزيزعيد 

  .م ١٨٧٩ة، وزارة التربية، الكويت، تأليف لجنة من وزارة التربي
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 بين النظرية والتطبيقاألطفال الفلسفات التربوية لرياض   
  سعدية محمد بهادر 

  .م ١٩٨٠مذكرات غير مطبوعة، 
األطفالة للحضانة ورياض  القيمة التربوي   

  سوزان ايزاكس
  محمد محمود رضوان: ترجمة
  .ص ٧٢م، ١٩٩٢ = ه١٤١٢، القاهرة، بيروت، دار الشروق، ىاألولالطبعة 
سرة ودور الحضانة نمو الطفل وتنشئته بين األ   

  الدكتورة فوزية دياب
  .م، بالفارسية ١٩٧٨مكتبة النهضة المصرية، 

األطفالات رياض  واقع مربي   
  نادية حمدان 

  ).م١٩٩٣ /١(، ٤ جمعية شؤون المرأة، الجزء )نابلس(مجلة شؤون المرأة 
 األطفال محاضرات في دورة رياض  

  إسماعيل سعاد خليل 
  .م ١٩٦٨ة، تدريب المعلمين، ة العاممن منشورات مديرية الشؤون الفنيبغداد، 
 طفال الرياضأ مراكز معلومات  

  سعدية محمد بهادر 
  .م ١٩٨١مركز بحوث المناهج، 
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مشكلة تكيف الطفل لخروجه للروضة    
  سعدية محمد بهادر 

  .م ١٩٧٨مركز بحوث المناهج، 
 نا؟ أ من)طفال الرياضة موجهة ألبرامج تربوي(  

  سعدية محمد علي بهادر. د: عدادإ
  .م ١٩٨٣الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 

 دور الحضانة إلى األطفال من حدائق   
  ساطع الحصري

  .م ١٩٢٨ /١ مجلة التربية والتعليم، كانون الثاني،
ّاألطفالمات رياض  مهارات لمعل   

  جانيس بيتي 
   إبراهيم أحمدمعصومة . د: ترجمة
  .ص ٣٣٣م، ١٩٩٧، الكويت، جامعة الكويت، ىاألولالطبعة 

  

آموزش خانواده   
  بهروز حسن بگلو

  .ش، بالفارسية  .ه ١٣٧١طهران، منشورات فلق، 
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 اإل  طفال وعالقتها بالتفاعالت األة لأل ساءة البدنيرسـالة  (ة سري
  )ماجستير

  اليا محمد مؤمند
  .م ١٩٩٧ قسم علم النفس، ،داب كلية اآل-القاهرة، جامعة عين شمس

سرة وتربية الجيل في عالم اليومسالم ومشاكل األ اإل   
  مر اهللا أعبد اهللا كريم 

ــي ــر : ف ــامس للتع ــى الخ ــر اإل الملتق ــى الفك ــران  ف عل ــالمي، وه  -س
  .ص ١٦م، ١٩٧١ = ه١٣٩١ة، صلي والشؤون الدينيالجزائر، وزارة التعليم األ

سرة وتربية الجيل في عالم اليومسالم ومشاكل األ اإل   
  عبد الرحمن الصابوني 

ــي ــر : ف ــامس للتع ــى الخ ــر اإل الملتق ــى الفك ــران  ف عل ــالمي، وه  -س
  .م١٩٧١ = ه١٣٩١ة، صلي والشؤون الدينيالجزائر، وزارة التعليم األ

اليومسرة وتربية الجيل في مجتمع سالم ومشاكل األ اإل  
  جعفر شهيدي

ــي ــر : ف ــامس للتع ــى الخ ــر اإل الملتق ــى الفك ــران  ف عل ــالمي، وه  -س
  .ص١١م، ١٩٧١ = ه١٣٩١ة، صلي والشؤون الدينيالجزائر، وزارة التعليم األ

   رسـالة  (ثرها في نمو الحكم الخلقـي  أسرية و  أنماط التربية األ
  )ماجستير

   عبد المجيد أحمدبثينة 
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 التربية وعلم  -ة  التربية للبنات بجد  كلية   -ت  الرئاسة العامة لتعليم البنا   
   .ه١٤٠٤النفس، 
ي خانواده ونقش آن از لحاظ تربيتيرس بر  

  كرم مهربان أ
  .ص، بالفارسية ٢٠سالمي، عالم اإلمنظمة اإل

البيت هو المحضن الفطري لتربية الولد    
  عبد اهللا ناصح علوان 

ــ    ــة والع ــسنة الثاني ــالمي، ال ــالم االس ــدد رابطــة الع -١( ٦و٥شرون، الع
  .ص٤١، )م١٩٨٤ /٣-٢ = ه٢/١٤٠٤
تأثير تربيت در خانواده    

  يحسين عماد
  .ص، بالفارسية ١٠٣ش، مطبوعات عطائي،  . ه ١٣٤٠طهران، 

سال دارند١٣ كه كمتر از ي تأثير خانواده واجتماع در كودكان    
  ردالن أفريدون 
  .سية ص، بالفار٧٩ش، نشرة اليونسكو، .  ه ١٣٣٤طهران، 

  دراسـة   االجتماعيـة ثره في كل التنـشئة      أسري و  التخطيط األ 
تحليلي   ة مقارنة على عي نة بدوي  ة بمدينـة الطـائف     ة وحـضري

  )رسالة ماجستير(
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  ألفت فيصل 
  .داب كلية اآل -القاهرة، جامعة القاهرة 

 طفال در خانوادهأ تربيت   
   يمحمود رسول نخشب

  .بالفارسية ص، ١٦٣ش، .  ه ١٣٠٦مكتبة طهران، 
سرة والمؤسسة التربية بين األ  

  محسن محمد
 /١٢و١١( ١٦و١٥، الــسنة الثانيــة، العــدد)بيـروت (مجلـة نــور االســالم  

  .٩٤ ص )م١٩٩١/ ٦و ٥ = ه١٤١١
سرة والمدرسة التربية الخلقية بين األ   

  فاضل الجزائري 
  .٣٧ ص )م١٩٦٨ = ه١٣٨٨ /٤( ٢مجلة النجف، السنة الثانية، العدد

يورش خانوادگ پر  
   ي ديلمقانيكاظم رجو

  .ص، بالفارسية ٥٦ش، .  ه ١٣١٨تبريز، 
خانواده وتدابير تربيتى    

  يبيان. د
  .بالفارسية 
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خانواده وتربيت    
   ي قائميعل. د

  .بالفارسية 
      ي ودبيرسـتان وراهنمـائ    يبتـدائ ا خانواده وفرزندان در دوره 

  تحصيلى
  سرة األمور أساتذة المختصين بمجموعة من األ

ش، . ه ١٣٧٧باء والمعلمين،    اآل لجنةالطبعة الثانية، طهران، منشورات     
  .بالفارسية
خانواده ومسائل مدرسه اى كودكان    

  على قائمى . د
بــاء والمعلمــين،  اآلللجنــة يـة الطبعـة الثالثــة، طهــران، المنظمــة المركز 

  .ص، بالفارسية ٣٧٣ش،  .ه١٣٧٨
سرة في التربية دور األ   

  د اهللا حاربسعيد عب
  .م ١٩٨٧ة، مدبي، دار األ

  ـ    دور األ ة التوجيـه التربـوي للطفـل    سرة والمدرسة في عملي
  )رسالة ماجستير(

  فايقة عباس 
   .ه١٤٠٦ التربية، كلية - اُم القرىجامعة 
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راه آموز خانواده    
  نور الهدى منگنه

  .ص، بالفارسية ٣٧١ ش، .ه ١٣٣٣طهران، 
ي خانوادگ يا تربيتي زن وخانه دار  

  صفهانى غضبان أسيد جعفر حسينى : ترجمة 
  .ص، بالفارسية ٥٤ش،  .ه١٣٠٦رشت، 

سرية والمدرسة الطفل بين التربية األ   
  عبد اللطيف فرج 

   .ه١٤١٢، اُم القرىمكة المكرمة، جامعة 
مقالة (يإيرانمروز إ خانواده ي مشكالت تربيت(  

  ي شريفيهاد
  .، بالفارسية ٢٥ صش، .ه١٣٥٢نشرية علوم تربيتي، 

سرة لمزاولة دورها في التربية مطلوب عودة األ: وزير التربية والتعليم  
  .م ١٩٩٨/ ٤/ ٢٥جريدة االخبار، 

  الدراسات والبحوث والتوجيهات عقد للفترة      -سرة مؤتمر األ 
  ١٩٦٤ / األولكانون ٢٢/ ١٩من 

   االجتماعية وزارة الشؤون -مصر
  .ص٤٥٤م، ١٩٦٥القاهرة، 
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آنچه بايد درباره تربيت فرزندان بدانيد    
  كرتيا گلدسميت وآخرون 

  مهوش تابش :: ترجمة
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٦٦طهران، منشورات جان زاده، 

أبناؤنا، وسائل العناية بهم صحي اًاً وتربوي   
  حسن مال عثمان 
  .م ١٩٦١، ردمشق، دار الفك

   االتجاهات بناء في  ة في التنشئة وارتباطها بشخصية األ     الوالدي
رسالة ماجستير (قتصادية المختلفة  واالاالجتماعيةالمستويات 
  )غير منشورة

  محمد مصطفى مياسا 
  .م ١٩٧٩ كلية االداب،-جامعة عين شمس

 تّ اال بناء وعالقتها بالتحصيل   ة من وجهة نظر األ    جاهات الوالدي
ـ    الدراسي للتلميذات في شها    رسـالة  (طة  دة الكفـاءة المتوس

  )ماجستير
  فاطمة حسن سليم 

   .ه١٤٠٥ة التربية،  كلي- اُم القرىجامعة 
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 أ  ة على التحصيل المدرسي لدى تالميذ      ثر االتجاهات الوالدي
  )رسالة ماجستير غير منشورة(ة عداديالمرحلة اإل

  محمد عبد القادر عبد الغفار
  .م١٩٧٥ كلية التربية،- جامعة عين شمس

 ثر االتجاهات الوالدية والمستوى الثـقافي للوالـدين علـى         أ
  تنمية االبتكار

  سيد محمد صبحي 
  .م١٩٧٦القاهرة،دار النهضة العربية، 

 طفالأ مادران در تربيت ي يا راهنمايخالق خانوادگأ   
  سموئيل اسمايلز 

   مشيرى أحمد: ترجمة 
  .ص، بالفارسية٢٨طهران، 

ي ولدي أرب   
  حسين حيدر : اعداد ترجمة و

م، ١٩٩٩، بيروت، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع،    ىاألولالطبعة  
  .ص ١٩٢
 بناءباء واألرشاد اآلإ  

  مختار حمزة 
  .م ١٩٧٦القاهرة، مكتبة الخانجي، 



------------------------------٢٣٣  

 رشاد األإتربية البنين والبنات إلى هاتم   
  جورج كازينير. د

  محمود شريف افندي : ترجمة
  .ص ١٧٤، مطبعة التمدن

 أ  تفاق فيها كما يـراه     االختالف واإل : ةساليب المعاملة الوالدي
  )رسالة ماجستير(بناء األ
  ة كابد طاهريسرم

   .ه١٣٩٩ كلية التربية، -جامعة الملك عبد العزيز 
 إلى هات تنتمين؟أي نمط من االم  

  كارول بيكر
  عارف حديفة: ترجمة

= م  ١٩٩٣ /١(،٥٦نة التاسـعة، العـدد      ، الس )الكويت(مجلة الثـقافة العالمية    
  .١١٠، ص)ه١٤١٣ /٧
 كل أب غيور يؤمن با إلى..  

  عبد اهللا ناصح علوان. د
  .ص ٦٤، ه١٤٠٨جدة، دار المجتمع، 

م األ..ي الفتاة لدورهاكيف ترب  
  م حسان الحلوأ

  .٩٠، ص)م١٩٨٣/ ٨( ٣٥ العدد  المجلد الثالث، السنة الثالثةمجلة االمة،
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  .٩٢، ص )م١٩٨٣/ ٩( ٣٦والعدد 
األم وتربية الطفل   

  عبد الفتاح سكر
  .م١٩٦٩القاهرة، دار معلمات شبرا، 

األم والمدرسة   
  عيسى اسكندر المعلوف

  .ص ٨م، ١٩١٠بيروت، رسالة طبعت بالمطبعة البطريكية، 
  بنـاء  رات في ظروف حياة األم وعالقتها بقـيم األ    بعض المتغي

  )رسالة ماجستير(
   محمد الجملمحمد الفرغاني
  .م١٩٨٦ كلية التربية، - جامعة المنوفية

تربيت فرزندمييك دقيقه برا:  پدر   
   كنث جانسون-اسپنسر جانسون 

  كامران پروانه : ترجمة
ص، ١٢٨ش،   .ه١٣٧٥الطبعة الثانية، طهـران، منـشورات ارديبهـشت،         

  .بالفارسية 
ما متهميم! مادر!  پدر  

   ي شريعتيعل
  .ص، بالفارسية ١٢٨ان، منشورات قلم، الطبعة الثانية، طهر
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پدر، مادر، مرا خوب تربيت كن   
  يسيد حسين موسوى راد الهيج

ص، ١٦٨ش،   .ه١٣٧٧ ،   ، قم، منشورات آثار الحجة    ىاألولالطبعة  
  .بالفارسية 
والديني پرورش كارآئ    

  توماس گوردن 
  نشر كتاب: ترجمة

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٥٦طهران، طهران بنگاه، 
 پند مادر بدختر  

   ي بن شيخ حسن دروديمجد العل
   .ش، بالفارسية .ه١٣٠٦خراسانى بوستان، طهران، 

 يثير روابط متقابـل والـدين وفرزنـدان در جامعـه پـذير     أ ت 
   كودكان

  يآفت ميالن
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٥٨
 الوالدينّزالت التربية في العائلة    

  فيلكس توما 
 = ه١٤٠٧ة عز الـدين للطباعـة والنـشر،         ، بيروت، مؤسس  ىاألولالطبعة  

  .ص ١٧٤م، ١٩٨٦
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   االجتماعية التنشئة دراسة مقارنة بـين شخـصية      (ة   والشخصي
ات لدى  مهات أجنبي أبناء من   مهات مواطنات واأل  أبناء من   األ

  )رسالة دكتوراه ()ةعدادية والثانويتالميذ المرحلتين اإل
  يوسف عبد الفتاح 

  .م ١٩٨٤ كلية االداب، -القاهرة، جامعة عين شمس 

   دراسـة  ( لدى المـرأة العاملـة وغيـر العاملـة           األطفال تنشئة
  )رسالة ماجستير ()مقارنة

  إنعام سيد عبد الجواد 
  .م١٩٧٤

باء واأل توجيهات تربوية حديثة لآلبناءهات واألم  
  سنية عبد الواحد عفيفي 

القـاهرة   المدرسـية بمنطقـة شـمال       االجتماعيـة القاهرة، مكتبة الخدمة    
   .م١٩٧٠التعليمية، 

؟ چگونه به موفقيت فرزندمان كمك كنيم  
  آدل فابر والين مازليش

   يستاره آخوند: ترجمة
ص، ٢٨٥ش، . ه١٣٧٧، ي، طهـران، منـشورات همـشهر     ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية
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چگونه فرزندان خوب تربيت كنيم؟  
  توماس ليكونا 

   ي قراچه داغيمهد: ترجمة
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٦٨ان، منشورات روشنگر

چگونه فرزندان مان را تربيت كنيم؟   
  يآصف. د: ترجمة

  .بالفارسية 
چه كنيم تا فرزندان خوشبختى داشته باشيم؟   

  واين داير . د
   يتوران مالك: ترجمة

ــد،    ــران، منـــشورات رشـ ــة، طهـ ــة الثانيـ ص، ٤٨٧ش،  .ه١٣٧٣الطبعـ
  .بالفارسية 
األ إلى  حديثهاتم   

   سبوكبنجامين
  منير عامر: ترجمة

  .ص ٢٣٩م، ١٩٧٧بيروت، المؤسسة العربية للدراسات، 
 حساس والعادة والتأثراإل:  خاطرة في التربية  

  أبو عصام 
  .٤٤، ص )م١٩٨٣/ ٥( = )ه١٤٠٣/ ٧(، ٦٦مجلة الرائد، العدد 
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األم:  خاطرة في التربية   
  بو عصام أ

  .٤١، ص )م١٩٨٢/ ١١( = )ه٢/١٤٠٣( ٦١مجلة الرائد، العدد 
 خاطرة في التربية  :و ينصرانهأدانه فأبواه يهو   

  أبو عصام 
  .٣٨، ص )م١٩٨٣/ ١ (=)  ه١٤٠٣/ ٤ ( ٦٣مجلة الرائد، العدد

 فراط وال تفريطإال:  خاطرة في التربية   
  أبو عصام 

 والعـدد  ٤٤، ص   )م١٩٨٢/ ٩(  =)ه١٤٠٢/ ١١ (٥٩مجلة الرائد، العدد    
  .٤٨، ص )م١٩٨٢/ ١٠( = )ھ١٤٠٢/ ١٢(، ٦٠
 وامريكاورپاءأخبراطبق نظريات ( والدأ خانواده وتربين (  

   يسعيد أبو محمد صالح
  .ص، بالفارسية٢٥٥ش، شركة جهر،  .ھ١٣٣٢طهران، 

باء واألاآل إلى  خطاببناء والبناتهات في تربية األم  
  عيادة أيوب الكبيسي

  .ص١٢٨م، ١٩٧٩بغداد، مطبعة االرشاد، 
   بگـوييم تـا      سـخن  چگونـه رسه بـا كودكـان       در خانه ومد 

  موزندبيا
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  آدل فيبر، روزالين مازليش
  نفيسة معتكف : ترجمة

ش،  .ه١٣٧٧، طهــران، مكتـــب منــشورات العـــاني،   ىاألولـــالطبعــة  
  .ص، بالفارسية ٣٢٠
  ـ        دراسة التفو ة ق العقلي من حيث عالقته باالتجاهات الوالدي

  )ستير غير منشورةرسالة ماج(في التنشئة ومستواهما الثقافي 
  محمد خالد الطحان 

  .م١٩٧٧ كلية التربية، -جامعة عين شمس
 حتى الحادية عشر( دستور األم(  

  بنجامين سبوك . د
   .محمد المعلم: ترجمة

در پرورش فرزنداني دستور مادر    
  شارل كاردر. ادمون ديل، د. د

   ي محمد مدرسيعل. د: ترجمة
  ية ص، بالفارس١٣٦ش،  .ه١٣٢٤طهران، 

 رسالة ماجستير( دور األم في تربية الطفل المسلم(  
  خيرية حسن طه صابر
  .ص١٤١م، ١٩٨٨ وه١٤٠٦جدة، دار المجتمع، 
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ن الكريمآبناء تالوة القر دور األم في تعليم األ   
  هناء عبد الملك 

 )م١٩٨٨/ ٤ ( ٢٧٨مجلة الرابطة، المجلـد الـسادس والعـشرون، العـدد         
  .٣٤ص 
 كدورك في نمو طفل  

  .عثمان نشأت. د
جلد٢(مرا خوب تربيت كن)  معلم، مادر،پدر: (گان دوشيز (  

  ي راد الهيجيسيد حسين موسو
  .ص، بالفارسية ١٥٦ ،)عج(، قم، منشورات آثار الحجة ىاألولالطبعة 

            ورشـد   ي رابطه بين اشـتغال مـادران بـا پيـشرفت تحـصيل 
  جتماعي فرزندانا

  بيابانگردإسماعيل 
ش، . ه١٣٧٤النــسوي التــابع لرئاســة الجمهوريــة،  منــشورات المركــز 

  .بالفارسية 
     مـسائل   ي جديـد بـرا    ي راه حلها  - رابطه والدين وكودكان 

  يقديم
  )جى( هايم - يناتك

  ىبسياوش سرتي: ترجمة
  .ش، بالفارسية .ھ١٣٧٢منشورات اطالعات، 
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والدين ومعلمان در تربيت وآموزش كودكان ي راهنما   
  بيابانگردإسماعيل 

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٦، اإلسالميةران، مكتب منشورات الثـقافة طه
رسالة دكتوراه(بناء ة وعالقتها بشخصية األ الرعاية الوالدي(  

  ي تركأحمدمصطفى 
  .م١٩٧٤القاهرة، دار النهضة العربية، 

رفتار والدين با فرزندان    
   سادات يمحمد عل

ش،  .ھ١٣٧٦، نمـــيبـــاء والمعلّ اآل لجنـــةالطبعـــة الخامـــسة، طهـــران،
  .ص، بالفارسية١٠٤
روابط والدين وفرزندان    

  يمشفق همدان: ترجمة
  .يالفارسية

 ماهأ سالما  
  مة اهللا الودود أ

  .٣٦، ص )م٥/١٩٨٥( = )ه٩/١٤٠٥ (٥٧ة، السنة الخامسة، العددممجلة األ
 در ومادر در برورش وتوسـعه شخـصيت       پت وتأثير    شخصي

  كودك
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  يبادآ زيد يأحمدنسرين 
  .ش، بالفارسية .ھ١٣٥٢
الولد الصالح إلى  الطريق  

  وحيد عبد السالم بالي
   .ھ١٤١٠الرياض، دار الضياء، 

اإلسالميةباء باألبناء في الشريعة  عالقة اآل) ة مقارنةدراسة فقهي(  
   صالح إبراهيمسعادة 

ص٣٠٤م، ١٩٨١ = ھ١٤٠١، ة، دار تهامةجد.  
   عالقة اتجاهات األ بنـاء  ط فـي معاملـة األ     لّهات نحو التـس   م

  بناءبالتحصيل الدراسي لهؤالء األ
  عنايات زكي محمد 

  .م١٩٧٢القاهرة، مطبعة المعرفة، 
    م وأثرها على اختيار األبناء ألزواجهـم        العالقة بين األب واأل

  )رسالة ماجستير(وزوجاتهم 
  عائشة محمد 

  .م١٩٩٥داب،  كلية اآل-جامعة عين شمس
سانه فأبواه يمج  

  .٧٤، ص ٤٣ة، المجلد الرابع، السنة الرابعة، العدد ة القطري األممجلة
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انه فأبواه يهود  
 ٢٦ة القطريـــة، المجلـــد الثالـــث، الـــسنة الثالثـــة، العـــدد مـــمجلـــة األ

  .٦٦، ص )١١/١٩٨٢(
 ،پيامدها وراه حلها فرزند دوم  

  مگ زويبك . د
   يجواد ميدان. د : ترجمة

  .ص، بالفارسية١٥٢ش،  .ه١٣٧٦ صابرين، الطبعة الثالثة، مؤسسة منشورات
 قدرت والدين   

  مازين .  الرنس اى، فرگوسنيشر
   پارسا - ن-خانم : ترجمة

   .ص، بالفارسية٢٨٥ش،  .ه١٣٧٣، نميباء والمعلّ اآللجنةالطبعة الثانية، 
قصص توبوية لألطفال والوالدين: ه آيات جملي  

  سارا كونور
ص، ١٨٩ت جامعة واشنطن الشرقية،     ، واشنطن، منشورا  ىاألولالطبعة  

  .باالنجليزية 
 كاش والدينم مى دانستند  

  لى سالك . د
   يمهندس كامران دبير: ترجمة 

  .ص، بالفارسية ٢٤٠ش،  .ه١٣٧٦الطبعة الثانية، منشورات رامين، 



٢٤٤------------------------------   

ي براي عملي كودك، راهنمايان  والدين ومرب  
  آندره پاسبك 

  ساعد زمان: ترجمة
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٠ققنوس، طهران، منشورات 

آينه رفتار والدين :  كودكان  
   زاده كالن يفرض اهللا قل

  .ص، بالفارسية١٨٧ش،  .ه١٣٧٦، يمعصوم/ ، قم، منشورات قمياألولالطبعة 
؟ كيف تتعاملين مع أبنائك   

  جمال الكاشف 
  .م ١٩٩٤القاهرة، دار الطالئع، 

؟ كيف تساعد أبناءك في المدرسة   
   لمرنس، ك،مارى فرانك،
  صبيحة عكاش وآخرون : ترجمة

بيـروت، مكتبــة المعـارف باالشــتراك مـع مؤســسة فـرانكلين للطباعــة     
  .م ١٩٦٠والنشر، 
؟ كيف تعالج متاعبك من سلوك ولدك  

  كالرك لين 
  محمد حجاز: ترجمة 

  .م ١٩٩٣دمشق، دار طالس، 
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؟سرتك لعام دراسي جديدأ كيف تعدين بيتك و   
   عبلة الساعاتي

  .م ١٩٩٨/ ٨/ ١٥هرام، جريدة األ
؟ كيف تكون أبا ناجحا  

  فوستر، سبرجن انجلس كونستانس
   حافظ إبراهيم: ترجمة

  .م ١٩٩٢القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 
؟ي أبناءنا كيف نرب  

  علي الصالح 
  .ص ١٢٦م، ١٩٩٣ = ه١٤١٤، بيروت، دار الصفوة، ىاألولالطبعة 

ّرة مولود يولد على الفط كل  
   الدين السبكييتقّ

  عمة  أبو محمد السيد: ق عليه قه وعلّحقّ
  .ص ٣٩م، ١٩٩٠طنطا، دار الصحابة للتراث، 

هادفيسرأنحو بناء : ماأل إلى  كلمة   
  زهرة الهدى 
 ٥ = ه١٤٠١ /٨و١٦/٧( ١٥السنة الثانية، العدد    ) طهران  ( مجلة الجهاد   

  .٦٠، ص )م١٩٨١ /٦و
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د  لفتة الكبد في تربية الول  
  يمحمود مهدي استانبول

لفتة الكبد في نصيحة الولد   
  ابن الجوزي 

  مروان قباني: تحقيق
  .ص ٧٨م، ١٩٨٢سالمي، بيروت، منشورات المكتب اإل

د األوالبوين في تربية  مدى مسؤولية األ  
  عبد اهللا ناصح علوان 

 ،٤ مجلــة رابطــة العــالم االســالمي، الــسنة الواحــد والعــشرون، العــدد 
  .٤٥، ص )م٣/١٩٨٣( = )ه٥/١٤٠٣(، ٥ والعدد)م٢/١٩٨٣( = )ه٤/١٤٠٣(
باء واأل مرشد األهاتم  

  بودر ميكر فلورنس 
  محمد عبد القادر : ترجمة

بوة، الطفولة، المراهقة  مستقبل الطفولة المفاهيم الجديدة لأل  
  دافيد إلكيند 

   أحمدعاطف : ترجمة
=  )م١/١٩٩٣( ،٥٦عة، العـدد ، السنة التاسـ   )الكويت(مجلة الثـقافة العالمية    

  .٨٣، ص )ه٧/١٤١٣(
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   م وعالقته بالنمو اللفظي لطفل ما قبـل         المستوى التعليمي لأل
  )رسالة ماجستير(المدرسة 

  السيد دسوقي السيد عبد اهللا
  .م١٩٨٥ معهد الدراسات العليا للطفولة،- جامعة عين شمس

ب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة مسؤولية األ   
  عدنان بن حسن باحارث

  .ص ٦٥٧،ه١٤١٠، جدة، دار المجتمع، ىاألولالطبعة 
 مسؤوليت تربيت )نقش زنان ومادرانيرسوبر (  

  يمحمد دشت
  .ص، بالفارسية١٦٠، اإلسالميةالطبعة السابعة، قم، مكتب المنشورات 

بناءباء في تربية األ مشاكل اآل  
  سبوك. د

  منير عامر: ترجمة
م، ١٩٧٥بيروت، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر،    ، ىاألولالطبعة  

  .ص ٣٩٠
فرزنداني وتحصيلي مشاور والدين در مسائل تربيت   

   ) يبيرجند ( ي حسينيسيد مهد
  .ص، بالفارسية ١٤٨ش،  .ه١٣٧٧، منشورات اساطير، ىاألولالطبعة 
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  دراسة مقارنة (ة وعالقتها بالتحصيل الدراسي      المعاملة الوالدي 
  )رسالة ماجستير ()تفوقين والمتخلفين من الجنسينالم بين

   نصيرإبراهيم أحمدفتحية 
   .م١٩٩٤ معهد دراسات الطفولة،-جامعة عين شمس

ة مقياس االتجاهات الوالدي  
  رشدي فام منصور ، عماد الدين اسماعيل
  .م ١٩٧٤الكويت، دار القلم، 

 نحوه رفتار والدين با فرزندان   
  يد اهللا جهانگرد 

ش،  .ه١٣٧٣مـين،   باء والمعلّ  اآل لجنةبعة الثالثة، طهران، منشورات     الط
  .بالفارسية 
والدينيراهنما( آموزش مناسب ي نشانه ها (  

  جماعة من خبراء التعليم والتربية في فرنسا 
  منظمة الدكتور عبد الحسين محمد كاري العالمية :ترجمة 
مــين،  والمعلّبــاء اآللجنــة، طهــران، منــشورات منظمــة ىاألولــالطبعــة 

  .ص ١٣٤ش،  .ه١٣٧٨
إ النظام األبوي وف المجتمع العربي ة تخلّشكالي  

  هشام شرابي
   .م١٩٩٣بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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 فرزندان ي تحصيليزپيروولياء در أ نقش   
   نيسون ي جيلسل

  نعمت كديور : ترجمة 
ش،  .ه١٣٧٢،  مينالمعلّباء و  اآل لجنةالطبعة الرابعة، طهران، منشورات     

    .ص، بالفارسية١٠٦
پدر در خانوادهي نقش تربيت   

  يحسين نجات
ص، ٢١٩ش،   .ه ١٣٧٤منـــشورات ژرف،  الطبعـــة الثانيـــة، طهـــران،

   .بالفارسية 
 نقش پدر در تربيت  

   ي قائميعل. د
  .ص، بالفارسية ٣٧٦ش،  .ه ١٣٧٥الطبعة السادسة،منشورات اميري، 

نقش مادر در تربيت    
   ي قائميعل. د

ــة عــشر، طهــران، منــشورات   ــرأالطبعــة الحادي ص، ٢٦٤ش،  .ه١٣٧٧، يمي
   .بالفارسية
 خانه ومدرسه ي تربيتي به نقش هاينگاه   

   يسماعيلإعزيز اهللا تاجيك   زرهانى،أحمدسيد 
  .ص، بالفارسية١٥٩ش،  .ه١٣٧٥مين، باء والمعلّ اآللجنةالطبعة الثالثة، طهران، 
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سالماإلباء في  واجبات اآل   
   القطان أحمد

  .م ١٩٨٧، اإلسالميةالكويت، مكتبة المنار 
باء واالُ واجب اآلسالم بناء والبنات في اإلهات تجاه األم  

   الشيخ محمد الباليساني أحمد
   .ص٢٦٤م، ١٩٨٨ = ه١٤٠٨
ّر، فرزند مسؤول  والدين مؤث  

  مكي. دي. گاري.  د،دان دنيك مير. د
  مجيد رئيس دانا: ترجمة

ــد،   ا ــران، منـــشورات رشـ ــة، طهـ ــة الثالثـ ص، ١٨٦ش،  .ه١٣٧٥لطبعـ
  .بالفارسية 
والدين وآموزش مسايل جمعيت   

   نژاد يشكوه نواب. د
ص، ٩٤ش،   .ه١٣٧٦،  نمـي بـاء والمعلّ   اآل لجنـة ، طهران،   ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية 
والدين وتربيت نسل جوان   

  يسماعيلإحميد 
  .ص، بالفارسية ٨٩، ، قم، منشورات مؤمنينىاألولالطبعة 
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دپند گيرن والدين وجوانان بخوانند و  
  سيد مصطفى ارفع 

  ديب پور أزهره  : يشراف الفناأل
  .ص، بالفارسية ١٣٦، منشورات نويد شيراز، ىاألولالطبعة 

وصي ية أم   
  هاني طايع 

   .ص٣١م، ١٩٨٧ = ه١٤٠٧الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
ن تهران  به والديي هشدار  

  يعبد الرضا غمچ
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٥٧الطبعة الثانية، طهران، منشورات دانش، 

هكذا نربي   
  عبد الجليل محمد المحجوب 

  .م ١٩٧٨تونس، الشركة التونسية للتوزيع، 
يك دقيقه با فرزندم   

  اسپنسر جانسون . د
  يسيمين محسن: ترجمة 

ــي،    ــشورات نـ ــران، منـ ــسابعة، طهـ ــة الـ ص، ١١٠ش،  .ه١٣٧٦الطبعـ
  .بالفارسية 
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 آراءمية بدولة الكويت ة في مجال محو األ واتجاهات تربوي  
   بستانأحمد

، ٤، المجلـد الثالـث عـشر، العـدد        )الكويـت  (االجتماعيـة مجلة العلوم   
  .٦٥، ص ه١٤٠٦= م ١٩٨٥شتاء 

 أ رسـالة  (ميـة   ب الدارسات من مدارس محـو األ      سباب تسر
  )ماجستير

   بنائيأحمدمحمد سهام 
   .ه١٤٠٣ التربية، كلية - اُم القرىجامعة 

 انساء ٣ة بين كلمرأة أمي  
    .م١٩٩٨/ ٩/ ٥وسط، جريدة الشرق األ

 ١٩٩٠عن عام % ٥٠ناث مية اإلأ انخفاض  
  .م ١٩٩٦/ ١٢/ ١٢هرام، جريدة األ

           برنامج متطور لمحو أمية المرأة بالقرى مجموعـات دراسـية
  بالكتب التعليمية بالمنازل مزودة 

  نجوان محرم 
    .م١٩٩٨/ ٤/ ٨جريدة الجمهورية، 



------------------------------٢٥٣  

      ـ ة بشأن محـو األ   التقرير النهائي من حلقه التدارس الدولي ة مي
  والتعليم المستمر للمرأة 

ــوفمبر٢٦( ــسمبر ١ -نـ ــوان اإل )م ١٩٩٠ديـ ــسكو بعنـ ــدار اليونـ ــالم ، إصـ سـ
   . )ED / ٩٢ /WS / ٢٢(رنكول والبريسترويكا وتعليم المرأة، مقالة كتبها ناميت أكسو

    تقويم برنامج مكافحة األ ة للمرأة السعودية فـي المـدارس     مي
  )رسالة ماجستير(التابعة لرئاسة تعليم البنات 

  شيخة رشيد عبد الرحمن الخثالن 
 التربيـة   -التربيـة للبنـات بالريـاض       كليـة   -الرئاسة العامة لتعليم البنات     

   .ه١٤٠٥وعلم النفس، 
 متطور لمحو أمية المرأة في القرى برنامج   

  ماجدة مهنا 
  .م ١٩٩٨/ ٤/ ٨جريدة االهرام، 

          حلقة دراسية حول آفاق تطوير المرأة العراقية بعـد تحررهـا 
  ة في إطار التعليم المستمرميمن األ

ميـة  االتحاد العام لنساء العـراق بالتعـاون مـع الجهـاز العربـي لمحـو األ             
  .ص٤٣٢الخلود، وتعليم الكبار بيروت، دار 

ّخط ة قومية المرأة العربية قبل نهاية القرن ة لمحو أمي  
  المجد  أبو رشا

  .م ١٩٩٦/ ١١/ ٤هرام، جريدة األ
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     وزيادة فصول  % ٥/٦ إلى   ة خفض فائدة القروض للمرأة الريفي
  ة بالريف ميمحو األ

  أ . أش 
  .م ١٩٩٨/ ٢/ ١٨خبار، جريدة األ

       ـ  خمس مجموعات عمـل لمحـو األ مي    ة ة والتعلـيم والـصح
  عالمية للنهوض بالمرأة الريفية والتنمية االقتصادية والتوعية اإل

    .م١٩٩٨/ ٦/ ١٦هرام، جريدة األ
     ميـة الخاصـة بالنـساء بمكـة         دراسة تقويمية لمراكز محو األ

  )رسالة ماجستير(المكرمة 
  عمر محسن باويان  أبو فريدة

  . ه١٤٠٨دارة والتخطيط التربوي،  اال- التربية كلية- اُم القرىجامعة 
دور االتحاد في ميدان محو األ ة مي  

  .ص ٤٠م، ١٩٨١االتحاد العام لنساء العراق، بغداد، 
دورة تدريبي ة الطفل والمرأة ة للعاملين بمحو أمي  

  .م ١٩٩٧/ ٥/ ٢٨جريدة الجمهورية، 
گساالن  بزري سواد آموزي روشها  

  زهرا صباغيان 
ص، ٢٣٧ش،  .ه١٣٧٥عة، طهران، المركز الجامعي للنـشر،   الطبعة الراب 

  .بالفارسية 
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  في بؤرة االهتمام.. الريفية!!  
  كاميليا محمد شكري. د

  .م٢٦/٢/١٩٩٨جريدة الوفد، 
  ومبادرة لتحسين أحوال المرأة الريفية.. سوزان مبارك  

  .م١٧/٢/١٩٩٨جريدة األهرام المسائى، 
  ـ  الصحة اإل ـ ممحواأل.. ة  نجابي حـوال  التــقاضي فـي األ    .. ة  ي

   الشخصية
  نجوان محرم 

  .م ١٩٩٩/ ١/ ٨جريدة الجمهورية، 
         لـزام بـالتعليم     اإل  ضرورة استيعاب جميع من هن فـي سـن

  ساسي األ
    .م١٩٩٨/ ٣/ ١٧هرام، جريدة األ

 أ ضرورة محوة المرأة الريفية والنهوض بصحتها مي  
  ماجدة مهنا 

    .م١٩٩٨/ ١/ ٢٣جريدة االهرام، 
ألفاً من الريف والبيئات الفقيرة ٩٥٠ة  القضاء على أمي   

  سعاد طنطاوي 
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ٢٩هرام، جريدة األ
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قرية بتسع محافظات ٣٦ آالف امرأة في ١٠ة  محو أمي   
   إبراهيممجيدة 

    .م١٩٩٨/ ٩/ ١٧خبار، جريدة األ
 أ محوة المرأة في الوطن العربيمي  

  إسماعيل سعاد خليل 
  .ص ٢١م، ١٩٧٦بغداد، مطبعة وزارة التربية، 

  محو أمي   جة واأل ة المرأة المتزو ة الوطنيـة   ة للخطّ هداف النوعي
  الشاملة

  عادل عبد الحسين 
ة وتعليم الكباربغداد، الجهاز العربي لمحو األمي.   

 االجتماعيةهداف ة المرأة يحقق األ محو أمي   
  ونسكوقرينة الرئيس بعد تسلمها جائزة الي

  .م ١٩٩٨/ ٩/ ٩خبار، جريدة األ
مشروع تجريبي لتنظيم النسل والتركيز على محو األ ة مي  

  هناء جوهر
  .م ١٩٩٨/ ٦/ ١٦خبار، جريدة األ

مشروعان لتنظيم األ سرة ومحو أميةة المرأة الريفي  
  .م ١٩٩٨/ ٦/ ١٦هرام، جريدة األ
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مصر تطالب بمشروعات قومي ة المرأة ة لمحو أمي  
  شريف رياض 

  .م ١٩٩٧/ ٢/ ١٦خبار، جريدة األ
   مضاعفة نشاط محو األ ميتقريـر  (ة ة وتطوير الوحدات الصحي

  )المؤتمر القومي للمرأة في مصر
  .م ١٩٩٨/ ٢/ ١٧خبار، جريدة األ

المطالبة بوضع خطة قومي ة المرأة ة لمحو أمي  
  محمود دياب 

  .م ١٩٩٦/ ٥/ ٢هرام، جريدة األ
مناهج خاص ة النساء ة لمحو أمي  

  هالة السيد 
  .م ١٩٩٦/ ١/ ١٠هرام، جريدة األ

مواجهة أمي ة في ندوة بالقاهرة ة المرأة العربي  
  المجد  أبو رشا

  .م ١٩٩٦/ ١٠/ ٢١هرام، جريدة األ
   ١٠نجاح محو أمية     طار توجيهات السيدة سوزان مبارك    إ في 

    محافظات٩آالف طفل وامرأة في 
  ماجدة مهنا 

  .م ١٩٩٧/ ٢/ ١٢هرام، يدة األجر
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   االجتماعية النتائج ة المترتبة على دخول المرأة مراكز       والنفسي
  ة االلزامي ميمحو األ
  عبد الكريم النصار، بري خان عبد القادر:اعداد

  .ص ١١٥م، ١٩٨٢بغداد، طبع رونيو، 

  

ات في دول الخليج آثار الخادمات والمربي   
  وهاب مصطفى عبد ال

   .)ه١١/١٤٠٧( ١١٨المجلة العربية، العدد 
ان بزرگ مسلمان درباره كودك آراء مربي   

  محمد عطاران 
  .بالفارسية 

أنجمن أ با ي آشنائنياولياء ومرب  
  يد اهللا جهانگرد

ــران، منــشورات     ــة الــسابعة، طه ــةالطبع ــين فــي  بــاء والمعلّ اآللجن م
  ص، بالفارسية ٩٨ش،  .ه١٣٧٥ية، يران اإلاإلسالميةالجمهورية 
ان بايد بدانند آنچه والدين ومربي   

  رضا فرهاديان 
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عالم االسالمي للحوزة   الطبعة التاسعة، قم، مركز منشورات مكتب اإل      
  .ص، بالفارسية ١١٧ش،  .ه١٣٧٤العلمية، 
 أويژه (رشاد وهدايت نسل جوان إ آيينانوليا ومربي(  

  محمد حسين حق جو
  .ص، بالفارسية ١٦٨، ÷م، منشورات فاطمة الزهراء، قىاألولالطبعة 

جنبيات في تربية الطفل أثر الخادمات األ  
  عنبرة حسين عبد اهللا االنصاري

  .ص ٢٨٤، ه١٤١١، جدة، دار المجتمع،ىاألولالطبعة 
   أثر الخدم األ  ـ يات األ سيوي والمرب بنـاء دولـة    أات فـي    جنبي

   ةمارات العربية المتحداإل
   الجواد عصام محمد عبد

  .ص ٣٤٣م، ١٩٨٧، بيروت، دار الفكر اللبنائي، دار الوسام، ىاألولالطبعة 
أثر الخدم على األ رسالة ماجستير(ة سرة السعودي(  

   عبد اهللا العيدان إبراهيمنورة 
 الدراسـات  -داب  قـسم اآل - اإلسـالمية سعود  محمدبن   جامعة الملك 

   .ه١٤٠٦ االجتماعية
اإل صولها وتطبيقاتهاأ: ةدارة التعليمي  

  محمد منير مرسي 
  .م ١٩٧٧الطبعة الثانية، القاهرة، عالم الكتب، 
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اإل سالمي والمعاصرداري اإلة في ضوء الفكر اإلدارة المدرسي  
  عرفات عبد العزيز سليمان

   .ص٢٧٤م، ١٩٨٨نجلو المصرية، القاهرة،مكتبة األ
األ جنبات األسباب الحقيقية لظهور استخدام المربيات وانتشارها ي

ات األبدول الخليج، ظاهرة المربيثارسباب واآلات األجنبي  
  بدر عمر العمرو

  .م ١٩٨٧المنامة، مكتب المتابعة، 
 م في تكوين وتنمية شخصية     ة الدور الذي يقوم به المعلّ      أهمي

   الناشئة للمستقبل
   حسن أحمدأمينة 

  .م ١٩٨٧ القاهرة، ،اإلسالميةالمؤتمر العالمي الخامس للتربية : في 
   ـ  االجتماعية التاثيرات سـرة، نـدوة العمالـة     ة علـى األ    للمربي

ة بدول الخليجاالجنبي  
  جهينة العيسى 

  .م ١٩٨٣بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
أ تحرير المقال في آداب واألطفالبو حكام وفوائد يحتاج اليها مؤد  

  حجر الهيثمي  بن علي ابن أحمدالعباس  أبو شهاب الدين
  ق عطية اسحإسليمان : تحقيق
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  .م ١٩٧٨نجلو المصرية، القاهرة، مكتبة األ
  .م ١٩٨٧دمشق، بيروت، دار ابن كثير، 

  محمد سهيل الدبس : تحقيق
  محمد األرناؤوط: اشراف

    دليل عام لتدريب الدايات في المجتمعات      ( تدريب الدايات
  )النامية

  مورين وليامس 
   رجاء نعمة ،نجوى القصيفي: عدادإ

  .ص ٧٢م، ١٩٩٤، ورشة الموارد العربية، ىاألولالطبعة العربية 
 ّسيويات في العامين   مارات بالمربيات اآل  طفال دولة اإل  أق   تعل

ة ضـطرابات الـسلوكي  ين من عمرهم وعالقته بظهـور اال  األول
  )رسالة ماجستير(عليهم في مرحلة ما قبل البلوغ 

  سلطانة عثمان يوسف
  .م ١٩٩٠ معهد الدراسات العليا للطفولة، -معة عين شمس القاهرة، جا

       عداد معلمات المـواد    إ تقويم الجانب التخصصي من برنامج
  )رسالة ماجستير (االجتماعية

  لطيفة نجم الدين نصرالدين الصيني
 التربية، المناهج وطرق   كلية،  اإلسالمية سعودمحمد بن   جامعة الملك   

   .ه١٤٠٨التدريس، 
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سالمإم در يع معلّ جايگاه رف   
  نوري إسماعيل محمد 
  .ص، بالفارسية ٢٤٠، قم، منشورات نصايح، ىاألولالطبعة 

ّسالميرشاد النفسي اإلم والمرشد، كنموذج لإل جماعة المعل   
  سيد صبحي 

  .م ١٩٨٧،القاهرة، اإلسالميةفي المؤتمر العالمي الخامس للتربية 
خطر اإل يات األعتماد على المرباألطفالت في تربية اجنبي  

  خالد محمود علوي: اعداد
ــدد    ــون، الع ــة واالربع ــسنة الثاني ــالمي، ال ــضامن االس ــة الت  /١٠( ٤مجل

  .٤٢ ص )ه١٤٠٧
ّمة دليل المعل   

  وفاء شريقي
  .ص ٨٠، ه١٤٠٩ة، دار المجتمع، ، جدىاألولالطبعة 

ي كودك راهنماي مرب   
  .ص، بالفارسية ٢٠٩ش،  .ه١٣٣٨، األطفالدارة العامة لرياض طهران، اإل

يبتدائادوره (غان يان ومبلّ راهنماى مرب(  
  ييوب كاظمأمحمد 

ــالطبعــة  ســالمي للطباعــة عــالم اإل، طهــران، مركــز منظمــة اإل ىاألول
  .ص، بالفارسية ١٥٦ش،  .ه١٣٧٦والنشر، 
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غانيان ومبلّ راهنماى مرب  
  يمحمد رضاي: تحقيق
  .ص، بالفارسية١٦٤ش،  .ه١٣٧٦، سالميعالم اإلمة اإل، منظّىاألولالطبعة 
إلى  رسالة المدرساتسين والمدر   

  عبد الواحد بن عبد اهللا المهيدب
  .ص ١٠٠، ه١٤١٢الطبعة الثانية، الرياض، دار العاصمة، 

ّم رسالة المعل   
  ردنوزارة التربية والتعليم في األ

  .١٥-١٤م،ص ١٩٩٢ من المجلد الثالث والثالثون، ١ عمان، العدد
 ال     سات وعالقته بمستوى الطمـوح     رضا عن العمل بين المدر

  )رسالة ماجستير(
  موضي عبد اهللا بن فهد النعيم 

 علـم الـنفس،   -، قسم التربيـة  اإلسالمية  سعود محمد بنجامعة الملك 
   .ه١٤٠٤
           نـة مـن     الرضا عن العمل وعالقته بمفهـوم الـذات لـدى عي

رسالة ماجستير(هات التعليم العام موج(  
   العجاجيإبراهيم ثاقب سلمى

علـم الـنفس،     - التربية   كلية،  اإلسالمية  سعود  محمد بن  جامعة الملك 
  .ه١٤٠٨
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           الرضا الوظيفي للعامالت في التعليم العام في ضوء الالئحـة 
رسالة ماجستير(ة التعليمي(  

  مريم بخاري 
   .ه١٤٠٨ التربية، كلية- اُم القرىجامعة 

م معلّي سيما   
  ي صافأحمد

ش،  .ه١٣٧٦مين، باء والمعلّ اآللجنة، طهران، منشورات    ىاألولبعة  الط
  .ص، بالفارسية ١٥٦
ات األ ظاهرة المربيثارسباب واآلاأل: ات جنبي  

   خلف أحمدخلف 
 البحــرين، مجلــس وزراء العمــل والــشؤون -، المنامــة ىاألولــالطبعــة 

  .ص ٢٣٠ م،١٩٨٧ بالدول العربية الخليجية، مكتب المتابعة، االجتماعية
ّالعالقة بين المعل م والتلميذ وحال العملية ة التعليمي  

   عبيدات أحمد
  .٧٢، ص )م١٩٩٣ /١(  =)ه٧/١٤١٣(،٢٧، العدد)ردناأل(مجلة الجذور 

       قياس وتحديد مـستوى الكفايـات األ  ة لـدى بعـض     ساسـي
يجات كليتي التربيـة    خر : ةاالبتدائيمات العلوم بالمرحلة    معلّ

  )رسالة ماجستير (همة وجدة المكر بمكةالمتوسط



------------------------------٢٦٥  

  بدر حسين محمد 
   .ه١٤٠٨ التربية، كلية - اُم القرىجامعة 

  ّرة في السلوك اإل  القيم المؤثة في داري لمدير المدرسة الثانوي
  )رسالة ماجستير( منها اإلسالميةردن وموقع القيم األ

   محمد نايف عبيدات أحمد
  .م ١٩٨٢ = ه١٤٠١ردن،  األ-جامعة اليرموك، اربد 

كودكي كتاب كار مرب    
   )يمير هاد( توران خمارلو 

ــاه،      ــشورات آك ــسة من ــران، مؤس ــسادسة، طه ــة ال ش،  .ه١٣٧٢الطبع
  .ص، بالفارسية ٣٠٠
  ينجمن هاأ پنجمين كنگره سراسرى   ي ها ي مجموعه سخنران 

  ان كشورولياء ومربيأ
 ه١٣٧٧مـين ،    بـاء و المعلّ    اآل لجنـة ، طهـران، منـشورات      ىاألولالطبعة  

  .ص، بالفارسية ٢٥٣ش، .
  ينجمن ها أ چهارمين كنگره سراسرى     ي ها يمجموعه سخنران 

  يان كشورولياء ومربأ
 ه١٣٧٦مـين،  بـاء و المعلّ  اآللجنـة ، طهـران، منـشورات   ىاألولـ الطبعـة  

  .ص، بالفارسية ١٩١ش، .
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س في المدرسة والمجتمع المدر  
  بو الفتوح رضوان وآخرون أ

  .م ١٩٦٠، -االنجلومكتبة  ،نية، القاهرةالطبعة الثا
يات األ المربات في البيت العربي الخليجيجنبي  

   خليفة إبراهيم
ــيج،    ــدول الخل ــي ل ــة العرب ــب التربي ــاض، مكت م، ١٩٨٦ = ه١٤٠٧الري

  .ص ١٢٥
ان بزرگ مربي  

  جان شاتو وآخرون 
   يغالمحسين شكوه. د: ترجمة 

  .فارسية ش، بال .ه١٣٥٥منشورات جامعة طهران، 
ّساس مرحلة األ-مة للثـقافة الخاصة بفئة النساء  مرشد المعل  

  علية عبد الرزاق
  .ص ٤٣م، ١٩٧٨بغداد، مطبعة وزراة التربية، 

ّمرحلة التكميل-مة للثـقافة العامة للنساء مرشد المعل    
  نعمة كريم رحيم وآخرون : عدادإ

  .ص ٨٠م، ١٩٧٩بغداد، مطبعة وزارة التربية، 
مين في الظروف الصعبة، دليل للمعلّاألطفالعدة  مسا   
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  نعومي ريتشمان،ديانا بيريرا وآخرون : اعداد
  عليا شناعة،قاسم سعد : ترجمة

 لبنـان، بيـسان للنـشر والتوزيـع،       -الطبعة العربية المنقحة الثانية، بيروت    
  .ص ٣٩م، ١٩٩٩
      مسؤولية رجل التعليم في توجيه الشباب ووقاية المجتمع من 

   ريمةالج
  دغيريعبد السالم األ

٣٤١م، ص ١٩٨٤ = ه١٤٠٤، ٤العدد ) الرباط ( ة مجلة دار الحديث الحسني.  
           المعزاوي وفكره التربوي مـن خـالل كتابـه جـامع جوامـع 

مين وآبـاء الـصبيان   االختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلّ     
   م١٤٩٣ = ه٨٩٨

  عبد الوهاب التازي. د: تحقيق وتقديم 
قافة، الرياض،   .ص ١٤٤، ه١٤٠٧ مكتب التربية العربي لدول الخليج، ادارة الـث

ّاألطفالم  معل  
  منطق الملك حسن التفرشي 

   .ه١٣٢٤طهران، 
ّأو األطفالم  معل )هرساله رشدي(  

   حسين زاده أحمدخوند اآل
  .ش، بالفارسية  .ه١٢٩٧، إيران
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ّقم موفّ معل  
  حسين دهنوى

  .ص، بالفارسية ١٢٨ش،  .ه١٣٧٧ات ظفر، الطبعة الثالثة، قم، منشور
يمات مديريت آموزش مقد  

   عالقه بنديعل. د
  .ص، بالفارسية ١٨٥ش،  .ه١٣٧٧الطبعة الثالثة عشر، طهران،منشورات روان، 

مان ودانش آموزان معلّي نقشها  
  توني رايت 

   يمحمدرضا مصباح: ترجمة
قدسـة للطباعـة   ، مـشهد، مؤسـسة االسـتانة الرضـوية الم       ىاألولـ الطبعة  

  .ص، بالفارسية ٢١٥ش،  .ه١٣٧٥والنشر، 
 م األداةعداد المعلّإ: مين عداد المعلّإ وظيفة مؤسسات   

  نخلة وهبة 
  .ص ١٦٨م، ١٩٨٦نماء العربي، ، بيروت، معهد اإلىاألولالطبعة 

يني لدى معلّ الوعي الداإلسالميةة مي التربية الديني   
   الضوي سعد أحمد ،عبد المجيد سليمان حمروش

   .)م١٩٩٧ /٤( ٦١مجلة التربية، تصدرها كلية التربية، جامعة االزهر، العدد 
ّم خوب ويژگيهاي معل  

  يحسين مظاهر
   .ص، بالفارسية١٦٧ األولش، الجزء  .ه١٣٧٠ قم، منشورات صحفي، 



  

  
  
  

 

 

 





  

  

عن مرحلة النضج الجنسي والزواج للفتاة: ة التربية الجنسي  
  نظمي صبحي عريان

  م١٩٩٢القاهرة، مكتبة المحبة، 
سالمة في اإل التربية الجنسي  

  عبد الرحمن طالب الجزائري
  .م١٩٩٢القاهرة، الدار المصرية للنشر والتوزيع، 

تطو ة ر الجنس والتربية الجنسي  
   يوسفدأحمعبد القادر ،ميرناجي عبد األ: ترجمة
  .م ١٩٤٩بغداد، 

ة  الثـقافة الجنسي  
  روح اهللا الخالقي . د

  . ص ٣٠٠م، ١٩٩٩ = ه١٤١٩، بيروت، دار النبالء، ىاألولالطبعة 
ة  الثـقافة الجنسي ..ة ضرورة ملح!  

  سهير الكيال
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٩مجلة حواء، 
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ة واأل الثـقافة الجنسية مراض السري  
  حنا حنا 

   .ص٢١٥م، ١٩٣٩بة النهضة، القاهرة، مكت
 الحملوتنظيم الجنسية الثـقافة   

  عرموشهاني . د
  .ص١٦٧م، ١٩٩٠ = ه١٤١١، بيروت، دار النفائس، ىاألول الطبعة
ي زنا شوئي دانستنيها   

  اوانز . س. ب. س 
  مقصد : ترجمة

  .ص، بالفارسية ٣٤ش، مركز المعرفة،  .ه١٣٢٦طهران، 
زن وشوهري دانستنيها   

   يردهالأ يمد حسين محمدحاج مح
  .ص، بالفارسية ٣٢ش،  .ه١٣٢٩طهران، 

   ة للشباب لها ضـوابط حتـى ال تـأتي           دراسة الثـقافة الجنسي
  بنتائج معاكسة 

  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢٣هرام المسائي، جريدة األ
ة بين الجنسين  دراسة مقارنة لتمايز القدرة المكاني  

  رمزية الغريب
  .ص ٣١م، ١٩٦٥العربي، القاهرة، مطبعة لجنة البيان 
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دليل األ سنة ١٨ -٥ة للبنين والبنات من سرة في التربية الجنسي   
  .م١٩٩٦ ضبة أبو أحمدشوكت 

  

ة  الجرائم الجنسي  
  علي الحوات . د

ــة  ــالطبع ــوم األ  ىاألول ــة للعل ــايف العربي ــة ن ــاض، أكاديمي ــ، الري ة، مني
   .ص١٢٤، ه١٤١٧
في التشريع الجنائي المصرية الجرائم الجنسي   

  محمد عطية راغب
  .م١٩٥٧القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 

جرائم العرض   
  مجدي محب حافظ 

  .م١٩٩٣االسكندرية، دار الفكر الجامعي، 
   سالمي مقارنـا بالقـانون     ناث في الفقه اإل    جريمة اغتصاب اإل

  الوضعي
  محمد الشحات الجندي 
  .م١٩٩٠ة، القاهرة، دار النهضة العربي
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             جريمة الزنا، وجـرائم االغتـصاب، هتـك العـرض، الفعـل 
  الفاضح 

  عبد الحميد الشواربي
  .ص١٧٦م، ١٩٨٩االسكندرية، دار الفكر الجامعي، 

إلى نس جسد المرأة من سلطة اإل سلطة الجان   
  حياة الريس

  .م١٩٩٥القاهرة، سينا للنشر، 
دات والتهديد السرقة واغتصاب السي  

  د التوابمعوض عب
  .م١٩٨٨القاهرة، دار المشرق العربي، 

  

اختالط الجنسين عند العرب   
  محمد سالم زناتي

  .ص ١٤٢م، ١٩٥٩االسكندرية، دار الجامعات المصرية، 
الجنس عند العرب، نصوص مختارة   

  م١٩٩٩منشورات الجمل،  -ألمانيا 
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الحياة الجنسية عند العرب   
  المنجد صالح الدين . د 

  .ص ١٨٢ القاهرة، توزيع مكتبة الكليات االزهرية، 

  

سالمىإ ديدگاه: ي آموزش مسائل جنس  
  ثر شاهد ا: ترجمة
  .الفارسية  إلى نجليزية اإل مترجم منص،١٠٢مريكا، أ، ىاألولالطبعة 

 سالم وجهان غربإ در يخالق جنسأ  
  يمرتضى مطهر

  .ص، بالفارسية٧٧نشورات صدرا، ، طهران، ملثةالطبعة الثا
اإل ة سالم والتربية الجنسي  

  وجيه زين العابدين 
  .ص ٧٢م، ١٩٦٣بغداد، مطبعة النعماني، 

سالم والجنس اإل  
  صالح الدين المنجد

  بيروت 
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سالم والجنس اإل  
  عبد اهللا ناصح علوان 

  .ص ٣٧م، ١٩٩١ = ه١٤١١الطبعة الرابعة، دار السالم، 
نسسالم والج اإل  

  عبد الوهاب بوحديبة 
  هالة العوري : ترجمة واعداد 

   .ص٣٤٦م، ١٩٨٧القاهرة، مكتبة مدبولي، 
سالم والجنس اإل  

  فتحى يكن 
   .ص٩٤م، ١٩٩٥ = ه١٤١٦الطبعة الثانية والعشرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

الهجرياألولسالم والجنس في القرن  اإل   
  نجمان ياسين

  .م١٩٩٧ بيروت، دار عطية للنشر،
اإل ة سالم والحياة الجنسي  

   شوقي الفنجريأحمد
  .ص ١٨٦م، ١٩٨٦القاهرة، عالم الكتب، 

اإل ة سالم والحياة الجنسي  
  محمود بن الشريف 

  .ص ١٠٦مصر، مكتبة االنجلو المصرية، 
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زسالم والع اإلة يزة الجنسي  
  الشيخ عبد الرسول الواعظي 

  .ص ٦٤، ه١٣٨١ة، شرف، مطبعة الغري الحديثالنجف األ
اإل ة سالم والمسألة الجنسي  

   القيسيإبراهيممروان . د
  .ص ١٢٤م، ١٩٨٦، اإلسالميةردن، دار الكتب األ-عمان 
 اإل   تـستهدي   -الواقع   إلى    نظرات -ة  سالم والمشكلة الجنسي 

  سالم روح اإل
  مصطفى عبد الواحد 

   .ص٣٢٢م، ١٩٦١طبعة القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 
سالم إ در ي جنسي برابر  

  فريد يونس 
ص، ٩٢، يمريكــا، منــشورات فرســت بــوك اليبــررأ، ىاألولــالطبعــة 

  .الفارسية  إلى باالنجليزية مترجم
مالحظات وتعليق .  تغيير الجنس  

  عبد الوهاب عبد الكريم داود
 والقـضايا   اإلسالميةسالمي الدولي عن الشريعة     المؤتمر الطبي اإل  : في

  .م ١٩٨٧معاصرة القاهرة، الطبية ال
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سالمي دب اإل الجنس في األ  
  بسيوني الحلواني 

 = )ه١/١٤١١(،١ربعـون، العـدد  مجلة منبر االسالم، الـسنة التاسـعة واأل     
  .٤٠، ص )م٨/١٩٩٠(
سالمي ر اإل الجنس في التصو  

  محسن محمد عطوي 
  . ه١٤٠٢بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 

ة المعاصرة  الجنس في الرواية العربي  
  أنور عبد الرحمن 

 ٣١( = )ه١٤٠٩ /٣/ ٢١( ٢مجلة الهـالل الـدولي، الـسنة الثانيـة، العـدد       
   .٥، ص)م١٩٨٨ /١٠/
 الجنس في القرآن   

   محمود إبراهيم
  م١٩٩٤لندن، رياض الريس، 

 الجنس في القرآن الكريم   
  عبد الكبير الخطيبي 

  محمد بنيس: ترجمة
  .٥م، ص ١٩٨٤، ٤٩مجلة المواقف، العدد
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 ة في اإلسالمالجنساني  
  عبدالوهاب بوحديبة

  محمد علي قعلد: ترجمة
  .ص٣٢١تونس، سراس، 

سالم إ جنسيت، سياست و  
  ترز ساليبا،گارولين آلن،جوديت هوارد : اعداد

متـرجم  ص،  ٣٥٤، شيكاغو، منشورات جامعة شيكاغو،      ىاألولالطبعة  
  .الفارسية  إلى نجليزيةاإلمن 
 أ و  الحبسالم  ات الجنس في اإل   خالقي) دراسة علمي  ة ة نفـسي

في الحبسالمة في اإل والعالقات الزوجي(  
  السيد الجميلي 

  .ص ٩٤م، ١٩٨٤القاهرة، دار المسلم، 
سالم  الحب والجنس من منظور اإل  

  محمد علي قطب 
  .ص ١٥٢م، ١٩٨٦بيروت، منشورات دار القلم، 

 سالم إ حقيقت  
  ساشيكو مراتات 

 إلـى  نجليزيـة  اإل مترجم مـن مريكا، منشورات كازي، إ،  ىاألولعة  الطب
  .الفارسية 
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ة في القرآن الكريم  حول المشكلة الجنسي  
  عبد المعز خطاب 

  .ص ٣٢م، ١٩٨٠القاهرة، مطبعة القاهرة الجديدة، 
 سالم الخلق الجنسي في اإل  

  خليل سمعان . د
  .١٣٧ ، صه١٣٩٨، ٦مجلة الهادي، السنة الخامسة، العدد

 يـك  يبه سـو :  هايجهان بينديگر سالم وإ در ي رابطه جنس 
   ي درباره روابط جنسيطرز فكر جهان

   يدرك كل
 متــرجم مــنص،١٣٢، كاليفورنيــا، منـشورات راتيــرز،  ىاألولــالطبعـة  

  .الفارسية  إلى باالنجليزية
 إ رؤيةوالذين هم لفروجهم حافظون : ةسالمية طبي  

  سيد سالمة السقا . د
، )م١٩٨٤/ ٩( = )ه١٤٠٤/ ١٢ ( ١٢سالم، السنة التاسعة، العدد منار اإلمجلة

  .٥٨ ص)م١٩٨٤/ ١٢( = )ه١٤٠٥/ ٣( ٣ السنة العاشرة، العدد٨٦ص 
سالم ة في اإل الزواج والعالقات الجنسي  

  العباس أبو عادل عبد المنعم
  .ص ٢٠٥
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 سالمي رأسمالي تبعيإ السلوك الجنسي في مجتمع  
  فاطمة المرنيسي

  .م ١٩٨٢بيروت، دار الحداثة، 
سالم والغربة للسلوك الجنسي من خالل نظرتي اإل الضوابط الخلقي  

  الشيخ الشهيد مرتضى المطهري 
  صادق البقال: ترجمة

   .ص٧٢م، ١٩٨٥طهران، مؤسسة البعثة، 
ة في ضوء الدين والعلم العاطفة الجنسي  

   عبد اللطيف بدرأحمد
  .م١٩٦٥القاهرة، دار التأليف، 

العالقات الجنسي ة وعقوبتها في الشريعة والقانون ة غير الشرعي  
  .عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي . د
سالم ة في اإل العالقات الجنسي  

  الشيخ مروان محمد الشعار 
  .ص ١٥٠م، ١٩٩٠ = ه١٤١٠، بيروت، دار النفائس، ىاألولالطبعة 

ة العالقالجنسي ةة في ضوء السنّة السوي   
   عمر هاشم أحمد

 والقـضايا   اإلسالميةسالمي الدولي عن الشريعة     المؤتمر الطبي اإل  : في
   .م١٩٨٧الطبية المعاصرة،القاهرة، 
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 اإلسالمية في الميثولوجيا والجنس المقدس العنف   
   علي الربيعوتركي

  .م١٩٩٥ الدار البيضاء، المركز الثـقافي العربي، بيروت،
 ّة ة بين العلم الحديث والقرآن والسنّ البصر ومسالك الرغبغض  

  صادق محمد صادق 
  .م ١٩٨٥ مؤتمر االعجاز الطبي في القرآن الكريم،القاهرة، :في
ة  القرآن والحياة الجنسي  

  طارق شفيق الطاهري 
  .ص ١٦٧الطبعة الثالثة، 

كيف سما اإل ة سالم بالغريزة الجنسي  
  فريد العراقي 

  .٢٠، ص)م١٩٦٣ /٤(  =)ه١١/١٣٨٢(٧دسة، العددمجلة دعوة الحق، السنة السا
ّة قاء بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنّ الل  

   عطا أحمدعبد القادر 
  .ص ١١٨م، ١٩٨٦بيروت، دار الكتب العلمية، 

من آداب اإل سالم في العالقة الجنسيةة السوي  
  محمد عبد العليم العدوي

 والقـضايا   اإلسالميةريعة  المؤتمر الطبي االسالمي الدولي عن الش     : في
  .م١٩٨٧ القاهرة، ،الطبية المعاصرة
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منهج القرآن في تهذيب الغريزة الجنسي رات ة وتحريم الخمر والمخد  
ومي شحات حسيب الفي  

 بيـروت، دار الخيـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،          ،، دمشق ىاألولالطبعة  
  .ص ٢٢٢م، ١٩٩٤ = ه١٤١٤
الجنس إلى سالم نظرة اإل  

   االصالحي أحمدن سلطا
  آفتاب عالم الندوي: ترجمة

 = )ه١٤٠٩ /٩(،١مجلة البعث االسالمي، المجلد الرابع والثالثـون، العـدد        
ــدد)م٤/١٩٨٩( ــدد،٥٦، ص )م٥/١٩٨٩( = )ه١٠/١٤٠٩ (،٢، العــــــ ، ٣ العــــــ
ــدد،٦٦، ص )م٦/١٩٨٩( = )ه١١/١٤٠٩( ، )م٧/١٩٨٩( = )ه١٤٠٩ /١٢(،٤ العـــ

  .٧١، ص )م١٩٨٩ /٨(= ) ه١٤١٠ /١(، ٥دالعد، ٦٢ص 
   دراسـة لقـضايا    ( ة في القرآن الكـريم،     نظرية العالقة الجنسي

   )المرأة المعاصرة
  صفي محمد مهدي اآل

  .ص٢٨٠م، ١٩٨٢النجف، مكتبة التربية، 

  

الجسد والجنس في منظار مسيحي   
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  نيلي كوستي
  .ص ٦٢م، ١٩٧٣القاهرة، منشورات كنيسة مارفيا يشيرا، 

لجنس في التوراة وسائر العهد القديم  ا  
  شفيق مقار

ــة  ــالطبع ــع،    ىاألول ــشر والتوزي ــات والن ــرب للدراس ــشق، دار يع ، دم
  .ص ٥٥٢م، ١٩٩٨
 الحب والجنس والزواج في التاريخ المسيحي   

  روالند بيلتون 
  منيس عبد النور : ترجمة

  .ص ٦٧م، ١٩٦١القاهرة، لجنة النشر المسيحي، 

  

  تجارة الجنس في امريكا  
   جوردن يجار

  زينات الصباغ : ترجمة
  المهداوي إسماعيل  :تقديم

  .ص ٢٢٠القاهرة، مكتبة الدار المصرية، 
ة في امريكا  الثورة الجنسي  
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  فرتز ويتلز 
  فخري صالح الدباغ : ترجمة

  .ص ١٩٢م، ١٩٦٠بغداد، مكتبة النهضة، 

  

نس عند الناشئين ومسائل الج.. سرة  األ  
  علي القائمي . د

= م ١٩٩٧، بيروت، دار البالغة للطباعة والنشر والتوزيع، ىاألولالطبعة 
  .ص ٣٢٥، ه١٤١٧
 يمور جنسأپسران و  

  بهزاد بشارت : ترجمة 
   .بالفارسية

باء واألة ومسؤولية اآل التربية الجنسيهات م  
  سوزان بركة

  محمد ديركي : ترجمة
  .ص٤٦٢م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦ بيروت، منشورات المنارة، ،ىاألولالطبعة 

سرة  الجنس واأل  
  سعد أيوسف ميخائيل 
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  محمد الدمياطي : مراجعة وتقديم
  .ص ١٤٤م، ١٩٦٩القاهرة، مكتبة الدمياطي للطباعة، 

كيف نواجه أسئلة أوالدنا عن الجنس؟   
  كوستي بندلي 

  .ص ٢١٤م، ١٩٩٧الطبعة الثانية، طرابس، منشورات جروس پرس، 

  

الحب الجنسي   
  ماري ستوبس 

  علي السيد حضارة : ترجمة
  .ص ١٥٨م، ١٩٦٦القاهرة، مطبعة االمانة، 

 الحب والجنس )دراسات سيكولوجيةة وجنسي(  
  .ص ٦٤م، ١٩٧١القاهرة، الشركة الشرقية للنشر، 

ريخ المسيحيأ الحب والجنس والزواج في الت  
  روالند بيلتون 

   منيس عبد النور :ترجمة
  .ص ٦٧م، ١٩٦١القاهرة، لجنة النشر المسيحي، 
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كل شئ عن الحب والجنس   
  ماري ستويس ، ليون كالرك، مارتن يجاريه، ولتريارد

  علي السيد حضارة : ترجمة
  .ص ١٥٩م، ١٩٦٧القاهرة، مطبعة السعادة، 

  

األ زواجة لدى األحاسيس الجنسي  
  لومبارد ج كيللي

  شوقي رياض السنورسي: رجمةت
  .ص ١٠٣م، ١٩٦٨الطبعة الثانية، القاهرة، مطبعة الدار المصرية، 

  ي وزناشوئيمسائل جنسپاسخ به  
  طه اخوان . د

   .بالفارسية
ز نظر علم ودين أزدواج أ يا ي تمايل جنس  

   ي ميرداماديمهد
   .بالفارسية

والضعف والبرودي التوافق الزوج   
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  محمد فتحي 
  .ص٥١٩م، ١٩٧٠رة، مكتبة الخانچي، القاه
الجنس في الحياة العاطفي ة ة والزوجي  

  محمود عبد الرزاق عفيفي 
  .ص ١٢٨م، ١٩٧٢القاهرة، مطابع الناشر العربي، 

 الجنس والزواج   
  صالح عدس 

  .ص ٦٤م، ١٩٧١القاهرة، المكتب المصري للطباعة، 
الجنس والزواج   

  عبد الحميد عبد العزيز. د
  .هرة، دار الفكر العربي القا
بال حرج حب -ة في الزواج كيف تحقق السعادة الجنسي  

  يوستس نشسر
   محمود سليمان أحمد ، شهابإبراهيم: ترجمة

  .ص ٣٥٢م، ١٩٦١القاهرة، دار النهضة العربية، 
ة في الزواج  الحياة الجنسي  

  رتشارد. ج
  شوقي رياض السنورسي: ترجمة

  .ص ١٠٩م، ١٩٧٠لمصرية للطباعة، القاهرة، مطبعة الدار ا
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ة قبل الزواج وبعده  دائرة المعارف التناسلي  
  محمد كامل براده. د
ي وزناشويي مسائل جنسي راهنما   

  شهريار باربخت
  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٣طهران، منشورات پوريا، 

الزواج والجنس   
  فائق الجوهري 

  .ص ١٥٥م، ١٩٥٧القاهرة، دار الجمهورية، 
الز ة واج وحياتنا الجنسي  

  اوجست فوريل 
  .ص ٢١٤م، ١٩٥٨بيروت، دار الثـقافة، 

سالم  الزواج والعالقات الجنسية في اإل  
  العباس  أبو عادل عبد المنعم

   .القاهرة، طبعة مكتبة القرآن
ة  الزواج والقوة التناسلي  

  عطا بكري 
  .م، ثالثة أجزاء١٩٦٤بغداد، دار البصري، 

المسألة الج نسية ة في حياتك الزوجي  
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  ماري ستوبس 
  علي السيد حضارة : ترجمة

  .ص ١٥٨م، ١٩٦٦القاهرة، مطبعة سيد السيس، 

 الزواج، دراسات ، الحب،ول نظرة الجنسأ من   
  نيس منصور أ

  .ص ٤٥١م، ١٩٧٤القاهرة، المكتب المصري، 

ة  من فقه الجنس في قنواته المذهبي  
   الوائلي أحمد. د

  .ص ٢٦٤م، ١٩٨٦ = ه١٤٠٦، ^سسة أهل البيتبيروت، مؤ

  

 عشاب واألسرار األأة دوية الجنسي  
  محسن عقيل 

  .ص ٤٥٨م، ١٩٩٦ = ه١٤١٧الطبعة الثانية، بيروت، دار المجتبى، 

الجنس والصحة   
  سيير فاخوري . د

  دار العلم للماليين 
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صح تك النفسية ة والجنسي  
  لعيسوي،علي عبد الحميد عبد الرحمن محمد ا. د

  .م ١٩٦٩
       فـي المـؤتمر الطبـي      : العالقة الجنسية الـسورية وآداب النكـاح

   والقضايا الطبية المعاصرةاإلسالميةاإلسالمي الدولي عن الشريعة 
  عبداهللا شحاته

  .م١٩٨٧القاهرة، 
العالقة الجنسي ة وأمراضنا ة الغير سوي  

  عبد اهللا عبد الرحمن الجسام 
  م١٩٨٧ؤتمر الطبي االسالمي، القاهرة،  الم:في

  

حالم والجنس األ  
  صالح عدس

   .ص٣٢م، ١٩٧٦القاهرة، مطبعة المعرفة، 
 أة عند الرجل والمرأة سرار الحياة الجنسي  

  مير يقطرأ
  .ص ٢٠٥م، ١٩٥٩القاهرة، مؤسسة المطبوعات الحديثة، 
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 نا واألأة نثى في حياتنا الجنسي  
   سيمون فرويد ،وبس،هاملوك اليسماري ست

  علي السيد حضارة :ترجمة وتلخيص 
  .ص ١٥٨م، ١٩٦٧القاهرة، المكتبة الشعبية الحديثة، 

 ومشكالتها البكارة   
  القيس عزت أحمد
  .ص٣١٨م، ١٩٦٧ شفيق، مطبعة بغداد،
حبوب منع الحمل إلى  التاريخ الجنسي لالنسان من الكهف  

  صالح حافظ 
  .ص ٢٤١م، ١٩٧١وز اليوسف، القاهرة،مطابع ر

 مرحلة النضج الجنسي والزواج للفتاةعن:  الجنسيةالتربية   
  عريان صبحي نظمي

  .م١٩٩٢ المحبة، مكتبة القاهرة،
مالحظات وتعليق :  تفسير الجنس  

  عبد الوهاب عبد الكريم داود
 والقــضايا الطبيــة، اإلســالميةالمــؤتمر الطبــي االســالمي عــن الــشريعة 

  . م ١٩٨٧القاهرة، 
نثى التكافؤ الجنسي بين الذكر واأل  

  ماري ستوبس،أوليفرميلد،ابراهام ستون



-----------------------------------------٢٩٣  

  حسن عبد السالم: ترجمة وتلخيص 
  .م١٩٦٧القاهرة، المكتبة الشعبية، 

توأم السلطة والجنس   
  نوال السعداوي . د

  .ص ٢٥٨م، ١٩٩٩القاهرة، دار المستقبل العربي، 
الجسد األنثوي   

  عربي عائشة بل) إشراف(
  .م١٩٩٠الدار البيضاء، دار الفنك، 

 التوظيف السياسي إلى  االقتصادياالستثمار المرأة من جسد  
  سلطان محمود

 الجديد، القاهرة، دار المنار الجديد للنشر والتوزيع، العدد   المنار مجلة
  .م١٩٩٩الثامن، 
الجنس   

  فان دفيلد ،ماري ستوبس،هنري دروان
  ديثة دار الثـقافة الح: ترجمة 

  .ص ٧٥م، ١٩٦٦القاهرة، 
عضاء  الجنس في وظائف األ  

  كينيت ووكر
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  صبحي عبد : ترجمة 
  .ص ٦٤م، ١٩٧١القاهرة، دار القلم للطباعة، 

 الجنس والجسد   
  هنري دروان 

  محمد محمد الطيب: ترجمة 
  .ص ١٤٣م، ١٩٦٦القاهرة، مطبعة الدار المصرية للطباعة، 

 وليلة الجنس والسلطة في ألف ليلة  
  محمد عبد الرحمن يونس

  .يبيروت، مؤسسة االنتشار العرب
نساني الجنس ومعناه اإل  

  كوستي بندلي
  .ص ٢١٤م، ١٩٧٩االسكندرية، مكتبة نبع الفكر، 

 جنون الجنس   
  برنارد تالمي

  يوسف ميخائيل اسعد : ترجمة
  .ص ١١٠م، ١٩٦٩القاهرة، مطبعة الدار المصرية للطباعة، 

 تشريحه وغريزته- المرأة فيلي  التناسالجهاز   
  حقي إبراهيم
  .ص٢١٤م، ١٩٦٠ جامعة دمشق، مطبعة، دمشق
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 والجنسحواء   
  البرنشاوي السيد عبد

  .ص١١٤م، ١٩٦٥ العالم العربي، مطبعة القاهرة،
 حول مسألة الجنس في مغرب العصر الوسيط   

  بولقطيب الجليل
  ١٢، ١٠،١١ دار الطليعة، العدد)بيروت(مجلة دراسات عربية 

  ).م١٩٩٣ ١٠-٨(
ة بين الرجل والمرأة  الحياة الجنسي  

   زكي الساعيإبراهيم
  .ص ١٥٩االسكندرية، دارالشرق االوسط، 

 الحياة الجنسية للمرأة   
  ماري بونابارت 

  صالح مخيمر،عيده ميخائيل رزق : ترجمة
  .ص ٢٧٠م، ١٩٦٢القاهرة، دار الفكر العربي، 

 المصرية الجنسية للمرأة الحياة   
   السعداوي نوال

  . الثـقافة الجديدةدار القاهرة،
 الحياة والجنس   

  هافيلوك ايليس
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  صالح العمراوي : ترجمة 
   محمد بدر الدين خليل :مراجعة

  .ص ١٤٥م، ١٩٥٩القاهرة، الشركة العربية للطباعة، 
ة  حياتنا الجنسي  

اني صبري القب  
  .ص ٣١٩م، ١٩٧١للماليين، الطبعة الرابعة عشر، بيروت، دار العلم 

ة  حياتنا الجنسي  
  فريدريك كهن. د

  .ص ٣٩٩دار التربية للطباعة والنشر، 
أو رهبر عشق ي دائرة المعارف روابط جنس   

  تيرمن هير، عبد اهللا راهنما 
  .ص ٢٦٨ش،  .ه١٣٢٨الطبعة الثالثة، طهران، 

ة عند الرجل والمرأة  الدوافع الجنسي  
  هافلوك اليس . د
الذكر واأل ة نثى في حياتهما الجنسي  

  فريدريك كهن 
   عقيل إبراهيم: ترجمة

ص ١٥٩م، ١٩٨٢ة، القاهرة، المكتبة الشعبي.  
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 قوة شهوات النساء : السروج الفروج يركبن ذوات  
   شرارة وضاح
، بيــروت، تجمــع الباحثــات اللبنانيــات، العــدد الثــاني،  باحثــات مجلــة

  .م١٩٩٦ -١٩٩٥
الرجل والجنس   

  نوال السعداوي . د
  .ص ٢٠٧م، ١٩٧٥القاهرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

ة  الرغبة الجنسي  
   ستوبسيمار

  علي السيد حضارة : ترجمة
  .ص ١٥٩م، ١٩٦٦القاهرة، مطبعة االمانة، 

ة  السعادة الجنسي  
  خليل حنا تادرس

  ص ١٥٨م، ١٩٧٧القاهرة، مطبعة مختار، 
ةتا السلوك الجنسي للف  

  صالح عدس 
  .ص ٦٥م، ١٩٧١القاهرة، المكتب المصري للطباعة، 

بحث جنسي(  سنوات الخطر(   
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  خليل حنا تادرس
  .ص ١٧٢م، ١٩٧١القاهرة، مطبعة الدار المصرية للطباعة، 

ة عند الرجل والمرأة  الشهوة الجنسي  
   بورجاس هنري بيللر،ماري ستوبس

  نبيل عبيد : ترجمة وتلخيص 
  .ص ١٤٤م، ١٩٥٦ر النشر الحديثة، القاهرة، دا

ة عند الرجل والمرأة  الصراحة الجنسي  
  مرتضى شرارة : ترجمة

أ - الصراحة في الجنسة سرار الحياة الجنسي  
  ليالند فوستروود

  علي السيد حفارة : ترجمة
  .ص ١٤٢م، ١٩٧٦القاهرة، مطبعة محمود فهمي يوسف، 

ة  صور من الحياة الجنسي  
   فهمي الشناوي

  .ص ١٥م، ١٩٦٦القاهرة، ملحق بمجلة الدكتور، عدد مايو، 
 العاطفة والجنس بين الرجل والمرأة   

  زيففريد شنابل . د
  عقل رومية . د: ترجمة
  .ص ٣٦٢م، ١٩٨٦ = ه١٤٠٦، بيروت، دار االندلس، ىاألولالطبعة 
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سرار الحياة الجنسية في العالم أ - عجائب الجنس  
  ادوارد وسترماك 

  أحمدمحمد علي : ترجمة
  .ص ١٤٢م، ١٩٧٦القاهرة، مطابع الدجوي، 

ة  العالقات الجنسي  
  حبيب موسى 

  .ص ١٢١م، ١٩٣٣االسكندرية، مطبعة صالح الدين، 
ة وة السويآداب النكاح العالقة الجنسي  

   عبد اهللا شحاتة
   والقضايا اإلسالميةالمؤتمر الطبي اإلسالمي الدولي عن الشريعة :  في 
م١٩٨٧ة المعاصرة، القاهرة، الطبي.  
غر الة يزة الجنسي  

  يحقإسماعيل ممدوح بن 
غريزتنا الجنسي ههاة كيف نوج  

  صباح عليوي 
، الــسنة الثالثــة، العــدد - العــراق-مجلــة التــضامن االســالمي الناصــرية

  .٥٨، ص )ه١٣٨٦/ ٦-٥(، ١٠و٩
الزواج  فن -تحليل ألدق ة  المسائل الجنسي  
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  بد الرحمن  محمد عأحمد
  .ص ١٧م، ١٩٥٩االسكندرية، مطبعة مصر، 

ة  قضايا جنسي  
  أنور العمروسي 

  .ص ١٤٣م، ١٩٦٩الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة رجب، 
ة أو المرأة والزواجالقوى الحيوي   

  ميللر. ب . ي
  شكري أفندي صادق : ترجمة 

  .م١٩٠١مطبعة المعارف، 
 النساء لذت   

  ى شيرازحسن الدين شرف
   جامعة طهران، بالفارسيةمكتبة في مخطوط

 النساءلذت   
   بهوج راجه

   النخشبىضياء: ترجمة
   بالفارسية الهندية من ترجم
 النساء لذت   

   استراكام
   الدين نخشبىضياء: ترجمة

  . من الهنديةترجم بالفارسية
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 لذّة النساء   
  المؤلف مجهول
   ضمن مجموعة 

  . مخطوط في مكتبة جامعة طهران
لغة الجسد   

  ق الخوريافؤاد إسح
  .م٢٠٠٠بيروت، دار الساقي، 

 ٢٠٠ة سؤال وجواب في حياتنا الجنسي  
   علي أحمدسمير . د

  .م ١٩٩٦
 لقضية الجنس والمرأة عند     واالجتماعي االقتصادي   المحتوى 

  نوال السعداوي
  رمضان ابن فرج

  .ص٣٩٠م، ١٩٨٢ كلية االداب والعلوم االنسانية، منشورات، تونس
 والجنسالمرأة   

   السعداوينوال .د
م، ١٩٨٤ بغداد، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر،         الخامسة، الطبعة

  .ص١٨٩
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 سالماإل والجنس في المرأة  
  سياسية حوليات
  .١٥٥م، ص ١٩٨٣، األول الثانية، العدد السنة باريس،

المرأة والرجل في حياتهما النفسي ة ة والجنسي  
  ماري ستوبس 

  أحمد يمحمد عل: جمة وتقديم تر
  .ص ١٧٥م، ١٩٧٧القاهرة، منشورات ثابت عبد الرحيم، 

 التناسليات وفلسفة المرأة  
  الدكتور فخري

  .ص٦٧٣م، ١٩٢٤ العصرية، المطبعة القاهرة،
ي واختالالت روان تني مسائل جنس  

  هارولد كاپالن، بنيامين سادوك، 
  ينصر اهللا پور افكار:ترجمة

، متــرجم مــن ش .ه١٣٧١ة، طهــران، منــشورات آزاده، الطبعــة الرابعــ
   .الفارسية إلى اإلنجليزية
در زن ومرد ي مسائل واختالالت جنس   

   فردي هاشمأحمدمير . د
  .ص، بالفارسية ٢٧٤ش،  . ه١٣٧١الطبعة السابعة، منشورات چهر، 
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 المراةعند الرغبة الحسية معالم   
  جيتر البروفسور

   طالل حرباالستاذ: ترجمة
م، ١٩٩٦م، . م. ، بيـروت، دار االميـر للثــقافة والعلـوم ش      الثانية الطبعة

  .ص٢٧٩
 العربية للمرأة الجنسية المنزلة   

   عبدهسميرة
  .م١٩٨٥ النصر، دار بيروت،

ة  موسوعة الحياة الجنسي  
  غسان الزهيري . د

= م  ١٩٩٧، بيـروت، مؤسـسة بحـسون للنـشر والتوزيـع،            ىاألولالطبعة  
   .ص٣١٨، ه١٤١٧
نحن والجنس   

  ميشال بور غاس
  علي هاشم : ترجمة

  .ص١٢٦م، ١٩٧١بيروت، منشورات حمد، 
ة والشاذة  النشاط الجنسي لدى الرجال والنساء في ظواهره السوي  

  سامي عبد اهللا 
  .ص ٣١٧م، ١٩٦٥بيروت، مؤسسة العارف، 
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 ةواجبات الزوجة الجنسي   
  كارل بالنشه 

  سوزان فران : ترجمة
  .ص١٩٠م، ١٩٩٦، بيروت، دار المجتبى، ىاألول الطبعة

  

 الشذوذ الجنسي   
  علي محمد علي دخيل 

  .م ١٩٦٥شرف، النجف األ
الشذوذ الجنسي، أسبابه وعالجه   

  أوجست فوريل . د
الشذوذ الجنسي في المرأة والرجل   

  محمد مطيع عبادي 
  .ص ٧٠م، ١٩٧١ جامعة دمشق، -دمشق، مطبعة كلية الطب

الشذوذ الجنسي وجرائم القتل   
   سيمام مرإعبد الواحد 

ة  العادة السري  
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  علي محمد علي دخيل 
  .ص ٤٨م، ١٩٦٥شرف، مطبعة الغري الحديثة، النجف األ

 موضوع )ةالعادة السري(  
  يوسف القاضي. د

  مجلة رسالة الطب

  

 ي عصبيز اختاللهاأ ي ناشيختالل در عمل جنسإ  
   آلن فرانك ،انسوا بولدفر

  فاطمه حاج مير فتاح : ترجمة
  . ص، بالفارسية٨٨ش،  .ه١٣٧٠الطبعة الثانية، المركز الجامعي للنشر، 

 در مرد ي جنسيپيرامون ناتوان  
  شهريار كهن زاده 

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٢طهران، منشورات زرين، 
 شيوخ ترويج الحشيش والبرود الجنسي   

  سالم يل إسماع ،جاد الحق
  م ١٩٩٦/ ٧/ ٢٩جريدة روز اليوسف، 
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 و االرتخاء وعالجه أ الضعف التناسلي في الرجال والنساء  
  حسين الهراوي 

  .ص ١٧٣م، ١٩٣٢القاهرة، مطبعة دا رالكتب المصرية، 
 الفياغراالسيداتبرودة :  الجنسيالضعف   

   النشواتي نبيلمحمد . د
 = ه١٤٢٠ الـدار الـشامية،      -ت دار القلـم، بيـرو     -، دمشق ىاألول الطبعة

  .ص١٥٩م، ٢٠٠٠
     الضعف الجنسي عند الرجل والبرود الجنسي عنـد المـرأة - 

  سبابه وعالجه أ
  ترافت ابينج

   أحمد محمد علي ،روفائيل يقطر: ترجمة
  .ص ١٥٩م، ١٩٧٩القاهرة، مطبعة عبده مهران، 

مراضها أة الغيرسوية و العالقة الجنسي  
  ن البسام عبد اهللا بن عبد الرحم

 والقـضايا   اإلسالميةسالمي الدولي عن الشريعة     المؤتمر الطبي اإل  : في
   .م١٩٨٧الطبية المعاصرة،القاهرة، 

 القصور الجنسي عند الرجل والمرأة   
  مير يقطر أ

  .ص ٢٠٠م، ١٩٥٨القاهرة، المطبعة العصرية، 
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علل ودرمان(  در مردان ي جنسي ناتوان(  
  سالمي نسبإ يعل

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٢ورات صفار، طهران، منش

  

 صول الفرق بين الجنسينأ  
  اورزوال شوى

  خالد الفيشاوي: مراجعة
، صــيف ٢، العــدد١٢، المجلــد )الكويــت(، االجتماعيــةمجلــة العلــوم 

  .٢٦٣، صه ١٤٠٤= ١٩٨٤

مراضها أة و االنحرافات الجنسي  
  فائز محمد علي الحاج. د

  .م ١٩٨٣ = ه١٤٠٣سالمي، ، بيروت، المكتب اإلالطبعة الثانية

 ثالث مقاالت في نظرية الجنس   
  حموند فرويدبس

  سامي محمود علي : ترجمة
  .ص ١٩٣م، ١٩٦٣مصطفى زيور، القاهرة، دار المعارف، :مراجعة 
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 دراسة نفسية اجتماعية جنسية - عن المرأة دفاعا   
  خميس عوض محمد
  .م١٩٨٥ والتوزيع، للنشر العربي
 دراسة سيكولوجية واجتماعية في     (النساء يخافون من    رجال

  )المرأة والجنس
  .ص٨٠م، ١٩٧٠ المكتب المصري للطباعة، القاهرة،

ي جرايم وانحرافات جنسي روان شناس   
  نصارى أمسعود 

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧١طهران، منشورات اشراقي، 
سيكلوجية الجنس   

  يوسف مراد . د
  رف القاهرة،دار المعا

علم النفس الجنسي   
  اسفلد شفارتس

  شعبان بركات : ترجمة
  .ص ٤٣٢بيروت، المكتبة العصرية للطباعة، 

ة  الموسوعة النفسية الجنسي  
  عبد المنعم الحفني . د

  .ص ٨٤٢م، ١٩٩٧الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة مدبولي، 
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  العـادة   : ة تحريم االسـتمناء أو    دلّ االستقصاء أل ة مـن   الـسري
الناحيتين الدينية ة والصحي  

  عبد اهللا بن محمد بن الصديق الغماري
  .بيروت، منشورات عالم الكتب

ة مشاكل جنسي :ة شاملة االستمناء والزنا من خالل نظرة ديني  
   يحسائ محمد البراهيم اإلأحمد
  محمد سعيد الطريحي : تقديم

  .ص ٤١٢، ه١٤١١بيروت، مؤسسة البالغ، 
قاء سالم باللّ عناية اإل من  

  محمد محمود متولي . د
السنة السابعة، ) جامعة الكويت    ( اإلسالميةمجلة الشريعة والدراسات    

  .٢٤٣، ص )م٣/١٩٩٠( = )ه١٤١٠ /٨(،١٦العدد 
ة  من فقه الجنس في قنواته المذهبي  

   الوائلي أحمدالشيخ . د
  .ص٢٦٤، ه١٤١٥= ش  .ه١٣٧٤الطبعة الثالثة، قم، منشورات الشريف الرضي، 

تنقل عن طريق الجنسيمراض التسالم من األ موقف اإل   
  آدم انور

  . )ه١٤٠٥اسطنبول، (في المؤتمر العالمي الثالث للطب االسالمي 
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نقل بعض األ أبحاث وقرارات المجمع الفقي (ةجهزة التناسلي(   
   .١٩٧٥، ص٦ العدد،اء، المجلد الثالثطبمجموعة من األ

  

 التوافق الزوجي والضعف والبرود   
  محمد فتحي 

   .ص٥١٩م، ١٩٧٠القاهرة، مكتبة الخانجي، 
خصاب الجنس وعدم اإل  

  علي حسون ،صباح ناصر
  .م ١٩٨٣بغداد، دار القادسية، 

 في األ( خرقهةمراض التناسلي(  
  محمد بن محمد مؤمن 

   .بالفارسية
ّي مشكل جنس راه حل   

  يمحمد محمد
   .ش، بالفارسية .ه١٣٦٩م، منشورات جواد، ق
ّمشاكل الجنس ت ودوره في حلّ الزواج المؤق   



-----------------------------------------٣١١  

   الحكيم يمحمد تق
  .٤ص )م١٩٦٢ /١١( =)ه١٣٨٢ /٦( ٢مجلة النجف، السنة الخامسة، العدد

    الزوج المربوط -   ة من مأساة العـريس      موقف العقيدة الشعبي
  المخذول في ليلة العرس

  ي عبد الحميد العلوج
  .ص ٥٢بغداد، 

نثى  العنف والجنس وصحة األ  
 مـؤتمر الجمعيـة المـصرية لحـل الـصراعات االسـرية         :لفتية السبع فـي   

  .ص ٢٣م، ١٩٩٧، االجتماعية
در زن ومردي مسائل واختالالت جنس   

   يهاشم. د
   .بالفارسية

االستمناء والزنا من خالل نظرة دينية شاملة : ة مشاكل جنسي  
  راهيم االحسائي  محمد البأحمد
  محمد سعيد الطريحي : تقديم

  .ص ٤١٢، ه١٤١١بيروت، مؤسسة البالغ، 
 في ضوء العلمالحمل الجنس وتنظيم مشكالت   

   السالمعبد لطفي أحمد
  .ص١٤٤م، ١٩٦٩ الكتب، عالم القاهرة،
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ة للمرأة  المشكالت الجنسي  
  .ص ٦٢م، ١٩٧١القاهرة، المكتب المصري للطباعة، 

مشكالتنا العفاف -ة  الجنسي -ي، اجتماعي  بحث جنسي طب  
  محمد فريد جنيدي 

  .ص ١٥٢م، ١٩٤٥القاهرة، مكتبة مصر، 
مراض التي تنقل عن طريق الجنسسالم من األ موقف اإل  

  أنور آدم
  .ه١٤٠٥المؤتمر العالمي الثالث للطب االسالمي،استانبول، : في 
النشاط الجنسي وصراع الطبقات   

  رايموت رايش
  محمد عيتاني: ترجمة

  دبيروت، دار اآل



  

  
  
  

 

 

 





  

  

سالم  الحجاب عند العرب وفي اإل  
  محمود سالم زناتي
  .٢٠، ص )م٩/١٩٦٩(، ١٣٠مجلة العربي، العدد

   ّرة على صميم حجاب المرأة الـسعودية        دراسة العوامل المؤث
رسالة ماجستير(ة مبمكة المكر(  

  حورية عبد اهللا التركستاني 
  انصاف حسن محمد نصر: شرافإ

      الرئاسـة العامـة لتعلـيم البنـات،         -مـة   كلية التربية للبنـات بمكـة المكر 
  .م ١٩٨٨ = ه١٤٠٨
ّمارات سالمي بدولة اإلباس اإل الل  

  .٥٥، ص ١، العددىاألول، السنة األولة القطرية، المجلد ممجلة األ
ّسالمي شرط االنتظام في مدارس قطرباس اإل الل  

  .٨١، ص ١٦دمة القطرية، المجلد الثاني، السنة الثانية، العدمجلة األ
المرأة المصرية بين السفوري يينين والحجاب!  

  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٥هرام، جريدة األ
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م الحجاب ويأذن للمرأة أن تعمل للرزقسالم اليحتّ اإل  
  يسى القناعي يوسف ع

  .١١١م، ص ١٩٥٩ /٤(، ٥مجلة العربي، العدد 

سالم والحجاب اإل  
  السيد محمد حسن سيف

  .ص ٥٠م، ١٩٥٢ = ه١٣٧١النجف االشرف، مطبعة الغري، 

اإل يات الحضارةسالم والحجاب بين عصر الحريم وتحد  
  خديجة صبار

  .م١٩٩٤الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، 

أة سالم وحجاب المر اإل  
  عبد الوارث كبير

  .١٤٩، ص )م١٩٦٤ /٤(،٦٥مجلة العربي، العدد 

 إشكاليإة في دراسة قضايا المرأة ات منهجيالمرأة في ( اسالمي
  )نهج البالغة نموذجيا

   الشيخ نجف علي ميرزائي ،سالميةاإل  النجاةمجلة
  .م ٢٠٠٣ ربيع - شتاء = ه١٤٢٤، ٥و٤، العددىاألولبيروت، السنة 
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 سالمإ حجاب در صالتإ  
  حسن قاضى 

  .ص، بالفارسية ١٠٨سالمي، إمنشورات 
  وپوشـش در  ىسـالم إ پيرامون وعفاف    ىبحثهاي: پرده جمال 

  ديگر مكاتب
  محمد على منصوريان 

  .ص، بالفارسية ٢٠٠، قم، منشورات وثوق، ىاألولالطبعة 
  سالم إز ديدگاه أپوشش زن  

   يسيد محمد شيراز
   .بالفارسية

 سالم إ درپوشش زن  
   ي اشتهارديمحمد

   .ص، بالفارسية١١٨ش،  .ه١٣٧٤الطبعة الثالثة عشر، قم، منشورات ناصر، 
  حجاب زن مسلمان پيام  

  ص، بالفارسية ٤٦ش،  .ه١٣٥٧، طهران، منشورات عفاف، ىاألولالطبعة 
الحجاب   

  أبو األعلى المودودي
  .ص٣٤٠دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 سالمي اإل الحجاب  
   .ص٥٢ش،  .ه١٣٦٨طهران، مؤسسة البالغ، 

عرش الالئكية في فرنسا سالمي يهزّ الحجاب اإل   
  عبد الحق الزموري

  .٤٢، ص )م١/١٩٩٠(،٨٤مجلة رسالة الجهاد، السنة الثامنة، العدد 
 آئين مين يور مسلم خواتين واقعات كربالكأ حجاب   

  عذرا زيدي بجنور
، ٦٥العـدد  ، المجلد السادس والـستون،    )كهنول ( الواعظ الشهرية  نشرة

  . باالردو،٩، ص )ه١٢/١٤٠٩(
 يلهإديان أ حجاب در   

   ي آشناني محمديعل
ص، بالفارسية٢٦٦ش،  .ه١٣٧٨ة، قم، منشورات ياقوت، الطبعة الثاني.   

 سالم إ حجاب در  
   ي القميقوام الوشنو

  حكمة، قم، مطبعة الي گرگاني محسنأحمد: ترجمة واضافات از
  .ص، بالفارسية ٢٢٩ش،  .ه١٣٥٢ 
سالم  الحجاب عند العرب وفي اإل  

  محمود سالم زناني 
  .٢٠، ص)م١٩٦٩ /٩(،١٣٠مجلة العربي، العدد 
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سالم  الحجاب في اإل  
  الشيخ حيدر حسن التونكي 

   . الهند
سالم الحجاب في اإل  

  محمد فريد وجدي 
  الطبعة الثالثة، بيروت، دار المعرفة 

سالم ومقاصد الشارع منهاب في اإل الحج  
  محمد فؤاد برازي 

  .ص ٦٩الطبعة الثانية، الرياض، منشورات مكتبة اضواء السلف، 
 اإلسالمية الحجاب في الشريعة   

  وفية محمود الحديدي 
   .ص٣٢م، ١٩٧٨بغداد، مطبعة اوفيست الميناء، 

 حجاب المرأة المسلمة   
  مل عبد القادر جوادأ

   .ص٢٤م، ١٩٦٤ = ه١٣٨٤لعاني، بغداد، مطبعة ا
سالم يا بهترين ارمغان در حجاب زنان الحجاب واإل  

  ي تبريزيحاج سيد محمود بن يوسف عل
   .ص، بالفارسية٣٤٤ش،  .ه١٣٣٥مشهد، 
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سالم ج في نظر اإل الحجاب والنقاب والتبر  
  محمد حافظ سليمان 

  .٣٠ ص ،)ه١٤٠٣/ ٨( ٨مجلة منبر االسالم، السنة االربعون، العدد
 سالم إ حقيقه حجاب در  

ص، ٩٢ش،  .ه١٣٢٧ زاده، طهـران،  ي خالصيحاج شيخ محمد بن مهد   
   .بالفارسية
الحجاب-سالمي اإل حول موضوع الزي   

  محمد حميد اهللا . د
، )م١٩٦٨ /١٥/٩(،  ١٥المجلد الثـاني، العـدد    ) بيروت  ( مجلة الشهاب   

   ).م١٩٦٩ /١٥/١٢( ٢١والعدد
يالمسإپوشش  زن جوان و  

ش،  .ه١٣٧٠مطبعـة پيـام، آبـان       ،  ، طهران ىاألولنشر المؤلف، الطبعة    
   .ص، بالفارسية١٤
ة د بالكتاب والسنّسالمي فرض مؤكّ الزي اإل  

  .م١٩٩٧/ ٢/ ١٤جريدة الشعب، 
سالمي للمرأة ومزاياه الزي اإل  

  فاروق محمد ساهل 
  .٤٦، ص )م١٩٧٢ /٨ (،١، السنة الخامسة، العدداإلسالميةمجلة الجامعة 
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سالمي وظاهرة السفور الستر اإل  
  مل القطانأ

 ربيع  -شتاء   = ھ٥،١٤٢٤و ٤، السنة الثانية،العدد    )بيروت( مجلة النجاة 
  .٦١ص  م،٢٠٠٣
 ستر الوجه بين الحق واإلضطراب  

   زيني آشيأحمدعبد الرحمن 
  .ص١٤٤،ه ١٤١١، طبع المؤلف، ىاألولالطبعة 

 هانة إسالم ولمرأة بين تكريم اإلالقسم الثاني ا.  عودة الحجاب
ة الجاهلي  

  المقدم إسماعيل  بن أحمدمحمد بن 
   .ص٣٢٦، ه١٤٠٦، الرياض، دار طيبة، ىاألولالطبعة 

المرأة المسلمة والحجاب   
  عبد اهللا بن عبد الرحمن ال سند

  .ص ٣٢م، ١٩٧٧تونس، مطبعة فانزي، 
 نظرات في حجاب المرأة المسلمة   

  عبد العزيز خلف
سالم  نعمة الحجاب في اإل  

   العاملي يعلي العسيل
   .ص١٦٠م، ١٩٨٨ = ه١٤٠٨، اإلسالمية، لبنان، الدار ىاألولالطبعة 
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تها المرأة المسلمة  هكذا حجابك أي  
  محمد فؤاد البرازي

  .م١٩٩١ مصر، مكتبة االمام البخاري، -سماعيلية اإل

  

حجابي آسيب شناس   
   ي مهريزيمهد

  .ص، بالفارسية٨٨، قم، منشورات جوانه رشد، ىاألولالطبعة 
 پوشش زن در گستره تاريخ  

  طيبه پارسا 
   .ص، بالفارسية١٥١حسن الحديث، أالطبعة الثانية، قم، منشورات 

 رسالة ماجستير (إيران يغير مجاز در نظام كيفر پوشش(  
  مجتبى نورزاد 

ــالطبعــة  ــة -لــشهيد بهــشتى ، طهــران، منــشورات جامعــة ا ىاألول  كلي
   .ص، بالفارسية١٤٩الحقوق، 
  إيرانتاريخچه پوشش سر در   

   سهيال شهشهانى. د:تأليف وتحقيق 
  .ص، بالفارسية٢٠٤ش،  .ه١٣٧٤، مؤسسة منشورات مدبر، ىاألولالطبعة 
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فراط والتفريط  الحجاب بين اإل  
  صبري المتولي . د

   .ص١٧٦م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦القاهرة، مكتبة القرآن، 
 إيران حجاب وكشف حجاب در   

ــة  ــالطبع ــائي،   ىاألول ــات عط ــسة مطبوع ــران، مؤس ش،  .ه١٣٦٧، طه
  .ص، بالفارسية١٨٤
 في علم االجتماع. في الدين .  النقاب في التاريخ  

   شوقي الفنجري أحمد. د
   .ص١٢٤م، ١٩٨٧القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

  

ة والكتاب في حكم الخمار والنقابة من السنّدلّ األ  
   بن حجر آل بوطامي البنعليأحمد

  .ص١٨٣الدوحة، مطابع قطر الوطنية، 
يرسى حجاب در قرآن وجامعة دين بر   

   يمينوا صالن
 كليــة االداب، -، طهــران، منــشورات جامعــة طهــران  ىاألولــالطبعــة 

  .ص بالفارسية ١٥٣
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 سـالم در   إخالقـي   أ تعاليم   پوشش در رسى مالك انتخاب     بر
  آيات وروايات 
  كبرى عسگريان 

عــالم مــة اإلة التابعــة لمنظّة الثـــقافي، طهــران، المعاونيــىاألولــالطبعــة 
   .ص، بالفارسية١٦سالمي، اإل
تفسير سورة النور   

  عبد اهللا محمود شحاتة
   .ص٧٩٥م، ١٩٨٧ص و٢٦٠م، ١٩٨٢القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 ي وروانـشناس يئل اجتمـاع ديدگاه آيـات ومـسا   ز  أجاب   ح 
  )ربع مقاالتأ(

   يمريم محلوج
عــالم ة التابعــة لمنظمــة اإلة الثـــقافي، طهــران، المعاونيــىاألولــالطبعــة 

  .ص، بالفارسية٥٩ش،  .ه١٣٧٠سالمي، اإل
 ت قرآن وسنّگاه ز ديدأ حجاب  

  فتحيه فتّاحى زاده 
سـالمي،  عـالم اإل  مكتب منظمة اإل  الطبعة الثانية، قم، مركز منشورات      

   .ص، بالفارسية٢١٦ش،  .ه١٣٧٦
 الحجاب في نظر القرآن الكريم   

  الشيخ كاظم الحلفي 
   .ص١٥شرف، مطبعة النعمان، النجف األ
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ّرسالة ماجستير(ة  حجاب المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسن(  
  مكية نواب مرزا 

   .ص١٤٠ ،ه١٤٠١ كلية الشريعة، - اُم القرىجامعة 
ّة  حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسن  

  محمد ناصر الدين االلباني
   .ص١٢٢م، ١٩٨٧ = ه١٤٠٧سالمي، الطبعة الثامنة، بيروت، المكتب اإل

ّة  رسالة الحجاب في الكتاب والسن  
  عبد القادر بن حبيب اهللا السندي 

   .ص٤٨، اإلسالميةالكويت، مكتبة الصحابة 
ّة ام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنّمأة  رفع الجن  

  بو محمد عبد القادر بن حبيب اهللا السندي أ
مكتبــة دار ، الريــاض، دار الكتــاب والــسنة ،، باكــستانىاألولــالطبعــة 

   .ص٣٦٨م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦الحميضي، 
ّة والكتاب في التربية والحجاب السن  

  محمد الغاياتي
  . ه١٣١٩القاهرة، مطبعة الموسوعات، 

سورة النور   
  ابن تيمية 
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  صالح عزام : تحقيق
   .ص١٤٣القاهرة، دار الشعب، 

سرة والمجتمع  سورة النور وحماية األ  
  عبد المعز خطاب

  .م١٩٩٢القاهرة، 
قبسات من سورة النور   

  محمود كامل 
   .م١٩٨١بيروت، دار النهضة العربية، 

 القرآن والحجاب   
   الميرزا عبد الرزاق االصفهاني

   .ص١٠٤، ه١٣٢٤، إيران
 صالح النفس والمجتمع إ منهج سورة النور في  

  كامل سالمة الدقس
  .جدة، دار الشروق

 نظرات في سورة النور   
   ماهر محمود البقري أحمد

   .القاهرة، دار الثـقافة الجامعية
نعم الحجاب شرع اهللا   
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  عبد الفتاح محمد سالمة 
ــالمي    ــوعي االس ــة ال ــت(مجل ــددال) الكوي  /٩ ( =)ه١٤٠٦ /١( ٢٥٣ع

  .٣٤، ص )م١٩٨٥
وجوب الحجاب بنص الكتاب   

  أبو القاسم بن محمد السنگلجي الطهراني 
   .طهران

وليضربن التزامات الحجاب:  بخمرهن  
  بو جدة سلطانيأ

   .م١٩٨٢ = ه١٤٠٢ دار البحث، ، الجزائر-قسنطينة 

  

گزينش پوشش با ي عقيدتصولأ ويرسى رابطه جهان بين بر  
   فريمرضيه فرامرز

عــالم ، طهــران، المعاونيــة الثـــقافية التابعــة لمنظمــة اإل ىاألولــالطبعــة 
   .ص، بالفارسية١٦سالمي، اإل
جديدگ حجاب در فرهن:  حجاب آشكار شده  

   يفائقه شيراز
متـرجم  ص،٢٢١، كينويل، منـشورات جامعـة فلوريـدا،      ىاألولالطبعة  

  .للفارسية  إلى االنجليزيةمن



٣٢٨------------------------------   

ه حجاب وجامع   
  مين زين الدينأمحمد 
   موسوى يزهرا حسين:ترجمة 
سـالم للنـشر   إ ي، مشهد، مركز توزيع ونـشر، مركـز نـدا   ىاألولالطبعة  

   .، بالفارسيةص١٣٥ش،  .ه١٣٥٥والتوزيع، 
قسمان( دوبارهي حجاب وعفاف، مرور(  

  يناهيد طيب
  .، بالفارسية ٥٥ و٥٦و ٧٧و  ٦٨، ص ٩٦و٩٥مجلة پيام زن، العدد 

 مدرن ممنوع :ن وحجابتمد  
  نيلوفرگل
ــة  ــالطبعـ ــ،آن آرىاألولـ ــشيغان،  بـ ــة مـ ص، ١٧٣ر، منـــشورات جامعـ

  .باالنجليزية
 في علم االجتماع . في الدين .  النقاب في التاريخ  

   شوقي الفنجري أحمد. د
   .ص١٢٤م، ١٩٨٧القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

سعه نقش حجاب در تو  
  سيميندخت بهزاد پور

   .ص، بالفارسية٢٠٣، طهران، منشورات زعيم، ىاألولالطبعة 
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جات حوار مع المتبر :جةردود هادئة على شبهات المرأة المتبر  
  عصام بن محمد الشريف

   .م١٩٩٨يمان للطبع والنشر والتوزيع، االسكندرية، دار اإل
 عشماوي ورأس المرأة   

  زيد   أبوجهان
  .م ١٩٩٦/ ٦/ ٢٤مجلة العربي، 

فلسفة الحجاب   
  أبو عبد اهللا الزنجاني 

   .ص٢٨، ه١٣٤٢شرف، النجف األ
 فلسفه حجاب  

  رضا سعيدي.د
  .ص١٤٠١ش،  . ه ١٣٨٠، ه ١٣٨٠طهران، منشورات رهوران نور، 

فلسفة الحجاب   
   ي القمي الرضوي بن محمد تقي بن السيد رضأكبر يالميرزا عل

   .بالفارسية، ه١٣٤٤
فلسفة الحجاب   

  الشيخ غالم حسين االصفهاني 
  ص١٤٠، ه١٣٤٦شرف، المطبعة العلوية، النجف األ
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 فلسفة الحجاب في وجوب النقاب   
   ي طهرانإبراهيمشيخ غالم حسين بن 

  محمد رضا توفيق يزداني: ترجمة
   .ص، بالفارسية١١٩، ه١٣٥٤شرف، النجف األ

  

 پوششز أ هداف حاصلهأ  
  يمرضيه مراد

عــالم اإل، طهــران، المعاونيــة الثـــقافية التابعــة لمنظمــة  ىاألولــالطبعــة 
  . ص، بالفارسية ١٦ش،  .ه١٣٧٠سالمي، اإل
إيقاظ ذوي اإل التبرج وكشف النقابلقاب في ذم   

  عبد الواسع بن يحيى الواسعي 
   .ه١٣٣٤دمشق، مطبعة الفيحاء، 

 پيكرهفت "ة مثنوي في معارض( ثمرة الحجاب("  
   االصفهانى المتخلص بتأثيريميرزا محسن التبريز

مـدرج فـي ضــمن كلياتـه الموجـودة بمكتبــة مدرسـة سپهـساالر فــي       
  طهران 

   .بالفارسية
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شخصيت زنگر حجاب بيان   
   ي اشتهارديمحمد محمد

   .ص، بالفارسية١٦٠ش،  .ه١٣٧٥، قم، منشورات ناصر، ىاألولالطبعة 
اءشق  الحجاب سعادة ال  

   الموحد القزويني إبراهيم
  .ص٧٧، ه١٤٠٢طهران، هيئة االمام الحسين، الطبعة السابعة، 

ّة الحجاب طريق الجن  
   محمد عبد الخالق أحمد
  .م١٩٩٨
 الحجاب والسعادة الزوجية   

  محمود سالم زناتي 
  .١٥٥، ص )م١/١٩٨٦( ١٤مجلة العربي، العدد

 الحرية تحت الحجاب !  
  طارق الشناوي 

  .م١٩٩٩/ ٣/ ١ روز اليوسف، ةمجل
 حكمة الحجاب   

  محمد بن محمد المنصور 
م، ١٩٨٨ = ه١٤٠٨، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيـع،        ىاألولالطبعة  

   .ص٥٦
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   ومرگ شجاعانه يك دكرانـديش      يزندگ:  خشم عليه حجاب 
   يسالمإ

   تامسونيرومين پ
  يپروين داراب

متـرجم  ص،٢٧٤س بـوكز،  ي، امريكا، منـشورات پرومتـو     األولالطبعه  
   .للفارسية إلى نجليزية اإلمن
 خواهرم حجاب سعادت است   

   ي الموحد القزوينإبراهيممحمد 
  يوسف آباداني : ترجمة
  ص، بالفارسية ١٤٢، ه١٤١٤، قم، منشورات المترجم، ىاألولالطبعة 

دمعة على عتبة السوق   
  آمال عبدالرحمن

  .ص٢٣، ه ١٤١٥ر، جدة، هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنك
سدول الجلباب في فوائد الحجاب   

  بي القاسم بن علم الهدى البوشهري البالديأعبد اهللا بن 
  . ه١٣٣١شيراز، 

 كاشف الحجاب عن مصالح الحجاب للنساء   
   ي الهنديالسيد نظير حسين البهيكپور

  .الهند، باالردو، مطبوع 
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نور الحجاب وظالم النور   
  محمود الغباش 

  .م١٩٩٧المنصورة، مكتبة الزهراء، 
 وفي الحجاب فوائد اقتصادية   

  حسين شحاتة 
  .٣٠، ص)ه١٤٠٢/ ٩ ( ١٠، العددىاألولسالمي، السنة مجلة االقتصاد اإل

  

 براز الحق والصواب في مسألة السفور والحجابإ  
  صفي الرحمن المباركفوري

 ،اكـستان، دار الطحـاوي، حـديث أكـادمي        ، الريـاض، ب   ىاألولالطبعة  
  .ص ١٠٥، ه١٤١٢
االحتجاب   

  عبد اهللا جمال الدين 
  صالح الملقب بأصمعي: عن التركية ه ترجم

  .ص ٥٥، ه١٣١٨القاهرة، مطبعة الترقي، 
 احتجاج الفتيات المسلمات في تركيا على فرض السفور   
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   يسالممجلة التقرير السياسي اإل
  .٦٣ ص )ه٩/١٤٠٣( ٢٧، العدد)طهران(
بة ما المانع من الحجاب؟ اختي غير المحج  

  عبد الحميد الباللي 
   .ص٨٠م، ١٩٩٣ = ه١٤١٣الطبعة الثالثة، الكويت، دار الدعوة، 

 رمغان عفافأ  
  يعدنان زعفران

  .ص٩٣ش،  .ه١٣٧٦الطبعة الثانية، منشورات دانشوران، 
 سباب تحقيق العفاف أ  

  خالد بن عبد الرحمن الشايع 
   .ص٧٢، ه١٤١٤، الرياض، دار بلنسية، ىاألولالطبعة 

االستهزاء بالحجاب   
  .٧٢، ص ٢١، العدداإلسالميةمجلة البحوث 

 سداء الرغاب في الحجاب إ  
  السيد محمد باقر بن محمد الرضوي الهندي 

ــة  ــالطبع ــف األىاألول ــضوية،   ، النج ــة المرت ــرف، المطبع ، ه١٣٤٧ش
   .ص٢٠٧
ّانات  أسرار وراء حجاب الفن  
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  ياسر فرحات
  .ص ١٩٢الطبعة الثانية، القاهرة، الروضة للنشر والتوزيع، 

 إلى أبات غيرالمحجالًو  
  محمد سعيد مبيض 

  .ص١٦١م، ١٩٨٨، الدوحة، دار الثـقافة، ىاألولالطبعة 
التزامات الحجاب   

  بو جدة سلطاني أ
  .م ١٩٨٢ دار البعث، ، الجزائر-قسنطينه 

  يا  يسالمإز نظر حقوق    أ بركتاب زن    ياع واجتم ي انتقاد علم 
   يده دارپرحجاب و
   ي الريدانشجو

  .ص، بالفارسية ٥١شيراز، طبع موسوي، 
 الحجاب إلى ذنإنعود أ  

  محمود سالم زناتي 
  .١٤٦، ص )م٦/١٩٦١( ٣١مجلة العربي، العدد 

 در گـزينش    ي فلسف ي علم يپوشش وزمينه ها  رسى رابطه   بر 
  نوع پوشش

   مرضيه عسگريان
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عــالم مــة اإلة التابعــة لمنظّة الثـــقافي، طهــران، المعاونيــىاألولــالطبعــة 
  .سالمي، بالفارسية اإل
البعد السياسي للحجاب   

  شهرزاد العربي 
  .ص ١٣٩م، ١٩٨٩عالم العربي، القاهرة، الزهراء لإل

بيان الحقيقة في الحجاب   
  محمد رضا السيرجاني 

  .طهران 
 حجابٔ بركتاب مسألهيستاد به نقدهاياُ يپاسخها   

  يمرتضى مطهر
ذى = ش   .ه١٣٧٧الطبعة الثامنة، طهران، منشورات صدرا، فـروردين        

  .ص، بالفارسية ٨٠، ه١٤١٨الحجة 
  في حجاب النسوان(پرده دو شيزه گان(  

   يمحمد حسن المازندران
  .، بالفارسيةإيران 
  حجاب وفضائل زنان(پيرامون زن(  

   يبنت العلى العلو
 المــسجد × بــن الحــسينيمــام علــ، قــم، مكتبــة اإلىاألولــ الطبعــة

  .ص، بالفارسية٨٨العلوي، 
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تحرير المرأة والسفور   
  محمد فخري 

  .١٥٩القاهرة، مكتبة الهالل، 
ز حجاب در عصر حاضرأ ي نو وعملي تحليل  

   يأكبرمحمد رضا 
  . ص بالفارسية٢٠٠ش،  . ه١٣٧٦الطبعة الثانية، اصفهان، منشورات پيام عترت، 

تربية المرأة والحجاب   
  محمد طلعت حرب
   .ص١٤٠م، ١٨٩٩ي، القاهرة، مطبعة الترقّ

 تربية المرأة والحجاب للبنات   
  حمدي حماد صالح بك 

  . ه١٣٢٣الطبعة الثانية، القاهرة، مطبعة المنار، 
ه در حجاب نسوان جوابي  

  )زينب بيگم( باسم مستعار
  . ه١٣٤٦شيراز، 

قراءة في فكر قاسم أمين وعلي عبد الرازق : ير جهاالت عصر التنو  
  محمد جالل كشك 

  .م ١٩٩٠سالمي، القاهرة، مكتبة التراث اإل
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 الحجاب   
  إقبال بركة

م، ٢٠٠٣، دمشق، داركيـوان للطباعـة والنـشر والتوزيـع،        ىاألولالطبعة  
  .ص١٦٥
الحجاب   

  علي شريعتي 
  هاجر القحطاني: ترجمة

  .م١٩٩٤بيروت، دار الفكر المعاصر، 
 حجاب   

  يسيد كاظم حائر
  .يةص، بالفارس٧٦، طهران، منشورات دانش وانديشه، ىاألولالطبعة 

 الحجاب   
  يالشيخ مرتضى المطهر

  السيد مرتضى مرتضى : ترجمة
ــدد  ــة، العـــ ــة الحكمـــ ــدد٣١، ص )ه٢/١٤٠١( ٨مجلـــ  ١٠و٩ والعـــ

  .٢٦، ص )ه٧/١٤٠١(
 الحجاب   

  مركز شؤون العمل النسوي 
  .ص٢١٦م، ١٩٩٧ = ه١٤١٨، بيروت، دار الثـقلين، ىاألولالطبعة 
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الحجاب   
   المنفلوطي يمصطفى لطف

  . اإلسالميةبيروت، دار البشائر 

 حجاب   
  ي مهريزيمهد

، طهران، المؤسسة الثـقافية للفكـر والمعرفـة المعاصـرة،         ىاألولالطبعة  
  .ص، بالفارسية ٧٦ش،  .ه١٣٧٩

ي حجابيپ  در حجاب  
  يحسين حبيب الله

ص، ١١٢ش،  .ه١٣٧٣، ي، قــــم، منــــشورات داورىاألولــــطبعــــة ال
  .بالفارسية

 رؤية عصرية( الحجاب(  
  قبال بركة إ

م، ٢٠٠٣، دمشق، دار كيوان للطباعـة والنـشر والتوزيـع،       ىاألولالطبعة  
   .ص١٦٥

 حجاب زن   
   يعبد اهللا زنجان

  .مخطوطة في المكتبة الوزيرية في يزد، بالفارسية 
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الحجاب، لماذا؟   
   المقدمأحمدحمد بن م

  .ص ٣٠، ه١٤١٠مكة المكرمة والرياض، دار طيبة، 
 حجاب المرأة   

  .٦٨، ص ٢١، العدد اإلسالميةمجلة البحوث 
 مانة والحياءة واألالعفّ:  حجاب المرأة  

  السيد عبد اهللا جمال الدين 
  .م١٩٨٢سالمي، القاهرة، مكتبة التراث اإل

حجاب ميوه شناخت   
  يقايمسعود پور سيد آ

   .ص، بالفارسية٥٦ش،  .ه١٣٧٦، ورحضت،، قم، مؤسسة منشوراىاألولالطبعة 
يز نظر حقوق اسالمأ بركتاب زن ي يا انتقاد علمي دارپرده حجاب و  

   طالب جامعى متدين المؤلف
   ي الريقام بنشر الحاج محمد جواد زمان

  .ص، بالفارسية ٥١شيراز، 
ن المرأة  الحجاب وتدي  

  صالح عدس. د
  .٨٠، ص )ه١٤٠٤/ ١٠( ١٠سالم، السنة التاسعة، العددجلة منار اإلم
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الحجاب والسفور   
   عبد الغفور عطارأحمد

  .ص١٧١، ه١٣٩٩= م ١٩٧٩الطائف، دار ثـقيف، 
 الحجاب والسفور   

  توفيق الفكيكي
  .م ١٩٢٧بغداد، 

 الحجاب والسفور   
  يبن الحاج محمد النقداالشيخ جعفر 

  . ه١٣٤٨داب، ، مطبعة اآل، بغدادىاألولالطبعة 
يتي سورة النوررين آل الحجاب والسفور في أقوال المفس  

  صالح الدين محمد الجيزاوي
  .م١٩٩٨
الحجاب والسفور في تركيا   

   الجهاني إبراهيميوسف 
  .ص١٤٤م، ٢٠٠٠، دمشق، دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع، ىاألولالطبعة 
 الحجاب والعفة   

  نادية الحسني
م، ٢٠٠٧ = ه١٤٢٨علمـي للمطبوعـات،     بيروت، منشورات مؤسسة األ   

  .ص١٧٤
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سالم إز حقوق زنان در أيك تفسير فمينيستى :  حجاب ومردان نخبه  
   يفاطمة المرنيس

   جوليكلند يمر: ترجمة
  .ص، باالنجليزية٢١٥الطبعة الثالثة، امريكا، منشورات پرسوس، 

 پرده دوشيزگان  حجاب يا  
  ي حائريل اهللا مازندرانمحمد حسن بن فض

  .ص، بالفارسية ٢٨ش، .  ه ١٣٠٣، مؤسسة خاور طهران
 نگاهحجاب، ( حريم عفاف(  

  روح اهللا حسينيان 
 ه١٣٧٦سالمي للطباعة والنشر، عالم اإلالطبعة الرابعة، مركز منظمة اإل  

  .ص٢٠٠ش،  .
    حقائق غائبة خلف الحجاب :   ين عـن   تصورات الرحالة الغربي

  وسطشرق األالنساء في ال
  جودي مايرو

  مام معين اإل: ترجمة
  .م١٩٩٧، الالذقية، دار نون، ىاألولالطبعة 

حقيقة الحجاب   
  السيد حسين هادي الشامي 

  ص ٨٠م، ١٩٩٣ = ه١٤١٣، بيروت، مؤسسة العارف، ىاألولالطبعة 



----------------------------------------٣٤٣  

قابة وجوب النّدلّأ حكمة الحجاب و  
  مؤلف مجهولال

   .ص، بالفارسية٢٩٦، ه١٣٤٩طهران، 
 ة للنساءكشف الحجاب والحريد في مفاس(وپرويز  خسرو(  

  ي المنجيلي الطارميبن المولى محمد بن علا يالشيخ هاد
   .، بالفارسيةه١٣٤٥النجف، 

حجابي داستانها   
   يمرتضى عطائ

  .ص، بالفارسية ٧٢الطبعة الثالثة، مشهد، منشورات الف، 
 وشش حجابپ داستانهايي أز  

  علي مير خلف زاده
  .ص، بالفارسية٣١٩، قم، منشورات مهدي يار، ىاألولطبعة ال
در حريم حجاب   

  يمحمد مقدس
   .ص، بالفارسية١١١ش،  .ه١٣٧٥الطبعة الثانية، قم، منشورات نصايح، 

در ضميمه حجاب   
   يفاطمه روز بهان

 طهران، المعاوني ه١٣٧٠سـالمي،   عـالم اإل  مـة اإل  ة التابعة لمنظّ  ة الثـقافي 
  .رسية ص، بالفا١٦ش .
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وصدف در   
   يمحمد شجاع

  .ص، بالفارسية وبالعربية١٩٨، منشورات محيي، ريالطبعة الثالثة، شهر
 رايحة نجابت   

  زهرا زواريان 
  ص ١٠٠ش،  .ه١٣٧٤الطبعة السابعة، طهران، منشورات مدرسة، 

ات الخدور في الحجاب والسفور  رب  
  محمد الجنيدي

   .ص٢٤٠القاهرة، مطبعة محمد مطر، 
الرجل والمرأة في الحجاب   

   .الشيخ نجيب الدين شمس الدين
الحجاب إلى  رحلتي من السفور  

  كريمان حمزة 
  .ص٢٥٦م، ١٩٨٦ = ه١٤٠٦الطبعة الثانية، بيروت، دار الفتح، 

النور إلى  رحلتي من الظلمات  
  شمس البارودي 

 = ه١٤١٢ ، القاهرة، مكتبة السنة الـدار الـسلفية لنـشر العلـم،          ىاألولالطبعة  
   .ص٤٧م، ١٩٩٣
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 رسائل حجابية   
  رسول جعفريان 

  ش، بالفارسية  .ه١٣٨٠، قم، منشورات دليل ما، ىاألولالطبعة 
دنياى زنان مسلمان :  رفع حجاب  

  فيل پارشال، جولي پارشال 
   .ةباالنجليزي ص،٢٨٨امريكا، منشورات گابريل، ،ىاألولالطبعه 

كشف حجابي استعماري ريشه ها   
   .ص، بالفارسية٣٢ن، منشورات هدايت، طهرا
ي حجاب وحجاب زيبائي زيباي  

  وردزهرا رهن
  .بالفارسية 

السفور والحجاب   
  ابن باز

   .القاهرة، الدار السلفية
 السفور والحجاب   

  عبد القادر بن مصطفى المغربي 
  .م ١٩٥٥م و١٩١٠
السفور والحجاب   

  .السيد محسن العاملي 
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 حاضرات ونظرات مرماها تحرير المرأة  م: السفور والحجاب  
  نظيرة زين الدين 

   .ص٣٠٢م، ١٩٩٨الطبعة الثانية، دمشق، دار المدى للثـقافة والنشر، 
سالم بر حجاب   

  الفتح دعوتي  أبو مير
  ص، بالفارسية ٢٦٤ش،  .ه١٣٧٧، قم، منشورات ايام، ىاألولالطبعة 

   السمات الشخصية الممي    أنـساقهن  بـات و  زة للفتيـات المحج
ة  القيمي)      رسـالة  () بـات دراسة مقارنة بالفتيـات غيـر المحج

  )ماجستير
  آمال حسن موسى هالل

   .م١٩٨٦ كلية االداب،-جامعة عين شمس
 أ الصارم المشهور علىج والسفور هل التبر  

  حمود بن عبد اهللا التويجري
   .ص٢٨٥، ه١٤٠٩الطبعة الثانية، بريدة، دار العليان، 

ّت طومار عف  
  الشيخ يوسف الجيالني النجفي 

   .، بالفارسيةه١٣٤٦رشت، 
منهج تفكير- مسألة الحجاب -سالم  العائلة في اإل   
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  بو الحسن بني صدرأ
  .ص١٠٤م، ١٩٨١سالمي، بيروت، دار التوجيه اإل

عصم العفائف   
   الشيرازييالميرزا محمد جواد ابن الميرزا رضا الواعظ الداراب

   .بالفارسية
 عفاف   

  مد رضا آشتياني مح
   .ص، بالفارسية٢١٤، قم، منشورات فقه، ىاألولالطبعة 

يجاب العفاف بين السلب واإل  
  مين زين الدين أمحمد 

   .ص١٢٨ش،  .ه١٣٦٢قم، مؤسسة نشر ثـقافة اهل البيت، 
ّة ومنهج االستعفاف العف  

  يحيى سليمان العقيلي
   .ص١٧٢الكويت، دار الدعوة، 

معركة الحجاب والسفوراألول القسم.  عودة الحجاب   
   المقدم أحمدمحمد بن 

  .ص١٤٤، ه١٤٠٤، الرياض، دار طيبة، ىاألولالطبعة 
الغارة على الحجاب   
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  محمد متولي الشعراوي
   فراج أحمد: اعداد وتقديم

  .م١٩٩٥القاهرة، مكتبة التراث االسالمي، 
    في كتـابي   حقائق ناصعة تبين سوء قصد مـولّ - الفتى والفتاة

   والشيوخةلسفور والحجاب والفتاا
  عبد الرحمن محمود الحصى 

   .ص٤٨م، ١٩٣٠بيروت، 
    نظرات ومناظرات في الـسفور والحجـاب        - الفتاة والشيوخ 

  فة مقام االنتداب الفرنسي من المؤلّ إلى ومعه رسالتان
  نظيرة زين الدين 

   .ص٣٦٢م، ١٩٢٩بيروت، المطبعة االميركانية، 
سفور والحجاب فصل الخطاب بين ال  

  فخري بن محمود البارودي 
   .م١٩٢٤دمشق، 

فصل الخطاب في ارتداء الحجاب   
   عيسىإبراهيم

  .م١٩٩٤القاهرة، دار سفنكس للطباعة والنشر، 
فصل الخطاب في تحرير المرأة ورفع الحجاب   
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   مؤيد أحمدمختار 
   .ص٢٧٩م، ١٨٩٨ة، دبيبيروت، المطبعة األ

 والحجاب فصل الخطاب في المرأة  
  محمد طلعت حرب 

  .ص٥٣، ه١٣١٩ي، القاهرة، مطبعة الترقّ
في مسألة السفور والحجاب   

  صافيناز محمد كاظم 
  .٦٨، ص ٣١ة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العددممجلة األ

 المرأة الجديدة : مين أ قاسم  
  زينب الخضيري

   .م١٩٨٧القاهرة، سينا للنشر، 
 ١٩٠٨ -١٨٦٣وقفه من المرأة مين ومأ قاسم  

  وداد السكاكيني 
  .ص٩٤م، ١٩٦٥القاهرة، دار المعارف، 

القول الصواب في الحجاب   
  يشرف علي التهانوأ
 كشف حجاب   

   حيدريان هفاطم
   .ص، بالفارسية١٠٠، اإلسالمية، طهران، مركز مدارك الثورة ىاألولالطبعة 
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 و مفاسد السفور أ كشف الغرور  
  اهللا بن محمد علي المحالتي الشيخ ذبيح 

  .، مخطوطه١٣٦٥
 سرار كتب السفور والحجاب أ كشف النقاب عن  

  محمد سعيد الجابي 
  .ص٢٨٠م، ١٩٢٩صالح، دمشق، مطبعة اإل

 ِلالحجاب، وِلم وِل، الطالقم أكثر من زوجة يا إسالم؟م !!  
  محمد أمين شيخو

  عبد القادر يحيى ديراني: تهئية وتنظيم
  .ص٤٠ نور البشير، دمشق، دار

ماوراء الحجاب   
  فاطمة المرنيسي 

   صالح أحمد: ترجمة 
  .ص٢٣٨م، ١٩٩٧، دمشق، دار حوران للطباعة، ىاألولالطبعة 

حجاب ٔ محاكمه   
  ي الطهرانيالحسن الطالقان أبو السيد
  .، بالفارسية ه١٣٤٨
      ،ـ    ل مختارات في الحجاب والسفور ة مجموعة مقـاالت علمي

  فة من كتاب وكاتبات العراقخالقية لطائأو
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   مصطفى عبد الجبار القاضي:جمع
   .م١٩٢٤بغداد، 

 كتاب ينطوي على آراء مفكري الـشرق       ( ة والحجاب    المدني
والغرب في قضية المرأة، وعلـى معارضـة مـسهبة لكتـاب            

  )نسة نظيرة زين الدين اآل إلى السفور والحجاب المنسوب
  سليم حمدان 

  .ص١٩٤م، ١٩٢٨بيروت، مطابع قوزما، 
ج والتحجب المرأة بين التبر  

   السباعيأحمدمحمد 
  .ص ١٨٠م، ١٩٨١، اإلسالميةالقاهرة، مطبوعات مجمع البحوث 

 المرأة بين الحجاب والسفور   
  رضوان أبو زغلول السنوسي

  .ص١٢٤م، ١٩٦٧بيروت، مكتبة الحياة، 
رسالة ماجستير( المرأة بين السفور والحجاب(  

  لعسكري  اأحمدمحمد بن 
 المعهـد العـالي للقـضاء،       - اإلسـالمية مام محمـد بـن سـعود        جامعة اإل 

  . ه١٣٩١
 المرأة الجديدة   
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  مين أقاسم 
  .ص٢٢٤م، ١٩٠٠ي، القاهرة، مكتبة الترقّ

المرأة المتبر ىء في األجة وأثرها السية م  
  عبد اهللا التليدي

   .ص١٦٠م، ١٩٩٧ = ه١٤١٧الطبعة الثالثة، بيروت، دار ابن حزم، 
المرأة والحجاب   

  حسين عيسى 
  .بيروت، دار التيار الجديد

المرأة والحجاب   
كاشف آل بن الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الحسين االشيخ عبد الرضا 

  الغطاء النجفي 
  . ه١٣٤٦
مراوغات الحجاب   

   بن محمد الصقرأحمد
  .ص٣٢، ه١٤١٤، الرياض، مؤسسة آسام، ىاألولالطبعة 

ف مرواريد عفا  
  يأكبرمحمود 

  .ص، بالفارسية ١٥٢ش،  .ه١٣٧٦الطبعة الثانية، قم المقدسة، 
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مسألة الحجاب   
  الشيخ مرتضى المطهري

  .ص١٧٤م، ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، اإلسالميةبيروت، الدار ، ىاألولالطبعة 
حجابه مسأل   

  .، بالفارسيةص٢١٦، طهران، ىاألولالطبعة 
مساوئ السفور   

  زي صادق مهدي الحسيني الشيرا
  . ه١٣٨٨كربالء، 

بة  مشاعر محج  
  عبد الستار حتيتة 

   .م١٩٩٦/ ٥/ ٢١هالي، جريدة األ
ّفي حجاب النساء(نسوان  ٔپردهم شرافت أو  معل(  

  ي الكوپال پوريالسيد راحت حسين الرضو
  .ردوالهند، باأل

من فصول معركة الحجاب   
   محمد قهرمان أحمد

  .٣٩، ص )م١٩٨٧/ ٣(=  )ه١٤٠٨/ ٧ (٩٨مجلة الرائد، العدد 
ج النساء ومفاسد سفورهن  منظومة في تبر  

  .بكر الحضرمي أبو السيد
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سالمي في تايلند اإل منع ارتداء الزي  
  .٢٢ ص )م١٩٨٨/ ٧( ١مجلة الطاهرة، العدد

ّاب في تعليم المرأة ورفع الحجاب نزهة الطل  
   فوزي الساعاتيأحمد

  .م١٩٢١دمشق، مطبعة الترقي، 
   نـسة  اآل إلـى  في كتاب السفور والحجاب المنـسوب   نظرات

  نظيرة زين الدين 
  مصطفى الغاليني 

  .ص١٩٦م، ١٩٢٨بيروت، مطبعة قوزما، 
   وثائق تنشر أل   -  واقعه كشف حجابو ة حـول حادثـة     ل مر

   إيرانكشف الحجاب في عصر رضاخان في 
  يمرتضى جعفر

ش،  .ه١٣٧٣،  إلسـالمية اة للثـورة    مة الوثائق الثــقافي   الطبعة الثانية، منظّ  
  .ص، بالفارسية٤٨٢
وراء كل محج بة سر  

  محمد رجب
  .ص١٤١م، ١٩٩٩ = ه١٤٢٠، القاهرة، دار الحلم العربي، ىاألولالطبعة 

ّهل يعرقل الل م العلم باس المحتشم تقد  
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  ليلى الطرابلسي
  .٧٤، ص ٢٧ة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العددممجلة األ

 قرأي حتى التخدعي إسالم فتاة اإل يا  
   البليهي إبراهيمصالح بن 

  .ص٣٧٠، ه١٤٠٦ف، ، المؤلّىاألولالطبعة 

  

 آنچه بايد يك زن بداند   
   نيا يسد اهللا محمدأ

 ي الثــقاف ي العلمـ  الطبعة السادسة، قم، مركز مسجد صاحب الزمان      
   .ةص، بالفارسي٤٦١ش،  .ه١٣٧٧ ،في ورامين
  تحريـر المـرأة      ( أو  زن وآزادي  كتـاب  جـواب    رسالة في( 

  )لقاسم أمين(
  .الميرزا عبد الرزاق

  عـن ظـاهرة حجـاب الفنانـات واالسـالم          :  الحرب بالنقاب
  السعودي في مصر

   عيسى إبراهيم
  .م١٩٩٣القاهرة، دار الشباب العربي، 
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 نماد مبارزه اى آشكار، در حاشيه قانون ممنوعيـت   ي روسر ،
  تغال بانوان محجبة در آلمان اش

  سوسن صفاوردى 
  . بالفارسية ،١٧، ص ٩٦مجلة پيام زن، العدد



  

  
  
  

 

 

 





  

  

قارب أسنى المطالب في صلة األ  
   ابن حجر 

  .٧٢٤مكتبة المتحف العراقي برقم : مخطوط في
رحام  الوالدين وصلة األ بر  

يق عاشور عمر صد  
   .ص١١٠م، ١٩٨٩ة،  الدار الجماهيري،مصراتة

ز صله رحم أ اجتماعي ي تحليل  
  سيد حسين شرف الدين 

   .ص، بالفارسية٢٩٢سالمي، عالم اإل، قم، منظمة اإلىاألولالطبعة 
رحام  صلة األ  

  حامد الخطيب 
  .٤٣ -٤١، ص )م١٩٩٠/ ٩ (١٨ العدد) القاهرة ( مجلة المجاهد 

رحام ة األ صل  
  حسن بوني عبيدو
م، ١٩٩٠/ ٥العــدد المائــة والرابــع عــشر،  ) القــاهرة ( مجلــة المجاهــد 

  .٥٣ - ٥٢ص
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 رحام صلة األ  
  عبد الحميد الصيفي 

  .١٣ -١٢، ص )م١٩٩٠/ ٣ (١٦سالم وطن، السنة الثالثة، العددمجلة اإل
رحام صلة األ  

  محمد خاتون 
  .٤٢ -٤٠ ، ص)ه١٤٠٢/ ٣ ( ١٨مجلة المنطلق، العدد

رحام حقوق وواجبات  صلة األ  
  حسان عبد المنان 

  .ص ١١٨م، ١٩٩٣، اإلسالميةعمان، المكتبة 
صلة الرحم   

   الطنوبيأحمدصالح 
  .٦٩ و ص)م١٩٨٩/ ١١( ١٤٦، العدد الثالثة عشرالسنة ) البحرين ( مجلة الهداية 

إثم قاطعها -حكامها أ -فضلها :  صلة الرحم   
   بن محمدإبراهيمحذيفة بو  أ،محمد مجاهد طبل

  .ص٧٩م، ١٩٩٠طنطا، دار الصحابة للتراث، 
صلة الرحم من مقو سالمي ة في المجتمع اإلمات القو  

  محمد علي فضل اهللا 
  .٤٦، ص )م١٤١٣/ ٤ -٣ ( ٣١،٣٢العدد) بيروت ( سالم مجلة نور اإل
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صلة الرحم وحسن الجوار   
  عرجيزهير األ

  .١١٣ ص )م١٩٩١/ ١١( ١١، العددىاألولمجلة المعارج، السنة 
 صلة الرحم وقطيعتها   

  السيد حسن الطاهري الحزم آبادي 
ص١٣٢م، ١٩٨٦سين في الحوزة العلمية، قم، جماعة المدر.   

فليصل رحمه   
  . ٨٤ ص ٢٧ة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العدد ممجلة األ

القرابة وصلة الرحم   
  عبد اهللا هشام طلس

   .ص١٩٠م، ١٩٨٦شق، دار طالس، دم
ال يدخل الجنة قاطع رحم   

  الهادي الحاج لطيف 
  . ٨٤، ص ٥٠ة، المجلد الخامس، السنة الخامسة، العددة القطريممجلة األ

  

باحقوق وقوانين خانوادهي آشناي   
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  يد اهللا جهانگرد
   .ارسيةش، بالف .ه١٣٧٥مين، باء والمعلّالمكتب الرئيسي لهيئة اآل

 فقه خانواده در جهان معاصر: هاليتّؤوحكام، آداب، حقوق ومسأ  
  وهبة الزحيلي

  يعبد العزيز سليم: ترجمة 
   .ص، بالفارسية٤٢١، طهران، منشورات احسان، ىاألولالطبعة 

 سرية واإلولى الحقوق في العالقات األأة نساني  
   عمر هاشم أحمد

/ ٦/ ٥ ( ١٠و٩الثالثـون، العــدد سـالم، الــسنة الـسادسة و  مجلـة لـواء اإل  
  .٤٢، ص )ه١٤٠٢
الجرائم العائلي سرية ة للروابط األة الحماية الجنائي  

  محمد عبد الحميد االلفي 
  .م ١٩٩٩
سرة  حقوق األ  

  عبد الحكيم بن محمد السبكى الحنفي
   .ص٣٥٧، ه١٣٣١مطبعة الجمالية، 

حقوق خانواده   
  يعامل. د

   .بالفارسية



-----------------------------------------٣٦٣  

حقوق مدنى(ه  حقوق خانواد(  
  على شريف . د

ش،  .ه١٣٧٧، طهران،منـــشورات دنيـــاى نـــو، ربيـــع ىاألولـــالطبعـــة 
   .ص، بالفارسية٢٦٧
حقوق خانواده   

  ي لنگروديمحمد جعفر جعفر
   .ش، بالفارسية .ه١٣٥٥طهران، 

حقوق خانواده   
  مصطفى محقق داماد . د

  .بالفارسية
حقوق خانواده   

   نيا يناصر رساي
   .ص، بالفارسية١٨٤، طهران، منشورات بهينة، ىلاألوالطبعة 

حقوق خانواده به زبان ساده   
  يمهناز افخم

   .ص، بالفارسية١٠٥ة،  النسويإيرانمنظمة 
شخاص وخانوادهأ، إيران ي حقوق مدن  

   شايگانيسيد عل. د
   .ش، بالفارسية .ه١٣٢٤الطبعة الثالثة، طهران، 
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خانواده ي حقوق مدن   
  ان ناصر كاتوزي. د

  . بالفارسية  والثاني،األول الجزء ش، .ه١٣٧٥الطبعة الرابعة، طهران، 
ه طهران گا درس حقوق خانواده در دانشكده حقوق دانش  

   يسيد حسين صفاي
  .ش، بالفارسية .ه١٣٥٣طهران، فتوكپي، 

خانواده (ي حقوق مدني دوره مقدمات(  
  ناصر كاتوزيان 

  .ص، بالفارسية٤٧٤ستر، ، طهران، منشورات دادگىاألولالطبعة 
 راهنماي حقوق خانواده   

  محمود پور صالح 
  .ص، بالفارسية ١٢٨ش،  .ه ١٣٤٦،رشت، هيئة المحقق الرشتى

سرة  رعاية األ  
   زكي االمام وخالد العزيأحمد

مــة  المنظّ-مانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــةالقــاهرة، منــشورات األ
ص١٤٠م، ١٩٥٦ة للتربية والعلوم، العربي.  
 رث، طالق، حضانتإ( زن در حقوق خانواده(  

   ي مير خليلأحمدسيد 
   .، بالفارسية١٠٢، ص ١٢مجلة كتاب نقد، العدد



-----------------------------------------٣٦٥  

    التوصية بتيسير اجراءات التقاضـي     : سرة   في ندوة حقوق األ
  ة حوال الشخصيفي األ

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٧خبار، جريدة األ
 با حقوق خانواده گام به گام   

  ارجواد حبيبى تب
   .ص، بالفارسية٥٥٩، قم، منشورات خرم، ىاألولالطبعة 

مختصر حقوق خانواده   
   يمامإسد اهللا أ.  د،سيد حسين صفائى. د

ص، ٤٣٠ش،   .ه١٣٧٦، منـشورات دادگـستر، خريـف        ىاألولـ الطبعة  
  .بالفارسية
سرة  المؤتمر العربي لحقوق األ  

  )محرر( مراد وهبة 
  .م ١٩٩٤القاهرة، االمانة العامة، 

 الحق في العمـل والملكيـة،      : سرةوحقوق المرأة واأل   ةوضعي
  دارتهاإموالها وفي أحق المرأة في التصرف في 

  السعدية بلمير
  ندوة االسالم وحقوق االنسان بالتركيز على حقوق المرأة واالسرة : في

   .م١٩٩٧، نوفمبر٢٥ -٢٢القاهرة، من 
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سالم اإلسرة تحت رعاية  األ  
  عطية صقر

 المطبعة الفنية، نشر وتوزيع مؤسـسة الـصباح         -، القاهرة   ىاألولالطبعة  
   .م١٩٨٠ = ه١٤٠٠ الكويت، -
      سرة في ضوء الشريعة     أسس التخطيط والرقابة على نفقات األ

   )بحث تخريج( اإلسالمية
  غنية علي حسن 

  .م١٩٨٢ -م ١٩٨١ظبي،  أبو دارية والسياسية،كلية العلوم اإل
سرة المسلمة  الحرية في األ  

  محمد جالل كشك 
   .)سالميإنحو وعي ( سالمي القاهرة، المختار اإل

سالمي سرة في الفقه اإل حقوق األ  
  يوسف محمد محمود قاسم 
   .األول، الجزء م١٩٨٠القاهرة، دار النهضة العربية، 

سالم في مؤتمر المرأة والتنميةسرة ونظامها في اإل حقوق األ  
   الصبور مرزوقعبد

  .وقاف بوزارة األاإلسالميةعلى للشؤون زهر، المجلس األالقاهرة، جامعة األ



-----------------------------------------٣٦٧  

 سالم إ حقوق خانواده در  
  .بالفارسية يحقان
إيران ي اسالمي جمهوري حقوق خانواده در قانون مدن   

   ي قمي محمد يثربيسيد عل
سـالمي،  اإلعالم مة اإل، طهران، مركز الطبع والنشر لمنظّىاألولالطبعة  

  .ص، بالفارسية ٢٣٢ش،  .ه١٣٧٦خريف 
ة  الحقوق العائلي  

  محمد المرتضى امباكي 
  ه١٤٠٧المؤتمرالخامس للفكر االسالمي طهران، : في 
 سرة سالم باألإلا عناية  

  توفيق محمد شاهين 
، ٢٠المجلد التاسـع والعـشرون، العـدد    ) ردن األ( سالم مجلة هدى اإل  

  .٥٨م، ص ١٩٨٥ = ه١٤٠٥
سالم سرة تحت رعاية اإل موسوعة األ  

  عطية صقر
  .م، اربع اجزاء١٩٩٠القاهرة، الدار المصرية للكتاب، 

  

رسالة ماجستير(د األوالة بين  آراء العلماء في حكم التسوي(  
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  عبد اهللا بن محمد بن ناصر الحمود 
 -قـضاء    المعهـد العـالي لل     - اإلسـالمية مام محمد بن سـعود      جامعة اإل 

  . ه١٣٩٧،اإلسالميةالشريعة 
  حقـوق متقابـل    : ى بهتر گد زن ي برا ^هل بيت أ يآموزه ها

  والدين وفرزندان 
  عبد الكريم پاك نيا 

  .ص، بالفارسية٢٥٦، قم، منشورات كمال الملك، ىاألولالطبعة 
ّأقوا اهللا  اتوالدكم أباء واعدلوا بين ها اآلي  

  .١٤٦، ص)م١٩٦٥ /٤( ٧٧، والعدد٥٩ص ، )م٢/١٩٦٥( ٧٥مجلة العربي، العدد
عالقاتها التاريخية وأشهر نساء دعين بها و أسماء البنات ومعانيها  

  أمين الغريب
  .م١٩١١بيروت، مطبعة جدعون، 

 سنى المقاصد في معرفة حقوق الولد على الوالد أ  
   . بن محمد الدمشقيأحمدابن الكيال زين الدين بركات بن 

على الوالد لولده  بر الوالدين ما يجب   
  بو بكر محمد بن الوليد بن خلف القرشي الطرطوشي أ

  محمد عبد الحكيم القاضي : تحقيق 
   .ص٢٠٠م، ١٩٩١بيروت، مؤسسة الكتب الثـقافية، 
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رحام بناء واأل بر والدين وحقوق األ  
   عيسى عاشور أحمد

   .م١٩٧٨الطبعة الثانية، القاهرة، دار االعتصام، 
رحام د واألاألوالقوق  بر والدين وح  

  عبد الغني نكمي
  .ص١١٢، ه١٤١١بيروت، دار الكتاب النفيس، 

 در وفرزند پ  
  سيد محمد تقي حكيم 

ش،  .ه١٣٧٤، اإلسـالمية الطبعة العاشرة، طهران، مكتـب نـشر الثــقافة       
   .ص، بالفارسية١٢٠
التفريط في حفظ الولد   

  .١٠٢، ص ٢٢، العدداإلسالميةمجلة البحوث 
الت رسالة ماجستير(د األوالة بين فضيل في العطي(  

  عبد اهللا بن محمد الحمود
   .ه١٣٩٧، المعهد العالي للقضاء، اإلسالميةجامعة االمام محمد بن سعود 

 در ومادر پ حق فرزند بر  
  لمؤلف مجهول ا

  كتاب اخالق مذهبي، الباب الثاني عشر: في 
   .مكتبة جامعة طهران، بالفارسية: مخطوط، في 
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رسالة ماجستير(بناء باء واأل حقوق اآل(  
  مصطفى سي يعقوب 

    .ه١٤٠١ في المدينة المنورة، اإلسالميةالجامعة 
باءبناء على اآل حقوق األ  

  عبد اهللا عفيفي
باءبناء على اآل حقوق األ  

  عبد الفتاح السيد 
 /١٠( = )ه٢/١٤٠٧ (٢٦٦، العــدد)الكويــت(ســالمي مجلــة الــوعي اإل

  .٢١ -١٨، ص )م١٩٨٦
 سرة المسلمة د في األاألوال حقوق  

  محمد الغفراني . د
  محمد هادي اليوسفي الغروي: ترجمة

  .٩٧، ص ٤مجلة الهادي، السنة الرابعة، العدد
 رسالة ماجستير(سالم د في اإلاألوال حقوق(  

  مسفر بن دخيل العتيبي
 المعهـد العـالي للقـضاء،       - اإلسـالمية جامعة االمام محمـد بـن سـعود         

   .ه١٣٩٤
 د في مدرسة أهل البيتاألوال حقوق^  
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  محمد جواد طبسي
، بيــــروت، دار المحجــــة البيــــضاء، دار الرســــول ىاألولــــالطبعــــة 

  .ص٢٤٧، ’األكرم
 نـاث والـذكور   أسـماء األ : سـماء العربيـة ومعانيهـا    دليل األ

  ومعانيها 
  محمد عبد الرحيم : اعداد

  ص٤٢١م، ٢٠٠٢  لبنان، منشورات دار الراتب الجامعية،-بيروت 
  .طبع ضمن موسوعة أسرتنا السعيدة

سالم رعاية الشباب في اإل  
  عبد العزيز الربيع

  .م١٩٨٠ = ه١٤٠٠دبي، المدينة المنورة، نادي المدينة المنورة األ
 د في القرآن األوال سبب تقديم ذكر المال على  

  عبد العزيز بن باز
  .١١٠، ص ٤٩، العدداإلسالميةمجلة البحوث 

ابنا حقوق علينا ولنا عليهم واجبات  لشب  
  محمد حافظ سليمان 

  .٤٢، ص )ه١٤٠١/ ٧( ٧مجلة منبر االسالم، السنة الرابعة، العدد 
        المرأة والزواج وحقوق الشباب في رحلة حـول العـالم مـع 

  الدين وعلم النفس
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  زكية حجازي
  .م١٩٩٧القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 د واألرحاماألوالق برالوالدين وحقو  
  عبد الغني نكه مي

  .ص١١٢م، ١٩٩١حلب، دار الكتاب النفيس، 
إيران در يگ فرزند خواندي وضع حقوق   

   يمامإسد اهللا أ
  .، بالفارسية٢٣، ص ٢نسانية، العددمجلة تحقيقات العلوم اإل

  

 أسماء البنات   
  أمين افندي الغريب 

   .ص٦٣م، ١٩١١بيروت، 
 البنات ومعانيها سماءأ   

   سليم إبراهيممحمد 
   .م١٩٩٠القاهرة، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، 

ناث  االكتراث في حقوق اإل  



-----------------------------------------٣٧٣  

  محمد بن مصطفى ابن الخوجة الجزائري
   .ص١١٥م، ١٩٩٩على للثـقافة، القاهرة، المجلس األ

فرزند دختر داريدگر ا ..  
   ي بلوتيالناجانين
   جعفر پوينده محمد: ترجمة

ــة  ــالطبعـ ــي،   ىاألولـ ــشورات نـ ــران، منـ ص، ٢٢٤ش،  .ه١٣٧٧، طهـ
   .بالفارسية
رث حرمان البنات من اإل  

  .٤٧، ص ٢٥، العدداإلسالميةمجلة البحوث 
عاية البنات ر صون المكرمات ب  

  جاسم الفهيد الدوسري 
   .ص٥٦، ه١٤٠٦قصى، ، الكويت، مكتبة دار األىاألولالطبعة 

ابنتك ين ماذا تسم   
  منى صالح الدين المنجد 

   .ص١٤٤م، ١٩٨٧ = ه١٤٠٨الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتاب الجديد، 
 وأد البنات   

  آيت عمتي عبد اللطيف 
  .١٦، ص ٤٧ة القطرية، المجلد الرابع، السنة الرابعة، العددممجلة األ
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بحث تكميلي(سالمي  حقوق الجنين في الفقه اإل(  
  د اهللا بن عبد الرحمن الدويش عب

 - المعهـد العـالي للقـضاء        - اإلسـالمية جامعة االمام محمد بن سـعود       
  . ه١٤٠٨الفقه المقارن، 

ة للحمل المستكين بين الشريعة والقانون  الحماية الجنائي  
  إسماعيل محمد عبد الشافي 

   .م١٩٩٢دار المنار، 
سالم  رعاية الجنين في اإل  

   نبيل حميد محسن
  .٢٣٦ ص )ه١٤٠٩/ ٨و٧( ٢٣، العدداإلسالميةمجلة الثـقافة 

  

حقوق الرجال على النساء   
  المؤلف مجهول 

  ) الفصل التاسع(خالق مذهبي أكتاب : في 
   .مخطوط في مكتبة جامعة طهران
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سالم  حقوق الرجل والمرأة في اإل  
  محمد بن محمد مهدي الخالصي

   .م١٩٥٠بغداد، 
رسالة ماجستير(سرة لرجل وواجباته في األ حقوق ا(  

  حسان الهندي إسميرة هاشم 
  . ه١٤٠٥كلية التربية للبنات في مكة المكرمة، 

 درجة )درجةوللرجال عليهن (  
  كامل موسى . د

  ). ٢:  قاموس المرأة (ص ٧٦م، ١٩٨٧بيروت، مؤسسة الرسالة، 
رسالة ماجستير (واجباته حقوقه و-سرة  الرجل في األ(  

  حسان إسميرة هاشم 
  .ص١٨٨، ه١٤١٠ة، دار المجتمع، ، جدىاألولالطبعة 

   قوامة الرجل على المـرأة ضـرورية وهـي         ب  وجوا..  سؤال
  ليست استبداداً وال إلغاء لشخصتيها 

   .م١٩٩٨/ ٤/ ١٧جريدة الجهورية، 
  رسالة بديعة فـي تفـسير آيـة    ( قضاء وحكومة وجهاد المرأة

لنساءامون على االرجال قو(  
  السيد محمد حسين الحسني الطهراني

  .م١٩٩٣بيروت، دار المحجة البيضاء، 
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 ال واقع تسلط..  قوامة الرجل على المرأة حركة مسؤولية!  
  السيد محمد علي فضل اهللا 

 /١٠،٩ (٥٢و٥١، الـسنة الخامـسة، العـدد    )بيـروت (مجلة نـور االسـالم      
  .٦٧، ص )م١٩٩٤

  

يخالف الشرع ..جته ابتزاز الزوج لزو  
   .م١٩٩٨/ ٩/ ٥خبار، جريدة األ

قضائي ينبغي تصحيحهأ بيت الطاعة خط   
  زهرة  أبو محمد

 ٢٧ والعـــــدد ٣٤، ص )م١٩٦٠ /١٢( ٢٥مجلـــــة العربـــــي، العـــــدد 
  .١٥٢ ص )م٢/١٩٦١(
ياً قضائًّ  أ بيت الطاعة ليس خط  

  غالب أيوب هيكل 
  .١٠، ص )م٥/١٩٦١( ٣٠مجلة العربي، العدد

 دراسة مقارنة (اإلسالمية التطليق في الشريعة حق(  
  محمد رشيد رضا بن راغب القباني
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، )م٩/١٩٨٣) = (ه١١/١٤٠٣ (٩، العـدد  ١٢مجلة الفكـر اإلسـالمي، الـسنة      
) = ه١/١٤٠٤ (١١، العدد٤٨، ص)م١٠/١٩٨٣) = (ه١٢/١٤٠٣ (١٠، العدد٥٦ص

 ١ العدد ،١٣ والسنة ٤١ص) م١٢/١٩٨٣) = (ه٢/١٤٠٤ (١٢، العدد)م١١/١٩٨٣(
  .٢٧ص) ه٨/١٤٠٤ (٥، العدد٤٩ص) م١/١٩٨٤) = (ه٣/١٤٠٤(

حق الزوجة على زوجها  الزوج على زوجته وحق   
  طه عبد اهللا العفيفي 

   .)الحقوق( القاهرة، دار االعتصام 

الزوج في تأديب زوجته وحدوده حق   
   محمود خليل أحمد

  .١٩٩م، ص ١٩٧٧بريل أمجلة منبر االسالم، عدد 

حقوق زوج بر زوجه  در   
  يحتمل أنه من تأليف شاه عبد الحق الدهلوى 

  )الباب الثالث(كتاب آداب الصالحين : في
   .مكتبة جامعة طهران، بالفارسية: مخطوط في

  مور التـي تمنـع      في التفريق بين الزوجين باأل     ي سلطة القاض
  االستمتاع 

  محمد رأفت عثمان . د
   .م١٩٨١ = ه١٤٠١دار الطباعة المحمدية،
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 طاعة الزوجة لزوجها   
  بن بازا

  .٩٦، ص ٢٤، العدداإلسالميةمجلة البحوث 
              طاعة الزوجة لزوجها بـين الحـق والواجـب فـي الـشريعة 

  )رسالة ماجستير(خرى  والشرائع األاإلسالمية
  ملكة يوسف محمد الرزاز

  .م١٩٩٤جامعة القاهرة،كلية الحقوق،
 قانون لقهر الزوجات..  الطاعة!  

   سالمان فتوح
   .م١٩٩٨/ ١٢/ ٢جريدة الوفد، 

 للطاعة( المرض النفسي اليسقط حق الزوج في طلب زوجته(  
  لواعظ عبد الجواد 

   .م١٩٩٨/ ٥/ ٩سبوع،  األجريدة

  

؟چيست دانيد حقوق زن در دوران ازدواج ي آيا م  
   نويسندگانيشورا

   .ش، بالفارسية .ه١٣٦٢طهران، منشورات راهنما، 
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اتفاقي ة بشأن جنسيجةة المرأة المتزو  
  الدورة التاسعة للجنة المرأة العربية 

  .م١٩٨٩القاهرة، 
ّزواج ضد زوجاتهممن األ) سافر(ت  تعن!  

  تهاني البرتقالي 
  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢٢هرام، جريدة األ

 تنظيم سفر المرأة للخارج في حالة معارضة الزوج   
  سناء مصطفى 
  .م١٩٩٨ /٩/ ٢٥جريدة الوفد، 

حتى التهرب الزوجة   
  مي شاهين 
  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٢خبار، جريدة األ

حق الزوجة على زوجها الزوج على زوجته وحق   
  طه عبد اهللا العفيفي 

   .القاهرة، دار االعتصام
الزوجة على زوجها كبير عند اهللا  حق   

   هالل إبراهيم. د
   .م١٩٩٨/ ٣/ ١٦ العربي، مجلة
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الزوجة في م حق ة ذهب الحنفي  
   .م١٩٩٨/ ٤/ ١٩خبار، جريدة األ

 حقوق الزوجة   
  عبد الفتاح السيد 

  .٥٤، ص )م١٩٨٨/ ١( = )ه١٤٠٨/ ٥( ٢٨١سالمي، العددمجلة الوعي اإل
رسالة ماجستير(سالم  حقوق الزوجة في اإل(  

  كمال غلتو
    .ه١٤٠٥، اُم القرىجامعة 

يبحث تكميل(سالمي حقوق الزوجة في الفقه اإل (  
   الجوعي إبراهيمعبد العزيز بن صالح بن 

 - المعهـد العـالي للقـضاء        - اإلسـالمية مام محمد بن سـعود      جامعة اإل 
  . ه١٤٠٨الفقه المقارن، 

رسالة دكتوراه(سالمي  حقوق الزوجة في الفقه اإل(  
  محمد بن عمر بن عبده شبوت عيتن 

  . ه١٤٠٣المعهد العالي للقضاء، 
زوجهي حقوق مال   

  ياهللا هدايت نيا گنجفرج 
ش،  .ه١٣٨٥سـالمي،   إ، قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ      ىاألولالطبعة  

  .ص، بالفارسية٢٦٤
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حقوق المرأة في الزواج   
  محمد بن عمر عتين . د

  .ص٥٤٠القاهرة، دار االعتصام، 
ب حكم بقاء العريس عند البكر والثي  

  .١٠٧، ص ٢٦، العدداإلسالميةمجلة البحوث 
ات بالمجان  خدمة للزوج  

   .م١٩٩٨/ ٩/ ٢١خبار، جريدة األ
المرأة في اختيار الزوج الخطبة وحق   

  الشيخ مجيد الصيمري
الــسنة الخامــسة،  )  العــراق -الناصــرية(ســالمي مجلــة التــضامن اإل 

  .٤٠، ص )ه١٣٨٨/ ٤( ٤،٣العدد
 دفاع عن الزوجات   

  محسن محمد 
   .ص١٢٨م، ١٩٧٥القاهرة، مؤسسة اخبار اليوم، 

  سعاد الزوجة إدور الزوج في  
  محسن محمد 

 ٨٩، ص   )ه١٤٠٩/ ٦-٥( ١٠،٩، العدد ىاألولمجلة نور االسالم، السنة     
  .٦٢، ص )م١٩٨٩/ ٤-٣ (  =)ه١٤٠٩/ ٩ -٨ ( ١٢،١١العدد
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أعمى( قرار..  قرار منع الزوجة من السفر!(  
  .م ١٩٩٨/ ٩/ ١٩خبار، جريدة األ

   ـ      ى الزوجة التي ترتض هـا فـي    سقط حقّ  السكن مع آخـرين ي
  مسكن مستقل 

  لواحظ عبد الجواد 
   .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٠جريدة أخبار اليوم، 

 يعد هجراً يبرر تطليقها ..  طرد الزوجة مدة طويلة  
  لواحظ عبد الجواد 

   .م١٩٩٨/ ٩/ ٥خبار، جريدة األ
 بالوسادة أو السواك..  فقط!  

  سامي دياب
  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢جريدة االهرام، 

جة من السفر يهدر كرامة المرأة المصرية  قرار منع الزو  
   .م١٩٩٨/ ٩/ ٥خبار، جريدة األ

 القرار يخلق العداء بين الزوج والزوجة   
   .م١٩٩٨/ ٩/ ١٢خبار، جريدة األ

إ فقه گاهز ديدأزدواج إ حقوق وتكاليف زن در ي مبانه مامي  
   يفاطمه مير شمس
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ــة  ــالطبع ــة   ىاألول ــشورات المكتب ــران، من ص، ٢١٢، يةاإلســالم، طه
   .بالفارسية
المسكن الشرعي وحق ة فيه  الزوجي  

  عبد المجيد سالم 
/ ١١( ٨الـسنة الثالثـة عـشر، العــدد   ) بيــروت ( سـالمي  مجلـة الفكـر اإل  

  .٩٢، ص )م١٩٨٤/ ٨( = )ه١٤٠٤
مضي تان تعترضان على تقييد سفر الزوجةفتان مصري  

  وليد السيد 
   .م١٩٩٦/ ٤/ ١٧مجلة الحياة، 

 أخذ حقوق زوجته من  
  .٤٧، ص ٢٥، العدداإلسالميةمجلة البحوث 

من اشترطت أن تكون العصمة بيدها   
  .٥٣، ص ٩، العدداإلسالميةمجلة البحوث 

ة  نعم لحق الزوجة في السفر والجنسي  
  فتحي محمد رضوان 

   .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٢خبار، جريدة األ
   مـع    منع الزوجة مـن الـسفر اليتفـق        : وكيل حقوق الزقازيق 

  )الدستور(و ..القانون
   .م١٩٩٨/ ٩/ ٥خبار، جريدة األ
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هل تسافر المرأة دون إذن زوجها؟ !  
  .م ١٩٩٨/ ٩/ ٢٥خبار، جريدة األ

  

 آداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجين   
  عبد اهللا ناصح علوان 

  .ص١٥٧، ه١٤٠٣الطبعة الثالثة، بيروت، دار السالم، 

ق ازدواج بايد بدانيم  حقوي درباه چه آن  
ة لجنة الباحثين حول الشؤون النسوي  

   ــسوي ــات الن ــة والدراس ــشورات التوعي ــران، من ــسابعة، طه ــة ال ة، الطبع
  .ص، بالفارسية ١٦ش،  .ه١٣٧٥

سالم  إتحاف الخالن بحقوق الزوجين في اإل  
  فيحان بن شالي المطيري . د

  .ص ٤٨٠، ه١٤١١، الرياض،دار العاصمة، ىاألولالطبعة 

 زواجرشاد المحتاج لحقوق األإ  
  محمد أمين الكردي

  . ه١٣٣٢القاهرة، مكتبة صبيح، 
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 در فقه شيعه( حقوق ووظايف زوجين -زدواج إ(  
  زهرا پزنده 

 ه١٣٧٠،  للطباعة والنشر سالميعالم اإل ، طهران، مركز اإل   ىاألولالطبعة  
  .ص، بالفارسية ١٧٤ش، .
أسس حقوق االنسان من خالل المرابطة سالم ة في اإل الزوجي  

  ساميا الشعار
  .١٧٩، ص )م١٩٩١/ ٧( ٦٥مجلة الفكر العربي، السنة الثانية عشر، العدد

طالق وآثار آن در حقوق زوجين يرسى فقه بر   
   رفيعي يعل

   .ص، بالفارسية١٥٨د، ، طهران، منشورات مجدىاألولالطبعة 
د األوال تحفة العباد في حقوق الزوجين والوالدين و  

  محمد طاهر بن عبد القادر الكردي 
   .ص١١٢م، ١٩٢٩ -١٩٢٨ = ه١٣٤٧القاهرة، مطبعة الشرق، 

زواج المسلمين ة للزوجات المسلمات واأل الحصانة الزوجي  
   محمد حجابأحمد

   .م١٩٦١طنطا، مطبعة الشعراوي، 
الزوجين  حق   

  هللا محمد  االستاذ عبد الصبور خلف ا،فؤاد جاد الكريم محمد. د: اعداد
  .ص٢٧١القاهرة، مكتبة مدبولي، 
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ة  حقوق الزوجي  
  .٦٢، ص ٤٤مة القطرية، المجلد الرابع، السنة الرابعة، العددمجلة األ

رسالة ماجستير(سالم ة في اإل الحقوق الزوجي(  
  الحميدي بن صالح الحميدي

  . ه١٣٩٨ المعهد العالي للقضاء، -اإلسالميةمام محمد بن سعود جامعة اإل
رسالة ماجستير(سالم ة في اإل الحقوق الزوجي(  

  كمال حاج غلتومامي 
  . ه١٤٠٥ الدراسات العليا الشرعية، - كلية الشريعة - اُم القرىجامعة 

رسالة ماجستير (اإلسالميةرها الشريعة  الحقوق الزوجية كما تقر(  
  أم هانىء محمود باصفين 

  .م١٩٧٩ كلية اصول الدين،-جامعة االزهر
 سالم  للمرأة في اإلاالجتماعيةالحقوق الزوجية و  

  محمد بن سعد الشويعر
  .١٢، ص )م١٩٨٥/ ٢( = )ه١٤٠٥/ ٥( ٩٧٧مجلة الدعوة، العدد

ة ويليه حق العمل للمرأة حقوق الزوجي  
  الشيخ محمد مهدي شمس الدين 

م، ١٩٩٦، بيروت، المؤسسة الدولية للدراسـات والنـشر،     ىاألولالطبعة  
  .ص٢٥٦
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وق الزوجين  حق  
  على المودوديأبو األ

   ادريس أحمد: ترجمة
  .م١٩٧٩سالمي، الطبعة الرابعة، القاهرة، دار المختار اإل

 حقوق الزوجين   
  عبد الخبير عبد الفتاح الخولي

  .ص١٦م، ١٩٣٣القاهرة، مطبعة زهران، 
  حقوق الزوجين  :   ة وغرائـز  ضمنها الكالم عن الحقوق الزوجي

  خالقية في طبائعهن عض الحكم األالنساء وميولهن وب
  محمود كامل فريد 

   .القاهرة
ّة  حقوق الزوجين من القرآن والسن  

  عبد النافع فياض
  .ص٧٩م، ١٩٩٠حمص، دارا سامة بن زيد، 

 رسالة ماجستير( الحقوق غير المالية الناشئة عن عقد الزواج(  
   إبراهيمزينب حسن 

  . ه١٤٠٨ة، العليا الشرعي راسات الد- كلية الشريعة - اُم القرىجامعة 
ز نظر قرآن أ دائم ي زوجين در زمان زناشوئي حقوق مدن  
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  محمد باقر محقق. د
   .ص، بالفارسية٤٢٣ + ش، ك.  ه ١٣٤٣طهران، 

الحقوق الناشئة من عقد الزواج   
  منير البياتي . د

  .٢٩٧م، ص ١٩٧٢، ٤، العدداإلسالميةمجلة كلية الدراسات 
قانون گاه زن وشوهر از ن حقوق وتكاليف   

  يهما مهر
  .، بالفارسية ٩ -٨، ص ١٠مجلة حقوق زنان، العدد

ّة  الحقوق والواجبات بين الزوجين من الكتاب والسن  
  عبد الحميد مصطفى الشيخ

 /١١ ( =)ه٣/١٤٠٧ (٢٦٧ د، العــد)الكويــت(ســالمي مجلـة الــوعي اإل 
  .٤٢، ص )م١٩٨٦
والحاضر حقوق وواجبات الزوجين بين الماضى   

  محمود سالم زناتي 
  . )م٦/١٩٧٠(بحث في مجلة العلوم القانونية واالقتصادية 

اإلسالميةالزوجين في الشريعة  إلى  حكم دفع الصدقات   
  يحيى  أبو محمد حسن. د. أ

م، ١٩٩٧ = ه١٤١٧ة، ، عمــان، دار اليــازوري العلميــ   ىاألولــ الطبعــة  
  .ص٥٦
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الى زوجهإالزوجة المسلمة و إلى  خطاب  
  يوب الكبيسي أعبادة 

  .ص٩٦م، ١٩٧٨رشاد، الطبعة الثانية، بغداد، مطبعة اإل
سالم للنساء وحقوق وواجبات الزوج والزوجة  رحمة اإل  

  محمد الحامد
  .م١٩٧٨الطبعة الثالثة، القاهرة، دار االنصار، 

رسالة تخصّص( سالم رسالة في الحقوق الزوجية في اإل(   
  محمد عبد العظيم حمزة 

  .ص١٤٢م، ١٩٣٩، - كلية الشريعة والقانون - جامعة االزهر-قاهرة ال
الزواج وحقوق الزوجين   

  عادل عبد العظيم شلبي
  .م١٩٩٠سالمي للدراسات والبحوث، القاهرة، المركز اإل

ة  الزوجة العاملة والحقوق الزوجي  
  عبد الوهاب البنداري

  .ص٩٤م، ١٩٦٩القاهرة، المطبعة العلمية، 
 الوهاج عن ذكر العوائد وحقوق الزواج السراج  

  حسين فوزي 
  .ص١١٢ش،  .ه١٣١٤االسكندرية، مطبعة االتحاد المصري، 
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 عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين   
  محمد بن عمر النووي 

   .ص٢٨، ه١٣١٦مكة، 
     في مدى استعمال حقوق الزوجي  ز به فـي الـشريعة      ة وماتتمي

  والقانون المصري الحديث
  صطفى السعيد السعيد م

  .ص٣٠٦، ٢٠م، ١٩٣٦القاهرة، مطبعة االعتماد، 
ن السعدين في حقوق الزوجين ا قر  

   ي اللكهنويالمولوى الميرزا رضا عل
  . باالردو

 م تكامل؟أ القوامة تفاضل  
  كفا ادريس
  .٨٥م، ص٢٠٠٥ = ه١٤٢٥، ١٠السنة الثالثة، العدد) بيروت ( مجلة النجاة 

    مدى استعمال حقوق الزو اإلسالميةة وماتنفذ به في الشريعة      جي 
  )ة غير منشورةرسالة جامعي(والقانون المصري الحديث 

  السعيد مصطفى السعيد 
  .م١٩٣٥كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

زواج في وظائف عشرة الزوجين مرآة األ  
  .نجم الدين اسكندر
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    الواقـع والحاجـات    :  العالم العربـي    اتفاقية حقوق الطفل في
ات والتحدي  
  غانم بيبي: اعداد

  .ص٣٩م، ١٩٩٤ورشة الموارد العربية ورادابارنن، 
 امقالة(الخلف  إلى مأمام األ إلى ة حقوق الطفلتفاقي(  

  عبد العزيز مخيمر
  .م ١٩٩٣، الجزء السابع عشر، ٣الكويت، مجلة الحقوق، العدد

   مراهقون والمراهقات والزواج المبكر    ال:  اتفاقية حقوق الطفل
  في المجتمعات العربية 

  غانم بيبي: اعداد
  .ص٩٦ لبنان، ينشر باالتفاق مع الفرات للنشر والتوزيع، -بيروت 

 في تثبيت حقوق الطفل اإلسالمية استثمار التعاليم   
   البارأحمدعدنان 

  سالمي المؤتمر العالمي الرابع للطب اإل: في 
  .م١٩٨٦كراتشي، 

طفالنا أرفع المظلمة عن  إلى  اسرعوا  
  محمد الصالح عزيز 

  .٣٤، ص)م١٩٨٤ /٨( = )ه١٤٠٤ /١١( ٤٧مجلة االمة، السنة الرابعة، العدد
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 أسس الصحة للطفل المسلم ة النفسي  
  مالك بدري

  سالم حلقة رعاية الطفولة في اإل: في 
  .م١٩٨٢ فبراير٤-١ = ه١٤٠٢ ربيع الثاني ٩ -٦أبو ظبي، 

وهم زينة الحياة الدنيااألطفال على حماية الطفولة وسالم يحثّ اإل   
  محمد الخطيب 

  .٥٢، ص)م١٩٨٨/ ٤( ١٢٦ مجلة الهداية، المجلد الحادي عشر، العدد
أسماء البنين ومعانيها   

   سليم إبراهيممحمد 
  .ص١٦٠القاهرة، مكتبة ابن سينا،

 عية اكلينيكيةدراسة اجتما( تجربة مرشام - المحروميناألطفال(  
  هيلدا لويس

  مصطفى سويف : ترجمة
م١٩٦١ة،مارس القاهرة، المجلة الجنائية القومي.   

اكتشف األ طفال العالم أ إلى ة كتيبمم المتحد  
   .ص٤٦م، ٢٠٠٠مم المتحدة، نيويورك، األ
اإلسالمية في الشريعة األطفالنجاب وحقوق  اإل   

ــسرحان . د ــستار .  د،محــي هــالل ال ــد ال ــدعب ــسين  .  د،حام ســهيل ح
  وليد خالد الجماس.  د،الفتالوي

   .ص٧٤م، ١٩٨٨ = ه١٤٠٨رشاد، بغداد، مطبعة اإل



-----------------------------------------٣٩٣  

 وضاع الطفل المسلم في مجتمعات األأاإلسالميةة قلي  
  حلقة رعاية الطفولة في االسالم : في

  علي الكتاني 
  .م١٩٨٢ فبراير٤-١ = ه١٤٠٢ ربيع الثاني ٩ -٦أبو ظبي، 

 م بالطفولةسالهتمام اإلإ  
إبراهيمض عوض معو   

ــر اإل  ــة منب ــسادس واأل  مجل ــد ال ــالم، المجل ــدد س ــون، الع / ٦( ١١ربع
  .١٣١، ص )م١٩٨٨
  سم من القـرآن للبنـين    الف  أ(بناء من قرآن السماء      تسمية األ

  )والبنات
  صفين إبراهيم أبو عبد الوهاب 

  .ص٢٧٨، القاهرة، منشورات زهراء الشرق، ىاألولالطبعة 
 المولود تسمية  

  زيد أبو بكر بن عبد اهللا. د
   .ص٦٤، ه١٤١٠، الرياض، دار الراية، ىاألولالطبعة 

تشريعات حماية الطفولة، حقوق الطفل   
  حسن نصار

   .منشأة المعارف



٣٩٤------------------------------   

كاهش كار كودكان ي تالش برا   
   جوإيرانب

   جنيف -منشورات المنظمة الدولية للعمل 
  آصفه بكل: الفارسية إلى ترجمة
   .ش .ه١٣٧٠ منشورات چكامه، طهران،

 األطفال حسن اختيار أسماء  
  .٩٠، ص ٢٥ة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العددممجلة األ

 سالم  في اإلاألطفال حقوق  
   غسان سبانوأحمد

  .٢، ص)م١٩٨٠ /٤،٣ (٥ مجلة قافلة الزيت، المجلد الثامن والعشرون، العدد
لوالدة  حقوق أطفالنا تبدأ قبل ا  

  محمد الصالح بن عمر عزيز 
  .١٠٥، ص)م١٩٨٨/ ٨( = )ه١٤٠٨/ ١٢ (٢٨٨سالمي، العددمجلة الوعي اإل

 حقوق الطفل   
  المحامي انطوان ميالد كيروز 

   .ص٢٤٦م، ١٩٩٨ف، بيروت، المؤلّ
حقوق الطفل   

  جان شازال



-----------------------------------------٣٩٥  

  فاضل  أبو ميشال: ترجمة
   .م١٩٨٣، بيروت، منشورات عويدات، ىاألولالطبعة 

حقوق الطفل   
  زكية عزيز 

   .م١٩٦٣القاهرة، النهضة المصرية، 
اإلسالميةة والشريعة  حقوق الطفل بين الشرعة الدولي  

  محمد السماك
بحـاث والترجمـة والنـشر،       دار االجتهـاد لأل    )بيـروت  (مجلة االجتهـاد  

  .م١٩٩٨صيف وخريف، ،٤٠و٣٩العدد 
م سالة واإل حقوق الطفل بين المنظمات العالمي  

  ضياء الدين الجماس
    =)ه١٢/١٤١١( ٤٤سالم، السنة الثانية عشر، العددمجلة نهج اإل

  .١٠٢، ص )م١٩٩١ /٦(
سالم  حقوق الطفل في اإل  

  جودة محمد عواد 
  .ص٦١م، ١٩٩١القاهرة، دار الفضيلة، 

سالم حقوق الطفل في اإل  
   عبد العالإبراهيمحسن 

ــوم   ــة العل ــة كلي ــةمجل ــة االجتماعي ــعود   اإل، جامع ــن س ــد ب ــام محم م
  .٤٠٩ ص )م١٩٨٢( ٦، العدداإلسالمية



٣٩٦------------------------------   

 هل بيتأ حقوق فرزندان در مكتب  
   يمحمد جواد طبس

ســالمي عــالم اإلالطبعــة الثانيــة، طهــران، مركــز منــشورات مكتــب اإل
  .ص، بالفارسية ٢٣١ش،  .ه١٣٧٦
           ـ ة  حقوق المـرأة والطفلـة المـصرية فـي االتفاقيـات الدولي

  ة يوالتشريعات الوطن
  فتحي نجيب وآخرون

   .م١٩٩٧القاهرة، يونيسيف، اللجنة القومية للمرأة، 
ّي حق  

   غانم بيبي:مدير التحرير
م، ١٩٩٧، ربيـع    ٣م، العـدد  ١٩٩٦، ربيـع    ١ورشة الموارد العربية، العدد   

م، العـدد  ١٩٩٨، شـتاء  ٦م، العـدد ١٩٩٨، صيف ٥م، العد١٩٩٨، شتاء  ٤العدد
  .م ٢٠٠٢، صيف ١١م، العدد٢٠٠١، خريف ٨
 ح  في حاالت النزاع المسلّاألطفال حماية  

  ساندرا سنجر
  ة لحق الطفل في الحياة بين القانون الوضـعي         الحماية الجنائي

   )دراسة مقارنة( اإلسالميةوالشريعة 
   أحمدهاللي عبد الاله 

   .م١٩٨٩، دار النهضة العربية، ىاألولالطبعة 



-----------------------------------------٣٩٧  

ه  عليية للطفل المجن الحماية الجنائي  
   طهأحمدمحمود . د

 = ه١٤٢٠، الرياض، اكاديمية نايف العربية للعلـوم االمنيـة،        ىاألولالطبعة  
  .ص٢٩٣م، ١٩٩٩
حماية الطفولة في التنظيم القانوني المصري   

  عزيزة شريف 
   .م١٩٨٢دار النهضة العربية، 

      والقانون الدولي العـام     اإلسالمية حماية الطفولة في الشريعة 
  السعودي والسوداني و 

  محمد عبد الجواد 
  .م ١٩٨٣
  المعاهدات الدولية المبرمـة     ة للطفل في ظلّ    الحماية القانوني 

   )مقالة قانونية(طار القانون الدولي الخاص إفي 
  حفيظة الحدادي 

  .االسكندرية، مجلة الحقوق
 األطفـال عالن العـالمي لحقـوق االنـسان،         على اإل  عاماً ٥٠ 

   في معسكرات الالجئينول الضحاياأوالنساء هم 
   .م١٩٩٨/ ٤/ ٧وسط، مجلة الشرق األ



٣٩٨------------------------------   

الثمين في أسماء البنات والبنين  الدر   
  محمد مقبل بك 

  .م١٢٩٥و ١٢٩٤وادي النيل، 
  نحـو ميثـاق   : سالمية للميثاق العالمي لحقوق الطفـل إ دراسة

  لحقوق الطفل المسلم
  عثمان فراج

ربيـع الثـاني   ٩ -٦ظبـي،  و  أبـ (سـالم  حلقة رعايـة الطفولـة فـي اإل      :في  
  .)م١٩٨٢ فبراير ٤-١ = ه١٤٠٢
   دراسة للخدمات التوجيهي  مة للطفل المسلم في العصر     ة المقد

  الحديث
  نجيب الكيالني

ربيـع الثـاني   ٩ - ٦أبـو ظبـي،   (سـالم  حلقة رعاية الطفولـة فـي اإل     : في  
  .)م١٩٨٢ فبراير ٤ - ١ = ه١٤٠٢
     الطفـل الكفيـف     سرة بحاجات  دراسة وصفية لمدى وعي األ 

  )رسالة ماجستير(
  عبد العزيز فهمي . د

  .م ١٩٧١ بالقاهرة، االجتماعيةالخدمة 
بناء رعاية األ:  ذلكم وصاكم به  

   الرفاعي حسنين أحمد
  .٢ ص )ه١٣٩٩ /٦ (١مجلة اليقين، السنة الثامنة والعشرون، العدد



-----------------------------------------٣٩٩  

   رسـالة  (طفال المحرومين من الوالدين      لأل االجتماعية الرعاية
  )ماجستير

  مي محمد عبد العزيز آل إدريس 
 الدراسـات  - كليـة االداب  اإلسـالمية   سـعود  محمد بـن جامعة الملك 

  . ه١٤٠٣ االجتماعية
 رعاية الطفل وتحصينه   

  سعيد الدجاني 
  .ندلسالطبعة الثالثة، عمان، دار األ

سرة وتنظيم دور المؤسسات  رعاية الطفولة تعزيز مسؤوليات األ  
  نفيذيالمكتب الت

   .ص١٩٣م، ١٩٩٤، المنامة، ىاألولالطبعة 
 اإلسالمية رعاية الطفولة في الشريعة   

   إبراهيميناس عباس إ
م١٩٨٣ة، الكويت، دار البحوث العلمي.  

سالم  رعاية الطفولة واإل  
   عمر هاشم أحمد

 والقـضايا   اإلسـالمية سالمي الدولي عن الشريعة     المؤتمرالطبي اإل : في
  .)م١٩٨٧القاهرة، (ة الطبية المعاصر



٤٠٠------------------------------   

 رعاية الطفولة واألمومة في قانون ابن سينا   
  شوكت القنواتي

  .٣٦٠م، ص١٩٥٤مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد التاسع والعشرون، 
 سم المولودا الروض المورود في  

   يالجوهرة الفضل
  .ص١٢٨، ه١٤١٦، الرياض، مكتبة المعارف، ىاألولالطبعة 

  س ريادة اإل وفـي تقريـر   األطفالة عالم الم في تفهم خصوصي 
  وتطبيق حقوقهم الخاصة في الرعاية والتربية 

  عيسى حسن الجراجرة 
  .ص٢٧٦م، ١٩٨٨ف، ردن، المؤلّعمان، األ

ّي وحقوق الطفل  سياسات االقتصاد الكل  
  ستيفان دي فيلدر

  ديب نعمة أ: تقديم 
  جريس خوري: ترجمة

 رعايـة   - لبنان، ورشة الموارد العربيـة       -وت  ، بير ىاألولالطبعة العربية   
  .ص١١٢م، ٢٠٠٠، بيسان للنشر والتوزيع، )رادابارنن( السويدية األطفال
بوين  ونفوذ األاألطفالخذ عند  صالحية النظر واأل  

  محمد الرابع الحسني الندوي
ــون، العــدد  مجلــة البعــث اإل ــاني والثالث ــد الث  /١٠(، ٢ســالمي، المجل

  .٥٦، ص )م٦/١٩٨٧( = )ه١٤٠٧



-----------------------------------------٤٠١  

 طار قوانين األإ الطفل المسلم فية حوال الشخصي  
  عبد الرحمن الصابوني

ربيـع الثـاني   ٩ - ٦أبـو ظبـي،   (سـالم  حلقة رعايـة الطفولـة فـي اإل       : في
  .)م١٩٨٢ فبراير٤ -١ = ه١٤٠٢
الطفل المسلم في األ بالهند اإلسالميةة قلي   

  سلمان الحسيني الندوي
 ربيـع الثـاني   ٩ - ٦أبـو ظبـي،   (فـي االسـالم    حلقة رعاية الطفولـة     : في

  .)م١٩٨٢ فبراير ٤ - ١ = ه١٤٠٢
سالم  الطفولة وكيف رعاها اإل  

   ماهر البقريأحمد
  .١٠٥، ص )ه١٤٠٨/ ١( ١سالم، السنة الثالث عشر، العددمجلة منار اإل

رسالة ماجستير(سالم بالطفولة  عناية اإل(  
  عبد الرحمن الهاشمي محمد

   .ص٤٣٣، ه١٤٠٢ كلية الشريعة، - رىاُم القجامعة 
يإيران يگ نامها فرهن   

   يفريده داناي
   .ص، بالفارسية٢٣٢، ش .ه١٣٧٥الطبعة الثانية عشر، منشورات سهيل، 

 فصل من كتاب تطوير برامج تنمية الطفولة   



٤٠٢------------------------------   

  روبرت ماير
  عبد الفتاح الصبحي : ترجمة

 = )م١/١٩٩٣(، ٥٦، العـدد ، السنة التاسـعة   )الكويت(مجلة الثـقافة العالمية    
  .١٦٠، ص )ه٧/١٤١٣(
 خرىأ قضايا الطفولة مرة  

  عبد الكريم القضاة . د
ـــقافية   ــة الث ــان(المجل ــدد )عم  /٣م١٩٩٦ /١( )ه١١/١٤١٧-٧(٤٠، الع

  .٣١٩ص، )م١٩٩٧
 قطر النّدى   

  ريما زعزع وآخرون 
ــة، العــدد  صقبر ــوارد العربي ــف ١،ورشــة الم ــدد١٩٩٧، خري ، ٢م، الع

، ٥م، العـدد  ١٩٩٩، خريـف  ٤م و العـدد ١٩٩٩، شتاء   ٣، العدد م١٩٩٨صيف  
  .م ٢٠٠٥، صيف ٨م، العدد٢٠٠٢، صيف ٧م، العدد٢٠٠٠صيف 
ت وتوسعه صندوق كودكان سازمان ملل كودكان، جمعي  

  يونسكو 
   .ش، بالفارسية .ه١٣٧٤
  سماً لطفلك اكيف تختار  

  محمد خالد 
  .ص٧٢دار الحرية للنشر والتوزيع، 



-----------------------------------------٤٠٣  

سم ولدكاتارين  كيف تخ  
  كرم الطباع أ أحمد سماء ،بشرى عبد الرحمن حسن: اعداد

 = ه١٤٠٧الطبعة الثانية، بيروت، دار القلـم للطباعـة والنـشر والتوزيـع،       
  .ص٢٩٦م، ١٩٨٧
  نكـار  ستار الجهل واتجاهات التجاهل واإل    ألة  إ محاوالت الز

   وتربيتهم األطفالسالمي في رعاية للفكر العربي اإل
  جراجرة عيسى ال

  .٢٢٣، ص )م٦/١٩٩٠( ٩٣مجلة التربية، السنة العشرون، العدد 
 إ في رعاية الطفل االجتماعية المدخل الوقائي للخدمةاً سالمي  

  زين العابدين محمد رجب
، القـاهرة، الزمالـك،     االجتماعيـة ندوة التأصيل االسالمي للخدمـة      : في

   .م١٩٩١/ ٨/ ١٣-١١
   ائع ورشة العمل المنعقد في إطسا في       وق:  المرأة، الطفل، القانون

  م١٩٩٥نوفمبر 
   عبد اهللا أحمد

  .القاهرة، أميديست
     الشباب والحياة  (وبرنامج  ) طفل إلى   من طفل ( معاً نشرة برنامج

  ) الصحية
  غانم بيبي:مدير التحرير



٤٠٤------------------------------   

م، ٢٠٠٢، ربيـع    ٣م، العـدد  ١٩٩٨، شـتاء    ٢ورشة الموارد العربية، العدد   
  .م ٢٠٠٤، خريف ٥لعدد م، ا٢٠٠٣، شتاء ٤العدد 
 رسالة ماجستير(ب  المحرومين من اآلاألطفال مفهوم الذات عند(  

  حسان الدمرداش إ
  .م ١٩٧٦كلية البنات، -جامعة عين شمس 

م ن ن وكودك م  
  جواد فيض . د

ش،  .ه١٣٧٧الطبعة الثانية عشر، طهران، مؤسسة منشورات امير كبير،         
  .ص، بالفارسية ٧٣٤
  بالمملكة العربية السعودية    األطفال المتحدة في رعاية     مم منظمة األ 

 )م١٩٨٢ -٧٤دراسة الدور االجتماعي للمنظمة فـي الفتـرة مـن     (
  )رسالة ماجستير(

  نور الدين يس الطيب حسن 
   .ه١٤٠٤، االجتماعيةداب، الدراسات جامعة الملك سعود، اآل

ه  مولودك الجديد ماذا تسمي  
  م حمدي زمز،محمد عبد الرحيم

   .ص١٦٧م، ١٩٨٨ = ه١٤٠٨يمان، ، دمشق، دار اإلىاألولالطبعة 
 ها يذارگ نام ها ونام   

  مهدى نيلى پور



-----------------------------------------٤٠٥  

ش،   .ه١٣٧٦س، ، منشوارت المركز الثـقافي للـشهيد مـدر      ىاألولالطبعة  
   .ص، بالفارسية١٢٤
براى فرزندان ي نامهاى زيباى قرآن   

  سيد نور الدين خرمشاهى
 اإلسـالمية مـين فـي الجمهوريـة    باء والمعلّ اآللجنة ، طهران،ىاألولالطبعة  

  .ص، بالفارسية ١١٦ش، ١٣٧٧ة، ييراناإل
طفال نحو بداية عادلة لأل  

  مايرز . روبرت ج
  .ص١٢٦م، ١٩٩٣، ورشة الموارد العربية، ىاألولالطبعة العربية 

سالم  ندوة رعاية الطفولة في اإل  
  .٨١، ص ١٨نة الثانية، العددة القطرية، المجلد الثاني، السممجلة األ

باشراف (سالم ة عن رعاية الطفل في اإل وثائق الحلقة الدراسي
  )سالميالمؤتمر اإل
  .م١٩٨٢أبو ظبي، 

  

 آراء في تحرير المرأة   
   .ص٨٣بغداد، مطبعة الزهراء، 



٤٠٦------------------------------   

زناني آزاد   
  ايولين ريد 

   يافشنگ مقصود: ترجمة
ص، ٢٠٠ش،   .ه١٣٨٠ورات گـل آذيـن،      ، طهران، منش  ىاألولالطبعة  

   .بالفارسية
 سارت زن إ آزادي يا  

  يپروفسور فرهت قائم مقام
   .بالفارسية

 اتحاد نسائي للحفاظ على حقوق المرأة المطلقة   
   .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٩جريدة الوفد، 

 في حالها ..  اتركوا المرأة  
   القطان أحمدمال أ .د

   .م١٩٩٨/ ٨/ ٦خبار، جريدة األ
 صال في خدمة المرأة، تقرير عن برامج العمـل والبحـوث            ات

  م ١٩٨٥ -١٩٨٠
  سن . أماتياك 

مم وثيقة أعدت للمؤتمر العالمي المعني بدراسة وتقييم نتائج عقد األ         
   كينيا -حدة للمرأة في نيروبي المتّ

   .م١٩٨٥باريس، اليونسكو، 



-----------------------------------------٤٠٧  

 اة حقوق المرأة هل يمكن تدريسها في العالم العربي؟تفاقي  
  . )م١٩٩٨ /٢(جريدة سواسية 

ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  اتفاقي  
  حدة مم المتّاأل

  الدورة التاسعة للجنة المرأة العربية
  .م١٩٨٩القاهرة، 

 ّات   ة بانتهاك حقوق المرأة وليـد الجهـل      هام المجتمعات العربي
  يات سالمي ضرورة لمواجهة التحدووحدة العالم اإل

   .م١٩٩٨/ ٨/ ١٦وسط، ة الشرق األمجل
 زهر سرة بجامعة األثنا عشر توصية في ندوة حقوق المرأة واألا  

  مرفت عثمان 
   .م١٩٩٨/ ١/ ٢هرام، جريدة األ

 جالل المرأة إ  
  مين علي عيروضأ
  .حلب، مطبعة المعارف )ضمن مجموعة(
األ اء في االسالم حسب المشهور بين العلم ةحكام والحقوق النسائي

  بعض مسائل الخالف إلى شارةمع اإل
  السيد مهدي بن محمد السويج

   .ص٤٨م، ١٩٧٢شرف، مطبعة القضاء، النجف األ



٤٠٨------------------------------   

 اختيار مصر لتنفيذ برنامج لزيادة الوعي بحقوق المرأة   
  هيثم سعد الدين 

   .م١٩٩٦/ ٨/ ١٢هرام، جريدة األ
 في مؤتمر المرأة .. والدفاع ..  اإلدانة!  

   .م١٩٩٨/ ٣/ ١٢م، هراجريدة األ
 رفعوا التحفظات إ  

   .م٢/١٩٩٨جريدة سواسية،
األ المعاش رملة الصغيرة تستحق   

  عبد المنعم العليمي 
   .م١٩٩٧/ ٢/ ١٥خبار، جريدة األ

ب ضد المرأة والتعصّ.. رهاب  اإل  
  منى حلمي 

   .م١٩٩٧/ ٣/ ١٢هرام، جريدة األ
    ّمـان المـرأة مـن       قـرار حر   :دون أساتذة وخبراء القانون يؤك

  !االعفاء الضريبي غير دستوري
  عفاف السيد 

   .م١٩٩٨/ ١٢/ ٣٠خبار، جريدة األ
  ة للتنفيذ من أجـل النهـوض بـالمرأة،        استراتيجيات استشرافي

ب على العقبـات التـي تعتـرض        واتخاذ تدابير ملموسة للتغلّ   
  حدةمم المتّهداف ومقاصد عقد األأتحقيق 



-----------------------------------------٤٠٩  

   ولمةة بحالة المرأة والعاالمين العام للجنة المعني
ــفها ــتعراض وتقيــيم      : بوص ــالمي الس ــضرية للمــؤتمر الع ــة التح الهيئ

  حدة للمرأة مم المتّانجازات عقد األ
  .COF /A/ ١١٦?PC / ١٩: الوثيقة

 سالم وفمينيسم إ  
  هالة افشار

  .ص٢٥١، لندن، نيويورك، منشورات سن مارتين، ىاألولالطبعة 
 كتساب مهارات التفاوض فياة النسائية  ندوة القيادات النقابي  

   .م١٩٩٨/ ٨/ ١٠هرام، جريدة األ
ألف باء حقوق النساء   

   .م٢/١٩٩٨جريدة سواسية، 
انتهاك حقوق النساء داخل أماكن االحتجاز   

   .م١٩٩٨/ ٨/ ١١جريدة الشعب، 
صلنثى هي األ األ  

  نوال السعداوي . د
  .ص٢٤٧بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 نثى أن تكون أنسان قبل إ  
  صبحي الصالح 



٤١٠------------------------------   

 )م١٩٨١/ ٦(، ١٩، والعدد٨، ص )م١٩٨١/ ٥( ١٨ دمجلة القدس، العد
  .٨، ص )م١٩٨١/ ٨( ٢١، والعدد ٨ص 
 اات محمد زايد ولم يعد للسؤال موضعنساني!  

  .م ١٩٩٨/ ٣/ ١٤جريدة العالم اليوم، 
ة عربية لحقوق المرأة  إنشاء آلي  

  جروديمحمد الع
  .م١٩٩٩/ ٢/ ١٦هرام، جريدة األ

 إنشاء مراكز لرعاية المرأة   
  فاروق عبد المجيد 

   .م١٩٩٦/ ٣/ ٢٠هرام، جريدة األ
 نصاف المرأة إ  

  وداد سكاكيني 
   .م١٩٥٠دمشق، مطبعة الثبات، 

ّك تتوهمين أموراً غير صحيحة  إن..  
   .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٢مجلة حواء، 

 ق المرأة ها كات بالجملة لحقونّإ  
  أمينة خيري

   .م١٩٩٦/ ١/ ١٠مجلة الحياة، 



-----------------------------------------٤١١  

 إهدار حقوق المرأة  ..اًإعالمي!  
  سحر ناصر 

   .م١٩٩٩/ ٤/ ٢٠جريدة الوفد، 
شم أندازهاي نو ظهورچ:  إيجاد تمايز جنسيت در خاورميانه  

  .الفارسية إلى اه سيراكيوس، بإلنجليزية مترجمگنيويورك، منشورات دانش
تطوعي للمرأة ؟ أين الجهد ال  

  سامية عبد السالم 
  .م١٩٩٧/ ١٠/ ١٠هرام، جريدة األ

 يجتمـاع ا حاكم بر موقعيت     يرزشأ در نظام    يرسى تطبيق  بر 
   زنيوحقوق

  مريم مغزيان 
سـالمي،  إ مكانـة المـرأة فـي النظـام اال        بيانعالم االسالمي معرض    منظمة اإل 

  .ص، بالفارسية٢٠ش،  .ه١٣٦٩ /٢٩،١٠ -١٧
زنان در مسألة طالق  حقوقيرس بر   

  يزهرا گواه
  .بالفارسية

مقام زنيرس بر   
   ي طاهرإبراهيم
  .ص، بالفارسية ٢٣٨ش،  .ه١٣٧٥، المؤلف، إيران، ىاألولالطبعة 



٤١٢------------------------------   

 بصراحة عن حرية المرأة   
  النزير مصمودي 

  م١٩٨٢ = ه١٤٠٢ الجزائر، دار البحث، -قسنطينة 
  ).٤سلسلة أوراق إسالمية،(
 بعض البرامج ة شؤون المرأة المقترحة لمديري  

   االجتماعيةوزارة التنمية 
  .ص٧م، ١٩٨٠ردن منشورات وزارة التنمية،  األ-عمان
 لطمة على الوجوه( بل استبعادها(  

   .م١٩٩٨/ ٥/ ٢٥سبوع، جريدة األ
 بيروت تعبق بالعطور في يوم المرأة العالمي   

   .م١٩٩٨/ ٣/ ١٠مجلة الحياة، 
  سـالمي  دراسة في الفقـه اإل    (متاع بالزوجة    االست  تجاوز حق

  )والقانون الجنائي
  حسني محمد السيد

   .م١٩٩٤ مصر، مطبعة الصفا والمروة، -أسيوط 
تحرير الطبيعة وتحرير النساء   

  منى حلمي
  .م١٩٩٦/ ٥/ ٢٩هالي، جريدة األ



-----------------------------------------٤١٣  

 تحرير المرأة   
  )بنت الشاطئ(الرحمن  عائشة عبد. د

   .م١/١٩٥٣مجلة الكتاب، القاهرة،
 تحرير المرأة   

  شقة  أبو عبد الحليم محمد
 = ه١٤١٥الطبعة الرابعة، الكويت، دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت،     

  . اجزاءستةم، ١٩٩٥
 تحرير المرأة   

  مين أقاسم 
   .ص١٩٢م، ١٨٩٩ = ه١٣١٦القاهرة، مكتبة الترقي، 

 ديثاً و من شهيرات النساء الراقيات قديماً وحأ تحرير المرأة  
  الطيب بن عيسى 

  .ص١٥٢م، ١٩٨٢تونس، مطبعة الجمهورية، 
 رؤية جديدة لجذور حضارية : تحرير المرأة   

   ليبيا -تحاد االشتراكي العربي اال
  .ص٦٤طرابلس، مطابع الثورة العربية، 

    بقلم ملـك حفنـي ناصـف وهـدى         .  تحرير المرأة في االسالم
  شعراوي



٤١٤------------------------------   

  مجد الدين حفني ناصف 
   .م١٩٢٤الهول،  أبو  مطبعةالقاهرة،

واقع القمع  إلى  تحرير المرأة من خطاب التحرير  
  محمد يحيى 

 القــاهرة، دار المنــار الجديــد للنــشر والتوزيــع، ،مجلــة المنــار الجديــد
  .م ١٩٩٩، ٨العدد
فيفي عبده إلى  تحرير المرأة من قاسم أمين  

  مجدي مهنا 
   .م١٩٩٧/ ٥/ ١٧جريدة العالم اليوم، 

تسه ة لتمويل المشروعات الصغيرة للمرأة يالت ائتماني  
  محمد عرفة

   .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٢خبار، جريدة األ
              تقرير لجنة القضاء على التمييز ضـد المـرأة عـن منجـزات 

ـ      الدول األ  ة طراف والعقبات التي تـصادفها فـي تنفيـذ اتفاقي
  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

حــدة مـم المتّ راض وتقيـيم منجـزات عقـد األ   المـؤتمر العـالمي السـتع   
نيويـورك،  ،  م١٩٨٥المـساواة والتنميـة والـسلم المنعقـد فـي نيروبـي             : للمرأة

  .م١٩٨٥االمم المتحدة، 
الدورة التاسعة(ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة  تقرير اللجنة المعني(  



-----------------------------------------٤١٥  

لملحـق  ربعـون، ا الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامـسة واأل  
   .م١٩٩٠نيويورك ) A/ ٤٣/ ٣٨(، ٣٨رقم 
الدورة السابعة(ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة  تقرير اللجنة المعني(  

ربعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واأل    
٤٣/ ٣٨(، ٣٨ /A ( م١٩٨٨نيويورك.   
      مـم  لـة المـرأة فـي األ      ة بحا  تقرير موجز عن اجتماع اللجنة المعني

  م ١٩٨٤/ ٢/ ٢٤ -١٥حدة في دورتها الثالثين المنعقدة في فيينا المتّ
  .جيني ديبي

التمييز ضد المرأة يدفعها للمهن   
  عاطف سلطان 
   .م١٩٩٦/ ٨/ ٤وسط، مجلة الشرق األ

مقالة(  التنظيم النسائي وقضية تحرير المرأة(   
  أنجي رشدي 

   .الطليعة
لمرأة ر ا الثورة وتحر  

  شيال روبتهام
  .ص٢٤٠م، ١٩٨١بيروت، دار الطليعة، 

 الثورة وقضية تحرير المرأة   
   .م١٩٧٠بيروت، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 



٤١٦------------------------------   

فزون بر حقوق أ ي جانبدار  
  ييتكتم رضا

   .، بالفارسية١٦، ص ١٢مجلة كتاب نقد، العدد
التلبيسنيس في التحذير عما في تحرير المرأة من  الجليس األ  

   البوالقي أحمدمحمد 
   .م١٨٩٩القاهرة، 

 المرأة الجديدة (امروزه رسالة زن جواب(  
   أمين قاسم

  . عبد الرزاقالميرزا
 ي ساز ي جهان  حقوق زنان در    يسياست ايفا : ت، دين وجنسي 

  يسالمإجوامع كاتوليك و
  جين اچ بايس : اعداد

  ينيره توحيد: ترجمة
ــة  ــالطبع ــة  ص،٢٨٠ پــالگويو،- ىاألول ــرجم مــن االنجليزي  إلــى  مت

   .الفارسية
ة المرأة  حديث حول حري  

  منى حلمي 
   .م١٩٩٦/ ١٠/ ١٧هرام، جريدة األ



-----------------------------------------٤١٧  

 اإلسالمية حركة المساواة بين الجنسين والحفاظ على التقاليد   
   لويز لمياء الفاروقي.د

  محمد رفقي عيسى . د: ترجمة
 /،٣،٢،١( ٣٧ العـدد ، الـسنة العاشـرة،  )بيـروت (مجلة المسلم المعاصـر    

  .٨٧ ص )ه١٤٠٤
دب المرأة أة في  الحري  

  عفيف فراح 
  .ص٢٠٥م، ١٩٧٥بيروت، دار الفارابي، 

 حرية المرأة   
  محمود سلطان 
   .م١٩٩٦/ ٨/ ١٩جريدة الشعب، 

 نسان م حرية اإلأ حرية المرأة  
  دعد شمس الدين 

  .٨٥، ص )م١٩٨٣ /١١ ( =)ه١٤٠٣ /١( ٢٢مجلة المنطلق، العدد
 والرجل..  حرية المرأة  

  اقبال بركة 
   .م١٩٩٩/ ٢/ ١٧مجلة حواء، 

هتمام والرعاية  المرأة بجميع المحافظات في اإل حق  



٤١٨------------------------------   

  ماجدة مهنا 
   .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٥هرام، جريدة األ

 بات الحيـاة  ف االجتماعي ومتطلّ   المرأة بين مشكالت التخلّ     حق
 الجديدة 

  عزيز السيد جاسم 
  .ص٢٥٠م، ١٩٨٠العربية للدراسات، بيروت، المؤسسة 

 جر لرعاية طفلهـا حتـى بلوغـه    أجازة بدون إ المرأة في  حق
  سنة١٨

  ماجدة عطية 
   .م١٩٩٨/ ٣/ ١٠هرام، جريدة األ

المرأة في السفر حق   
  ايمان خضير

   .م١٩٩٨/ ٣/ ٨هرام، جريدة األ
ها في النفقة المرأة في العمل دستوري واليسقط حقّ حق  

  قي عماد الف
   .م١٩٩٧/ ٥/ ٥هالي، جريدة األ

نصف الوطن  حق   
  عفاف عبد المعطي 

   .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٢هرام، جريدة األ



-----------------------------------------٤١٩  

 حقائق   
   نافع إبراهيم

   .م١٩٩٨/ ١/ ١٧هرام، جريدة األ
 للمرأة العربية االجتماعية الحقوق   

  باقر سلمان النجار. د
  ).م١٩٨٩ /٢( ١٢٠العدد، السنة الحادية عشر، )بيروت(مجلة المستقبل العربي 

 مروزإز آغاز تا أ حقوق زن  
  بن سعدون . ناى 

  گيتى خورسند: ترجمة
  .ص، بالفارسية١٦٠ش،  . ه١٣٨٠الطبعة الثانية، طهران، منشورات كوير، 

 ديان مختلفأدوار وأ حقوق زن در  
   يحسام نقبائ

  .ص، بالفارسية ٩٨ش،  .ه١٣٣٥طهران، 
فقه خانواده اسالمي(صالحات إه  دربارييههاگا حقوق زنان وديد(  

   تيز دلي ايس
  .ص، باالنجليزية٣٢٠لندن، نيويورك، منشورات زدبوكس، 

ة للمرأة الحقوق العام  
  صالح عبد الغني محمد 

  .م١٩٩٨القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب، 



٤٢٠------------------------------   

سالم ة للمرأة في اإل الحقوق المالي  
  صباح برغل 

  .١٠٢ ص )ه١٣٩٨ /٩( ٣مجلة المنطلق، العدد
 حقوق المرأة   

  حسني نصار
   .م، جزآن١٩٥٨االسكندرية، دار نشر الجامعيين، 

 حقوق المرأة   
  عربي 

   .م١٩٩٨/ ٩/ ٤هرام، جريدة األ
 حقوق المرأة   

  نجيب جمال الدين 
   .م١٩٤٧دمشق، مطبعة دمشق، 

حقوق المرأة بين الشرع اإل ة لحقوق االنسانسالمي والشرعة العالمي  
   برةآمنة فتنت مسيك

  .م١٩٩٢بيروت، مؤسسة المعارف، 
سالم السياسية واإل حقوق المرأة بين المواثيق الدولي  

  عمر القراي وآخرون
  .م١٩٩٩القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، 



-----------------------------------------٤٢١  

 حقوق المرأة السياسية بين مؤيديها ومعارضيها   
  جمعية النداء االجتماعي 

  داداالجتماعي في بغ
  مجموعة خطب القيت في المناظرة الكبرى التي اقيمت في نادي النداء

  .ص٤٨م، ١٩٥١ بغداد، 
 حقوق المرأة العربية ونظام الكوتا   

  رغيد الصلح
   .م١٩٩٨/ ٨/ ١ الحياة، جريدة

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف .. سالم  حقوق المرأة في اإل  
  النيل  أبو محمد عبد السالم

  .م١٩٩٨جر للطباعة والنشر، الجيزة، ها
 حقوق المرأة في الزواج  

  محمد بن عمر عتين. د
  .ص٥٤٠القاهرة، دار االعتصام، 

 حقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة   
  بو علي ياسين 

   .ص٢٠٨،م١٩٩٨، دمشق، دار الطليعة الجديدة، ىاألولالطبعة 
 االجتماعية حقوق المرأة وشؤونها  



٤٢٢------------------------------   

  محمد علي الزهيريالشيخ 
  .ص١٤٤، ه١٣٧٣النجف االشرف، مطبعة الغري، 

  والطفلة المصرية في اال    حقوق المرأة ة والتشريعات  تفاقيات الدولي
  الوطنية 

   نجيب وآخرون يفتح
  .م ١٩٩٧ يونيسيف اللجنة القومية للمرأة،،القاهرة

 ص منها التخلّ إلى من خطر التفرقة:  حقوق المرأة  
  اشفسكيكاتارينا توم

  ).م١٩٩٨ /٩ (١٥٨ اليونسكو، العدد)باريس( االجتماعيةالمجلة الدولية للعلوم 
 وقصور الخدمات في سيناء..  حقوق المرأة  

  خالد الديب
    .م١٩٩٦/ ١١/ ٢٣هرام، جريدة األ

ّحقوق المطل رسالة ماجستير(ة قة المالي(  
  منصور إسماعيل عبد الوهاب بن 

 الفقــه - كليــة الــشريعة - اإلســالميةد مــام محمــد بــن ســعوجامعــة اإل
  . ه١٤٠٥المقارن، 
 حقوق نسوان   

   يحاج جعفر خندق آباد
   .ص، بالفارسية٧٩ش،  .ه١٣٣٨طهران، 



-----------------------------------------٤٢٣  

 أ حماية المرأة العربيةمة العمل في دمشقة ندوة منظّولوي  
  هشام عدرة 

   .م١٩٩٨/ ١٠/ ٣وسط، مجلة الشرق األ
حماية المرأة المسلمة في العصر ا د الزوجات، لوسيط من تعد

  وضاعنا المعاصرة أمالبسات 
 = ه١٤٠٦، ١١٢، الـسنة الثالثـة، العـدد     ١٥ - ٢١محمد الطـالبي، مجلـة      

  .٨م، ص ١٩٨٥
نساني  حماية النساء في القانون الدولي اإل  

  فرنسواز كريل
  حمرالترجمة العربية لمقال نشر في المجلة الدولية للصليب األ

   ) .م١١،١٢/١٩٨٥( 
اء المظلومة  حو  

  محمد كامل حسن 
   .بيروت، المكتب العالمي

حول تح ر المرأة ر  
  لينين 

  زينب نبوة : ترجمة
   .ص١١٦م، ١٩٧٠دمشق، دار الجماهير، 



٤٢٤------------------------------   

 حول التمييز ضد المرأة   
  أمينة شفيق
  م ١٩٩٦/ ٦/ ١٦هرام، جريدة األ

حول حقوق المرأة والرجل   
  رشاد دارغوت . د

 /٤(  =)ه٧/١٤٠٣( ٤لمجلد الواحـد والـسبعون، العـدد      مجلة العرفان، ا  
  .٥٤، ص )م١٩٨٣
  حوال الشخصية جراءات التقاضي في األإحول مشروع قانون  

  فوزية عبد الستار. د
  .م ١٩٩٨/ ٢/ ٢٣هرام، جريدة األ

 دارة الرجلإ حيرة المرأة في  
  منير عامر 

  .م ١٩٩٦/ ٣/ ٢٥جريدة العالم اليوم، 
 لجنـة حقـوق المـرأة   (ي تنظيم نـسائي   ة العمل ف   خصوصي( ،

  )مقالة(
   .ميننزيهة األ

ّة جديدة للنهوض بالمرأة والطفل خط  
  هناء جوهر
    .م١٩٩٧/ ٣/ ١٦خبار، جريدة األ



-----------------------------------------٤٢٥  

 ٩٨ خطط لتدعيم موارد المرأة في عام  
   سالي مباشر،صفاء شاكر

   .م١٩٩٧/ ١٢/ ١٩هرام، جريدة األ
مين أقاسم  إلى الحساس كل صأصالح المرأة هو إ:  خواطر  

  عزيز خانكي بك 
  .م ١٩٠٨القاهرة، 

سالم وديمقراطية اإل.. المرأة :  خواطر انتخابية  
  حسان حتحوت. د

  .٦٠، ص )م١٩٨٥/ ١١( ٣٢٤مجلة العربي، العدد
 دراسة علمية ترد على منتقدي موقف الحكيم من المرأة   

  تهاني صالح
   .م١٩٩٨/ ٨/ ٢هرام، جريدة األ

عالن القضاء على التمييز ضد المرأة إ تطبيق  دراسة عن  
  مصباح محمد الخيرو

  .م ١٩٧٣، االجتماعيةبغداد، المركز القومي للبحوث 
       ـ ـ     دعوى تطالب بعدم اختصاص وزير الداخلي ة ة فـي تقييـد حري

  !ع على أمر اعتقالها عند الزواجالمرأة توقّ.. الزوجات بسبب القرار
  .م ١٩٩٨/ ٩/ ١٩خبار، جريدة األ



٤٢٦------------------------------   

 دعوة لمساهمة المرأة في المشروعات الصغيرة   
  هدى المهدي 

  .م ١٩٩٨/ ٨/ ١٤هرام، جريدة األ
 ز حقوق زنأ دفاع  

   يتبو المجد حجأ
  . ص، بالفارسية ٨٩ش،  .ه١٣٢٧طهران، 

 دفاعاً عن المرأة )دراسة نفسيةة اجتماعية جنسي(   
  محمد عوض خميس

  .م ١٩٨٥القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، 
على قاسم أمين  الدفع المتين في الرد   

  عبد المجيد خيري
  .م ١٨٩٩القاهرة، 

 سرور يبحث عن صيغة تحقق التوازن وعدم التمييـز بـين           . د
  الرجل والمرأة

  مؤتمر الشراكة بين الرجل والمرأة: في
  .٣/٤١م، ق١٥/٢/١٩٩٧جريدة الجمهورية، 

 مقالة( كاملة للمرأة مركز لتقديم الخدمات المت٧٠٠سالم . د (  
  هناء جوهر
  .م ١٩٩٨/ ٩/ ٦خبار، جريدة األ



-----------------------------------------٤٢٧  

  ـ  ات غير الحكومية واأل    دور الجمعي ـ  وساط البرلماني ة ة والديني
   في حماية حقوق المرأة والطفلاإلسالمية

  أحمد بن محمد إبراهيم
ــالتركيز علــى حقــوق المــرأة   : فــي نــدوة االســالم وحقــوق االنــسان ب

  .م١٩٩٧ نوفمبر، ٢٥ -٢٢سرة القاهرة، من واأل
   دور المرأة اال  وواجب كفلته الديانات السماوية    جتماعي حق 

  سرة والمجتمع والوطنلمصلحة األ
  ماجدة مهنا 

  .م ١٩٩٨/ ١٠/ ٢٦هرام، جريدة األ
 ّعين رعدد المتصا الرجال في العالم يستبعدون المرأة كي يقل

  على السلطة 
  غالية قباني 

    .م١٩٩٨/ ٨ /١وسط، مجلة الشرق األ
الرجل والمرأة في الميزان   

  لبيب بيضون 
   )م١٩٨٩( = )ه١٤٠٩/ ١٢، ١١( ٢٥، العدداإلسالميةمجلة الثـقافة 

  .١٤٢ ص )م١٩٨٩ / ٩ -٨( = )ه١٤١٠/ ٢ -١( ٢٦ دوالعد ١٠٤ص 
 رعاية المرأة في الريف مازالت قاصرة   



٤٢٨------------------------------   

  عماد حجاب
  .م ١٩٩٧/ ٢/ ١٤هرام، جريدة األ

 النساء  رفض تعيين ..ةمخالفة دستوري !  
  لطيفة عبد الرزاق

  .م ١٩٩٧/ ١/ ٨خبار، جريدة األ
رفقاً بالقوارير   

  كاريمان حمزة
  .القاهرة، دار االعتصام 

الروضة الغناء في حقوق النساء   
   .الشيخ كامل بن الشيخ حسين

ي رهايي زن در جستجو   
   نورند تونس

  شهال الهيجى، فريده عصارپور: ترجمة
  .الفارسية ب
 زن يك ارزش   

  ماريان ويليامسون 
   سرتيپأحمدمينو : ترجمة

  .بالفارسية 



-----------------------------------------٤٢٩  

 جل المرأة عام تكثيف الجهود أل٩٧  
  نجوان محرم 

  .م ١٩٩٧/ ١/ ٩جريدة الجمهورية، 
 سرور والباز شهدا ندوة تناقش حقوق المرأة السياسية   

  .م ١٩٩٦/ ٤/ ١١هرام، جريدة األ
   عقد منتدى فكري لمناقـشة وتبنـي       إلى    سوزان مبارك تدعو

  قضايا النهوض بالمرأة 
  ماجدة مهنا 

  .م ١٩٩٧/ ١/ ٢هرام، جريدة األ
          سوزان مبارك تدعو لعقد منتدى فكري لمناقشة وتبني قضايا 

  النهوض بالمرأة 
  إبراهيممجيدة 

  .م ١٩٩٧/ ١/ ٢جريدة االخبار، 
الهيكلية جراءات جديدة لمواجهة آثار التعديالتإ سياسات و 

  على المرأة 
  .م ١٩٩٨/ ١/ ٣جريدة االهرام، 

وبداية االشتباك..  الشبكة!!  
  علي إسماعيل محمد . د

    .م١٩٩٦/ ٣/ ٢٣جريدة االهرام، 



٤٣٠------------------------------   

    حق الواليـة العامـة   (عطاء المرأة إ شخصيات قطرية تعارض
  )ورئاسة الرجال

  أحمد يمحمد المك
    .م١٩٩٨/ ٦/ ٩مجلة الحياة، 

لمرأة  ظلم فادح ل  
  .م ١٩٩٨/ ٩/ ١٩خبار، جريدة األ

 العداء ضد المرأة   
   بهجت أحمد

  .م ١٩٩٨/ ٤/ ٩هرام، جريدة األ
العدالة وتكافؤ الفرص   

  منى ذو الفقار
  .م ١٩٩٤، ٢ ، دار سينا للنشر، العدد)القاهرة(مجلة هاجر 

     أزمة وعي بحقوقهـا  :  عدم الوعي بين النساء بالحقوق الممنوحة
مؤتمر المرأة المصرية وتحديات  إلى  ورقة عمل مقدمةالقانونية،

   القرن العشرين
  فتحي نجيب

  .م ١٩٩٤القاهرة، وزارة االعالم، 
 عشرون سؤاالً وشبهة حول المرأة   



-----------------------------------------٤٣١  

  أيوب الحائري 
  .ص ٨٧، ه١٤٢٠، قم، دار الثقلين، ىاألولالطبعة 

والنقدمين بين المنافحة أنسوية قاسم :  عصر النهضة والجرح النرجسي  
  جورج طرابيشي

 = )ه١٤٠٧/ ٩،  ٨ (٣٢و٣١ السنة الثالثة، العـدد    )١الرباط(مجلة الوحدة   
  .١١٥، ص )م١٩٨٧/ ٥، ٤(
سميحة حالة فردية . د:  العميد  

  .م ١٩٩٦/ ٧/ ٨مجلة روز اليوسف، 
ًللمثل عندما تصبح المرأة مضربا   

  الشيخ علي السبيتي 
 = )ه١٤٠٨/ ١٠( ٧٩، العـدد    ، الـسنة الخامـسة    اإلسـالمية مجلة الوحدة   

  .٤٩، ص )م١٩٨٨/ ٥(
 قضية.. ( عند ما تصبح المرأة!(  

  مصطفى الكومي
  .م ١٩٩٨/ ١٠/ ١٣جريدة االخبار، 

ُدراسة نظرية وميدانية على العنف الموجه ضد المرأة(سري  العنف اال(   
  ليلى عبد الوهاب

لقانونيـة،  القاهرة، اتحاد المحامين العرب، مركز البحوث والدراسات ا  
  .م ١٩٩١



٤٣٢------------------------------   

 لكنه دفاع ضعيف..  عواطف قوية  
  حامد محمد الحمود

  .م ١٩٩٩/ ٣/ ٢٠مجلة الحياة، 
عهد من الرجال لوقف العنف ضد النساء والبنات   

  .م ١٩٩٨/ ٢مجلة سواسية،
٢٠٠٣ تا سال ي فمينيسم آمريكاي  

   يمعصومه محمد
فـي الجامعـات، القـسم      المعاونية الثـقافية لممثل القيادة الدينية      : اعداد

  .ص، بالفارسية ٢٦٦، طهران، مكتب معارف للنشر، ىاألولالنسوي، الطبعة 
يش رو پ يالشهاچ ويم جهاني فمينس  

   يعبد الرسول هاجر
   .ص، بالفارسية١٩١، قم، منشورات بوستان كتاب، ىاألولالطبعة 

  ُمم المتحدة بروتوكول يدعم حقوق المرأة في محاربة         في اال
  ز ضدها التميي

    .م١٩٩٩/ ٣/ ١٤هرام، جريدة األ
مبارك يؤكّد :  في الجلسة الختامية للمؤتمر السابع للحزب الوطني

  أهمية دور المرأة ويوجه الشكر ألعضاء الحزب لثقتهم به
  .م٢٣/٧/١٩٩٨جريدة األهرام، 



-----------------------------------------٤٣٣  

     في مبـاراة جماعـات الـوعظ    األول في حرية المرأة الموضوع 
  زهرية طلبة الجامعة المصرية والجامعة األ بين اإلسالميةوالدعوة 

   .القاهرة، مطبعة التقوى
 المرأة سبيل ارتقاء في   

   جارودي
  جالل مطرجي: ترجمة

  .م١٩٨٢ دار االداب، بيروت،
   قـادة العـالم يطـالبون بـاقرار حقـوق المـرأة        :  في مؤتمر بجنيف

  ساسية وتضييق الفجوة بين الجنسين في حقل العمل السياسياأل
    .م١٩٩٧/ ١٢/٢هرام، يدة األجر
 في اليوم العالمي للمرأة   

  .م ١٩٩٩/ ٣/ ١١مجلة الشرق االوسط، 
 صالح المرأة إمين وأ قاسم  

  حكمت صباغ الخطيب
  .ص١١١م، ١٩٧٠بيروت، بيت الحكمة، 

 مين وتحرير المرأة أ قاسم  
  محمد عمارة 

    .م١٩٨٠بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 



٤٣٤------------------------------   

 تحرير المرأة كتاب الرد على بلق   
   حسين صالح

  .القاهرة
قراءة جديدة لفقه المرأة الحقوقي   

  ندوة حوارية مع سماحة آية اهللا السيد محمد حسين فضل اهللا 
   .م١٩٩٧ = ه١٤١٨الطبعة الثانية، بيروت، دار الثقلين، 

 المرأة ) تحرير( قراءة في الفكر المتحلل لدعاة  
  فتحية عطوي

 = )ه١٤١٢ /١٠،٩ (٢٥،٢٦السنة الثالثة، العـدد ) بيروت(سالم نور اإلمجلة  
  .٦٨ ص )م١٩٩٢/ ٤،٣(
 قضايا المرأة في ملتقى تحوتي   

  .م ١٩٩٦/ ١/ ١٧هالي، جريدة األ
ًقضايا المرأة المظلومة مجانا   

  صفاء شاكر
    .م١٩٩٧/ ٢/ ١٤هرام، جريدة األ

 قضية تحرير المرأة   
  محمد قطب
   .ص٩٠م، ١٩٩١بة السنة، القاهرة، مكت



-----------------------------------------٤٣٥  

 مين أ قضية قاسم  
  أنور عبد الرحمن

/ ١٥( = )ه١٤١١/ ٥/ ٢٦( ٥مجلة الهالل الدولي، السنة الرابعة، العـدد        
، ٥ ص )م١٩٠٠/ ١٢/ ٣١( = )ه١٤١١/ ٦/ ١٢( ٦، العدد ٥، ص   )م١٩٩٠/ ١٢

   .٥، ص )م١٩٩١/ ١/ ١٥( = )ه١٤١١/ ٦/ ٢٩( ٧العدد 
مقالة(االجتماعيةلثورة ر وا قضية المرأة والتحر(   

  زهور دنيس
    . الثـقافة

 القول في حقوق المرأة   
  محمد كرد علي

  .٢٨٩م، ص١٩٤٥بدمشق، المجلد العشرون، مجلة المجمع العلمي العربي 
           قهر المرأة نتيجة لتراجع دورها االنتاجي مدارسـنا أصـبحت

  ب ضد المرأة وكراً للتعصّ
  .م ١٩٩٧/ ٧/ ٩هالي، جريدة األ

   يي العام نحو منح المـرأة حقوقهـا الـس         أ قياس اتجاه الرة اسي
  )رسالة ماجستير(

  فؤاد دباب عبد النواب
    .م١٩٦٠داب،  كلية اآل-جامعة القاهرة 



٤٣٦------------------------------   

ّات  قيمة الست  
  الحديد  أبو محمد

    .م١٩٩٨/ ٥/ ١٤جريدة الجمهورية، 
خطر على المرأة..  كبت المشاعر !  

  .م ١٩٩٨/ ٩/ ٢٨خبار، جريدة األ
سرارأ كشف الستار عما للمرأة من حقوق و  

  نظمي حمزاوي 
   .ص٥٢م، ١٩٢١دمشق، مطبعة الترمي، 

 جل النهوض بالمرأة أ كلمة اليوم، توصيات من  
  .م ١٩٩٨/ ٣/ ٢٦خبار، جريدة األ

 المناضلة(و) نثىاأل( التناقض بين(  
  وائل عبد الفتاح 

  .م ١٩٩٩/ ٧/ ٨مجلة روز اليوسف، 
ة مطلقاً من االنتظار ال فائد  

  .م ١٩٩٨/ ١٢/ ١٩مجلة حواء، 
  ـ       اللجنة القومي ع ة تناقش النهوض بـالمرأة فـي اجتمـاع موس

  قصر بعد غدباأل
   إبراهيممجيدة 

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٣خبار، جريدة األ



-----------------------------------------٤٣٧  

 لكي نضع المرأة في موضعها الصحيح   
  وائل الحساوي. د

   .م١٩٩٦/ ٣/ ٢٩جريدة المسلمون، 
 عن المرأة  للمدافعين  

  محمد عباس
  .٨٧ ص )م١٩٨٧/ ١٠( = )ه١٤٠٨/ ٢( ٣٦مجلة المنطلق، العدد

في نفس الوقت.. وأكرهك .. ك  لمحة قلوب نسيت الرحمة احب!!  
  سكينة السادات 

    .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٢مجلة حواء، 
لنكسر حاجز الصمت   

    .م١٩٩٨/ ٢جريدة سواسية، 
رؤية : نثىمركز حول األ ما بين حركة تحرير المرأة وحركة الت

  )الحجاب إلى من السفور(معرفية في ملف 
  عبد الوهاب المسيري

 ،١٧٩ الهيئة المصرية العامة للكتـاب، العـددان         )القاهرة(مجلة القاهرة   
  ) .م١٩٩٧/ ١٠،٩(  ١٧٨
 ما تزال المرأة مستعبدة   

   مورواهأندري
  ) .م١٩٥١ /٦(، دار الهالل )القاهرة(مجلة الهالل 



٤٣٨------------------------------   

عيداً للمرأة .. رس  ما  
  هدى المهدي 

  .م ١٩٩٩/ ٣/ ١٦هرام، جريدة األ
زني حقوق اجتماعي مبان   

  خواهر بهزاد پور
ــي النظــام   عــالم اإلمنظمــة األ ــة المــرأة ف ــين مكان ســالمي،معرض تبي

    .ص، بالفارسية١٢، )ش.  ه ١٣٦٩ /٢٩/١٠ - ١٧(سالمي اإل
ر النساء محاضرات حول تحر  

  ايالكسندرا الكولوتت
   .م١٩٨٢بيروت، دار الطليعة، 

 محاكمه زن   
  وحيد پور استاد

  .ص، بالفارسية ١٣٨ ش،  .ه ١٣٨٠، طهران، منشورات روز نگار،ىاألولالطبعة 
 مكان مساواتها بالرجل في الحقوق العامـة       إبحث في   :  المرأة

  بما في ذلك حق التصويت السياسي
   .ص٥٨م، ١٩٣٨النجف، مطبعة الغري، 

المرأة :عدادها لرسالتهاإرها و بحث في قضية المرأة وتحر  
  محمد رضا الحاني 

   .ص١٤٠م، ١٩٣٦شرف، مطبعة الراعي، النجف األ



-----------------------------------------٤٣٩  

 محمد جميل بيهم وقضية المرأة   
  جورج طرابيشي 

  .سالم وفي الحضارة العربية المرأة في اإل: في 
فراط والتفريط المرأة بين اإل  

  سهيلة زين حماد
   .ص٧٨م، ١٩٨٣ = ه١٤٠٤ودية للنشر، جدة، الدار السع

ر السطحي واالستقالل الكامل  المرأة بين التحر  
  سحر حمودة وعزة الخولي 

    .م١٩٩٤، ٢، دار سينا للنشر، العدد)القاهرة(مجلة هاجر 
المرأة بين التقاليد المتخلفة وشعار التحرير الخادع   

  محمد مهدي شمس الدين
 ،اكتـوبر  ٣٠ -٢٩ الـدورة الخامـسة      - اإلسـالمية جامعـة الـصحوة     : في

   .م١٩٩٨، اإلسالميةالرباط، وزارة االوقاف والشؤون 
 المرأة بين فكرة المساواة ومبداً العدل االجتماعي   

  مينة شفيقأ
   .م١٩٩٦/ ٥/ ١٩هرام، جريدة األ

المرأة بين فكي الحرية واالستغالل   
   مرتضى أحمد

  .٤٦م، ص ٢٠٠٤، ١٩ددمجلة الكلم الطيب، السنة الرابعة، الع



٤٤٠------------------------------   

 المرأة تطالب بمساواة الرجل في المعاش   
  عبد الحسيب الخناني 

   .م١٩٩٩/ ٤/ ٣٠هرام، جريدة األ
 المرأة الحديثة   

  بهية بيومي سليمان 
   .مطبعة التوكل شارع الخليج

   وقائع ورشة العمل المنعقدة في إطسا       : المرأة، الطفل، القانون
  م١٩٩٥في نوفمبر 

  )رمحر(د اهللا  عبأحمد
   .القاهرة، أميديست

المرأة الحديثة وكيف نسوسها   
  عبد اهللا حسين 

  .ص٢٦٥م، ١٩٢٧القاهرة، المطبعة العصرية، 
المرأة داخل دائرة العنف   

  منال الغمري
  .م١٩٩٨/ ٤/ ١١هرام، جريدة األ

 المرأة العربية المسلمة وحقوقها   
  ثريا عبد الفتاح ملحس

  .م١٩٧١بيروت، 



-----------------------------------------٤٤١  

بال حماية .. بال خصوصية .. لمرأة في العشوائيات  ا  
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٨هالي، مجلة األ

بحث حر في تأييد حقوق المرأة(ة  المرأة في عصر الديمقراطي(   
  مظهرإسماعيل 

  .ص٢٠٤م، ١٩٤٩القاهرة، مطبعة النهضة العربية، 
 سنة١٠٠ المرأة في !  

  عبد اهللا باجبير
  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٨وسط، مجلة الشرق األ

المرأة في ميادين الظلم والعدل   
   الدسوقي إبراهيم

  .٢٧، ص)ه١٤١٠ /٢(،٢، العددالثامنة واألربعونسالم، السنة مجلة منبر اإل
المرأة قادرة على اتخاذ قرارها   

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢٢خبار، جريدة األ
المرأة نصف المجتمع وليست نصف الرجل   

  شادية الجرمفي 
  .٦٩م، ص٢٠٠٥ = ه١٤٢٥، ١٠، السنة الثالثة، العدد)بيروت(مجلة النجاة 

 والبندقية ..  المرأة  
  ايناس طه. د

  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٠هرام، جريدة األ



٤٤٢------------------------------   

 المرأة والحرية   
  سعدأيوسف ميخائيل 

  .ص٢٣٥م، ١٩٧٧القاهرة، دار النهضة العربية، 
بداع جرأة في اإل.. تها دقة في البحث  المرأة وحري  

  محمد دكروب 
  .١٩٧ ص )١،٢/٢٠٠٠ (١الطريق، السنة التاسعة والخمسون، العدد مجلة 
نسان  المرأة وحقوق اإل  

  السيد محمد جمال الهاشمي
   .ص٨٨، ه١٣٨٠شرف، مطبعة الغرى الحديثة، النجف األ

ة  المرأة والحقوق المنزلي  
  عبد الرحمن جواد

  .ص٣٢، ه١٣٤٢شرف، المطبعة المرتضوية، النجف األ
ها ومكانتها وحقوقها المرأة ودور  

  منى الياس. د
ــج اإل  ــة نه ــد  مجل ــسابعة، الع ــسنة ال ــالم، ال  /١١ ( =)ه٣/١٤٠٧( ٢٥دس

  .١٧٦ ص )م١٩٨٦
المرأة والرجل بين التكامل والتقاتل   

  محمد مجدي مرجان. د
  .م١٩٩٨/ ٧/ ١هرام، جريدة األ



-----------------------------------------٤٤٣  

 حقوق وواجبات..  المرأة والرجل  
  م شفق اُ

 ٧٥، العدد ٣٨، ص )م١٩٨٤/ ٤( = )ه١٤٠٤/ ٧( ٧٤مجلة الرائد، العدد
  .٤٤، ص )م١٩٨٤/ ٥( = )ه١٤٠٤/ ٨(
 مساحة لصوت المرأة   

  النجا أبو شيرين. د
  .م ١٩٩٧/ ٧/ ١٤مجلة روز اليوسف، 

المساواة   
  مي زيادة 

  .م١٩٢٢القاهرة، 
صوات العالية  المساواة بين الجنسين واأل  

  محمد مجدى مرجان
  م١٩٩٨/ ٣/ ١٩خبار، جريدة األ

 مسكين الدارمي وحقوق المرأة   
  عبد المعين الملوحي

   .م١٩٩٥، خريف ٤١مجلة النهج، العدد
خرين  مسؤولية المرأة قبل اآل  

  مينة النقاشأ
  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٩هالي، مجلة األ



٤٤٤------------------------------   

 مصاب مصر بقاسم بك أمين   
  .٢٢٦، ص )م١٩٠٨ /٥( ٣مجلة المنار، المجلد الحادي عشر، الجزء 

لغاء التمييز ضد المرأة راقبة إل مصر تحت الم  
  )م٢/١٩٩٨(جريدة سواسية 

              مصرية تدعي على وزير العدل دفاعاً عن حـق المـرأة فـي 
  القضاء
   عبد الرحمنأحمد

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٥مجلة الحياة، 
 المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة   

  ماجدة عطية 
  .م١/١٩٩٦ /٢٥هرام، جريدة األ

ات في مسيرة ال مطبر والمساواة، مرأة العربية على طريق التحر
  في ملف واقع المرأة العربية 

  بوعلي ياسين 
 /٦ (٩ المجلس القومي للثــقافة العربيـة، العـدد        )الرباط(مجلة الوحدة   

  ).م١٩٨٥
 المطية   

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٦هرام، جريدة األ



-----------------------------------------٤٤٥  

 ماذا تريدين بالضبط؟ !!يا حرام..  مظلومة!  
  سامي فريد 

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٤هرام، جريدة األ
المفهوم اإل ر المرأة سالمي لتحر  

  بنت الشاطئ . د
  .ص١٦م، ١٩٦٧م درمان، أمنشورات جامعة 

   ة لدى لجنة حقوق المـرأة مـن خـالل           مفهوم القضية النسائي
  )مقالة( وثائقها

  ليلى قاووق
 مقام زن   

   يغالم رضا رشيد ياسم
   .ش، بالفارسية .ه١٣٠٧طهران، 

الثاني للمرأة يبحث خطط النهوض بها الملتقى   
  ماجدة مهنا
  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٣هرام، جريدة األ

 شكال التمييز ضد المرأة ألغاء كافة إ ملف بالعربية عن اتفاقية  
  ).م٢/١٩٩٨(مجلة سواسية 

 من أجل تحرير حقيقي للمرأة   



٤٤٦------------------------------   

  محمد رشيد العويد 
ر ابــن حــزم،  دا،الطبعــة الثانيــة، بيــروت، مكتبــة دار حــواء، الكويــت 

  .ص١٧٤م، ١٩٩٤ = ه١٤١٤بيروت 
ّم المجتمع وقناعاته؟أالدولة وسلطتها : ها من ينازع المرأة حق  

  له بلقزيزعبد اإل
  .م١٩٩٨/ ١/ ٨مجلة الحياة، 

 لميثاق حقوق المرأة األول المؤتمر   
  .٩٠، ص ٣١ة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالث، العددممجلة األ

 سالم المرأة وواجباتها في اإل مؤتمر حقوق  
  م١٩٩٨اكتوبر ٣٠ -٢٩، الدورة الخامسة، اإلسالميةجامعة الصحوة 

  .م١٩٩٩، اإلسالميةالرباط، وزارة االوقاف والشؤون 
   ّصـندوق  : حاد جمعيات النساء والتوليـد     المؤتمر الدولي الت

  دولي النقاذ حياة الحوامل وحماية المرأة من العنف
  يحيى يوسف

  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢١هرام، ألجريدة ا
مارمؤتمر لحماية المرأة من الد   

  عاصم حمدان علي . د
  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٤جريدة المسلمون، 



-----------------------------------------٤٤٧  

               ٢٨ -٢٣ مؤتمر مـرور مائـة عـام علـى تحريـر المـرأة،من 
  ١٩٩٩اكتوبر

  م١٩٩٨اكتوبر ٣٠ -٢٩، الدورة الخامسة، اإلسالميةجامعة الصحوة 
  .م١٩٩٩على للثـقافة، القاهرة، المجلس األ

             ندوات برعاية سوزان مبارك لدعم دور المـرأة فـي العمـل 
  االجتماعي 

   إبراهيممجيدة 
  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٤خبار، جريدة األ

  سالم وحقوق االنسان بالتركيز علـى حقـوق المـرأة           ندوة اإل
  م١٩٩٧نوفمبر٢٥ -٢٢واالسرة القاهرة، من 

  دورة لطيفة الزيات
سالمن في اإلة عن حقوق االنسا الندوة الدولي  

  )محرر(مراد وهبة 
   .م١٩٨٠جامعة الكويت، 

 رجال بال قلوب..  نساء بال حقوق!  
  ذكرى  أبو وجيه

  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢خبار، جريدة األ
نساء  :ن تطلقأة يجب حري  



٤٤٨------------------------------   

  زهوة ناصرالدين . د
/ ١٥( = )ه١٤١١/ ٤/ ٢٦( ٣مجلة الهالل الدولي، الـسنة الثانيـة، العـدد        

  .٨، ص)م١٩٩٠/ ١١
  رسالة ماجستير(نظام حقوق زن در جهان(  

  .صديق. د
 نظرات في حركة تحرير المرأة في تركيا الحديثة   

  سنة  أبو زينب
  .م١٩٩٣
نظرة بيولوجية  :ر االنسان تحرير المرأة وتطو  

  يحيى الرخاوي 
ــة   المركــز القــومي للبحــوث   )القــاهرة( القوميــة االجتماعيــةالمجل

  ).م٩/١٩٧٥( ٣و٢جلد الثاني عشر، العددين  والجنائية، الماالجتماعية
  نقد الحاق  :به  إيران يسالمإ يرسى حقوق الحاق جمهور   بر 

  ز زنان أكنوانسيون رفع تبعيض 
  لطف اهللا سجاد منش

للتعلـيم   +يمـام الخمينـ   ، قـم، منـشورات مؤسـسة اإل       ىاألولـ الطبعة  
  .ص، بالفارسية٢٤٧والتحقيق، 
  مجموعه ى مقاالت(زنان نگاه(  

  فين موعة من المؤلّمج
   .ص، بالفارسية١٤٤ش، . ه١٣٧٧، طهران، منشورات توسعه، ىاألولالطبعة 



-----------------------------------------٤٤٩  

 آن ي عرفانگاهوخاست +مام خمينيإصالحى إ نهضت   
   آكوچيكيانأحمد

   .، بالفارسية٦٠، ص ٩١مجلة پيام زن، العدد
 وثيقة تأمين لحماية المرأة   

  سوسن جبر
  .م١٩٩٦/ ٤/ ٢٩جريدة روز اليوسف، 

وجهاً لوجه   
  نور الهدى سعد 
  .م١٩٩٦/ ١٥جريدة الشعب، 

              ورشة عمل بمعهد التخطـيط تطالـب بالعدالـة فـي توزيـع 
  الخدمات واالستثمارات بين المرأة والرجل

   يعزة عل
  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٢هرام، جريدة األ

المرأة ويحفظ المجتمع ييحم٢٩١لغاء المادة إ:  وزير العدل   
  ماجدة حسنين 

  .م١٩٩٩/ ٤/ ٦هرام، جريدة األ
   ـة،      : سرةحقوق المرأة واأل  و وضعيةالحق في العمـل والملكي

  حق المرأة في تصرف في أموالها وفي إدارتها 



٤٥٠------------------------------   

  السعدية بلمير
ــالتركيز علــى حقــوق المــرأة   : فــي نــدوة اإلســالم وحقــوق اإلنــسان ب

  .م١٩٩٧نوفمبر، ٢٥ -٢٢القاهرة، من واألسرة 
فض والية حواء بين القبول والر  

  صالح صيام
  .م١٩٩٧/ ٣/ ٢جريدة الوفد، 

 بهذه المساواة ؟..  هل ترضى المرأة  
  عبد الحميد محمد عبد الحميد

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٢جريدة االخبار، 
نني أنثى ؟ هل أل  

  فاطمة حجازي
  .٤٣م، ص٢٠٠٥ = ه١٤٢٦، ١١ السنة الرابعة، العدد )بيروت(مجلة النجاة 

في جامعة الزقازيق ؟ هل المرأة ممنوعة من التعيين   
   إبراهيمبهيرة شفيق 

  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٩جريدة االسبوع، 
هموم النساء داخل سجن القناطر !!  

  محمد رفعت 
  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢جريدة االسبوع، 



-----------------------------------------٤٥١  

 هيالري تربط تطور الديمقراطية بتقدم المرأة   
  اء نباأل

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٢خبار، جريدة األ
مرأة رفقاً بال.. ها الرجال  يا أي !  

  عبد المعبود عمارة . د
   .م١٩٩٨/ ٩/ ١٩خبار، جريدة األ

 اليابان تشيد بجهود سوزان مبارك لدعم المرأة في جميع المجاالت   
  ماجدة مهنا
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٤هرام، جريدة األ

يقتلون المرأة أليس كذلك؟   
  هادي المدرسيالسيد 

   .ص٤٠م، ١٩٨٥بيروت، مؤسسة الوفاء، 
 كور فقط والعزاء للسيدات الوظائف للذ  

  فاطمة خير
  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٤هالي، جريدة األ

  

ومسؤوليت زني آزاد   
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   يد محمد تقى مدرسسيال
  حميد رضا آژير: ترجمة
ش،  .ه١٣٨٠،×ان الحـسين ، طهـران، منـشورات محبـ   ىاألولالطبعة  

   .ص، بالفارسية١٢٨
 اجازة المرأة العاملة  

  صرصالح منت
  .م١٤/٢/١٩٩٨جريدة االهرام، 

 ًاستوصوا بالنساء خيرا   
  رؤوف شلبي

م، ١٩٧٥القاهرة، مكتبـة عيـسى الحلبـي، القـاهرة، دار البيـان العربـي،               
  .ص١٧١
ًاستوصوا بالنساء خيرا   

  موسى محمد علي 
/ ٣( = )ه١٤٠٣/ ٥( ٦٣، السنة السادسة، العـدد    )البحرين(مجلة الهداية   

  .٥٢ ص )م١٩٨٣
 على مكانة المرأة وضمن لهـا حقوقهـا المـشروعة          أالم  س اإل

  سالم هو زواج الرجل بواحدة صل في اإلاأل
  محمود فرج

  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٨جريدة الوفد، 



-----------------------------------------٤٥٣  

أسالم حمى المرأة رضيعا وزوجة و اإلرملة أق و ومطلّاًم  
  عيسى عبد اهللا بوحاجية 

  .٤٠، ص )ه١٤٠٢/ ٩( ٥٥مجلة الهداية، السنة الخامسة، العدد
سالم ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات اإل  

  نعيمة جليل
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢٥خبار، جريدة األ

 المـرأة   (أسالم كان ثورة تاريخية في حقوق المرأة ومبـد         اإل
  غير صحيح) حبيسة البيت

  عيد اهللا بن بيه. د
  .م١٩٩٨/ ٨/ ٤وسط، مجلة الشرق األ

اإل ه المؤمنونم المرأة فليلزم سبيلسالم كر  
   حسن الباقوري أحمد

  .٢٠ ص )م١٩٧٢ /٨( ١٦٥مجلة العربي، العدد 
سالم محرر المرأة  اإل  

   أحمدحسين 
   .ص١٢٣م، ١٩٧٨، اإلسالميةعلى للشؤون القاهرة، المجلس األ

سالم وحقوق المرأة  اإل  
  محمد عمارة 

  م١٩٨٥الكويت، عالم المعرفة، 
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سالم وحقوق المرأة  اإل  
   الفتاح مصطفى عبد

  .٤٨ ص )م١/١٩٩٠( ٨٤مجلة رسالة الجهاد، السنة الثامنة، العدد 
سالم وحقوق المرأة  اإل  

  مصطفى عبد القادر لوح
  .٤٨ ص )م١/١٩٩٠ (٨٤ة رسالة الجهاد، السنة الثامنة، العددمجلّ
اإل ة سالم وحقوق المرأة السياسي  

  يرغد كامل الحيال
  .ص١٣٦م، ١٩٩٩لثـقافة والعلوم، ، طنطا، دار البشير لىاألولالطبعة 

سالم وحقوق النساء اإل  
  رفعت حسان . د

  جهان الجندي: ترجمة
  .ص١٣٥م، ١٩٩٨، دمشق، دار الحصاد للنشر والتوزيع، ىاألولالطبعة 

سالم والمرأة وحق تقرير المصير اإل  
  محمد جعفر شمس الدين 

  .ص٨٠،ه١٤٠٠= م١٩٨٠الطبعة الثانية، بيروت، دار التعارف للمطبوعات،
سالم مام الخميني وحقوق المرأة في اإل اإل  

  زهراء المصطفوي



-----------------------------------------٤٥٥  

  دراسات في الفكر السياسي لالمام الخميني: في
  .)٣كتاب التوحيد، (م ١٩٩٥قم، 
 سالم إمام وحقوق زن در إ  

  يزهرا مصطفو
ة مديرية المـؤتمر العـالمي الثـامن للفكـر          ي، طهران، نشر  ىاألولالطبعة  

   .ص، بالفارسية٢٨، ش١٣٦٨سالمي، اإل
  حول حقوق اإلسالميةانعقاد الدورة الخامسة لجامعة الصحوة 

  سالم المرأة وواجباتها في اإل
  لطيفة العروسني 
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٢وسط، جريدة الشرق األ

 باكورة الكالم على حقوق النساء في االسالم   
  الشيخ حمزة فتح اهللا 

  .ص١٠٧، ه١٣٠٨مطبعة بوالق، 
سالمية حول المرأة إ الت تأم  

  السيد محمد حسين فضل اهللا 
  .ص١٦٣سالمي، ، قم، مؤسسة دار الكتاب اإلىاألولالطبعة 

      دراسـة جامعـة لنـصوص       ( تحرير المرأة في عصر الرسـالة
  )القرآن الكريم وصحيحي البخاري ومسلم
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  شقة  أبو عبد الحليم
  . اجزاء٤م، ١٩٩١ = ه١٤١١الكويت، دار القلم، 

بالسعادة للمرأة ’سول جاء الر   
ــين  ــة اليق ــسة والعــشرون، العــدد )كراچــی(مجل ــسنة الخام  /٤( ٢٣، ال

  .١٧٧ ص )ه١٣٩٧
سالم وحقوق بين المللإت وحقوق بشر در  جنسي  

   يشاهين سردار عل
ص، ٣٥٨، هولنــدا، منــشورات كلــوورال واينترنــشنال، ىاألولــالطبعــة 

   .الفارسية إلى باالنجليزية مترجم
سالم ر المرأة في اإل حركة تحري  

  نور الجنديأ
   .ص٤٠م، ١٩٨٠القاهرة، دار االنصار، 

 اإلسالمية حركة المساواة بين الجنسين والحفاظ على التقاليد   
  لويزلمياء الفاروقي. د

/ ١١ (= ه١/١٤٠٤ (٣٧مجلة المـسلم المعاصـر، الـسنة العاشـرة، العـدد          
  .٨٧، ص )م١٩٨٣
سالم  حرية المرأة في اإل  

  البادية باحثة 
  .٣٠٨م، ص ١٩١١ /٤/ ٢٩مجلة المنار، المجلد الرابع عشر، الجزء الرابع، 



-----------------------------------------٤٥٧  

سالم  حقوق الرجل والمرأة في اإل  
  الشيخ محمد بن محمد مهدي الخالصي 

  .م١٩٥٠بغداد، 
 سالم إ حقوق زن در  

   يشيخ مصطفو. ف. س . د
ه بايد يـك    چآن(  كتاب ضمنطبع  ص،  ٣٢ + ٦٤ش،   .ه١٣٣٢طهران،  

   .، بالفارسية) بدانددختر
 سالم إ حقوق زن در  

  محمد جواد باهنر. د
  .بالفارسية 

 ا پروأسالم وإ حقوق زن در  
  يحسن صدر بن صدر المحدثين خوانسار

   .ص، بالفارسية٢٨٩ش،  .ه١٣٤٨مير كبير، أالطبعة الرابعة، طهران، 
 سالم وجهانإ حقوق زن در  

   ي يحيى نورةمّعالستاد أ
ص، ٣٠٥ش،  .ه١٣٤٧، ي للطباعةة، طهران، مؤسسة فراهانالطبعة الثالث

   .بالفارسية
 سالم وخانوادهإ حقوق زن در  
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   يمريم ساوج
ــة  ــالطبع ــرد،   ىاألول ــشورات مج ــران، من ص، ١٧٦ش،  .ه١٣٧١، طه

   .بالفارسية

     ومقايسه آن با حقـوق زن       ي ساسان يراتورپمإ حقوق زن در 
  سالم إدر 

  يزهرا جهان بزرگ
   .ص، بالفارسية١٦لنساء المسلمات،  انهضةطهران، 

 سالم إ حقوق زن در دين  
   ي نجفيشيخ محمد على زهير

  سيد محمد تقي حكيم : ترجمة 
   .ص، بالفارسية٥١، ه١٣٧٢اهواز، 

سالم إ يخالقأ وي حقوق زن ومرد در تعاليم دين  
   ياتطاهره جنّ

   .ص، بالفارسية١٠٣، ه١٤٠٠، نشر المؤلف، ىاألولالطبعة 

يسازش فرد: سالمإق زنان، قرآن و حقو   
   يليزا اسپر
ص، باالنجليزيـة   ٢٨٠م،  أمريكـا، منـشورات بـى أس        أ،  ىاألولالطبعة  

  .الفارسية  إلى مترجم



-----------------------------------------٤٥٩  

سالم ة للمرأة في اإل الحقوق السياسي  
  عبد الحميد االنصاري 

 ،٢العـدد ) جامعـة قطـر      ( اإلسـالمية حولية كلية الشريعة والدراسـات      
  .٢٩٣م، ص ١٩٨٢
سالم ة للمرأة في اإل الحقوق السياسي  

  عبد الحميد الشواربي
  .ص٢٧٨م، ١٩٨٧االسكندرية، منشأة المعارف، 

سالم والفكر والتشريع المعاصرة للمرأة في اإل الحقوق السياسي  
  محمد أنس قاسم 

  .ص١٦م، ١٩٨٧القاهرة، دار النهضة العربية، 
سالمة للمرأة في اإل الحقوق المالي  

  ح برغلصبا
  .١٠٢ ص )ه١٣٩٨ /٩( ٣مجلة المنطلق، العدد

خرى سالم والديانات األ حقوق المرأة بين اإل  
  محمود عبد الحميد محمد 

  . ص٣٢٢م، ١٩٩٠ = ه١٤١١، القاهرة، مكتبة مدبولي، ىاألولالطبعة 
 حقوق المرأة بين ثبات النص اإل١( ة المضمونسالمي وحركي(  

  بدور زكي محمد 
  ).م١٩٩٦/ ١٠/ ١٢،١١،١٠،٩،٨ ( أعداد ٥ مجلة الحياة
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ة لحقوق االنسان  حقوق المرأة بين الشرع والشرعة العالمي  
  فتنت مسيكه بر

  .ص٢٤٦م، ١٩٩٢بيروت، مؤسسة المعارف، 
 واالاإلسالمية حقوق المرأة بين الشريعة تفاقية ة الدولي  

  نازلي الشربيني
  .م١٩٩٤القاهرة، عيون جديدة للنشر، 

سالم  المرأة في اإل حقوق  
   بك أجايفأحمد

  سليم قبعين: ترجمة
  .ص١٦٤م، ١٩٠٥مطبعة الجمهور، 

سالم حقوق المرأة في اإل  
  زاهية قدورة 

  ).م١٩٧٥/ ٥( ٥سالمي، السنة السادسة، العددمجلة الفكر اإل
سالم  حقوق المرأة في اإل  

  عبد القادر شيبة الحمد
  .م١٩٦٩والصحابة والنشر، الطبعة الثانية، جدة، مؤسسة الطباعة 

سالم  حقوق المرأة في اإل  
  يوبأعبد الكريم 



-----------------------------------------٤٦١  

، اغــسطس ١٦حــاد النــسائي العراقــي، الــسنة الثانيــة، العــدد تّمجلــة اإل
  . ٨م، ص ١٩٥١

حقوق المرأة في االسالم   
  محمد علوان 

المـؤتمر الخـامس عـشر التحـاد المحـامين العـرب            : ورقة مقدمة الـى   
القـاهرة، اتحـاد    ،م١٩٨٤ مـن نـوفمبر  ٥ -٢تـرة مـن   المنعقد في تونس في الف   

  .م١٩٨٤المحامين العرب، 

سالمي  حقوق المرأة في المجتمع اإل  
  جمال الدين محمد محمود 

  .م١٩٨٦القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

   المـسلمة بـين الجمـود الفكـري والموهـوم            حقوق المـرأة
  الحضاري

  آمنة محمد نصير
  الم وحقوق االنسان بالتركيز على حقوق المرأة واالسرة ندوة االس: في 

  .م١٩٩٧نوفمبر، ٢٥ -٢٢القاهرة، من 

سالمي حقوق المرأة المسلمة في المجتمع اإل  
  بغداديإسماعيل مصطفى 

  .م١٩٩١ للتربية والعلوم والثـقافة، اإلسالميةالرباط، المنظمة 
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الة دكتوراهرس(سالمي  الحقوق المعنوية للمرأة في التشريع اإل(  
  كامل عبود موسى 

  .م١٩٨٢ ، كلية الشريعة والقانون-جامعة االزهر
سالم  حقوق النساء في اإل  

  قاسم أمين 
  االسكندرية 

سالم حقوق المرأة في اإل  
  السيد كاظم الحائري 

  .م١٩٨٨المؤتمر السادس للفكر االسالمي، طهران، : في 
سالم حقوق المرأة في اإل  

  ناويكوثر محمد المي
  .ص٩٣، ه١٤١٤مل، الطبعة الثانية، الرياض، دار األ

رسالة ماجستير(سالم  حقوق المرأة في اإل(  
  محمد بن عبد اهللا بن عرفة

، المعهـد العــالي للقــضاء،  اإلســالميةجامعـة االمــام محمــد بـن ســعود   
  . ه١٣٩٣
سالم حقوق المرأة في اإل  

  محمد عرفة 
  .٧١، ص٦١ السنة السادسة، العدد ة القطرية، المجلد السادس،ممجلة األ
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حقوق المرأة في اإل ة سالم والنظم الوضعي  
  السيد محمد الخامنئي

  .م١٩٨٧ = ه١٤٠٨سالمي، طهران، المؤتمرالخامس للفكر اإل: في 
سالمي والدولي والمقارن حقوق المرأة في التشريع اإل  

  حسني نصار
   .ص٤٩٤م، ١٩٧٦ الطبعة الثانية، االسكندرية، دار نشر الثـقافة،

 خرى ومقارنتها بالشرائع األاإلسالمية حقوق المرأة في الشريعة  
  عبد اهللا مصطفى المراغي

محاضــرة القيــت بنــادي ( ص ٢٨، ه١٣٤٧القــاهرة، المطبعــة الــسلفية، 
  .)الشبان المسلمين

 اإلسالمية حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشريعة   
  عبد الغني محمود 

   .م١٩٩١ = ه١٤١١ة، دار النهضة العربية، القاهر
 طروحة دكتوراهأ( حقوق المرأة في القرآن الكريم(  

  عبد المنعم سيد حسين 
   .ص٨٦٧م، ١٩٧٤صول الدين، أ كلية -زهرجامعة األ

سالمي حقوق المرأة في المجتمع اإل  
  جمال الدين محمد محمود 

  .ص١٢٥م، ١٩٨٦القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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سالمي حقوق المرأة في النظام اإل  
دمــشق، (فكــار العالمـة مرتـضى المطهـري   أالمـؤتمر الـدولي لدراسـة    

 = ه١٤١١ شوال ٢٣ -٢١ية، يران اإلاإلسالميةة للجمهورية يالمستشارية الثـقاف
  ، الشيخ عفيف النابلسي ٨٦ -٨١كتاب المؤتمر، ص ) م١٩٩١آيار  ٧ -٥

  الشهيد الشيخ مرتضى المطهري
  حيدر آل حيدر: ترجمة 

  .ص٤٠٢، ه١٤٠٥سالمي، شهر رمضان عالم اإل، قم، مكتب اإلىاألولالطبعة 
 حقوق المرأة المسلمة   

  نديم المالح
  .عمان، المطبعة الحديثة

سالم  حقوق المرأة وواجباتها في اإل  
  سامي حسين 

  .ص٥٦م، ١٩٣٤القاهرة، مطبعة السلفية، 
ة وء الكتاب والسنّفي ض  حقوق المرأة وواجباتها  

   فاطمة عمر نصيف .د
  .ص٣٣٤م، ١٩٩٢ = ه١٤١٢، جدة، تهامة، ىاألولالطبعة 

ّرسالة ماجستير( ة  حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسن(  
  فاطمة عمر نصيف

  . ه١٤٠٣، اإلسالمية، كلية الشريعة والدراسات اُم القرىجامعة 
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سالم حقوق النساء في اإل  
  د رضا محمد رشي

  .ص١٧٢م، ١٩٨٧ بيروت، دار الهجرة، -دمشق
سالم  حقوق النساء في اإل  

  نفيس الدين صديقي
  .٥٧، ص )ه١٣٩٦ /٨( ٧مجلة اليقين، السنة الخامسة والعشرون، العدد

سالمإ زن در ي حقوق وحدود آزاد  
  يالشيخ محمد على زهير

   حكيم يسيد محمد تق: ترجمة
   .رسيةص، بالفا٣٤٠ش،  .ه١٣٤٠هواز، أ
 سالم و جهانإ حقوق وحدود زن در  

  )نصير (يالشيخ يحيى نور
   .ص، بالفارسية٣٠٥ + ١٤ش،  .ه١٣٤٣الطبعة الثانية، طهران، مطبعة فراهاني، 

 سالمإ حقوق ووظايف زنان در  
   ي شهرستانيسيد هبة الدين سيد محمد عل

   .ش، بالفارسية .ه١٣٣١طهران، 
سالم للمرأة  حماية اإل  

  مد بن سعد الشويعرمح. د
   .ص٩٢، ه١٤٠٥، القاهرة، دار الصحوة، ىاألولالطبعة 
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سالماء التي أنصفها اإل حو  
  حسن علي مصطفى حمدان

  .م١٩٩١سراء للنشر والتوزيع، اإل
 للحقـوق الشخـص    يقتطب: ة القلب يرح ة لـدی المـرأة فـي       ي

  اإلسالم والقرآن
  يليزا اسپر

  .ص، باالنجليزية٢٦٠ اس ام، يمريكا، منشورات بأ، ىاألولالطبعة 
 حاديث ها من اآليات القرآنية واأل    ين والمرأة وماورد في حقّ    الد

  النبوية
  عباس كرارة 

  .ص٢٨، ٢٩٢م، ١٩٥٤القاهرة، شركة فن الطباعة، 
الرسول ’أو ر للمرأة ل محر  

  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٠مجلة حواء، 
والمرأة المسلمة ’ الرسول   

   المسيرأحمدمحمد سيد . د
  .٧٩، ص)ه١٤٠٧ /٦( ٢٠مجلة اليقين، المجلد الخامس والثالثون، العدد

  سالم للمرأة في ضوء النصوص من القرآن الكـريم          رعاية اإل
  والحديث الشريف



-----------------------------------------٤٦٧  

  اوي زمحمحمد سعيد ال
  .ص١٤٤م، ١٩٧٢دمشق، مطبعة الطرابيشي، 

 سالمىإز نظر حقوق أ زن  
  )حاذق(الفضل فرزند شكر اهللا  أبو 

  .ص، بالفارسية١٨٠ش،  .ه١٣٢٤طهران، 
   ز أ يسـالم إايجـاد فمينيـسم     : كنندإسالم مي   قرار به   إ زنان

  اتدبيأطريق 
  ميريام كوكي

  .ص، باالنجليزية١٧٥، نيويورك، منشورات روتلج، ىاألولالطبعة 
 خانواده يسالمإ زنان در حقوق   

   باس دونگ ي ناتاناج،ويتجان ال اسپوز: اعداد 
  .، باإلنجليزيةص٢٥٦س، يواکير، منشورات جامعة سكرويويی، ناألولالطبعه 
 وحقوق المرأة في المغرب العربياإلسالمية الشريعة   

  .١٩٩٧ /٢ مجلة سواسية
 الشريعة أعطت حقوقاً للمرأة لم تأخذها في القوانين الوضعية   

  .م١٩٩٨/ ١/ ١جريدة العالم اليوم، 
      حقوقها في  ساسي في ضوء     صورة المرأة في كتب التعليم األ

   والمواثيق الدوليةاإلسالميةالشريعة 



٤٦٨------------------------------   

   على سليمان إبراهيم نجدة .د
  .ص١٧٢م، ١٩٩٩القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،

 ١٩٤٧ -١٩٢٠ ظهور فمينيسم در ميان زنان مسلمان هند  
   يصغر علأعذرا 

ــة  ــالطبع ــسفورد،  ىاألول ــة اك ــشورات جامع ص، ٢٩١، اكــسفورد، من
  .باالنجليزية
 أ قاسمسالمين اإلمين تحرير المرأة والتمد  

  محمد عمارة . د
  .ص٢٢٢م، ١٩٨٨ = ه١٤٠٨الطبعة الثانية، القاهرة، دار الشروق، 

 نسان مسائل المساواة وحقوق اإل:  قضايا المرأة  
  بشرى قبيسي 

بحـاث والترجمـة والنـشر،      دار االجتهـاد لأل   ) بيروت  ( جتهاد  مجلة اإل 
  .م١٩٩٨، ٤٠،٣٩العدد 
سيون زنان كنوان :لحاق إلحاق يا عدم إ وحقوقى يرسى فقهبر

شـكال  إ به كنوانـسيون رفـع عليـه         إيرانسالمي  إجمهوري  
  تبعيض عليه زنان

   ي رئيسيمهد
   .ص، بالفارسية٣٢٠، قم، منشورات نسيم قدس، ىاألولالطبعة 



-----------------------------------------٤٦٩  

للمرأة في اإل ة كاملةسالم شخصية حقوقي  
  رسالنأمجيد شنن 

  .٥٩ ص )م١٩٦٥ /٥( ٧٨مجلة العربي، العدد 
   سالم في الحب والجمال واأل     ما رأي اإل ة حول  فكار التحريري

  المرأة العصرية
  محمد عثمان الديب

  .ص١٧٥م، ١٩٧٦القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 
    ـ  )دراسـة مقارنـة  (د الوظـائف العامـة    مبدأ المساواة في تقلّ

  )رسالة(
   حسن عليإبراهيممحمد 

  .م١٩٨٥الحقوق، جامعة القاهرة، كلية 
 دوالمرأة ’محم   

  عبد القادر بن مصطفى الدمشقي المغربي
  .م١٩٧٦القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها، 

           المرأة، المفاهيم والحقوق، قراءة جديدة لقضايا المـرأة فـي 
  الخطاب الديني 

   قبانچيأحمدسيد 
   .ص٣٢٩، )منشور سيدي(إنتشارات ، قم، ىاألولالطبعة 



٤٧٠------------------------------   

أسالم وة بين دعاة اإل المرأمدعياء التقد  
  شقرعمر سليمان األ. د

  .بيروت، الشركة المتحدة للتوزيع
المرأة ريحانة   

  نعمة اهللا الهاشمي
   .ص١٧٦م، ١٩٨٨، بيروت، دار العلوم، ىاألولالطبعة 

   خذته في أكثر مما   أأخذت حقوقها كاملة    : سالم المرأة في اإل
  كل المجتمعات حتى المعاصرة منها

   علي المالأحمد
  .٢١٤ ص)م١٢/١٩٨٣ = ه٣/١٤٠٤( ١٥ سالم، السنة الرابعة، العددمجلة نهج اإل

 المرأة في العصر النبوي   
  محمد المنتصر الكتاني

،  ه١٣٧٦، ٧، والعــدد٣٥٠، ص ه١٣٧٦، ٥،٤مجلــة المــسلمون، العــدد
 ٨٨٦، ص ه١٣٧٦ ،٩، والعدد  ٧٥٦ - ٧٤٩، ص  ه١٣٧٦،  ٨  والعدد٦٥٢ص

  . ٩٨٠، ص  ه١٣٧٧، ١٠والعدد
المرأة في عهد النبوة وفي عصرنا الحاضر   

  محمد بهجت البيطار
، محاضـرات  ٢٩، ص  ١٧، المجلـد  )دمـشق (مجلة المجمع العلمي العربي     

  .٣٤٥ -٣٢٦م، ص ١٩٥٤جزء الثاني، الالمجمع العلمي العراقي، 



-----------------------------------------٤٧١  

المرأة ليست لعبة الرجل   
  سالمة موسى 

  .م١٩٥٦القاهرة، الشركة العربية، 
المرأة المسلمة بين الصحوة واالستالب   

  حلمي محمد القاعود 
 )م١٩٨٥/ ٦ = ه١٤٠٥/ ٩( ٩سالم، السنة العاشرة، العـدد      مجلة منار اإل  

  .١٣٦ ص )م١٩٨٥/ ٨ = ه١٤٠٥/ ١٢( ١٢ والعدد ٩٤ص
سالم  المرأة وحقوقها في اإل  

  أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني
  .ص٢٢٧م، ١٩٨٥بيروت، دار الكتب العلمية، 

سالم  المرأة وحقوقها في اإل  
  محمد الصادق عفيفي

   .ص١٩١م، ١٩٨٨القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 
ز حقوق زنانأدر دفاع (سالم وفمينيسم إ زن، ه مسأل(  

  محمد منصور نژاد 
  .ص، بالفارسية ٣٥١، طهران، منشورات برگ زيتون، ىاألولالطبعة 

ّعارض عملهاأأة وال أناصر المر: د المفتي يؤك  
  نصر فريد 

  .م١٩٩٧/ ٢/ ١٥جريدة الجمهورية، 



٤٧٢------------------------------   

سالمي لتحرير المرأة  المفهوم اإل  
  )بنت الشاطيء(عائشة عبد الرحمن 

  .ص١٦م، ١٩٦٧، اإلسالميةم درمان أم درمان، جامعة أ
مكانك تسعدي   

ر بنت ياسين ميس  
  .ص٩٦، ه١٤١٣، الرياض، دار ابن خزيمة، ىاألولالطبعة 

 نسان في مواقف مع المستشرقين حول الرجل والمرأة وحقوق اإل
  سالم اإل

  السيد عبد الحكيم السيد 
 )م١٩٨٨/ ٢( ٧سالم، المجلد السادس واالربعون، العـدد     مجلة منبر اإل  

  .١٣٨ص
سالم  نظام حقوق المرأة في اإل  

  الشهيد مرتضى المطهري الشيخ 
  زهراء النجفي  أبو .ترجمة د

عـالم  ة العالقـات الدوليـة فـي منظمـة اإل     ، طهران، معاونيـ   الطبعة الثالثة 
  .ص٣٣١م، ١٩٨٧ = ه١٤٠٧سالمي، اإل
سالم في المحافظة على كرامة المرأة  وسائل اإل  

  صالح عبد الغني محمد
  .ص٢٦٢م، ١٩٩٨ /٢ = ه١٤١٨ /١٠، مكتبة الدار العربية للكتاب،ىاألولالطبعة 



-----------------------------------------٤٧٣  

سالم والعلوم الحديثةاإلدراسة من منظور :  وليس الذكر كاالنثى  
  محمد عثمان الخشت 

  .ص١٤٢م، ١٩٨٥القاهرة، مكتبة القرآن، 
 ياقوت ومرجان   

  م الفخر عالمه أعلويه 
   .ص، بالفارسية٢٧٩ف، ، طبع رودكى، كرج، نشر المؤلّىاألولالطبعة 

 ؟ليس كذلكأ يقتلون المرأة   
  .العالمة السيد هادي المدرسي

  

   مادر وخويشاوندان   پدربا  : معاشرت با خويشاوندان    آداب ،
  چگونه رفتار كنيم

  ي حائريرگانأمحمود 
  .ص، بالفارسية ١٩٢،  ي، قم، منشورات پيام مهدياألولالطبعه 

  حقـوق متقابـل    :  بهتر يگ براى زند  ^هل بيت أ ي آموزه ها
  والدين وفرزندان

  عبد الكريم پاک نيا 
   .ص، بالفارسية٢٥٦مال الملك، ، قم، منشورات كىاألولالطبعة 



٤٧٤------------------------------   

 تياپدر ومادر در قرآن وروارزش أ  
  يگوهرإسماعيل  يدس

   .ص، بالفارسية٤٣٠ش،  .ه١٣٧٦الطبعة الثالثة، طهران، منشورات نيايش، 
اإل ة سالم وتنظيم الوالدي  

  محمد مهدي شمس الدين الشيخ 
  م١٩٧١/ ١٢في مؤتمر االسالم وتنظيم الوالدية، الرباط، 

  .١١ ص)م١٩٨١/ ٧( ٢٠ والعدد١١، ص )م١٩٨١/ ٦( ١٩ة القدس، العدد مجل
 هداء قراءة القرآن للوالدين إ  

  عبد العزيز بن باز
  .١٤٦، ص ٤٢، العدد اإلسالميةمجلة البحوث 

الوالدين  بر  
يق  بن االمام أبـي عبـد اهللا محمـد بـن الـصد         أحمدالفيض   أبو   الحافظ

  الغماري الحسني
  .م١٩٥٩ = ه١٣٧٨القاهرة، دار العهد الجديد للطباعة، الطبعة الثانية، 

الوالدين  بر   
  ابن الجوزي

   عطا أحمدمحمد عبد القادر : تحقيق
  .ص ١٠٤م، ١٩٨٨بيروت، مؤسسة الكتب الثـقافية، 



-----------------------------------------٤٧٥  

 بر الوالدين   
  ابن الجوزي

  خالد طرطوسى : تحقيق 
  .ص١٧٥ م،٢٠٠٥ = ه١٤٢٦، بيروت، دار الكتاب العربي، ىاألولالطبعة 
حسان  اإل الطاعة وخطّ الوالدين بين خطّ بر  

  محمد حسين فضل اهللا  السيد 
  . ٨، ص)م١٩٩٠/ ١١ -١٠ = ه١٤١١/ ٥ -٥( ٧٢- ٧١مجلة المنطلق، العدد 

رحام بناء واألباء واأل الوالدين وحقوق اآل بر  
   عيسى عاشوراءأحمد

  .ص٧٢، م١٩٨٥القاهرة، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، 
رحامد واألاألوال الوالدين وحقوق  بر  

  يعبد الغني نكه م
   .ص١١٢م، ١٩٩١حلب، دار الكتاب النفيس، 

رحام بر الوالدين وصلة األ  
  عمر صديق عاشور

  .ص١١٠م، ١٩٨٩مصراتة، الدار الجماهيرية، 
 ومادرانپدران براى   

  صغر فياض أعلى : ترجمة
   .ص، بالفارسية٢٢، ٤، ش يطهران، منشورات خانوادگ



٤٧٦------------------------------   

 بوسه بر حور العين   
  زاده  محمد رضا هادي

ــة  ــالطبعـ ــر،  ىاألولـ ــشورات دار الفكـ ــم، منـ ص، ١٠٤ش، ١٣٧٧، قـ
   .بالفارسية
  سالميإپدر ومادر در فرهنگ  

  حسن عرفان 
   .ص، بالفارسية٢٢٣، طهران، منشورات حر، ىاألولالطبعة 

 تحفة الوالدين   
  مؤلف مجهولال

  ضمن مجموعة 
  .ط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية مخطو
 التعريف بوجوب حق الوالدين   

  الفتح محمد بن على الكراچکی  أبو شيخ
اقرة العين في حقوق مع كتاب ص، ١٠ + ٣٤ + ١١٩،  ه١٣٧٠طهران، 

  .يشيخ محمد آخوندالسيد جالل محدث وال رعايةالوالدين، ب
 حدود طاعة الوالد   

  عبد العزيز بن باز
  .١٣٩، ص ٤٢، العدداإلسالميةلبحوث مجلة ا



-----------------------------------------٤٧٧  

بر فرزند پدر مادر و حق   
  المؤلف مجهول

  )الباب الخامس عشر(كتاب اخالق مذهبي : في 
  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية 

الوالد على ولده حق   
   المجذوبإبراهيمالشيخ 

  .روترسالة طبعت في بي
سرة المسلمة باء في ظل األ حقوق اآل  

   محمد مهدي الصدر .د
  .٩٩، ص )م١٩٨٨ ٢ - ١ = )ه١٤٠٨ /٦( ١، العدد ىاألولالسنة 
رسالة ماجستير ()دراسة وتحقيق(بناء باء واأل حقوق اآل(  

  مصطفى سي يعقوب 
  . ه١٤٠١ في المدينة المنورة، اإلسالمية الجامعة 

 ومادران پدران حقوق   
  جالل الدين محمد بن اسعد دواني 

   في ضمن مجموعة
  .، بالفارسية  في قممخطوط في المكتبة المرعشية

 حقوق الوالدين   



٤٧٨------------------------------   

  البهاونگري إسماعيل علي بن  الحاج غالم
  .بالكجراتيه 

 حقوق الوالدين   
  .الشيخ محمد حسن آل ياسين الكاظمي 

 حقوق والدين يا تكاليف فرزندان   
  .ص، بالفارسية ٢٦، ي قدسي حقوقانتشاراتمركز تحقيقات و

الوالدين   الدارين في بر خير  
  عرجيمحمد الحسيني األ

  .م١٩٦٧كربالء، 
ومادرپدرز احترام به أ ي داستانهاي   

  ي اهوازي محمديمصطف
  .ص، بالفارسية ٩٦، قم، منشورات نصر، ىاألولالطبعة 

 الدعاء وقراءة القرآن والطواف للوالدين   
  عبد العزيز بن باز

  .١٩٨ص ، ٤٦، العدداإلسالميةمجلة البحوث 
ب من مال ولده رسالة في أكل األ  

  .يالشيخ عبد اهللا بن محمد حسن المامقان
الوالدين  رسالة في بر   

  .المير محمد علي بن المير محمد حسين المرعشي الشهرستاني الحائري



-----------------------------------------٤٧٩  

 رسالة في التحذير من عقوق الوالدين   
  .الشيخ محمد سعيد بن الشيخ محمد بابصيل

والدين  ال شرح حديث بر  
   يالمحقق المولى محمد باقر بن محمد مؤمن السبزوار

   .مخطوط
شفاعة الصغير لوالديه   

  .١٢٥، ص ٤٠، العدد اإلسالميةمجلة البحوث 
ّة  طاعة الوالدين في ترك سن  

  .٩٧، ص ٢٣، العدداإلسالميةمجلة البحوث 
اإلسالميةبناء في الشريعة باء باأل عالقة اآل   

   سعاد صالح .د
  .م١٩٨٤ جدة، السعودية، ،امةته
ة العين في حقوق الوالدين  قر  

  الشيخ ذبيح اهللا المحالتي
  .ص١١٩، ه١٣٧١طهران، 

قر الوالدين ة العينين في فضائل بر   
  نظام محمد صالح يعقوبي

  .ص٦٤م، ١٩٨٧بيروت، دار النفائس، 



٤٨٠------------------------------   

ولده إلى وهو الوصية( التعريف بوجوب حق الوالدين  كتاب (  
  بن عثمان الكراجكىمحمد 
  خونديجالل الدين المحدث ومحمد اآل: تحقيق 

  .كتاب التفضيل للمؤلف: مع ،ه١٣٧٠، اإلسالميةطهران، دار الكتب 
بة مع الوالدين  الكلمة الطي  

  كمال المهدي 
  .١١٤م، ص ١٩٨٨، ١١سالم، العدد مجلة منبر اإل

 سالم إ مقام والدين در  
   ي زنجانأحمد ، زين العابدينيأحمدحسن علي 

   .ص، بالفارسية٢١٥، قم، منشورات ميثم التمار، ىاألولالطبعة 
 من أروع قصص الوالدين   

  الشيخ زيد خلف المحمداوي 
  .ص٢١٥م، ٢٠٠٧ = ه١٤٢٧، بيروت، دار المحجة البيضاء، ىاألولالطبعة 

       ف  مؤلّ -١ ج ، مدرن ي والدين وفرزندان در تاريخ در جامعه شناس
  يپترورسل

  نت ها. د
  ن ياحسن پو: ترجمة

  .ش، بالفارسية .ه١٣٧٣طهران، چاپخش، 



-----------------------------------------٤٨١  

 وجوب أداء حقوق الوالدين   
يأبو الفتح محمد بن علي المطلب.  

 )ّلهما قوالً كريماًوقل (  
  عارف الحسن 

  .٨٤، ص٥١ة القطرية، المجلد الخامس، السنة الخامسة، العددممجلة األ
 بوينأ واليت  

  يميترا ضراب
   . بالفارسية،٨، ص ١١ النور، العدد مجلة مشكوة





  

  
  
  

 

 

 





  

  

 سـال   ٣٥ از   پـس  سـال و   ١٨ثرات سوء زايمانهـاى قبـل       أ 
   از آن ييرگيشپو

  نيره خادم 
ش،  .ه١٣ اسـفند    ١٦ -١٨سرة والحياة االفضل     لأل األول يالمؤتمر الوطن 

  .عة علوم رعاية المعوقين، بالفارسيةجام
؟ اختي المسلمة كيف تستقبلين مولودك الجديد   

  نشأت المصري 
  .ص٩٦، ه١٤٠٣، القاهرة، مكتبة القرآن، ىاألولالطبعة 

خصاب والحبل والوالدة  اإل  
  راتكلف. دي. جي

  توماشماني : ترجمة
  .ص٢٥٢بغداد، مطبعة الرابطة، 

 أسرار الحمل والوالدة   
   محمود طلعت .د

  .ص١٩٨م، ١٩٨٠بيروت، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، 



٤٨٦------------------------------   

 صول بأيا حمايل مادرانيداره چ   
   فائقة خانم على عسكرزاده، كورينمان.د

  عسكرزاده. ع. ر: ترجمة
   .ص، بالفارسية٤٥ش،  .ه١٣١١مطبعة سيروس طهران، 

اإل نجابية ة اإلعالم المسموع والصح  
  سامية سليمان رزق

  .م١٩٩٤القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، 
 ليف المولود أ  

  جورج حيقاري
  .ص٤٣٦م، ١٩٦٢بغداد، مطبعة الرابطة، 

نجاب سالمة وسهولة اإل  
  محمد رفعت 

  .ص١٥٦م، ١٩٩١ = ه١٤١١بيروت، مؤسسة عز الدين، 
نجاب ضرورى لحيوية المرأة  اإل  

  .٩٢، ص )م١٩٨٣/ ٦ ( ٣٣ة، العدد ممجلة األ
سالمنجاب في ضوء اإل اإل  

  نخبة من العلماء 
  .م١٩٨٣/ ٥/ ٢٤سالم، الكويت، وقائع ندوة االنجاب في ضوء اإل



-------------------------------٤٨٧  

 اإلسالمية في الشريعة األطفال االنجاب وحقوق   
ــسرحان . د ســهيل حــسين .  د،عبــد الــستار حامــد .  د،محيــي هــالل ال

  وليد خالد الجماس.  د،الفتالوي
  .ص٧٤م، ١٩٨٨ = ه١٤٠٨رشاد، بغداد، مطبعة اإل

ألف حامل ٢٠همال يقتل  اإل   
  نادية صبحي

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢٨جريدة الوفد، 
وزايمان ويليامزي باردار   

   يحميد جزاير. د: ترجمة
ش، جـزء    .ه١٣٧٦، طهران، مركـز منـشورات اشـارت،         ىاألولالطبعة  

  . جزءان، بالفارسيةأول
وزايمان دريرسى آبستن بر  Teenager) رسالة دكترا(  

  فرشيد فخاريان 
   .ش، بالفارسية .ه١٣٧١ /٢مشهد، جامعة مشهد، الكلية الطبية،

 در  يسال با عواقـب حـاملگ     ٢٠يرگی ز رسى ارتباط حامل   بر 
  زنان باردار 

  فرزانه پارنده
، قسم التمريض في معهد األمومة التابع لجامعة الـشهيد بهـشتي الطبيـة      

   .بالفارسية



٤٨٨------------------------------   

 يحـاملگ  ي ونـوزاد  ييمانررسى بروز ومقايسه عوارض زا     ب 
  )جامعيةرسالة ( نوجوانان

  گلمکانیناهيد 
  قسم التمريض في معهد األمومة التابع للجامعة الطبية في مشهد

  .ش، بالفارسية  .ه١٣٧٣ 
 رسى   برOutcome رسـالة  (  در ارتباط باسـن مـادر      يگحامل

  )اه في األمراض النسائية والتوليددكتور
  شاكرى . د

   .ش، بالفارسية .ه٧٤-٧٣ نة، سإيرانب طبيةجامعة العلوم ال
رسالة ماجستير(يگ سن مادر وعوارض حامليرس بر(  

  ناهيد سرافراز 
   .ش، بالفارسية . ه١٣٦٨س، عداد المدرإ جامعة -كلية فن التوليد

 أطروحـة تحقيـق    عوارض زايمان در مادران نو بالغ      يرس بر 
  ش .ه ٦٩-٦٨في سنة 

   ينصارأزهرا پور 
  .بالفارسيةالصحة ومختبر التحقيقات الصحية في جامعة طهران،كلية 
   ّرة في خصوبة المـرأة فـي الجمهوريـة          بعض العوامل المؤث

  العربية المتحدة



-------------------------------٤٨٩  

  رفعت عبد الحميد الدنوشري 
  .ص٣٢م، ١٩٦٤القاهرة، المركز الديموغرافي 

والصبيان األطفال البلدي وكتابه تدبير الحبالى و   
   محمدمحمود الحاج قاسم

  .١١٠م، ص١٩٧٩، ٨سالمي، السنة الثالثة، العدد حياء التراث العربي اإلإمجلة 
بهداشت زنان باردار   

   مؤيد حكمت يمحمد عل. د
   .ص، بالفارسية٦ ،٣٨ الرسالةش، نشرة وزارة الصحة، .ه١٣٢٦طهران، 

والصبيان األطفال تدبير الحبالى و   
  ضمن مجموعة 

  الفضائل أبو بو العباسأ
  .طوط، في مكتبة جامعة طهران مخ
 رسالة( تدبير الحبلى(  

  مؤلف مجهولال
   ضمن مجموعة 

  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران
 تدبير الحوامل  

   يسليم جوانشير قره باغ
  .ص٥٩، ه١٣١١طهران، 



٤٩٠------------------------------   

تدبير الحوامل   
   .، بالفارسيةإيران 
 تدخين الحامل وأثره على الجنين   

  .٤٣، ص٦٨مجلد السادس، السنة السادسة، العددة القطرية، الممجلة األ
ناث تراجع مواليد اإل  

  .م١٩٩٧/ ١٠/ ١٧جريدة الشعب، 
   أ تقدير رة علـى الخـصوبة     ر في بعض العوامل المـؤثّ     ثر التغي

 - ٢٣ة  حصائي الحلقة الثانية للدراسات والبحوث اإل     - الحمل
  م١٩٦٦/ ٤/ ٢٥

  صالح الدين طلبة 
  .ص١١١ -١٠٥م، ١٩٦٦ة، حصائي والبحوث اإلالقاهرة، معهد الدراسات

ّد نوزاد  تولL.B.W مادريگوارتباط آن باسن ورتبه حامل   
  محمد واحديان

ــراض      ــالمي األمـ ــؤتمر العـ ــامس للمـ ــى الخـ ــالالمتلقـ -٢٤، األطفـ
  .، ألحد أعضاء الهيئة العلمية في جامعة سبزوار الطبيةش .ه ٢٩/٧/١٣٧٢
محاولة : تكين بين الشريعة والقانونة للحمل المس الحمائية الجنائي

ستقرائي التحليلي االستنباطية الستخدام المنهج اإلفقهي  
  إسماعيل محمد عبد الشافي 

  .م١٩٩٢القاهرة، دار المنار للطباعة والنشر، 



-------------------------------٤٩١  

 طالة العمرإسرار الجمال والصحة وأ الحمل والزواج في  
  لينارد. ب

  .ص١٥٩ محمد صابر: ترجمة
الحمل والعناي اً ة بالحامل أسبوعي  

  نيناغرنقلد
  مركز التعريب والبرمجة : ترجمة
  .ص٨٧م، ١٩٩٧ = ه١٤١٨، بيروت، الدار العربية للعلوم، ىاألولالطبعة 
 الحمل وقواعد المناعة   

  .٦٢، ص٦٣ة القطرية، المجلد السادس، السنة السادسة، العدد ممجلة األ
الحمل والوالدة   

  أريكا هانت 
   ص١١٩م، ١٩٩٧، بيروت، مؤسسة االنتشار العربي، ىلاألوالطبعة 

  ).٥ - ضمن دليل المرأة العصرية(
الحمل والوالدة   

  طباء االخصائيين جماعة من األ
  .ص١١م، ١٩٩٣ = ه١٤١٤، بيروت، دار الهادي، ىاألولالطبعة 

الحمل والوالدة   
  محمد رفعت : اعداد

  .ص٣٢٠م، ١٩٩٥ = ه١٤١٥بيروت، مؤسسة عز الدين، 



٤٩٢------------------------------   

الحمل والوالدة   
  مصطفى الخالدي

  .ص٥٦٢م، ١٩٦٣بيروت، مطابع اوفسيت دار الفن، 
رعاية الطفل-مراض النساء أ -  الحمل والوالدة   

  محمد شوقي عبد المنعم
  .ص١٧م، ١٩٥٥القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، 

الحمل والوالدة والعناية بشؤون الرضيع   
  ر الرشيدقسم التأليف والترجمة في دا: اعداد

  .ص١٩٢م، ١٩٩٠ = ه١٤١٠ بيروت، دار الرشيد، -دمشق 
 بدنيا بياورمي كنم تا كودك سالمچه   

  رونالد كابالن. د
   يمينا جعفر: ترجمة
  .ص، بالفارسية١٩٩ش،  . ه١٣٧٥، منشورات درسا، ىاألولالطبعة 

 مليون سيدة تسوء حاالتهم نتيجة الحمل والوالدة ٣٥   
  .م١٩٩٨/ ١/ ٢٦سبوع، جريدة األ

وشيردادن يگ از آن در حاملي داروها وخطرات ناش   
  ي، وايوسامنرج. اف. راجرك. ب. جرالد، ج

  فرخ سير ومرتضى : ترجمة
   .ش، بالفارسية .ه١٣٦٩،  السهامية دارو پخشةطهران، منشورات شرك



-------------------------------٤٩٣  

    ٢٠٠ دراسة على  يس(د انتشارات فيروس    ة تؤكّ  سيدة بالدقهلي (
  بين الحوامل

  هبيسوزان و
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٥هرام، جريدة األ

دراسة للسي دات المتزوالحملجات في سن   
  مالك محمود النمري

  .ص١٢٠م، ١٩٦٦ة، حصائيالقاهرة، معهد البحوث والدراسات اإل
ي ماه باردار٩(  هستمي در انتظار كودك(  

  لورانس پرنو
  ساعد زمان: ترجمة

ــوس،     ــشورات ققن ــران، من ــة، طه ــة الثالث ص، ٤٥٦ش،  .ه١٣٧٦الطبع
   .بالفارسية
اليتيم في المتائيم  الدر   

  الميرزا محمد حسين المعاصر الكركاني
  . ه١٣١١بمبئي، 

دليل الحامل   
  لجنة الدراسات في دار عالء الدين : اعداد

، دمـشق، دار عـالء الـدين للنـشر والتوزيـع والترجمـة،              ىاألولـ الطبعة  
  .ص٩٦م ١٩٩٣



٤٩٤------------------------------   

ي  دليل الحامل الطب  
  عيد المكاويس. د

 = ه١٤١٠، بيروت، المكتبـة العـصرية للطباعـة والنـشر،           ىاألولالطبعة  
  ص٩٤م، ١٩٩٠
دليل الحمل والوالدة   

   البرمجة ولينة بسام شبارو، مركز التعريب:اعداد
   .ص٩١م، ١٩٩٥ = ه١٤١٥، بيروت، الدار العربية للعلوم، ىاألولالطبعة 
رضاع دليل الحمل والوالدة واإل  

  نصري أبو جميل.  د:اعداد 
  ص٥٢٣م، ٢٠٠٢ لبنان، منشورات دار الراتب الجامعية، -بيروت

راهنماى بانوان باردار   
  )نصر (يمحمد حسن رازان. د

  .ص، بالفارسية١٩٠ش،  .ه١٣٣٤شيراز 
طهارحكام الوالدة والمواليد األأبرار في  ربيع األ  

  الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي
 بيـروت، المكتبـة العـصرية للطباعـة والنـشر،           - ، صـيدا  ىلـ األوالطبعة  

  .ص١١١م، ٢٠٠٣ = ه١٤٢٣
 أ رسالة فية الحملكثر مد  

  .المولى محمد علي بن المولى مقصود علي المازندراني الغروي الكاظمي



-------------------------------٤٩٥  

رسالة في طالع الوالدة وبيان زايجة طالع المولود   
  .لشيرازيالسيد محمد باقر بن محمد شفيع الحسيني المنجم ا

 زنان وزايمان  
مـريم قـوامي   . الدن تقـي جعفـر آبـادي، د   . ورمقـدم، د  پرضا قنبـر    . د
  ل فامگريسا پ. عادل، د

  .، بالفرسيةش .ه ١٣٧٥، طهران، شهرآب، ىاألولالطبعة 
بالمواليد زيادة كمية الماء تضر   

  .٣٨، ص ٦٧ة القطرية، المجلد السادس، السنة السادسة، العددممجلة األ
 لنيل ة  رسال( يسالگ١٦ قبل از  ينان در سن  يم وزا ير حاملگ يس

  )دكتوراهدرجه ال
  هما جراح نژاد 

   .ش، بالفارسية .ه١٣٤٧ كلية الطب، -جامعة مشهد 
   دراسة مقارنة للمرأة المنجبـة     (نجاب   سيكولوجية المرأة واإل

  )رسالة دكتوراه ()وغير المنجبة
  بانسيه مصطفى حسان

  .م١٩٨٦داب اآلجامعة عين شمس، كلية 
 التقاضي في االحوال الشخصية  ..محو األمية ..الصحة االنجابية  

  نجوان محرم
  .م١٩٩٩/ ١/ ٨جريدة الجمهورية، 



٤٩٦------------------------------   

صحة الحامل   
  فيكلسون ايستمان

  سامية حمدان: ترجمة
  .ص٢٣٢م، ١٩٨١بيروت، دار االندلس، 

 طبيبك معك في الحمل والوالدة   
  نصاري حمدي األ

  .ص١٢٧كاظ، الرياض، دار ع
الوالدة  إلى  طفلك من الحمل  

  شبيرو فاخوري. د
  .ص٤٨٠م، ١٩٩٢الطبعة الثالثة، بيروت، دار العلم للماليين، 

عدم االنجاب يحفظ للمرأة نضارتها   
  .٨٤ ص )م٥/١٩٨٣ (٣٢مة،العدد مجلة األ

   ر لألنجاب المتأخّ  العالقة بين االهات وبعض أساليب التنشئة م
  )رسالة ماجستير( بناء لألاالجتماعية

  العسالإسماعيل مصطفى عطية 
   .م١٩٩١  كلية اآلداب، جامعة عين شمس،

م في الحمل والوالدة والرضاع عند ماكتب ابن القي  
  محمد مروان السبع
  .١١٢ ص )م٩/١٩٨٠( ٢٦٢مجلة العربي، العدد



-------------------------------٤٩٧  

   المؤثّ االجتماعية العوامل   ل االنجـاب عنـد المـرأة       رة على معد
دراسة ميدانية على مجموعة من النساء العـامالت فـي        ( العاملة

  )رسالة ماجستير ()قسم الوايلي بمحافظة القاهرة
  وداد سليمان مرقص

  .م١٩٨٣داب  كلية اآل-القاهرة، جامعة القاهرة 
  ّرة على مدى استخدام خدمات رعاية الحوامل        العوامل المؤث

  )جستيررسالة ما(ام في الدماألطفالفي مستشفى الوالدة و
  عبد اهللا سعد سعيد الدوسري

  . ه١٤٠٨دارة العامة  اإل-دارية  العلوم اإل-جامعة الملك سعود
   دراسـة  (جتماعي يواجه الصحة اإلنجابيـة للمـرأة        اغموض

  )إجتماعية مهمة
  .م٦/٧/١٩٩٧جريدة األهالي،

فترة الحمل   
  غيريال اسكندر

  .ص١٠٧م، ١٩٥٩سكندرية، اإل
قانون توالد وتناسل   

  سالم  مجد اإلأحمد ابن الشيخ يمحمد مجد زاده الكرمان. د
   .ص، بالفارسية١٦ش،  .ه١٣٠٥طهران، 



٤٩٨------------------------------   

ّة الحمل والوالدة معجزة الكائن البشري قص  
  عبد الحسين بيرم

  .ص١٠٩م، ١٩٧٦بيروت، دار العودة، 
ّة حياة الحامل وجنينها قص  

  أنطوان عبيد. د: ترجمة
  .ص٤١٦بيروت، دار الجيل، 

ب العناية باألم الحامل كتي  
  .قسم الطب الوقائي بالكويت

مي لقاح خارج رح  
  ، ليال كريميانيمهدي آخوند. د

ش،  .ه١٣٧٥، طهران، مؤسسة منشورات الجهاد الجـامعي،        ىاألولالطبعة  
  .ص، بالفارسية٧٤
ما بعد الوالدة   

  فوزي محيدلي
  .ص٥٠بيروت، شركة الفينيق، 

مايعين على الحبل   
  وعة ضمن مجم

  مؤلف مجهولال
  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران



-------------------------------٤٩٩  

مادر باردار   
  پروفسور ايستمن 

  م  مقدي شجاعي لطف عل،محمد مهدى آل محمد. د: ترجمة
  .ش، بالفارسية .ه١٣٦٢منشورات روزبهان، 

جوامع من الطب في تدبير الحبالى وحفظ قوامهن (  مختصر القانون
  )حوالهنأوتعاهد 

  ضمن مجموعة
  .رخان محمد أبي نصر الفارابيابن ط
ه وأكثره في الشرع والطب والقانون أقلّ-ة الحمل مد  

  محمد علي البار
  .م١٩٨٦، تشيالمؤتمر العالمي الرابع للطب االسالمي، كرا: في
المرأة الحامل   

  محمد رفعت 
  .ص١٧٢م، ١٩٩٢، بيروت، دار الفكر العربي، ىاألولالطبعة 

اإلسالميةة  المرأة الحامل في الشريع   
  يحيى عبد الرحمن الخطيب

  .م١٩٩٩عمان، دار النفائس، 
اإل المرأة في سن اليأسخصاب وسن   
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  مين رويحةأ
  .ص٢٣٧م، ١٩٧٤بيروت، دار القلم، 

ه نوزادانژ ويي مراقبتها  
  ي مدنأحمد. د

   . بالفارسية،ص٣٧٥ش،  .ه١٣٦٩، شيراز، منشورات نويد، ىاألولالطبعة 
معجزة الهرمون   

  هارون يحيى
  مصطفى الستيتي: ترجمة
 لبنــان، منــشورات مــروان رضــوان دعبــول، -، بيــروتىاألولــالطبعــة 

   .ص٢٢٤م، ٢٠٠٤ = ه١٤٢٥
معلومات عامة لأل هات عن فترة الحمل والوالدةم  

  نكسن. و
   صبري مرادةآمن: ترجمة
  .م١٩٦٣بغداد، 

سالمي لالنجاب المفهوم اإل  
  حسان حتحوت

 = ه١٤٠٢ظبي،ربيـع الثـاني    أبـو  طفولة في االسـالم،  في حلقة رعاية ال   
  م ١٩٨٢فبراير 

  .٢٨ ص)م١٩٨٢/ ١٢ = ه١٤٠٣/ ٣( ٣سالم، السنة الثامنة، العددمجلة منار اإل



-------------------------------٥٠١  

 داألوالنجاب إ من مقاصد الزواج  
  النور الحديدي أبو محمد

/ ٤( ١٠سـالمي، الـسنة الـسادسة والثالثـون، العـدد      مجلـة التـضامن اإل  
  .٥٣، ص )ه١٤٠٢
         صـندوق  :  المؤتمر الدولي التحاد جمعيات النساء والتوليـد

  دولي النقاذ حياة الحوامل وحماية المرأة من العنف
  يحيى يوسف

  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢١هرام، جريدة األ
موسوعة عالم المرأة الحامل   

  سوفنير
ص١٠٧ة، بيروت، دار الراتب الجامعي.  

نصائح للحامل -تها حول العناية بصح  
   دانيالبراون

  .م١٩٣٩بغداد، مطبعة الحكومة، 
 نوزاد   

  ليونل روسان
   اهللا شادانيول. د: ترجمة

ــة  ــالطبع ــشورات  ىاألول ــران، من ــي فرهن، طه ــعلم ش،  .ه١٣٧٣، يگ
  .ص بالفارسية ١٦٥



٥٠٢------------------------------   

ّد را به خاطر مى آورند نوزادان تول  
  چمبرلين. ديويدبى. د

   منيژه خزلياني،زهره زاهد: ترجمة
  .ص، بالفارسية٢٤٤ش،  .ه١٣٧٥طهران، منشورات جيحون، ، ىاألولالطبعة 
نه ماه انتظار، بهداشت مادران در دوران بارداري   

  ايستمن، ج نيكلسون
  ي مينو عل،منير فيروزكوهى: ترجمة

   .ش، بالفارسية .ه١٣٧١طهران، منشورات خورشيد، 
نه ماه انتظار زيبا   

  كاروالين ديكن
  يپروين قائم: ترجمة
   . بالفارسية،ش .ه١٣٨٣، طهران، منشورات معيار انديشه، ىولاألالطبعة 
نثى وليس الذكر كاأل  

  الكيالنيإسماعيل 
  .٩٠، ص ٢١المجلد الثاني، السنة الثانية، العدد 

  
 االجهاض   
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  ماهر مران
  .ص١٧٩م، ١٩٨٣بيروت،منشورات اقراء،

 االجهاض بين الطب والدين وخطره على المسلمين   
  لشوادفيصفوت ا

  .م١٩٩٤القاهرة، جماعة أنصار السنة المحمدية، 
اجهاض الحمل   

  عباس شومان. د
قافية للنشر، ىاألولالطبعة    .ص١٧٥م، ١٩٩٩ = ه١٤١٩، القاهرة، الدار الـث
 اجهاض المرأة لنفسها )ة مقارنةدراسة تأصيلي(  

  عبد الرحيم صدقي
  .م١٩٩٨القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 

ض المنذر االجها ..جيالنا القادمةأد خطر يهد  
  .م١٩٩٦/ ١/ ٥جريدة الشعب، 

 ي جنگ وقتل ترحمينسقط جن : يسالمی زندگإخالق أ  
   بروکوپيجاناتان ا
ــة  ــا، كارولينــاى  ىاألولــالطبع ــ، كلمبي ، منــشورات جامعــة  ةشماليال

   .ص، بالفارسية٢٧٢، يةشمالالكاروليناى 
 اإلسالمية الشريعةرسالة ماجستير(النسل ة تحديد  وقضي(  
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  م كلثوم يحيى مصطفى  أ
  .م١٩٧٩ كلية الشريعة، - جامعة االزهر

 باحة اجهاضهإ تشخيص مرض الجنين ومن ثم  
  حسان حتحوت

 = ه١٤٠٣شـعبان  ١٣ -١١ )الكويت(سالم في ندوة االنجاب في ضوء اإل    
  .ص٢م، ١٩٨٣مايو ٢٦ -٢٤
دراسة (راكي شتسمالي واإلأ جريمة االجهاض في النظامين الر

  )رسالة ماجستير( )قانونية مقارنة
  جاسم لفتة سليمان

  .ص٤٦٤م، ١٩٨٠بغداد، جامعة بغداد، 
رحام دورة األ  

  محمد علي البار. د
  .ص٩٥، ه١٤٠٢الطبعة الثانية، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 

 سقط جنين   
  بهرام محيط. د

  .ش .ه١٣٥٢منشورات چهر، 
عيادات االجهاض   

  ريهام جالل
  .م١٩٩٦/ ٦/ ١٧جريدة روز اليوسف، 



-------------------------------٥٠٥  

  

 الجذور إلى نظرة(خالقيات التلقيح االصطناعي أ(  
  محمد علي البار. د

  .ص١٨٣، ه١٤٠٧، جدة، الدار السعودية، ىاألولالطبعة 
 نابيبطفال األأ  

  رجب التميمي
  .)م١٩٨٥ة، جد(سالمي الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه اإل: في
 نابيبطفال األأ  

  عبد اهللا البسام
  .)م١٩٨٥ة، جد(سالمي الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه اإل: في
 نابيبطفال األأ  

  عبد اهللا بن زيد آل محمود
  .)م١٩٨٥ة، جد(سالمي الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه اإل: في
 نابيبطفال األأ  

  سريع محمد عبد الهادي أبو .د
  .ص١١٠ة، الدار الذهبيالقاهرة، 

 نابيبطفال األأ  
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  محمد علي البار
  .)م١٩٨٥جدة، (الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه االسالمي : في
) نابيبطفال األأ (  

  فينمجموعة من المؤلّ
   .٢٣٣ص ،األول، المجلد ٢بحاث وقرارات المجمع الفقهي، العددأ
 نابيب بين العلم والشريعة طفال األأ  

   سالمة دأحمزياد 
  .بيروت، دار البيارق

سالمينابيب وبنوك الحليب من وجهة نظر الفقه اإلطفال األ أ  
  عبد القادر بن محمد العماري

  .١٦ ص )م١٩٨٥ /٥ = ه١٤٠٥/ ٨( ١١٣ قطر، العدد -الدوحة 
 نابيب والرحم الظئرطفال األأ  

  حسان حتحوت
 = ه١٤٠٣ان  شعب١٣ -١١الكويت،  (سالم  ندوة االنجاب في ضوء اإل    : في

  .)م١٩٨٣مايو ٢٦ - ٢٤
نابيب  التلقيح االصطناعي، وأطفال األ  

  محمد علي البار.  د،زيد أبو بكر بن عبد اهللا. د
  .٤٢٣، ص األول، المجلد ٣بحاث وقرارات المجمع الفقهي، العددأ
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نابيبطفال األأ التلقيح الصناعي و  
  الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي

ــاألالطبعــة  م، ٢٠٠٦ = ه١٤٢٦ بيــروت، المكتبــة العــصرية،-، صــيدا ىول
  .ص٢١٤
رسالة في التلقيح الصناعي   

  الميرزا محمد المرندي
  . ه١٤٠٧،قم، مكتبة بصيرتي، ىاألولالطبعة 

نبوب طفل األ  
   شقرةإبراهيممحمد 

 = ه١٤٠٥/ ٢( ٥سالمي، المجلد التاسع والعشرون، العـدد       مجلة البعث اإل  
  .٩١ ص )م١٩٨٤/ ١١
اإلسالميةنبوب والشريعة  طفل األ   

  محمد برهان الدين السنبهلي
  نعمان الديم الندوي: ترجمة

 = ه١٤٠٦ /٩ (١سالمي، المجلد الواحد والثالثـون، العـدد  مجلة البعث اإل  
  .٧٠ ص )م١٩٨٦ /٥،٦
   نابيب واالستنـساخ البـشري فـي منظـور         طفال األ أ عمليات

   اإلسالميةالشريعة 
  ستاذ شاكر غني العادلي  األ، البرزنجيمنذر طيب. د. أ
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ــة  ــالطبع ــروتىاألول ــشر    -، بي ــة والن ــالة للطباع ــسة الرس ــان، مؤس  لبن
  .ص٢١٣م، ٢٠٠١ = ه١٤٢٢والتوزيع، 
القرآن الكريم والتلقيح الصناعي   

  حسن عبد العال
  .)م١٩٨٥القاهرة، (مؤتمر االعجاز الطبي في القرآن الكريم : في
 سالم إ وإيران در حقوق يعز لقاح مصنوأ نسب شناسى  

   ي اهريمحمد هاشم صمد
   .ص، بالفارسية١٦٥، طهران، منشورات مكتبة گنج دانش، ىاألولالطبعة 
نقد ونظر در حكم تلقيح نطقه   

  يحسين كريم
  .، بالفارسية١٩١، ص ٢، العددي علوم انسانيمجلة پژوهشها

ة  وسائل االنجاب الصناعي)ةدراسة فقهي(   
  سيستاني محمد رضا ال

  .ص٦٩٤م، ٢٠٠٤ = ه١٤٢٥خ العربي، ، بيروت، دار المؤرىاألولالطبعة 

  

        اتخاذ القرار في مجال تحديد النسل ) ة لمراكـز   دراسة ميداني
  )رسالة ماجستير( )ة ببندر الميناهليسرة األتنظيم األ



-------------------------------٥٠٩  

ة شوقي عبد الوهاببدري  
  .م١٩٧٩ كلية االداب، -القاهرة،جامعة المينا

 سالم يبيح تحديد النسل بطريقة اختيارية وعند الـضرورة          اإل
  وال يبيح للدولة اتخاذ أي تشريع في الموضوع

  عبد الرحمن الكتابي
/ ٤-١١ = ه١٤٠٣/ ٦-١مجلة االحياء، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني،           

  .١٥٧م، ص ١٩٨٣
أضرار حبوب منع الحمل   

   ايمان محمد عبد العزيز .د
  .٨٥، ص ٣٢ة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العددممجلة األ

 أ      ة من حيث تحديد    ضواء على التنظيم النسائي في منطقة الشرقي
  النسل

  . مصر، القاهرة، مطابع دار الشعب-االتحاد االشتراكي العربي 
 ضواء على دعوة تحديد النسلأ  

  نبيل صبحي 
  .٢٨، ص )م١٩٨١/ ٨( ١٠، العدد ىاألولة، السنة ممجلة األ

 طفال تحت الطلب ومنع الحملأ  
انيصبري القب  

  .م١٩٨٣دار العلم للماليين، 
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 بطال الدعاية لتحديد النـسل    إسالمي ورسالته في    عالم اإل  اإل 
  )رسالة ماجستير(

  مصطفى محمد سعد 
  . ه١٤٠٣، اإلسالميةالمعهد العالي للدعوة 

 م ١٩٦٣ /٤/ ٩لقيـت فـي    أ محاضـرة    -قراص منـع الحمـل    أ
  بجامعة االسكندرية

  حسين خيري طبوزادة
  .ص٩م، ١٩٦٣
ةجنّ الذي يمنع من الحبل ويسقط األ  

   ضمن مجموعة
  مؤلف مجهولال

   .مخطوط في مكتبة جامعة طهران
 إميركا تجراتب هرمونات خطيرة لمنع الحمل على المصري  

 /١٥/٣ = ه١٤١٠ /١٨/٨( ١١دمجلة الهالل الدولي، السنة الثالثة، العـد       
  .١٠، ص )م١٩٩٠
انتحار األ و تحديد النسلأة التدريجي م  

   مسلمإبراهيم
  .ص٦٦م، ١٩٧٢عمان، جمعية دار القرآن الكريم، 



-------------------------------٥١١  

 ي ناخواسته بطور طبیعيز باردارأ ييرگيشپ  
  مارگارت نافت زیگر

  يمنصور تصديق. د: ترجمة
  .ش، بالفارسية .ه١٣٦٤منشورات نوآور، 

    مانعـة للحمـل علـى بعـض النـواحي       تأثير بعض العقاقير ال
  )رسالة ماجستير(حد الثديان أالفسيولوجية في 

  منيرة عبد العزيز العبدان 
  .ه١٤٠٦الرئاسة العامة لتعليم البنات، التربية للبنات بالرياض، علم الحيوان 

ة لمانعات الحمل الدوائية عن طريق الفم  التأثيرات الجانبي  
  سميرة سعد 

  .ص٦١م، ١٩٧١ كلية الطب، -امعة دمشقدمشق، منشورات، ج
تحديد النسل   

  .٢٨٥، ص ٣٠، العدداإلسالميةمجلة البحوث 
تحديد النسل   

  محمد سعيد رمضان البوطي. د
  .ص٢٢٤طبعة جديدة،دمشق، مكتبة الفارابي، 

محاضرة ( تحديد النسل(  
  الشهيد الشيخ حسن البنا
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  محمد عفيفي: تحقيق وتعليق وتخريج
  .المنهلجدة، مكتبة 

تحديد النسل   
اني محمد عبد السالم القب  

  .٥٥٠م، ص ١٢/١٩٥٧زهر، السنة التاسعة والعشرون، مجلة األ
تحديد النسل   

  .٢٧٩، ص ٦، العدداإلسالميةمجلة البحوث 
تحديد النسل   

  .١٠٩، ص ٥، العدداإلسالميةمجلة البحوث 
تحديد النسل  :ته ووسائلهمشروعي  

  مس الدين الشيخ محمد مهدي ش
  م١٩٧١/ ١٢:  الرباط ،ةسالم وتنظيم الوالديمؤتمر اإل: في

   دراسات ومواقف:منشور في كتاب المؤلف
  .٢٤٢م، ص ١٩٩٠ = ه١٤١٠بيروت، 

 سالميبادة للعالم اإلإ تحديد النسل  
   يالمجلس التأسيسي لرابطه العالم االسالم
  . مكة المكرمة، رابطة العالم االسالمي 

ل بين الدين والطب والقتصاد  تحديد النس  



-------------------------------٥١٣  

  عاطف شحاته زهران 
 /٩ = ه١/١٤٠٦( ٢٥٣، العـــدد)الكويـــت(ســـالمي مجلـــة الـــوعي اإل

  .٦١ ص )م١٩٨٥
 تحديد النسل بين العلم والدين   

  محمد توفيق الجندي
          ام، الـسنة   مجلة الجامعة، جامعة الملك فيصل بالمنطقـة الـشرقية، الـدم

  .٩١م، ص ١٩٨٣، ٥الخامسة، العدد 
سالمي تحديد النسل تدمير للعالم اإل  

  المجلس التأسيسي رابطة العالم االسالمي 
  .٣١، ص)م٢٩/٤/١٩٧٥ ( ٢٤٧العدد: مجلة المجتمع

      عالمي التضليل اإل:  تحديد النسل جريمة في حق الدين والوطن
  وفبركة الفتاوى اكذوبة االنفجار السكاني 

  عبد الغفار عزيز 
  .ص١٣٢م، ١٩٨٨القاهرة، نشر المؤلف، 

 تحديد النسل سبب رئيسي للبطالة   
  على المودوديأبو األ

  .٩ ص )ه١٤٠٢/ ٥( ٦، العددىاألولسالمي، السنة مجلة االقتصاد اإل
ّة  تحديد النسل على ضوء الكتاب والسن  
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  موسى محمد علي
   .م١٩٨٨بيروت، منشورات عالم الكتب، 

ّة تحديد النسل في ضوء الكتاب والسن  
   الندويدأحمخطيب 

  .٦٤ ص،)م٨/١٩٦٩ (١سالمي، السنة الرابعة عشر، العددمجلة البعث اإل
سالم  تحديد النسل من وجهة نظر اإل  

  السيد عبد الرسول السيد علي خان
   .م١٩٧٣÷الطبعة الثانية، بيروت، دار الزهراء 

سالم  تحديد النسل من وجهة نظر اإل  
  عتيق الرحمن السنبهلي 

، ٦٦ -٥٨ ص )م١٩٦٨ /٥( ٨لسنة الثانية عشر، العددسالمي، االبعث اإل
  .٦٦ ص )م١٩٦٨ /٦( ٩والعدد
تحديد النسل وتنظيمه   

  مجموعة من المؤلفين 
  .األول، المجلد ٥بحاث وقرارات المجمع الفقهي، العدد أ
ات اإل تحديد النسل والنظريةقتصادي  

  الفتح البيانوني أبو محمد
  .٢٨، ص)م١٩٨٧/ ٦ = ه١٤٠٧/ ١٠( ٤٥عددمجلة النور، السنة الرابعة، ال
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نابيببسبب الحبال واأل:  تحذير واجب  
  عائشة صالح 

  .م١٩٩٦/ ١/ ٥مجلة المصور، 
تحديد ومنع النسل   

  هيئة كبار العلماء
  .٢٩١، ص ٣٠، العدداإلسالميةمجلة البحوث 

التدخين والتناسل   
  مأمون شقفة . د

  .٩٢، ص ٢٤لسنة الثانية، العدد ة القطرية، المجلد الثاني، اممجلة األ
ّي معدل المواليد في أوربا تدن  

  .١٧، ص٢٦ة القطرية، المجلد الثالث، العددممجلة األ
رسالة دكتوراه(خالق  التعادل في التناسل أو الكفاف في األ(  

  سيد مرتضى فاطمي
   .ص٢٠٥ الرضوية، اإلسالمية، مشهد، منشورات جامعة العلوم ىاألولالطبعة 
 بحاث بيولوجيا وفسيولوجيا التكـاثر     أقرير عن زيارة مراكز      ت

  سرة في االسكندريةوتنظيم األ
  حسين خيري طبوزاده

  .ص٣٠ + ٧٥م، ١٩٧٠منشورات جامعة االسكندرية، 
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ة الحدثية تنظيم الحمل بالوسائل العلمي  
  سبيرو فاخوري

  .ص٢٨٨م، ١٩٧٩الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم، 
تنظيم النسل   

  توما عزيز
  .ص٢٠م، ١٩٦٧الموصل، المطبعة العصرية، 

تنظيم النسل   
  عبد الحميد رزق اهللا 

  .ص١٥٩م، ١٩٦٣تونس، الشركة القومية، 
تنظيم النسل   

  عبد الرحمن حسن 
  .ص١٢٠م، ١٩٥٨القاهرة، دار الجمهورية، 

تنظيم النسل   
  زهرة  أبو محمد

  .٦٧٦ ص )م١١/١٩٦٢ (١١سالم، العددمجلة لواء اإل
   ّمها الظروف وليس بدعة تتنافى مـع   تنظيم النسل ضرورة تحت

  دياناأل
  سعيد القصبي

  .١٣، ص )م٣/١٩٦٥( ٧٦مجلة العربي، العدد
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ة  تنظيم النسل من وجهة نظر المسيحي  
  صموئيل حبيب

ص٥١م، ١٩٧٤ة، القاهرة، دار الثـقافة المسيحي.  
تنظيم النسل في مصر   

  محمد خزيك 
  .ص٤٥م، ١٩٦٦ة للطباعة،  القوميالقاهرة، الدار

 رسالة دكتوراه( منه اإلسالمية تنظيم النسل وموقف الشريعة(  
  عبد اهللا بن عبد المحسن الطريقي

  . ه١٤٠٢جامعة االمام، المعهد العالي للقضاء، الفقه المقارن، 
 مريكية تقوم بتمويل أبحاث تحديد النسل في تركياإ جامعة  

ــسنة   ــدولي، الـ ــالل الـ ــددألولاالهـ  /٣٠/٩ = ه٢/١٤٠٩/ ٢٠ (٢٤، العـ
  ).م١٩٨٨
يگاه جنين آزمايش  

  يحسن مهاجر.  دي،سيد وهاب معصوم.  دي،طالب صارم أبو .د
   .ش، بالفارسية .ه١٣٦٧
سالمية للعزل في الفقه اإل الجوانب الطبي  

  سعيد محمود ديان العوضي
الكويت، وزارة الصحص٤م، ١٩٨١ = ه١٤٠١ة، ة العام.  
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 يم کنيير ناخواسته جلوگيز حاملگأه چگون   
   يسيد محمد كاظم سجاد

   .ص، بالفارسية٤٦ش، ١٣٧٥الطبعة الثانية، منشورات طال، 
حبوب منع الحمل   

  فوزية صموئيل 
  .ص٨م، ١٩٧٨القاهرة، مطبعة الثـقافة المسيحية، 

حبوب منع الحمل   
  .١٣٨، ص ١٩، العدد اإلسالميةمجلة البحوث 

لنسل حركة تحديد ا  
  على المودوديأبو األ

  .بيروت، دار الفكر
حول تحديد النسل   

  عبد العزيز بن باز
٧٥ ص)م١٢/١٩٦٤ (٢مة، السنة التاسعة عشر، العددمجلة الحج، مكة المكر.  

حول تحديد النسل   
  الفضل شبيب أبو فيصل
  محمد الغزالي : تقديم

  .م١٩٨٠نصار، القاهرة، دار األ
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سالم د النسل ينكرها اإلة لتحدي الدعوة العام  
  حسنين محمد مخلوف

  .٦٧ ص )م١٩٧٥ /٤( ٤، السنة السابعة، العدداإلسالميةمجلة الجامعة 
سرة زواج والزوجات في ضبط النسل وتنظيم األ دور األ  

   محمود حسن محمد،فوزي رزق علي جاد اهللا: اعداد
  .ص١٢٠م، ١٩٧٠االسكندرية، مركز بحوث الخدمة، 

في تحديد النسل رأي االسالم   
  .عبد الرزاق حمود

رأي في تحديد النسل والعدوى   
  تقي الدين الهاللي . د

  .٤ص ) م١٩٦٣ /٤ =ه١٣٨٢ /١١ (٧مجلة دعوة الحق، السنة السادسة، العد
 رأي في تنظيم العائلة وتحديد النسل   

  الشيخ محمد علي التسخيري
/ ٤، ٣ = ه١٤٠٩/ ٨، ٧( ٣٩مجلـــة التوحيـــد، الـــسنة الـــسابعة، العـــدد 

  .٧٦ ص )م١٩٨٩
 ي از باردارييرگيش پيروشها  

  محمود متين. د
   .ش، بالفارسية .ه١٣٥٨ الشهيد بهشتي، ةمنشورات جامع
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 يگحامل از ييرگيش پيروشها  
  يمحمد نخع: ترجمة

   .ص، بالفارسية١٠٧الطبعة الثالثة، طهران، شهرآب، 
 يز باردارأ ييرگيش پي جراحير غيروشها  

  دگر داي رضيدس
   .ش، بالفارسية .ه١٣٧١، إيرانبطهران، منشورات كلية الطب 

رومانيا تحارب تحديد النسل   
  عماد الدين الليثي

  .٧٧ ص ،٦٥ة القطرية، المجلد السادس، السنة السادسة، العدد ممجلة األ
سالم نحو قضية تحديد النسل  رؤية اإل  

   االصالحي أحمدسلطان 
  آفتاب عالم الندوي: ترجمة

 /١٠( ٢ســالمي، المجلــد الخــامس والثالثــون، العــددجلــة البعــث اإلم
  .٦٥ ص )ه١٤١٠ /١١( ٣والعدد  ٧٠ ص )م١٩٩٠ /٥ = ه١٤١٠
  ة تحديد النسل اإلسالميةالشريعةرسالة ماجستير( وقضي(  

  أم كلثوم يحيى مصطفى
  .م١٩٧٩ كلية الشريعة، -جامعة األزهر

في السماء الصهيونية وتحديد النسل وكتاب مع اهللا   
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  محمد مروان السبع
  .١٤٣ ص )م١٩٦٧/ ٤( ١٠١مجلة العربي، العدد 

خالقنجاب بقواعد األ ضبط اإل  
  عبد الهادي بوطالب

  .١٦ ص)م١٩٨٧ = ه١٤٠٧/ ١١( ٥ العدد)ايسيسكو(سالم اليوم مجلة اإل
 ضبط التناسل ومنع الحمل   

  كامل لبيب
  . مصورص،٦٤٢م، ١٩٣٥القاهرة، مطبعة المجلة الجديدة، 

سرة ضبط النسل وتنظيم األ  
  كاترين فااليرتج

  يوسف كامل: ترجمة
ص٢١٠م، ١٩٧٤ة، القاهرة، الهيئة المصرية العام.  

    سباب معارضة الكنيسة لمنع أ:  ضجة حول حبوب منع الحمل
  النسل بالحبوب

  محمد مروان السبع
  .١١٩ ص )م١٩٦٣ /٨( ٥٧مجلة العربي، العدد 

 ضوء   
  .م١٩٩٦/ ٥/ ٢٩ هالي،جريدة األ
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ّنسان به اإل للطبيعة ميزان أخل  
   زكيأحمد

  .١٠٠م، ص ١٩٦١، ٣٦مجلة العربي، العدد 
تنظيم خانوادهي فرزند آور ،  

  گ. آ. اليزابث 
  اقدس حكيم نژاد : ترجمة

ش،  .ه١٣٤٩ ،٠٢ منـــشورات بهداشـــت إجتمـــاعي، العـــدد طهـــران،
   .بالفارسية
  ث في القرآن والمـرأة     ضمنها مباح : ة اجتماعية    فصول شرعي

   اإلسالميةوتحديد النسل في الشريعة 
  الشيخ محمود شلتوت

  .م١٩٤٩القاهرة، 
قرار الرابطة بشأن النسل   

  عبد اهللا كنون
  .٧ ص )م٨/٧/١٩٧٥( ٣٣٨سالمي، العدد مجلة اخبار العالم اإل

 اإلسالمية قضية تحديد النسل في الشريعة   
  م كلثوم يحيى مصطفى الخطيبأ

ص٢٠٨م، ١٩٨٢ = ه١٤٠٢، الدار السعودية، ةجد.  
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خرالوجه اآل:  قضية تنظيم النسل  
  سالم خانظفر اإل

 = ه١٥/٦/١٤٠١ (٢٢ســالمي، الــسنة الثانيــة، العــدد مجلــة المختــار اإل
  .٦٨ ص )م٤/١٩٨١
 مانعات الحمل المأخوذة بالفم  :ة وسالمتهاجوانبها التقني  

منظمة الصحم، الطبعة العربية١٩٨٩ندرية، ة، جنيف، االسكة العالمي.   
مرشد الحامل والموضع   

   ترعاني أحمد
  .ص١٣٥م، ١٩٧٥عمان، مكتبة الرسالة، 

مسألة تحديد النسل وقاية وعالج   
  محمد سعيد رمضان البوطي. د

   .ص٢٢٤م، ١٩٨٨دمشق، مكتبة الفارابي، 
مشكلة تنظيم النسل في مجتمعنا العربي   

  عبد الرزاق الشقفي
  .٢٤، ص )م١٢/١٩٦٣( ١٠لمعرفة، السنة الثانية، العددمجلة ا

 منع الحمل   
  محمد سالم مدكور

  .٨٠ ص)م٢/١٩٦٢( ٣٩ والعدد ١٣٥ ص )م٥/١٩٦١( ٣٠مجلة العربي، العدد 
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منع الحمل   
  محمد فتحي

  .ص٣٣٤م، ١٩٦٢الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 
ضرارهأ فوائده و: منع الحمل  

  العيون أبو مصطفى
  .ص٣٠م، ١٩٧٤خبار، القاهرة، مطابع األ

قراص تتعاطاها المرأة بالفم  منع الحمل باأل  
  كوردمحمد سالم م

  .١٠٢ ص )م٣/١٩٦٢ (٤٠مجلة العربي، العدد 
 منع الحمل الجراحي   

  حسان حتحوت
شــعبان، ١٣ - ١١ الكويــت، ،نــدوة االنجــاب فــي ضــوء االســالم: فــي

  .م١٩٨٣مايو ٢٦ - ٢٤ = ه١٤٠٣
منع الحمل حبوب تعطى للرجال   

  كوردمحمد سالم م
  .١٠٥ ص )م١/١٩٦٣ (٥٠مجلة العربي، العدد 

منع الحمل عن طريق الرجل   
  محمد سالم مدكور 
  .٨٢ص ) م١٩٦٢ /٤ (٤١مجلة العربي، العدد 
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جل دون سبب منع الحمل أل  
  .٦١، ص ٩، العدداإلسالميةمجلة البحوث 

ل جائز شرعاً منع الحمل لتحديد النس  
  زهدى يكن 

  .٤٣ ص )م١٩٦٢/ ١٢ (٤٩مجلة العربي، العدد 
سالم  منع الحمل وحكمه في اإل  

  محمد علي البار. د
  .٩١ ص)ه١٤٠٥/ ٤( ٤٢مجلة المسلم المعاصر، السنة الحادية عشر، العدد 

 منع الحمل ومشاكل الجنس والزواج   
  عبد اللطيف ياسين . د
   . أجزء٣
ن تحديد النسلسالم م موقف اإل  

  ليلى الحسيني
ــدد    ــة، الع ــسنة الثاني ــاد، ال ــة الجه  /٦و٥ = ه٨/١٤٠١و٧ (١٦ و١٥ مجل

  .٥٧ ص )م١٩٨١
موقف البابا من تحديد النسل وتحديد الملكي ة ة الفردي  

  كور دمحمد سالم م
  .٦٠ ص )م١٩٦٧ /٦ (١٠٣مجلة العربي، العدد 
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بحث تحديد النسل : سالم  ندوة لواء اإل  
  على المودوديأبو األ

  .١١٧ ص )م١٩٥٣ /٦( ٢سالم، السنة السابعة، العدد مجلة لواء اإل
 النسل  

  كور دمحمد سالم م
  .٢١، ص)م١٠/١٩٧٢(، ١٦٧مجلة العربي، العدد

 النسل بين التحديد والتنظيم   
   الشورى إبراهيم

  .١١ ص )م٧/١٩٧٥( ٤٣٥مة، العدد سالمي، مكة المكرمجلة اخبار العالم اإل
ا طالق واإللنسل بين الحد  

   زكيأحمد
  . ٨ ص )م٩/١٩٦٠( ٢٢مجلة العربي، العدد 

طالق النسل بين المنع واإل  
  محمد سالم مدكور

  . ٢١ ص)م١٩٧٢ /١٠( ١٦٧العدد ،٧ ص)م١٢/١٩٧٠ (١٤٥مجلة العربي، العدد 
 النسل في ضوء القرآن   

   الشرباصيأحمد
   .م١٩٥٢بي، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الكتاب العر
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عند الغزالي ه النسل وقضية تحديد   
  عبد الكريم اليافي

  م١٩٦١مارس:في مهرجان الغزالي، دمشق 
 ،االجتماعيـة داب والعلوم على لرعاية الفنون واآل  القاهرة، المجلس األ  

  .٤١٥ص
تنظيم النسل إلى سالم نظرة اإل  

  كوردمحمد سالم م
  .ص٩٨م، ١٩٦٩القاهرة، دارالنهضة العربية،

 وسائل منع الحمل الحديثة   
  سبيرو فاخوري

  .ص٢٨٦بيروت، مطابع اوفيست، 
لّ هل تحة بتحديد النسل؟ المعضالت االقتصادي  

  محمد عزيز 
  ة القطرية ممجلة األ

  .٩٦، ص ٥٨المجلد الخامس، السنة الخامسة، العدد
ون في تحديد النسل هل نحن جاد  

  كور دمحمد سالم م
  .٢٧ ص )م٢/١٩٦٦ (٨٧ مجلة العربي، العدد



٥٢٨------------------------------   

  

ة في القرآن الكريم جنّ األ  
  .٣١، ص٧٠ة القطرية، المجلد السادس، السنة السادسة، العددممجلة األ

جنّ األة المشوص منهااً وحكم التخلّهة خلقي  
  عبد اهللا حسين باسالمة

 والقـضايا   سالميةاإلسالمي الدولي عن الشريعة     المؤتمر الطبي اإل  : في
م١٩٨٧ة المعاصرة، القاهرة، الطبي.  
 أم بنتاً. ختاري طفلك ولداًإ!!  

  عبد الهادي مصباح
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢خبار، جريدة األ

ذكر أم أنثى؟:  اختيار جنس المولود  
   .دار الفراشة

 ةجنّعجاز القرآن في علم األإشارات إ  
   ياسر صالح جمال ،عزيزعبد العليم 

   .م١٩٨٧ي في القرآن الكريم، القاهرة، عجاز الطبر اإلمؤتم: في
 م بنتأ انتخب مولودك صبي  

  أرويك. ديويد أم 
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  دار الصفوة: ترجمة
  .ص٢١٦م، ١٩٩٣ = ه١٤١٤، بيروت، دار الصفوة، ىاألولالطبعة 

ّد الجنين  انعقاد النطفة وتول  
   ضمن مجموعة 

  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية 
ةجنّن القرآن الكريم وعلم األ بي  

  عدنان الشريف
 = ه١٤٠٦ /٢ (١١مجلة الفكر االسـالمي، الـسنة الرابعـة عـشر، العـدد             

  .٦٤، ص )م١٩٨٥ /١١
 يا دختر؟پسر   

   يشكوه قربان. د
  .ص، بالفارسية٩٨ش،  .ه١٣٧٤الطبعة الثانية، منشورات چهر، 

ّم في جنس الجنين  التحك  
  ماهر حتحوت . د

 = ه١٤٠٣شعبان  ١٣ - ١١نجاب في ضوء االسالم الكويت،      اإلندوة  : في
  .م١٩٨٣مايو ٢٦ - ٢٤
ّم في جنس الجنين التحك  

   محمد الداغستانيأحمدمريم 
 والقضايا  اإلسالميةسالمي الدولي عن الشريعة     ي اإل المؤتمر الطب : في  

  .م١٩٨٧المعاصرة، القاهرة، 
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تصوير الرحم والملحقات   
   حقيإبراهيم

  .ص١٣٣م، ١٩٥٩طبعة جامعة دمشق، دمشق، م
ة الحامل تطور الجنين وصح  

  محيى الدين طالو العلبي. د
  .ص٤٢٣م، ١٩٨٧ = ه١٤٠٧بن كثير، إالطبعة الثانية، دمشق، دار 

 تكوين الجنين   
  شفيق عبد الملك 

  .م١٩٧٦القاهرة، مطبعة الوعي العربي، 
 تكوين الجنين في القرآن والحديث   

  محمد السائح
 = ه١٣٩٠ /٩ (١٠، ٩ثــة عــشر، العــدد للــة دعــوة الحــق، الــسنة الثا مج

  .١٤ ص )م١١/١٩٧٠
ي جنين شناس   

  شارل هويون 
   صدوقييزمهر انگ. د: ترجمة
  .ش، بالفارسية .ه١٣٦٢، نشر الجامعيمركز ال

يزشكپ ي جنين شناس   
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  مينو درخشان . د
   .ش، بالفارسية .ه١٣٥٧منشورات چهر، 

نتيك ژ ي جنين شناس  
   ي علي زاده صوريحرار، نازنين عباسى، علاأل أبو نويد

   .ص، بالفارسية٢٨١ش،  .ه١٣٧٥، طهران، منشورات ارجمند، ىاألولالطبعة 
گمن الني جنين شناس  

  فرهاد همت خواه: ترجمة
   .ص، بالفارسية٣٩١ش،  .ه١٣٧٥، طهران، منشورات شهرآب، ىاألولالطبعة 
     ّوهل الجنـين مـن مـاء     د عيسى  جواب السؤال عن وجه تول 

  و من ماء المرأة أالرجل 
   احسائيأحمدشيخ 

   ضمن مجموعة
   .مخطوط في مكتبة جامعة طهران

ّرادةد حسب اإلاألوالفادة في انتاج ص اإل العقدة بملخّ حل  
   يوسف عربيليإبراهيم. د

  .ص١٨٦م، ١٩١٦واشنطون، 
صورة واحدة من صور اإلعجاز في الخلف..  الحمل والوالدة  

  محمد الخطيب
  .٧٦، ص)م٦/١٩٨٨ (١٢٨مجلة الهداية، المجلد الحادي عشر، العدد
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نسانية داخل الرحم الحياة اإل  
  عبد اهللا حسين باسالمة 

  .م١٩٨٥عجاز الطبي في القرآن الكريم، القاهرة، مؤتمر اإل: في 
   ١٩٦٥ -١٩٦٤المحاضرة الثانية عشرة (رحام  الحياة داخل األ ،

   )الدة الطبيعيةغشية الجنين والوأ
  ادوارد يوسف مينا

  .ص١٥م،١٩٦٥االسكندرية،جامعةاالسكندرية،
خلق اإل والقرآن نسان بين الطب   

  محمد علي البار
ص٢٤٧م، ١٩٨٠ة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جد.  
 خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين   

  عريب بن سعيد الكاتب 
  . ه١٣٧٥مكتبة فراريس الجزائر، 

خلق من ماء دافق   
  عبد العزيز بغاغو. د

  .٢٨، ص ٤، العدد ىاألول، السنة األولة القطرية، المجلد ممجلة األ
؟پسر خواهيد يا ي دختر م  

  تونيلز، تساهيليپهيزل چسترمن ف
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  يفرزانه كريم: ترجمة 
ــة  ــالطبع ــدياني،  ىاألول ــشورات ق ص، ١٣٦ش،  .ه١٣٨٠، طهــران، من

   .بالفارسية
رحامأل دورة ا  

  محمد علي البار
ص٨٧م، ١٩٨٠ = ه١٤٠٠ة، الدار السعودية للنشروالتوزيع، جد.  
ة كما يصفها القرآن الكريم  الدورة الرحمي  

  محمد علي البار
  .م١٩٨٥مؤتمر االعجاز الطبي في القرآن الكريم، القاهرة، : في
 ذكاء الجنين   

   النابلسىأحمدمحمد 
   .م١٩٨٦ لبنان، دار الجيل، -بيروت

ذكاء الجنين   
  فرانسوا إيتيان. د

  امة معصومة علّ: ترجمة
علمــي للمطبوعــات، ، بيــروت، منــشورات مؤســسة األىاألولــالطبعــة 

  .ص١٢٧، ه١٤٢٩= م ٢٠٠٨
سرار كينونة الجنين أ - روعة الخلق  
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  ماجد طيفور:اعداد
  .ص١٧٦م، ١٩٩١ = ه١٤١٢، بيروت، الدار العربية للعلوم، ىاألولالطبعة 
طوار الجنين وزمن االنتقال بينهاأن  زم  

   خليل سليمان،عبد الحميد الزنداني
  .م١٩٨٥مؤتمر االعجاز الطبي في القرآن الكريم، القاهرة، : في
الصلب والترائب   

شبانة أبو تعبد الخالق هم  
  .م١٩٨٥عجاز الطبي في القرآن الكريم، القاهرة، مؤتمر اإل: في
العلق   

   الباريمحمد عل
   .م١٩٨٥عجاز الطبي في القرآن الكريم، القاهرة، تمر اإلمؤ: في
سالم والطبرحام بين اإل العلم بما في األ  

  عبد الحي حسين . د
  .١٠ ص )ه١٤٠٩ /٤ (٢٩٢سالمي، العدد مجلة الوعي اإل

ةجنّ القرآن والتزاوج وعلم األ  
   شوقي الفنجريأحمد

  .م١٩٨٥هرة، ي في القرآن الكريم، القامؤتمر االعجاز الطب: في
ةجنّ القرآن وعلم األ  
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  نجم
  .م١٩٨٥ي في القرآن الكريم، القاهرة، عجاز الطبمؤتمر اإل: في
 قرار مكين   

  محمد علي البار
  .م١٩٨٥ي في القرآن الكريم، القاهرة، عجاز الطبمؤتمر اإل: في
وانعقاد نطفهي ماده منو   

  .ينيال الگأحمدنظام الدين 
لجنين  متى تنفخ الروح في ا  

  شرف القضاة. د
م، ١٩٩٠ = ه١٤١٠، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيـع،        ىاألولالطبعة  

  .ص٩١
المرأة وكيف تنجب ذكرأ   

  محمد الزغبي
  .م١٩٨١بيروت، مكتبة دار الجيل، 

ر مراحل تطوير الجنين المظهر العام ومعالم التطو  
   محمد سكر،عبد الحميد الزنداني

  .م١٩٨٥طبي في القرآن الكريم، القاهرة، مؤتمر االعجاز ال: في
يگ مراقبت نوزاد قبل از تولد وبهداشت مادر در دوره حامل  
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  يمحمد بهشت. د
قافية اإل    .ص، بالفارسية٩٢ش،  .ه١٣٢٨مريكية، طهران، دائرة العالقات الـث

مرحلة تكوين الشكل والحجم   
  محمد على البار

  .م١٩٨٥ريم، القاهرة، عجاز الطبي في القرآن الكمؤتمر اإل: في
مرحلة المضغة   

  محمد علي البار
  .م١٩٨٥عجاز الطبي في القرآن الكريم، القاهرة، مؤتمر اإل: في
 أ معالجةهحد مرضى القلب والجنين في بطن أم  

  .٦١، ص٦٠ة القطرية، المجلد الخامس، السنة الخامسة، العدد ممجلة األ
لوالدة والنموة الحمل واقصّ . معجزة الكائن البشري  

  ساتذة جامعة الينويأ
  عبد الحسين بيرم. د: ترجمة

  .م١٩٧٦بيروت، دار العودة، 
       ة أو تحديـد     مفتاح مستقبل الجنين، التلقيح والسيادة الجنـسي

  خصائص الفرد، مقارنة مع القرآن والسنة
  مارشال جونسون،عبد المجيد الزنداني

  .م١٩٨٥ القاهرة، عجاز الطبي في القرآن الكريم،مؤتمر اإل: في
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مة للتكوين الجنيني مقد  
  ستيفن أو بنهايمر

  رمسيس لطفي . د: ترجمة
  .م١٩٨٣ردني، ، منشورات مجمع اللغة العربية األىاألولالطبعة 

منظومة في معرفة الجنين   
  . انه نظمها باسم المير سنجاقّإالال نعرف الناظم 

  ةوحقيقـة الحـرار   د الجنـين    ة انعقاد النطفة وتولّ    المني وكيفي 
  )رسالة(يزية غرال

  ضمن مجموعة
  مؤلف مجهول

  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران
النسخ واالستناخ   

  لفي ماهر حتحوت األ، عمر. د
  سالمنجاب في ضوء اإلندوة اإل: في

  .م١٩٨٣مايو ٢٦ - ٢٤ = ه١٤٠٣ شعبان ١٣-١١الكويت، 
 نطفة   

  محمد علي البار
  .م١٩٨٥ القرآن الكريم، القاهرة، ي فيعجاز الطبمؤتمر اإل: في
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ّعجاز رحلة الحياةإرة و النطفة المذك  
  محمد عبد اهللا سيد خليفة

  .م١٩٨٥ي في القرآن الكريم، القاهرة، عجاز الطبمؤتمر اإل: في
ة في القرآن الكريمجنّ نظرة سريعة في تاريخ علم األ  

  محمد علي البار
  .م١٩٨٥ريم، القاهرة، ي في القرآن الكعجاز الطبمؤتمر اإل: في
نظرة في آية الصلب والترائب   

  مأمون شقفة
  .٦٨ ص)م١٠/١٩٨٥ = ه١/١٤٠٦(١سالم، السنة الحادية عشر، العددمجلة منار اإل

نفخ الروح في الجنين   
  .٧٥، ص ٣١، العدد اإلسالميةمجلة البحوث 

 ّـ        الن ة فـي   فس والصلب والترائب، دراسة قرآنية لغوية وعلمي
  سانخلق االن

  عبد الفتاح محمد طيرة
  .م١٩٨٥عجاز الطبي في القرآن الكريم، القاهرة، مؤتمر اإل: في
 ًم أنثىأ هل تطلب ذكرا  

  حسان حتحوت 
/ ٢، ١ = ه١٤٠٣/ ٤( ٤ ســالم، الــسنة الثامنــة، العــدد    مجلــة منــار اإل  

  .٧٣ ص )م١٩٨٣
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 رشادات للقوابلإ  
  داد، مطبعة وزارة الصحة، بغ-العراق

  . ص٥ + ٧م، ١٩٣٨الحكومة، 
ستارانپر براى ي زنان ومامايي بيماريها  

  يرضا تبريز علي.  دي،خسرو خطيب. د: ترجمة
  .ش . ه١٣٥٦منشورات جامعة الشهيد بهشتي، 

 مراض النساء والوالدةأ تمريض  
  آمال محمد كامل

  .ص١٤٣م، ١٩٦٩القاهرة، مطابع وزارة التربية والتعليم، 
والتوليد ةمريض النسائي الت   

   ليلى فاخر، جانيت حبيب توما،بديعة محمد نجيب
  .ص٧٥٠م، ١٩٨٢الموصل، مديرية مطبعة الموصل، 

ميلزي درسنامه ماماي   
  بنت براون

   فيروزه ساجدى .د الهه قادرى،. دسيد افشين شروفى،: مترجم
   .ش، جزءان، بالفارسية .ه١٣٧٥، منشورات چهر، ىاألولالطبعة 

 ويليامزي وبارداري مطالعه ماماييراهنما   
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   زنوزي ياري نويد عل:ترجمة
ــة  ــالبطع ــب،   ىاألول ــشورات طبي ــران، من ص، ٢٠٣ش،  .ه١٣٧٥، طه

  .بالفارسية
طب زايمان   

   ماتيوم وهمكارانيگر
   زهرا محمد اردهالى،جواد خوش زبان: ترجمة

   .ش، بالفارسية .ه١٧/٦/١٣٦٨طهران، شركت سهامى افست 
التوليد   فن  

  طاهر عبد الرحمن محمود. د
  .ص٥٠٣م، ١٩٩١ = ه١٤١١الخرطوم، الدار السودانية، 

القبالة فن   
  سامي شوكت

  .ص٣٠٣م، ١٩٢٣بغداد، مطبعة العراق، 
الوالدة فن   

   عبد اهللا رفلة، هيالنه سيداروس،نجيب محفوظ. د
  .ص٥٩٢م، ١٩٥٧الطبعة الثانية، القاهرة، دار المعارف، 

 ي حاملگي وپاتولوژيلوژيزيوف  
   يحميد آه. د

  .ص، بالفارسية٢٢م، ١٩٤٧طهران، 
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 ي ومكانيسم زايمان طبيعيلوژيوفيز  
  يب مير فخرائمؤد. د

   .طبع مكرراً بطهران، بالفارسية
 في طب النساء والوالدة(ي گقابل(  

  استراتن
  بواسحاقي. ع : ترجمة
  .سيةص، بالفار٢٤٧، ش .ه ١٣١٧، طهران، ىاألولالطبعة 

ي زنان ومامايي كارنت بيماريها   
  ابا ذر حبيبى نيا. د: ترجمة

   .ص، بالفارسية٤٦٣ش،  .ه١٣٧٧الطبعة الثالثة، منشورات چهر، 
الوالدة لمحات السعادة في فن   

   بن عيسى الشهاديأحمدعيسى حمدي بن . د
  .ص٣٧٥م، ١٢٩٨اسكندرية، 

ي ماماي  
  هيكمن. ا. مورين
  يندالرام آر. د: ترجمة

ش، بالفارسية .ه١٣٦٦ة، مركز المنشورات الجامعي.   
تشخيص ودرمان-ي ماماي   
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  آرنيسوندز. پروفسورک 
  محمدرضا فروش . د: ترجمة

  .ش، بالفارسية .ه١٣٦٦منشورات چهر، 
ي جنينيزشكپ وي ماماي   

  استوارت تيلور
  معاونوهمحسن اخوان آذرى و. د: ترجمة

  .، بالفارسيةش .ه١٣٦٤، الجامعينشر المنشورات 
الوالدة مبادي فن   

   نفيسة حسين عيسى ،ذكرى أبو  عبد المنعم،محمد صدقي محمد
  .ص٢٣م، ١٩٧٠القاهرة، منشورات وزارة الصحة، 

ي زنان ومامايي نكات مهم وشايعترينها   
   يمحمد پناه. د

   .ص، بالفارسية٣٢١ش،  .ه١٣٧٦، طهران، منشورات طبيب، ىاألولالطبعة 
 بال ألم  الوالدة  

  سبيرو فاخوري 
  .ص، ايضاحات٢١٩م، ١٩٧١بيروت، مطابع اوفست، 

 الوالدة دون ألم   
   بيار شاديرون،روبير مرجيه
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  وجيه البعيني: ترجمة
  .ص١٥٩م، ١٩٨٩، بيروت، ىاألولالطبعة 

 الوالدة دون الم   
  دهم شاكرأسعيد 

  .ص٧٩م، ١٩٦٢دمشق، دار الفكر، 





  

  
  
  

 

 

 





  

  

ّساع الحملة ضد الختان ات  
   .م٢/١٩٩٨مجلة سواسية، 

 رناث وخفض نسبة الزواج المبكّ للقضاء على ختان اإلةاتفاقي  
  نجوى عويس

  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٦، األخبارجريدة 
 نـاث تـشويه للمـرأة      ختـان اإل  : اء وعلماء ورجال قانون    أطب

  هانة للرجالإو
وراء الحشيش والبانجو والعشيقات والطالق الختان   

  اد سهام العقّ
  .م١٩٩٧/ ٦/ ٤هالي، جريدة األ

ناث االكتراث في حقوق اإل  
  محمد بن مصطفى ابن الخوجة الجزائري

  .ص١١٥م، ١٩٩٩على للثـقافة، القاهرة، المجلس األ
 إة بمنع الختانلغاء قرار الصح  

  نجوى عبد العزيز 
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  .م١٩٩٦ /٦/ ٢٥جريدة الوفد، 
 الختان(صدار قانون رسمي يمنع إمريكا تطالب مصر بإ! (  

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٨جريدة الدستور، 
حتى في الختان.. انتصار العقل على النقل!!  

  نوال السعداوي. د
  .م١٩٩٦/ ٢/ ٢٨هالي، جريدة األ

عملية ختان بنصف مليار دوالر  بعد ثالث سنوات  
  صالح الجازوي، عصام عبد الجواد

  .م١٩٩٧/ ٦/ ٣٠دة روز اليوسف، جري
 ناثيوليو في قضية ختان اإل٢١ الحكم  

  يمان راشدإ
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٢٢، األخبارجريدة 

     المحكمة ناثة بمنع ختان اإل    الحكم بالغاء قرار وزير الصح :
بقانون وليس بقرار وزاريتنظيم الختان يتم   
  صالح الصالحي 

  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٥، األخبارجريدة 
ناث االنتهاك البدني لصغار اإل-  الختان  

  سامية سليمان رزق



-------------------------------------٥٤٩ 

  .ص١٢٤م، ١٩٩٤نجلو المصرية، القاهرة، مكتبة األ
ةاجتماعيدراسة (ناث  ختان اإل (  

  سعاد عثمان
  .م١٩٩٨االسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

أهل هو فهم خاطىء للدين : ناث ختان اإلة؟م قيمة ثقافي  
   مديحة السنطي.د

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٢١هرام، جريدة األ
سالم ختان البنات بين الطب واإل  

  حامد الغوابي
  .م١٩٥٨
 اإلنسان ختان البنات من منظور حقوق  

  مصطفى سامي
  .م١٩٩٧/ ٧/ ١هرام، جريدة األ

ناث من منظور علم النفس ختان اإل  
  ماجي وليم يوسف
  قـسم علـم   -داب والعلوم والتربية   كلية البنات لآل   -جامعة عين شمس  

  .م١٩٩٦النفس، 



٥٥٠------------------------------   

 اإلنسان الختان بين الصحة وحقوق  
  .م٢/١٩٩٨مجلة سواسية، 

   ماذا بعد حكم القضاء في قضية      : نثىض األ ا ختان الذكر وخف
  ختان البنات؟
  .م١٩٩٧/ ٧/ ٤جريدة الوفد، 

الختان وتدريب الرائدات الريفيات   
  فاطمة خير
  .م١٩٩٧/ ١٠/ ٢٩هالي، جريدة األ

ب أثناء سفره لبلدي والقيام بدور األ الختان والدخلة ا  
  .م١٩٩٦/ ٩/ ٤هالي، جريدة األ

 الختان والمخدرات  ..ة للستاتوصحة النفس جسمي!  
   لفتية السبع .د

  .م١٩٩٦/ ٨/ ١٥جريدة الوفد، 
     والملف مازال  .. معركة الختان اشتعلت    ..  رغم حكم القضاء

  مفتوحاً
  .م١٩٩٨/ ١/ ٥سبوع، جريدة األ



-------------------------------------٥٥١ 

  فـي  ) إن. إن  . سـى   (ـ  عوى المقامة على شبكة ال     رفض الد
  قضية ختان الفتاة
  محمود الشاذلي 

  .م١٩٩٧/ ٨/ ٣١جريدة الوفد، 
 السجن ثالث سنوات لمن يخالف حكم    ر منـع  القـضاء يقـر

  ناثختان اإل
  ياسر مشالي 

  .م١٩٩٧/ ١٢/ ٢٩سبوع، جريدة األ
ضد المخالفينناث واتخاذ االجراءات القانونيةمنع ختان اإل:  سالم   

  فاروق عبد المجيد 
  .م١٩٩٦/ ٧/ ٨هرام، جريدة األ

  زهر في االسكندرية   شيخ األ :سن  الختان خطـاً      قانون ضد  ..
  !!فالشعب المصري عنيد

  منى عبد السالم 
  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٨مجلة العربي، 

لم أقم بختان ابنتي: زهر شيخ األ!  
   مهدييهان

  .م١٩٩٨/ ١/ ٧جريدة الدستور، 



٥٥٢------------------------------   

 ض وربـاب لـن    .. ضاعت أمل : ماأل ة جديدة لختان البنات   حي
ة القادمةتكون الضحي!  
  ناجي حسين

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٠، األخبارجريدة 
 نقابة األ  إلى    عاجل ة من منظّ  طباء المصري مة الصح ةة العالمي :

 على الجم يعات الصحي ة المهني  اً رفض تطبيب ة أن تعلن رسمي
  ناثختان اإل

  .م٢/١٩٩٨جريدة سواسية، 
     قبل التحـاقهن بالجامعـة     ) بطاقة الختان ( على الفتيات تقديم

  !!وللمأذون قبل الزواج
  محمد عمر

  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٥، األخبارجريدة 
           في دعوى أولياء األمور لحذف بعـض المنـاهج الدراسـية  :

  ناثالمحكمة تسلمت رأي المفتي في مسألة ختان اإل
  جمال عبد الرحيم

  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٥جريدة الجمهورية، 
الختان بشروط حفاظاً على الفتيات:  القاهرة  



-------------------------------------٥٥٣ 

  مينة خيريأ
  .م١٩٩٧/ ١/ ٩جريدة الحياة، 

ناثويحيا ختان اإل.. نموت نموت :  قبل النطق بالحكم  
  خالد منتصر. د

  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢مجلة روز اليوسف، 
داري يلغي قرار وزير الصحة بمنع الختان القضاء اإل  

  شريف المالح 
  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٥دة الجمهورية، جري
د عدم وجود نص شرعي بالغاء الختانداري يؤكّ القضاء اإل  

  نجوى عبد العزيز 
  .م١٩٩٦/ ٦/ ٢٥جريدة الوفد، 

كفاح المرأة من أجل القضاء على عادة الختان   
  أواثيام 
  سعاد الطويل: ترجمة

ــوم   ــة للعل ــالمجلــة الدولي ــسكو، العــدد االجتماعي ــاريس اليون  ١٥٧ة، ب
  ) .م٩/١٩٩٨(
 مجلس الشعب إلى انتقلت من المحكمة) الختان( مباراة  

  نجوى طنطاوي 



٥٥٤------------------------------   

  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٩سبوع، جريدة األ
ناثختان اإل(خرى  المرأة األ (  

  .م١٩٩٦/ ١١/ ٢٠هالي، جريدة األ
منظّ:  مصرمة حقوقيالختان(اً ألغى حظر ة تستأنف حكماً قضائي (  

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٩مجلة الحياة، 
ناث مكافحة ختان اإل  

  ماجدة عبد البديع
  .م١٩٩٧/ ٢/ ١٩هالي، جريدة األ

ضن لمضاعفات في الختان مليون فتاة في العالم يتعر  
  هناء جوهر

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٦، األخبارجريدة 
ختان البنات:  من أجل ابنتك  

  رفائيل نصر منقريوس
  .م١٩٩٢القاهرة، مكتبة آميل للطباعة، 

ث ومعاقبة المخالفين نا منع ختان اإل  
  فاروق عبد المجيد 

  .م١٩٩٦/ ٧/ ١٩جريدة االهرام، 



-------------------------------------٥٥٥ 

  وزير األ  نـاث عـادة   ختـان اإل  :ئمة الجـدد ة لألوقاف والصح
افريقي سالم،ئة العالقة لها باإل   ة سي   لـف  أ ١٣٠  مشروع لـضم

يعالم وداعية للتأمين الصح  
  هشام العجمي

  .م١٩٩٧/ ٨/ ٢٦، األخبارجريدة 
وزير الص ناثال تراجع عن منع ختان اإل: ةح  

  نسرين عزب
  .م١٩٩٧/ ٥/ ٣١جريدة الجمهورية، 

 لغى قـرار  أداري والقضاء اإل.. ة منع الختان بقرار  وزير الصح
  الوزير

  .م١٩٩٧/ ٩/ ٢٣جريدة الوفد، 

    الواشنطن بوست تدعو الكـونجرس      ،ة وصفتها بأنها عادة همجي 
  ناتلتخفيض المعونة إذا استمرختان الب

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٧جريدة العالم اليوم، 

وماذا بعد الختان؟ !  
  غادة زين العابدين

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٠، األخبارجريدة 



٥٥٦------------------------------   

ناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين ختان الذكور واإل  
  سامي الذيب

  .ص٥٦٢م، ٢٠٠٠ /٢ى، رياض الريس للكتب والنشر، األولالطبعة 

ّة الختان فطرة وسن  
  لظاهريأبو تراب ا

  .٢٨ص ) م١٩٨١/ ١٠( ٥٤مجلة الفيصل، السنة الخامسة، العدد 

  

 د والبناتاألوال الختان، رأي الدين والعلم في ختان  
  أبو بكر عبد الرزاق

  .م١٩٨٩دار االعتصام، 

  

ختتان تبيين االمتنان باألمر باال  
  علي بن الحسين ابن عساكر

  مجدي فتحي السيد: دراسة وتحقيق



-------------------------------------٥٥٧ 

  .ص٥٥م، ١٩٨٩طنطا، دار الصحابة للتراث، 
ة الختان حسان لفضائل سنّ تحفة أهل اإل  

  .محمد بن محمد بن يوسف
الختان   

  محمد علي البار. د
  .ص١٢٣، ه ١٤١٤ى، جدة، مكة، دار المنارة، األولالطبعة 

 ختان   
  ٢١٤/ ٨ية سالمدائرة المعارف اإل: في

  شرق فنسنك المست
  .بيروت، دار الفكر

ناث  ختان اإل)دراسة علميةة وشرعي (  
  محمد رمضان 

  .م١٩٩٧المنصورة، جار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 
سالم ختان البنات بين الطب واإل  

  حامد الغوابي
  .م١٩٥٨
الختان بين مفهوم الشريعة والطب   

  محمد حسن الحفناوي



٥٥٨------------------------------   

ية والقـضايا   سالمي الدولي عن الشريعة اإل    سالمالمؤتمر الطبي اإل  : في
   .م١٩٨٧الطبية المعاصرة، القاهرة، 

الختان بين مفهوم الشريعة والطب   
  محمد عبد اهللا سيد خليفة

ية والقـضايا   سالمي الدولي عن الشريعة اإل    سالمالمؤتمر الطبي اإل  : في
   .م١٩٨٧الطبية المعاصرة، القاهرة، 

والطبسالم واإل ختان الذكور في التاريخ   
  فاهم عبد الرحيم وآخرون 

  .م١٩٨٥عجاز الطبي في القرآن الكريم، القاهرة، مؤتمر اإل
الختان في الطب وفي الدين وفي القانون   

  ي شوقى الفنجرأحمد. د
  .ص٩٥م، ١٩٩٥= ه ١٤١٥ى، القاهرة، دار االمين، األولالطبعة 

ختان النبي ’  
  .) لى كتاب ابن طلحة عوهو رد(عمر بن محمد بن العديم 

ختان النبي ’   
  الكمال محمد ابن طلحة

  .١/ ٢٨مخطوط في الظاهرية مجموع 
الكالم على ختان النبي ’   



-------------------------------------٥٥٩ 

المدرسـة العمريـة فـي الظاهريـة ضـمن مجمـوع بـرقم              : مخطوط فـي  
  .٥ -١، االوراق ٢٨عام مجاميع  ٣٧٦٥
موقف األ ناثاء من ختان اإلطب  

  آمال عبد الهادي
  .م١٩٩٨، اإلنسانمركز القاهرة لدراسات حقوق القاهرة، 

      نصح وتذكير وتنبيه على مسائل التعزيـة والختـان والحلـف 
  بغير اهللا 

  الشيخ عبد العزيز عبد اهللا ابن باز
  .٧ص ) م١٩٨٥/ ١١ -٨( ١٤ية، العدد سالممجلة البحوث اإل





  

  
  
  

 

 







  

  

 يسالمنابيب وبنوك الحليب من وجهة نظر الفقه اإلفال األطأ  
  عبد القادر بن محمد العماري

  .١٦ص ) م١٩٨٥/ ٥= ه ١٤٠٥/ ٨( ١١٣الدوحة، قطر، العدد 
بنوك الحليب   

  محمد على البار
  ي سالمفي الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه اإل

م١٩٨٥ة، جد.  
 بنوك الحليب   

  مد علي البارمح. د، يوسف القرضاوي. د
  .٣٨٣ى، ص األول، المجلد ٢بحاث وقرارات المجمع الفقهي، العددأ
بنوك الحليب البشري المختلط   

  ماهر حتحوت. د
= ه ١٤٠٣شعبان ١٣ - ١١الكويت، ، سالمندوة االنجاب في ضوء اإل: في

  .م١٩٨٣مايو ٢٦ -٢٤
باحة والتحريم بنوك الحليب بين اإل  



٥٦٤------------------------------   

  عصرعبد الباسط أنور األ
ية والقـضايا   سالمي الدولي عن الشريعة اإل    سالم المؤتمر الطبي اإل   :في

م١٩٨٧ة المعاصرة، القاهرة، الطبي.  
الرضاع وبنوك اللبن   

   الحفناويإبراهيممحمد 
  .ص٦٣م، ١٩٩٠طنطا، دار البشير، 

من بنك لبن األسالم موقف اإل هاتم  
  عبد اهللا مبروك النجار

ية والقـضايا   سالملي عن الشريعة اإل   ي الدو سالمالمؤتمر الطبي اإل  : في
م١٩٨٧ة المعاصرة، القاهرة، الطبي.  

  

ة  أسس الرضاعة الطبيعي  
  سيسيليا وورث، شفيعة الداغستاني

  محمد علي عبد الكريم التميمي: ترجمة
  .ص٩٨م، ١٩٩٥ردن، دار الكندي للنشر والتوزيع،  األ-ربد أ
   انتقال  ة من مـرض البلهارسـيا مـن خـالل        االستجابة المناعي

  الرضاعة



 ------------------------------------٥٦٥ 

   مصطفى عيسىأحمد
ية والقـضايا   سالمي الدولي عن الشريعة اإل    سالمالمؤتمر الطبي اإل  : في

  .م١٩٨٧الطبيه المعاصرة، القاهرة، 
وصحياًة دينياً أهمية الرضاعة الطبيعي   

  السيد عبد الحكيم السيد عبد اهللا 
  ى عيسى، فؤاد علي البحيري مصطفأحمد: تقديم
  .ص٦٢م، ١٩٨٥ى، القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، األولالطبعة 
 أثرات شير مادرأت وهمي  

  ي بهبهانيمحمود ارگان
، ه ١٤٢٠= ش . ه ١٣٧٨ي، ســالمى، مجمــع الــذخائر اإلاألولــالطبعــة 

  .ص، بالفارسية١٨٨
 تغذية كودك باشير مادر   

  ورد  نانسی بامف-آن پرايس
  سياوش آگاه. د: ترجمة

ش، .ه ١٣٧٣ نــور، يالطبعــة الثانيــة، طهــران، مؤســسة منــشورات آوا 
   .ص، بالفارسية١١٩
مادران جواني تغذية نوزاد با شير مادر برا   

  كاروالين ديكن 
  يپروين قائم: ترجمة



٥٦٦------------------------------   

   .ص، بالفارسية١٦٠ش، ١٣٨٣ى، طهران، معيار انديشه، األولالطبعة 
 شير مادر وخواص آن  تغذية نوزاد با  

  يسيد حسين عارف
  .ش، بالفارسية.ه ١٣٦٤طهران، منشورات جامعة طهران، 

حليب األم بين الصدفة والتدبير   
   أمين عبد العلي أحمد. د

 /٩ ( والعـــدد الـــسابع٧٣ص ) ه٧/١٤٠٠ (٦مجلـــة الحكمـــة، العـــدد 
  .٨٥ص ) ه١٤٠٠
 حياة الرضيع   

  نجيب قناوي. د
  .م١٩١١سكندرية، اإل
 بهداشت وطرز تغذية شير خواران( مادر يراهنما (  

   پريوريعل
ص، ١٧٦ش،  .ه ١٣٤٨،  ية للنـشر   سـهام  ةشركالـ الطبعة الثالثة، طهران،    

   .بالفارسية
  رسـالة  ( الـزواج وحرفـه      في حلّ االجتماعي  ثره  أ الرضاع و

  ) ماجستير
  آمال ياسين عبد الرحمن 



 ------------------------------------٥٦٧ 

  .م١٩٨٢ كلية البنات، -زهرالقاهرة، جامعة األ

ة  الرضاعة الطبيعي  
  عز الدين فراج. د

  .٩٢، ص ٢٣ة القطرية، المجلد الثاني، السنة الثانية، العدد ممجلة األ

ة  الرضاعة الطبيعي  
  الشيخة لطيفة الفهد

م، ١٩٨٣م العلمـي،    ى، الكويـت، مؤسـسة الكويـت للتقـد        األولالطبعة  
  .ص١٦٧

الرضاعة الطبيعي ة الطفل واألمة وأهميتها لصح   
   الشحاتأحمدعلي . د

/ ١٢= ه ١٤٠٩/ ٦( ٥، الــسنة الرابعـة عــشر، العــدد سـالم مجلـة منــار اإل 
  .١١٢، ص ) م١٩٨٨

سالمة وتعاليم اإل الرضاعة الطبيعي  
  محمد علي البار

  .م١٩٨٥عجاز الطبي في القرآن الكريم، القاهرة، مؤتمر اإل: في

 مصر إلى شارة خاصةإ الرضاعة من الثدي في العالم العربي مع  
  محمد الموجي



٥٦٨------------------------------   

، الكويـت، منـشورات     سـالم  الثاني للطب فـي اإل     يالمؤتمر العالم : في
   .ه١٤٠٢= م ١٩٨٢وزارة الصحة، 

 الرضاعة من لبن األم   
  حسان شمسي باشا. د

  .ص١٢٠، ه ١٤١٣ة، مكتبة السوادي، ى، جداألولالطبعة 
 دليلك سيدتي( الرضيع (  

  جابر بيال بيروني
  .م١٩٨٦دار المريخ للنشر، يا، مؤسسة الديار، الرياض،  ايطال-ميال نو

 شير مادر   
  طوبى آراء 
  .ش، بالفارسية. ه ١٣٦٨ة، مة الصحة الوطنيطهران، منظّ

 ،هاي كودك در برابر تهاجم بيماري تدافعسپر شير مادر   
  ) .ش.ه ١١/١٣٧١( ١٤١٣جريدة اطالعات، الرقم 

شير مادر وتغذية شير خوار   
  .ش.ه ١٣٧٠نشورات روشنگران، طهران، م

 بين فرزندانيذارگ شير مادر وفاصله   
يطهران، منشورات مكتب التعاون لبرامج التعليم الصح.   



 ------------------------------------٥٦٩ 

ة  الطفل والرضاعة الطبيعي  
  بلجيس جيهان ندري

   .م١٩٨٥ي في القرآن الكريم، القاهرة، عجاز الطبمؤتمر اإل: في
 الرضاعة ا : منابع الفطرة  إلى    العودةلطبيعي   ن أ ة حقائق ال يصح

  نتجاهلها
   محمد كنعانأحمد. د

ــدد    ــون، الع ــسابع والثالث ــد ال ــة، المجل ــة القافل ) ه١٤٠٩ /١٢ (١٢ مجل
  .٤٦ص
رضاع الطبيعي فوائد اإل  

  نبيه غبرة. د
  .٥٨، ص ٣ى، العدد األول، السنة األولة القطرية، المجلد ممجلة األ

تغذيه با شير مادرپيرامون ي نكات   
   إسماعيلبهنام . د: جمةتر

  ) .ش.ه ٧/١٣٧١( ٩ العددالسنة الثانية الشهرية، ي رازيمجلة داروي
؟ ماذا تعرف عن لبن األم   

  واصل محمود أبو العال. د
) م١٩٨٥ /٣= ه ١٤٠٥ /٦( ٥٤ة، الــسنة الخامــسة، العــدد  مــمجلــة األ

  .٧٢ص



٥٧٠------------------------------   

رضاع الطبيعي في القرن العشرين  معجزة اإل  
  ونمحمد سعيد فلي. د

  .١١٧ص ) م١٩٨٦/ ٩( ٤٦مجلة رسالة الجهاد، السنة الخامسة، العدد 
روزانه مادران باردار وشيردهي مصرفي در غذايي مواد معدن   

   يهرمز ديار، مهين صدر، مهين آذر
ة، مجلـة  طهران، منشورات مختبـر علـوم التغذيـة والـصناعات الغذائيـ          

ش، .ه ١٣٥٧،  ٢٣ العـدد    يالپژوهنده الصادرة من وزارة العلوم والتعلـيم العـ        
  .، بالفارسية١٤٢

  

ّبن  الل  
   الوصيفأحمد

  .) م١٩٨٥القاهرة، (ي في القرآن الكريم عجاز الطبمؤتمر اإل: في
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