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 المرأةو..  أرسطو   
  مام إامام عبد الفتاح . د. أ

  .ص١٢٨م، ١٩٩٦ى، القاهرة، مكتبة مدبولي، األولالطبعة 

 المرأةو..  أفالطون   
  مام إمام عبد الفتاح إ. د. أ

  .ص١٣٢م، ١٩٩٦عة الثانية، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطب

 المرأة روائع من أقوال الفالسفة والعظماء في   
  سيد صديق عبد الفتاح

  .ص٣٢٠القاهرة، مكتبة مدبولي، 

المرأة الفيلسوف المسيحي و   
  مام إمام عبد الفتاح إ. د. أ

  .ص١٩٢م، ١٩٩٦ى، القاهرة، مكتبة مدبولي، األولالطبعة 

 ةراء الفالسفآ وأةالمر  
  حسين فوزي 

  .ص١٥٧م، ١٩٢٥القاهرة، مطبعة عطاية، 



٦----------------------------------   

 وااللوهية المرأة   
  محمد وحيد خياطة 

  .م١٩٨٤الالذقية، دار الحوار، 
 والفلسفة المرأة   

  محمود رجب 
  .ص٥١م، ١٩٨١الكويت، منشورات جامعة الكويت، 

 قوال الفالسفة والحكماء في عالم النساءأ موسوعة  
  يق عبد الفتاحسيد صد

  .ص٦٠٨، األولالقاهرة، مكتبة مدبولي، الجزء 

  

 االمريكية المرأة ونضال الحرية  
  إيفانز.  مسارة

   فهميأميرة: ترجمة
  .م١٩٩٢ الدولية للنشر والتوزيع، الدار القاهرة،

 مريكية المسلمةحوار مع الفتاة اإل  
   جودة المزغونيأحمد



-------------------------------------------٧  

 /١١( = )ه٣/١٤٠٧ (٢٦٧العــدد ) الكويــت(ي اإلســالمي مجلــة الــوع
  .١١٤ ص )م١٩٨٦
 الحياة والفكر في العصر الحديث للمرأة االنجليزية  

  سيسلى هاملتون
  راجية فهمي: ترجمة

  .ص٥٣م، ١٩٤٦القاهرة، دارالمعارف، 

نساء العالم اخالصاأقلّ.. مريكيات  اإل: دراسة بريطانية !ّ  
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢٣، األهرامجريدة 

 العالميالمرأة عام   
  عثمان بناني،عزيز شريف: عداد إ

 المـرأة عمال اللجنة التابعة لمؤتمر برلين العالمي بشأن عام       أتقرير عن   
  م١٩٧٥أكتوبر  ٢٤ -٢٠

   جمهورية ألمانيا الديمقراطية -برلين 
  .م١٩٧٦سيوية، رة، السكرتارية االفريقية اآلهالقا

 المرأة الغرب والخوف من   
  ان ديلومو ج

نقد : (افلين ريد، جان ديلومو، بتي فريدان،روجيه غارودي: في كتاب
  )مجتمع الذكور



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

  هنرييت عبودي: ترجمة
  .م١٩٨٢ى، األولالطبعة 

        ر الفكـر العربـي فـي        فتاة الشرق في حضارة الغـرب، تطـو
   خالل القرن العشرينالمرأةموضوع 

  محمد جميل بيهم
  .م١٩٥٢بيروت، 

المسلمة في أورباالمرأة: ء الحجاب ماورا   
  نادين ويبل

  .سيةنص، بالفر٢١٤ى، بروكسل، منشورات لمبلكس، األولالطبعة 

مذكرات مغتربة   
  خولة القزويني

  .ص١٥٩م، ١٩٩٥ = ه١٤١٥ى، بيروت، دار الصفوة، األولالطبعة 

 ة االمريكية وأدوارها    المرأةوالسياسية االقتصادية   و االجتماعي
  م١٩٧٠ -١٩٢٠

  ليام تشيف ويه
  نورالدين الزراري: ترجمة

  .م١٩٧٩القاهرة، مؤسسة سجل العرب، 



-------------------------------------------٩  

 االنجليزيةالمرأة   
  سيسلي هاملتون

  سعد أسامية : ترجمة
  .ص٩٤م، ١٩٥٩القاهرة، دار المعارف، 

 تشكو الغربيةالمرأة   
  علي القاضي

ــد اإلســـالممجلـــة منـــار   ) ه١٤٠٢/ ١١( ١١ ، الـــسنة الـــسابعة، العـ
  .١٢٠ص
 فطرتها إلى  الغربية تعودالمرأة  

  علي القاضي 
  .٢٥، ص ) ه١٤٠٢/ ٥( ٥، السنة السابعة، العدد اإلسالممجلة منار 

 الشرقية المرأة الغربية والمرأة   
  انطوان مقدسي

  .م١٩٤٢، الجزء الثالث عشر، األولالمجلد 
 في ظل الحضارة الغربية المرأة   

  محسن عبد الحميد . د
  .م١٩٧٧ = ه١٣٩٧بيروت، مكتبة القدس، 

 وروبي في العصور الوسطى  في الغرب األالمرأة  



١٠--------------------------------   

  اسمت غنيم 
  .م١٩٨٣القاهرة، دار المعارف، 

 ياإلسالم في المجتمع    المرأة :حدة  في الواليات المتّ   المرأة حق
  وفي االنتخابات

  زكريا البري
  .٣٤ ص )م١١/١٩٧٠ (١٤٤مجلة العربي، العدد 

 المرأةنة  المدج  
  يرجرمين غر

  هنرييت عبودي: ترجمة
  .م١٩٨١ دار الطليعة،وت،يربى،األولالطبعة 

 مريكاإ والعمل في المرأة  
  روبرت وشمتس

  حسين عمر: ترجمة
  .ص٤٢٦م، ١٩٦١القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 

للحمل والنسلالمرأةاستئجار :  من عجائب الحضارة الغربي   
   محمد جمال أحمد

 )ه١/١٤٠٣ (٣ السابع والعشرون، العدد ، المجلداإلسالممجلة هدي 
  .١٥ص



-----------------------------------------١١  

مريكيات في القرن العشرينالنساء اإل إلى  نظرة- نساء رائدات  
  البكتا كالرك

  منيرة ناصف: ترجمة
  عبد الهادي علي ناصف: مراجعة

  .ص٣٧٨م، ١٩٧٩القاهرة، مؤسسة سجل العرب، 
ّحدة  نساء الواليات المت  

  مات  االستعال-مكتب الواليات المتحدة 
م، ١٩٤٥حـدة لالسـتعالمات،     القاهرة، منشورات مكتب الواليات المتّ    

  .ص٣٨
مريكا الالتينية نموذجاًإ:  النسوية واالجتماع الديمقراطي  

  ماكسين مولينو
  .م١٩٩٧، ١٤مجلة أبواب، العدد 

األلمانية المرأةة  نفسي   
  بيشحفريد 

  ).م٥/١٩٥٠( )القاهرة(مجلة الكتاب 
 العربية المرأةبداية . لغربية  االمرأة نهاية   

  ل محمود آعبد اهللا بن زيد 
  .ص١٢ي، اإلسالمبيروت، المكتب 



١٢--------------------------------   

  

     ن ييمقارنة بين الفلـسطين  :  خارج المنزل  المرأة االتجاه نحو عمل
  ينوغير الفلسطيني

  عبد المنعم شحاتة محمود 
  .م١٩٨٩ جامعة الكويت، )الكويت( االجتماعيةمجلة العلوم 

 ة راضي المحتلّ الفلسطينية في األالمرأة أوضاع  
  عواطف عبد الرحمن

  .م١٩٨٧تونس، جامعة الدول العربية، 
ر الدور السياسي للمرأة الفلسطينية حتى االنتفاضة  تطو  

  إصالح جاد 
 /٢(، الجـزء الثـاني    المـرأة  جمعيـة شـؤون      )نابلس( المرأةمجلة شؤون   

  ).م١٩٩٢
م١٩٨٧ الفلسطينية في عام المرأة مع  تقرير حول التضامن  

  ية العربالمرأةالدورة التاسعة للجنة 
   العربية المرأةالدورة الرابعة عشرة للجنة  إلى مقدم

  .م١٩٨٧مانة العامة، تونس، األ
 الفلسطينية المرأة تقرير حول ممارسة العنف ضد   

  ية العربالمرأةالدورة التاسعة للجنة  



-----------------------------------------١٣  

   عة عشرالدورة الراب إلى مقدم
  .م١٩٨٧مانة العامة، تونس، األ

   الفلسطينية في لبنـان ومـشاركتها فـي الثـورة       المرأة تقليدية 
   )دراسات أولية(

  باسم سرحان
  ).م١/١٩٧٢ (٦مجلة شؤون فلسطينية، العدد 

  ـ    المـرأة  خـصوبة ة والواقــع  الفلـسطينية بـين الرؤيـة القومي
  االجتماعي

  ن سكوت آ،سليم تماري
  ).م١٩٩١ /٥( المرأة جمعية شؤون )نابلس( مرأةالمجلة شؤون 

  الفلـسطينية فـي المنـاطق    المرأة دراسة ميدانية حول أوضاع 
  ةالمحتلّ

  يحيى فايز الحداد 
   بحوث ودراسات:  والتنمية في الثمانينياتالمرأةيحيى فايز الحداد، : في

  .م١٩٨٢الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، 
 في الثورة الفلسطينيةالمرأة دور   

  نعمة عصماء
  .م١٩٨٨ جامعة الدول العربية، )تونس(مجلة شؤون عربية 



١٤--------------------------------   

 العنصر النسوي في القضية الفلسطينية   
  كمال فحماوي

  .٢٦ ص )م٧/١٩٨٠ (٢٨فكار،العدد أمجلة 
ّتها في بيروت فلسطينية تروي قص  

  يوسف العظم
  .١٧، ص ٣٠ثالثة، العدد مة القطرية، المجلد الثالث، السنة المجلة األ

 العربية في فلسطينالمرأة   
  ميسون العطاونة الوحيدي

  .م١٩٨٥
 الفلسطينية في صراعها المستميتالمرأة   

  ميخائيل خوري
  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٦جريدة الحياة، 

 ردن الفلسطينية الالجئة في األالمرأة  
   تواقع وتطلعا: ردنية المؤتمر الوطني للمرأة األ إلى بحث مقدم

  .م١٩٨٥ردني العام، عمان، االتحاد النسائي األ
 سرائيلي الفلسطينية واالحتالل اإلالمرأة  

  ميسون العطاونة الوحيدي
  .م١٩٨٧عمان، دار الجيل، 



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

 دراســة اجتماعيــة ميدانيــة  ( الفلــسطينية والثــورةالمــرأة
  )تحليلية

  غازي الخليلي
  .ص٣٣٨م، ١٩٧٧بيروت، منظمة التحرير الفلسطينية، 

 الفلسطينية والطفل الفلـسطيني فـي مواجهـة الغـزوة           المرأة 
   الصهيونية

  عبلة الدجاني
  .م١٩٩٢القاهرة، دار المستقبل العربي، 

 الفلسطينية واالنتفاضة المرأة   
  وداد عبد الرحيم 

  .م١٩٨٩ )تونس(مجلة صداقة 
 وقضية فلسطينالمرأة   

  اجالل محمود خليفة 
  .ص١٦٣م، ١٩٧٤حديثة، القاهرة، المطبعة العربية ال

 الفلسطينية بين التجربة التاريخية والنص المرأةمات حول   مقد 
  القانوني

  منى رشماوي
  .م١٩٨٦رام اهللا، مؤسسة الحق، 



١٦--------------------------------   

 وتجربتها فـي الثـورة الفلـسطينية       المرأةمات حول واقع     مقد 
  م١٩٧١ و١٩٦٧للفترة ما بين 

  علي  أبو خديجة
  .ص١٦٨م، ١٩٧٥فلسطينية، الالمرأةتحاد إبيروت، منشورات 

الفلسطينية في االنتاجالمرأةة حول مشاركة  مالحظات أولي   
  جميل هالل

  .م١٩٨١بيروت، 
 في الثورة الفلسطينية المرأة مالحظات حول واقع   

  سلوى العمد
 مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، )بيــروت(مجلــة المــستقبل العربــي 

  .م١٩٨١
 ينية الفلسطالمرأةة منظّم: ةيد الجدالمرأةالشعب و  

   منيشإلن ال فل
ص، ٥٣٠، يــاورنيف، منــشورات جامعــة کاليــاورنيفی، کالاألولــالطبعــة 

  .يةيزباالنجل
 النساء الفلسطينيات في الواليات المتحدة   

  لويز كينكار
 /٢( الجـزء الثـاني      ،المـرأة  جمعية شـؤون     )نابلس( المرأةمجلة شؤون   

  ).م١٩٩٢



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

 الفلسطينيةالمرأة نضال   
   ريتشارد أنكر،وث ديكسون موللرر

  .م١٩٧٥بيروت، مركز االبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، 
 وجوه في الحركة النسائية الفلسطينية   

  سحر خليفة 
  ).م٥/١٩٩١( المرأة جمعية شؤون )نابلس( المرأةمجلة شؤون 

  

خر ليالي الشتاء آ  
  زينب صادق

  .ص٢٠٠م، ١٩٩٨ء للطباعة والنشر، القاهرة، دار قبا
حالم مال بين الحيرة واأل آ  

   أمين إسماعيلاصالح 
  .م١٩٩٧القاهرة، دار الفكر العربي، 

م سعد أمنة ياسين بطلة رواية      آ : ة سبقت اغتيال   محاوالت عد
  غسان كنفاني

  هدى سويد
  .م١٩٨٩، ٩٦٨ العدد )دمشق(مجلة الهدف 



١٨--------------------------------   

ىإيرانناهيتا در أسطوره هاى  آ  
  الدكتورة سوزان گويرى

ص، ١٤٢ش،   .ه١٣٧٩الطبعة الثالثة، طهران، انتشارات جمـال الحـق،         
  بالفارسية
يين مهرورزى آ  

  محمد رضا كاشفى
ي للحــوزة اإلســالم اإلعــالمالطبعــة الثانيــة، مركــز منــشورات مكتــب 

  ص، بالفارسية ٢٩٤ش،  .ه١٣٧٦العلمية في قم، 
ناث االبداع وسمات الشخصية لدى اإل   

  ناهد رمزي
ــة   المركــز القــومي للبحــوث   )القــاهرة( القوميــة االجتماعيــةالمجل

  ).م٩/١٩٧٥( ٣ ،٢ والجنائية، المجلد الثاني عشر، العدد االجتماعية
  قصص واقعية من الحياة لمآسي انحـراف       :  ابناؤنا المنحرفون

  الفتيات
  أمينة السعيد 

  .م١٩٧٥القاهرة، دار المعارف، 
نا فيه  أجمل يوم اختلف  

  منى حلمي 
  .ص١٥٧القاهرة، مكتبة مدبولي، 



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

 أحلى الكالم   
  اميل ناصيف 

  .ص٢٥٦م، ١٩٨٨ لبنان، جروس برس، -ى، طرابلس األولالطبعة 
 المرأة أحلى ما قيل في   

  عبد الحميد عيسى غازي
  .ص٤٤٦م، ١٩٩٣ = ه١٤١٣ي، اإلسالمى، القاهرة، مكتبة التراث األولالطبعة 
 في وصف النساءحلى ما قيل أ  

  كمال لطيف سالم 
  .ص٩٣م، ١٩٩٠بيروت، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، 

 أختاه أملتها األي  
   بدوي أحمد

  .ص٢٢٢م، ١٩٨٠ = ه١٤٠٠بيروت، مؤسسة الرسالة، 
 ختها الشهيدة بنانأفي رثاء .. ختاه أ  

  مان علي الطنطاويأ
  .٧٨ ص )م١٩٨١/ ٤( = )ه١٤٠١/ ٦( ٥٣مجلة الرائد، العدد 

أخوات الظل واليقين   
  دالل البزري

  حسن قبيسي: ترجمة
  .م١٩٩٦بيروت، دار النهار، 



٢٠--------------------------------   

 اإلسالم في المرأة أدب  
   عيسى أحمدعبده غالب 

  .ص١١٧،م١٩٩٠بيروت، دار ابن زيدون، 
 رواية( أربع زوجات ورجل(  

  أسما حليم
  .م١٩٨٠القاهرة، دار الثـقافة الجديدة، 

أقاصيص مصرية : أربعة رجال وفتاة   
  صوفي عبد اهللا 

  .م١٩٧٣القاهرة، دار الهالل، 
 قصص(افهمني .. رجوك أ(  

  سعاد حلمي
  .م١٩٩٢ للترجمة والنشر، األهرامالقاهرة، مركز 

 رمانوسة المصرية أ  
  جرجي زيدان 

  .ص١٩٨بيروت، دار مكتبة الحياة، 
ازدواج عجيب   

  محمود هدايت
  .طهران، بالفارسية



-----------------------------------------٢١  

گب ياسايه مر ازدواج عجي  
  يژول مار

  اپوريب اهللا شکيتعنا: ترجمة
  . بالفارسية،ص١٥٤ش،  .ه١٣٣٩طهران، 

 أزمة الجنس في القصة العربية   
  غالي شكري

  .م١٩٩١القاهرة، دار الشروق، 
 أزواج وزوجات عرفتهم   

  سهام فهمي
  .م١٩٥٩القاهرة، مطبعة الدجوي، 

 و معجـزه     عرفـان  ي سالك درماورا  يزن ي عشق زندگ  ستادأ 
  بيداريش

   ي شاكرفريده
  . ص، بالفارسية١٩٢ى، طهران، منشورات شوكا،األولالطبعة 

   عمر أبي ريشة- في كلمات عمر بن أبي ربيعهالمرأة أسرار - 
انينزار قب  

  رضا عواضة. د
  .ص٢٨٨م، ١٩٩٩ = ه١٤٢٠ى، دار الكتاب الحديث، األولالطبعة 



٢٢--------------------------------   

  شعر(اشعار نغز در رد تساوي حقوق زن ومرد(  
  علي دواني

  .ص، بالفارسية٧٠ى، بغلى، األولش، الطبعة  .ه١٣٣٥قم، 
  شعر(اظهار عزوبت واناث وذكور(  

  مؤلف مجهول
  في ضمن مجموعة

  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية
  قصص(اعتراف عاضقة وراء الغزو العراقي(  

  أميمة منير جادو
  .م١٩٩٥جادو، . م.سرس اللبان، أ

 العصيان عليك علنتأ   
   بكريإيمان

  .م١٩٩٧القاهرة، دار قباء للطباعة، 
 فسانه دارابأ  

  يسرور كتب
ش،  .ه١٣٧٨ى، طهران، سروش منـشورات صـدا وسـيما،     األولالطبعة  

   .ص، بالفارسية١٤٧
 بنتيا إلى  

   الجبيلييزينب الغزال



-----------------------------------------٢٣  

ــة  ــالطبع ــشر   األول ــع والن ــشق، دار التوزي ــالمى، دم  = ه١٤١٥ية، اإلس
  .، جزءانم١٩٩٤
 شعر( اليك ولدي(  

  سعاد الصباح
  .م١٩٩٠القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 العربية وما قيل فيهاالمرأةما قالته :  عند العربالمرأةمثال أ   
  صالح الدين المنجد. د

  .ص١٥٦م، ١٩٨١ = ه١٤٠١بيروت، دار الكتاب الجديد، 
 خاطئة وقصص أخرى من القرية امرأة   

   عبد الرحمنعائشة
  .م١٩٥٨القاهرة، الشركة العربية للطباعة والنشر، 

 على سفرامرأة   
  سامية عبد السالم

  .م١٩٩٤مين، القاهرة، دار األ
 عند نقطة الصفرامرأة   

  نوال السعداوي
  .داببيروت، دار اآل

 في الظلامرأة   



٢٤--------------------------------   

  سوسن عبد الكريم
  .م١٩٧٩القاهرة، مؤسسة روز اليوسف، 

 مجموعة قصصية(الل  في الظامرأة(  
  محمد عبده يماني

  .م١٩٩٠ى، دار االعتصام بالقاهرة، األولالطبعة 
 في محنة امرأة   

  عادل صادق . د
  .م١٩٩١القاهرة، 

 ملمن برج األ .. امرأة  
  ي بباويتير

  .ص٢١٩القاهرة، مكتبة مدبولي، 
 وجنرالامرأة   

  نبيل خالد 
  .ص٢٥٥دار الشباب، 

 ورجلامرأة   
  يد فوزية رش

  .م١٩٩٧القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 شعر( وشمس وقمر امرأة(  



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

  أمل جراح
  .م١٩٩٢القاهرة، دار سعاد الصباح، 

 يسكنها الحلمامرأة   
  مرفت مكاوي

  .م١٩٩٨
 امرأة امرأتان في  

  نوال السعداوي
  .ص١٤١م، ١٩٧٧الطبعة الثانية، بيروت، دار االداب، 

امرأتان ورجل   
  بنت الهدىة ديالشه

  .ص٨٠م، ١٩٧٧بغداد، دار االنوار، 
ميرة  األ  

  جميلة محمد العاليلي
  .م١٩٣٩القاهرة، مطبعة سعد مصر، 

 مينهأ  
  مسعود بهنود

   .ش، بالفارسية .ه١٣٧٧الطبعة الرابعة، طهران، منشورات علم، 
أنا، هي، هن، نحن والكلمة   



٢٦--------------------------------   

  نازك سابايارد
 -١٩٩٥،  ٢ثات اللبنانيـات، العـدد       تجمع الباح  )بيروت(مجلة باحثات   

  .م١٩٩٦
 شعر( انتحار عاشقة(  

  اميمة منير جادو
  .م١٩٩٥القاهرة، 

 قصص( أنثى(  
  هدى النعيمي

  .م١٩٩٨القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 
   دراسة في أدب نوال السعداوي على ضوء       : نوثة أنثى ضد األ

  التحليل النفسي
  جورج طرابيشي

  .م١٩٩٥ار الطليعة، بيروت، د
 مذكراتها- انجال ديفيز   

  ابتسام عبد اهللا : ترجمة
  .ص١٤٦م، ١٩٧٤بيروت، دار ابن خلدون، 

من العصابة   إنقاذ نسرين  
  أميمة عبد العزيز العيسى 

  .ص٧٨الكويت، 



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

أنقذني من أحالمي   
  زينب صادق 

  .م١٩٨٣القاهرة، مكتبة غريب، 
لجميلة الشرسة وا:  أوراق لطيفة الزيات  

  فوزية مهران
  .م١٩٩٩القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثـقافة ، 

أوركسترا   
  سميحة خريس

  .ص٧٦م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦ى، عمان، دار الكندي، األولالطبعة 
إيزيس   

  نوال السعداوي
  .م١٩٨٣القاهرة، دار المستقبل العربي، 

؟ أين ذهب الحب  
  وفية خيري

  .ص١٤٤م، ١٩٩٩لنشر، القاهرة، دار قباء للطباعة وا
با تو بودن   

  ينرگس نور
  .ص، بالفارسية٣٣٤، ه١٣٧٥طهران، منشورات پر، 



٢٨--------------------------------   

الباريسية الحسناء   
   الدمشقيإسحاقأديب بن عبد اهللا 

  .مصر
بانو باسك ملوس   

  نتوان چخوفآ
  نوشين: ترجمة

  .ص، بالفارسية٢٦٠ ،ت پروگوسيامسکو،بنگاه نشر
حجره تاريكي بانو   

  نا كريستيايسا
   ملك إيران: ترجمة 
  رص، مصو٩٥ش، مطبوعات نور جهان،  .ه١٣٤٤طهران، 
   .ص، بالفارسية٩٥ش،  .ه١٣٤٦طهران، 

من ي زيباي بانو   
  برناردشو 

   يهوشنگ نظام: ترجمة
   .ص، بالفارسية١١٢ش، سپهر،  .ه١٣٤٦طهران، 

قيرواني بانو   
   زيدانيجرج



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

  يعبد الحميد اشراق خاور: ترجمة
  .ص، بالفارسية٣٩٨ريه محسن، طهران، نش

نيل يا فتح مصري بانو   
   زيدانيجرج

   بن حاج ميرزا حسينيمحمد على خليل: ترجمة
  .ص، بالفارسية١٢٨ + ٩٦ چاپ، يش، شركت سهام .ه١٣١٧طهران، 

ون بختژگ بانوان وا  
   يصفهانإ گلشن يحسين عل

  .ص، بالفارسية١٣٤ش،  .ه١٣٠٩خگر اصفهان، أجريدة 
 البائسة   

  منيرة طلعت 
  .م١٩٣٠االسكندرية، مطبعة المستقبل، 

البرتقال المر   
  سلمى الحفار الكزبري

  .ص١٥٢م،١٩٧٤بيروت، دار النهار للنشر، 
 برخورد   

  دانيل استيل
  شهال ارژنگ: ترجمة

  .ص، بالفارسية٤٧٥ش،  .ه١٣٧٦الطبعة الثالثة، طهران، منشورات البرز، 



٣٠--------------------------------   

ّلونها عارية البعض يفض  
  ستم درية ر

  .م١٩٧٣القاهرة، دار الشعب، 
          خبـار  أ بالغات النساء وطرائف كالمهـن وملـح نـوادرهن و

  اإلسالمشعارهن في الجاهلية وأذوات الرأي منهن و
  أبو طاهر ابن طيفور

  .ص٢٢٤، ه ١٣٦١النجف، المكتبة المرتضية، 
 ،سليمان بلقيسيو مثنوأ بلقيس نامه   

   يبادآالمولى نظام الدين االستر
  .فارسيةبال
    دبية تاريخية شاملة لجميع    أ موسوعة   - البلوى في بنات حواء

  ق بالنساء عامة ومشاهير النساء خاصة ما يتعلّ
  داود سلمان الكعبي

  . جزءآن،بغداد
 سلسلة الكتاب الذهبي- بيت الطاعة   

  نجيبة العسال
  .م١٩٦٢القاهرة، مؤسسة روز اليوسف، 

بيت الطالبات   



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

  فوزية مهران
  .م١٩٦١، مؤسسة روز اليوسف، القاهرة

زن يک يز زندگأچهار ساعت  بيست و   
  استفان زوايك 

  يعبد اهللا توكل بالتعاون مع السيد رضا الحسين: ترجمة
  .ص، بالفارسية٧٦ش،  .ه١٣٢٦مركز معرفت، ،الطبعة الثانية، طهران

خانماني ب   
  هكتور مالو

  مهشيد تيشه يار: ترجمة
ص، ٤٨ش،  . ه١٣٧٧ورات جادة ابريشم، ى، طهران، منش  األولالطبعة  

  .بالفارسية
    صفحات مجهولة فـي األدب     :  بين المعداوي وفدوى طوقان

  العربي المعاصر
  رجاء النقاش 

  .م١٩٩٦القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 دلياكسازپ   

  يبادآ راد بستان يحميد محمد
ص، ١٢٨ش،   . ه١٣٧٧سـالم،   إى، قـم، منـشورات نويـد        األولـ الطبعة  

  .بالفارسية



٣٢--------------------------------   

 صر با پادشاه عراقي قىپرسش وپاسخ پادشاه دوم ودختر  
  مؤلف مجهولال

  ضمن مجموعة
   .مكتبة جامعة طهران، بالفارسية: مخطوط في

 ي پاکيپرواز بسو  
  ي مشايخيمهد

  .ص، بالفارسية٨٨ش،  . ه١٣٧١الطبعة الحادية عشر، طهران، 
 رو به باديپنجره ا   

  )وشنياک (ييگزهرا پ
ــة  ــالطبع ــل،   األول ــشورات مرس ــان، من ــران، كاش ش،  . ه١٣٧٦ى، طه

   .ص، بالفارسية٨٤
 نجمين زن پ  

  يمژگان شيخ
ــالطبعــة  ــدياني،  األول ــشورات ق ش،  . ه١٣٧٧ى، طهــران، مؤســسة من

  .ص، بالفارسية٢٢٣
 تا ثريا عشق  

  ثريا صالح
  .ص، بالفارسية٢٠٧ش،  . ه١٣٧٩ى، طهران، األولالطبعة 



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

دراسة في الخطاب األدبي القديم: ذكر وتذكير المؤنث تأنيث الم  
  محمد بربري

  .م١٩٩٩، ١٩مريكية بالقاهرة، العدد  الجامعة اإل)القاهرة(مجلة ألف 
إيرانزنانه ها در شعر عاميانه ( دختران حوا ي ترانه ها(  

   ي سمناني پناهأحمدمحمد 
ــة  ــالطبع ــد،   األول ــشورات ترفن ــران، من  ص،٢٣٠ش،  . ه١٣٨٠ى، طه

   .بالفارسية
 يةيزالحظّ األوفر لفاطمة اإلنجل  

  ي دريانسكي وايج
  .ص، باالنجليزية٣٢٦ى، نيوهمپشاير، منشورات هايپريون، األولالطبعة 
 يشرح ديوان قيس بن الملوح العامر( ترجمة العشق(  

   ي رضا المتخلص برضائيتبيان الملك ميرزا عل
  .بالفارسية

ترجمة غادة كربال   
    زيدانيجرج

  .ش .ه ١٣٢٤الميرزا محمد ملك الكتاب الشيرازي، : ترجمة
 عبر أعمـال سـيمون دوبفـوار وغـادة الـسمان            المرأةر   تحر 

  م١٩٨٦ -١٩٦٥



٣٤--------------------------------   

  نجالء نسيب االختيار
  .م١٩٩١بيروت، دار الطليعة، 

 بين شاعرين الزهاوي والرصافي - العراقية المرأة تحرير   
  خضر العباسي 

  .ص٧٣م، ١٩٥٥مة، بغداد، مطبعة األ
يانقالب اسالمي  تصوير زن در ده سال داستان نويس  

ــالطبعــة  ــي لمنظمــة   األول ــشورات القــسم الفن  اإلعــالمى، طهــران، من
   .ص، بالفارسية٩٩ش،  .ه١٣٧٠ي، اإلسالم
 تلك الذكريات   

  املي نصر اهللا 
  .ص٢٤٣م، ١٩٨٦الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة نوفل، 

 مثال والرجل باألالمرأة تهذيب  
  الوفا أبو عبد اللطيف

  .ص٨٨م، ١٩٣٦االسكندرية، مطبعة السفير، 
 ثالث صديقات   

  درية رستم
  .م١٩٥٨القاهرة، دار القاهرة للطباعة، 

 قصة( ثورة النساء(  



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

  عبد الودود يوسف 
  .م١٩٨٤الطبعة الثانية، القاهرة، دار السالم، 

 المرأة الجاحظ نصير   
  ظافر القاسمي

  .٦٦م، ص ١٩٧٠، ١٣٥لعدد مجلة العربي، ا
المرأة الجاحظ و   

  شارل بال
  .٧م، ص ١٩٨٦، ٢٥حوليات الجامعة التونسية، العدد 

مي والكتابة أتي و جد  
  رضوى عاشور

  .١٨٧ ص)م٢/٢٠٠٠-١ (١مجلة الطريق، السنة التاسعة والخمسون، العدد 
 جديرية وريحانة   

   برانقأحمدمحمد 
  .ص٣٢م، ١٩٧٩ المعارف، الطبعة السادسة، القاهرة، دار

 عراس في بهجة الناسناشيد األأ:  الجلوات  
  محمد علي الناصري

  .ص١٩٤م، ١٩٩٠= ش  . ه١٣٦٩ قم، الشريف الرضي،،الطبعة الرابعة
جمهورية خانوم   



٣٦--------------------------------   

  هدى مصطفى عبد الحميد 
  .م١٩٩٤عالم العربي، القاهرة، الزهراء لإل

 ّرواية : ات وإبليسجن  
  نوال السعداوي

  .م١٩٩٢وت، دار االداب، بير
قصص(مهات  الجنة تحت أقدام األ(  

  سلوى حسن
  .م١٩٩٤القاهرة، 

 الجنس في أدب غادة السمان   
  وفيق غريزي

  .م١٩٩٤بيروت، دار الطليعة، 
األولاسي  الجواري في الشعر في العصر العب  

  سهام عبد الوهاب الفريح
  .م١٩٨١الكويت، وكالة المطبوعات، 

  چاه وصال  
   المتخلص بشعله يانيگالگلپا

  .بالفارسية
  زن يکچهره  



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

  اميل زوال 
  يمحمود پور شالچ: ترجمة
   .ص، بالفارسية١٢٨ش،  .ه١٣٢٦ )مركز معرفت(طهران 

حب   
  غادة السمان

  .م١٩٧٤بيروت، منشورات غادة السمان، 
والفاجعة  الحب   

  هاني يحيى نصري. د
/ ٢٠= م١٩٩٩لنشر والتوزيع، ى، بيروت، مؤسسة بحسون ل   األولالطبعة  

  .ص٣٨٥، ه١٤١٩
حكاية بنت روشة   

  يوسف معاطي
  .ص١٣٤م، ٢٠٠٠القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 

اء ذات الوجوه الثالثة  حو  
  أمينة السعيد 

  .م١٩٩٠القاهرة، دار الهالل، 
عمالهم األدبية أاء وأربعة عمالقة في ضوء  حو  

  صوفي عبد اهللا
  .م١٩٧٦اهرة، الهيئة المصرية للكتاب، الق



٣٨--------------------------------   

إ تجربة -اء والشاعر حوالمثالي، نسانية للحب الطبيعي، الحب 
لهي اإلالحب  

  عبد الرحمن صدقي 
  .ص١٦٤م، ١٩٦٢القاهرة، دار المعارف، 

             حوار مع الشاعرة العمانية سعيدة بنت خـاطر ومـع الداعيـة 
  زينب الغزالي

  ).م١٩٨٧/ ٦/ ٥ (٥٣٨ثاني عشر، العدد مجلة الوطن العربي، المجلد ال
 امرأة الحياة   

  بنت الجنوب إلى ..حديث من القلب 
  اقبال بركة 

م١٩٩٨/ ١٢/ ١٢اء، مجلة حو.  
 الكتابة ..  حياتي  

  بثينة الناصري 
  .م١٩٩٩، ١٩مريكية بالقاهرة، العدد مجلة ألف، القاهرة، الجامعة اإل

فتاة غسان( ترجمه ي خانم شاه(  
  يزيدان المصر يجرج

  شاهزاده عبد الحسين ميرزا ابن مؤيد الدولة: ترجمة
  .ش، جزءان، بالفارسية .ه١٣٣٠طهران، 



-----------------------------------------٣٩  

يةروا(ي  خانم هند(   
  يلطف اهللا ترق 
  طهران 

  .١٣٧: ٧، الذريعة  بالفارسية
خانواده بارت ساكن خيابان ديميل   

   ي يرانگليسيرودلف بينر
  همايون نور احمر: ترجمة

  .ص، بالفارسية١٥٦ + ش ج .ه١٣٣٦ة پدرام، طهران،مطبع
 لپ خانواده زير  

   يويچيكارلسون ناتال
   ي ترقيگل: ترجمة

  .ص، بالفارسية١٢٤ش، بالتعاون مع فرانكلين، .  ه ١٣٤٩طهران، 
شهرزادي خوابها   

   ي خليليمحمد عل: ترجمة
  .ص، بالفارسية١٢٢ش،  .ه١٣٢٣طهران، 

خديجة وسوسن   
  رضوى عاشور

  .م١٩٨٩ة، دار الهالل، القاهر



٤٠--------------------------------   

خسرو وشيرين   
  صف خانآ

  ضمن مجموعة 
  .١٣١: ١٥، الفهرس في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية: مخطوط

 خسرو وشيرين   
 بـن المؤيـد   ، بـن يوسـف  ،ليـاس إ بـن  أحمـد محمـد   أبـو  جمال الدين 

   ي القميالتفريش
   .١٥٩: ٧، الذريعة بالفارسية

خسرو وشيرين   
  يبادآجون 

  وعة ضمن مجم
  .٤٢: ١٥، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

خسرو وشيرين   
  ي البلخأحمدأبو القاسم حسن بن 

  .١٥٩: ٧، الذريعة بالفارسية
 خسرو وشيرين   

  يمير خسرو الدهلواأل
   .١٦٠: ٧، الذريعة بالفارسية



-----------------------------------------٤١  

خسرو وشيرين   
   يسنجر كاش

  ضمن مجموعة 
  .٤٢: ١٥ ، الفهرس  ن، بالفارسيةمكتبة جامعة طهرا: مخطوط في

خسرو وشيرين   
   يشهاب الدين الترشيز

   .١٦١: ٧ ، الذريعةبالفارسية
خسرو وشيرين   

  )يبمرواريد الكرمان( يشهاب الدين عبد اهللا بيان
   .١٦١: ٧ ، الذريعةبالفارسية

خسرو وشيرين   
  ي الجاميالمولى عبد اهللا الخبوشان

   .١٦١: ٧ ، الذريعةبالفارسية
خسرو وشيرين   

  ي الشيرازيعرف
  .١٦٠: ٧، الذريعة بالفارسية

خسرو وشيرين   
  يبادآالسيد ميرزا قاسم الكون 

   .١٦١: ٧، الذريعة بالفارسية



٤٢--------------------------------   

خسرو وشيرين   
  ي قره باغيكوثر

  ضمن مجموعة
  .٢٤٣: ١٥، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

خسرو وشيرين   
  مناظأكبر ميرزا محمد 

  .٢٨٧: ٢٦، الذريعة بالفارسية
خسرو وشيرين   

  يالميرزا محمد جعفر التبريز
  .١٦٠: ٧، الذريعة ، بالفارسيةإيران
خسرو وشيرين   

   يمحمد خان بن الحاج خان الدشت
  .١٦١: ٧، الذريعة بالفارسية

خسرو وشيرين   
   ميرزا محمد صادق يفام

  ضمن مجموعة
  .٢٦٥: ١٥، الفهرس  رسيةمخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفا

خسرو وشيرين   



-----------------------------------------٤٣  

   ي االصفهانيالميرزا محمد صادق الموسو
  .١٦٠: ٧، الذريعة بالفارسية

خسرو وشيرين   
  )يمسيح والمسيح( المتخلص يركن الدين مسعود ابن نظام الدين عل

  .٢٨٧: ٢٦، الذريعة مخطوط، بالفارسية
خسرو وشيرين   

   ينظام
  ضمن مجموعة 

  .٤٢: ١٥، الفهرس  ة جامعة طهران، بالفارسيةمكتب: مخطوط في
خسرو وشيرين   

   يوحش
  ضمن مجموعة 

  .٤٢: ١٥، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية
  خطاب العاشق  :     دة الحـب   ميثولوجيا ورؤى من عشتار وسـي

  ي عاشقاالمتنب إلى األول
  محمد الجزائري

  .م١٩٩٦عمان، دار الشروق، 
كيد النساء الخنساء او  

  .الشيخ خليل اليازجي



٤٤--------------------------------   

يةروا(ي  خواب ديدن يك دختر مصر(  
  .٢٦٧: ٧ ، الذريعة ص، بالفارسية١٦طهران، 

  سر اوپدشاه هند وپاداستان  
  مؤلف مجهول

  .٣: ٩، الفهرس في ضمن مجموعة، مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية
 روين پ داستان  

  صادق هدايت
  .٣٨ : ٨لذريعة ، اطهران، بالفارسية

 سر وزير ودختر شاه يمن پ داستان  
   ينعمت

  ضمن مجموعة 
  .٥٥٢: ١٦، الذريعة مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

 سؤاالت أو  وينپادشاه چ داستان دختر  
  مؤلف مجهولال

  ضمن مجموعة 
  .٥٤٠: ، الفهرس عظم في قم، بالفارسيةمكتبة المسجد األ: مخطوط في

 پ وي سمرقندپادشاهدختر  داستانافسر مغول صر  
  مؤلف مجهولال



-----------------------------------------٤٥  

  ضمن مجموعة 
   .٣٦: ٩ ، الذريعةمخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

 زير وسرن وپيمپادشاه  داستان دختر  
   يفراق

  ضمن مجموعة 
  .٥٥٢: ١٦ ، الذريعةمخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

 مردميارسا وافتراپ داستان زن أوان در حق   
  مؤلف مجهول ال

  ضمن مجموعة 
  .١٧٧: ١٨، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

داستان شاهزاده ودختر مغفور   
  مؤلف مجهول ال

  ضمن مجموعة 
  .٣٨١٤: ١٤، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

 وزةيرداستان ف  
  .٣٩ : ٨ ، الذريعةمحمد باقر الحجازي

ومجنوني داستان ليل   
   يمژگان شيخ

  .ص، بالفارسية٢٤٠ش،  .ه١٣٧٤ى، طهران، قدياني، األولالطبعة 



٤٦--------------------------------   

ي داستان محمد حنفيه وشعر   
  مؤلف مجهول ال

  ضمن مجموعة 
  .٣٨١٤: ١٤، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

 گر وزن پارسا هنآ داستان مرد  
   يگوهر

  ضمن مجموعة 
  .٥٥٢: ١٦، الفهرس   في مكتبة جامعة طهران، بالفارسيةمخطوط

 رومادشاهپ داستان ملكه دختر    
  مؤلف مجهول ال

  ضمن مجموعة 
  .١٧٧: ١٨، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

 إبراهيموهر تاج وسلطان گفرين آ داستان نوش   
  مؤلف مجهول ال

  ضمن مجموعة 
  .٥: ٩، الفهرس  هران، بالفارسيةمخطوط في مكتبة جامعة ط

دامن مريم   
  غا شاعر قزلباش آ

  .٤٤ : ٨، الذريعة بالفارسية



-----------------------------------------٤٧  

يةروا ( دختر باكره(   
   يمهرججهان بخش 

  .ص، بالفارسية٧٠ش،  .ه١٣٢٦طهران، 
پادشاه دختر بينوا و  

   يمهوش قائد شرق
  .ص، بالفارسية٥٧٤ش،  .ه١٣٧٦ى، مؤسسة منشورات سورة، األولالطبعة 
 اهزاده خداداد پادشاه وش دختر  

  مؤلف مجهول ال
  ضمن مجموعة 

  .٣٦٦٩: ١٤، الذريعة مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية
يةروا ( دختر تيره بخت(  

   دخت إيران
   .ص، بالفارسية٥٦طهران، 

لگ دختر جن  
  ي الشيرازيمحمد عل: ترجمة

  .ص، رواية مترجمة بالفارسية٥٠ش،  .ه١٣٢٦طهران، 
 يشم طالئچ دختر  

  بالزاك الفرنسي



٤٨--------------------------------   

  لعبد اهللا توكّ: ترجمة
  .٥١ : ٨، الذريعة الفارسية إلى طهران، رواية ترجمت

دختر سلطان   
   ينپوشک

  يپرويز ناتل خانلر. د: ترجمة
  .الفارسية إلى ص، رواية روسية ترجمت١٢٠ش،  .ه١٣١٠طهران، 

 يانپر دختر شاه  
  يانسندلرد 

  يرش حجازآ. د: ترجمة
ش،  .ه١٣٧٨ى، طهـران، مركـز درايـت الثــقافي للنــشر،     األولـ الطبعـة  

   .ص، بالفارسية٢٥٠
دختر عقاب   

  رتور براند الفرنسيآ
  خانم حاجب: ترجمة

ص، ٨٨الثاني فـي   ص١٢٢ في  األول ؤهش، طبع جز   .ه١٣٠٩طهران،  
  .الفارسية إلى قلترواية فرنسية 

دختر فرعون   
   قلي خان سردار اسعد يعل: ترجمة

  .يةالفارس إلى  نقلتيةيز انجلية رواش، ترجمة .ه١٣٢٤طهران، 



-----------------------------------------٤٩  

 يةروا( دختر كورش(  
  ي الخليليمحمد عل

   .طهران، بالفارسية
 يةالبنت التي تزوجت الح   

  شيوكومار
   يسيما طاهر: ترجمة
نقـل  ص،  ٦١ش،   .ه١٣٧٨ قاصـدك،    يى، طهران، كتابهـا   األولالطبعة  

  .الفارسية إلى يةيزمن االنجل
ية أخالقيةروا (ر يتيم دخت(  

  جواد فاضل 
   .ص، بالفارسية١٠٨طهران، 

دختران بد بخت   
  يفتح اهللا غفار

  .ش، بالفارسية .ه١٣١٣طهران، 
 گلبهار دخترم  

   فرخ مهريعل
ــالطبعــة  ص، ١٢٧ش،  .ه١٣٧٦ى، طهــران، منــشورات مدرســة،  األول

  .بالفارسية



٥٠--------------------------------   

فتاب آز أ ي دختر  
  حسين صالح 

فهان، منـشورات المركـز الثــقافي للـشهيد مـدرس،      الطبعة الثانية، اصـ  
   .ص، بالفارسية٤٠ش،  .ه١٣٧٨
 المرأةه صورة الدراما تشو   

  ليلى بيومي
  .م١٩٩٦/ ٨/ ١٦جريدة المسلمون، 

 م وقصص أخرىأ دعاء  
  مواهب صدقي ربيع 

  .م١٩٦٤االسكندرية، دار لوران للطباعة والنشر، 
دعني لزوجي   

  سعاد حلمي
  .م١٩٦٧ر الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، دا

 يدمآ دل  
  ريش فرومأ

   خوشدل يگيت: ترجمة
ــرز،     ــشورات الب ــران، من ــسة، طه ــة الخام ص، ١٩٢ش،  .ه١٣٧٥الطبع

  .بالفارسية



-----------------------------------------٥١  

المرأةقراءة في خطاب :  دوائر الخوف   
  زيد أبو نصر حامد

  .م١٩٩٩بيروت، الدار البيضاء، المركز الثـقافي العربي، 
يبه روايت فاطمه ناهيد( بسته ي درهاي  دوره(  

  مريم برادران
  .ص، بالفارسية٦٤ش،  .ه١٣٨١ى، طهران، روايت فتح، األولالطبعة 

 ه بلغارييزدوش  
  .ازييرمحمد علي ش: ترجمة

 ديوان جميل بثينة   
   عدرة أحمدأشرف 
  .ص٣٦٠م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦ى، بيروت، دار عالم الكتب، األولالطبعة 

فراحع األ ديوان ربي  
   الخاقانييرآل شبم مظفرأ

  .ص٣٠٤الطبعة الثانية، قم، منشورات أنوار الهدى، 
ديوان قيس لبنى   

   درويشيعدنان زك
  .ص٢٠٦م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦ى، بيروت، عالم الكتب، األولالطبعة 

ي ديوان مجنون ليل   



٥٢--------------------------------   

  يمخطقيس بن ال
  م١٨٨٢ = ه ١٣٠٩، يةوت، المطبعة العثمانيرب

  .ص٤٨
مجنون ليلى ديوان   

  مجيد طراد
 = ه١٤١٦ى، بيروت، عالم الكتب للطباعة والنـشر والتوزيـع،          األولالطبعة  

  .ص٣٦٥م، ١٩٩٦
من خالل شاعرات حداثيات في الخليج العربي:  الذات االنثوية  

  ظبية خميس
  م١٩٩٧دمشق، دار المدى، 

والمجتمع من خالل روايات نجيب محفوظ المرأةر  تطو   
  ماويفوزية العش. د

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٦، األهرامجريدة 
 ذراع حماتي وقصص أخرى   

  فوزية صموئيل 
  .م١٩٩٠القاهرة، دار الثـقافة، 

رسالة ماجستير(بن والزوجة في األدب العربي  رثاء اال(  
  هند عمر محمد عبد العال

  .م١٩٨٤ية والعربية،اإلسالم كلية الدراسات -جامعة القاهرة



-----------------------------------------٥٣  

 رسالة ماجستير(أباظة  رثاء الزوجة عند عزيز(  
   زي محمد جانأحمدعبد الغفور 

  .م١٩٨٠ كلية اللغة العربية،-جامعة القاهرة
 رسالة ماجستير( رثاء الزوجة في الشعر العربي القديم(  

  محمد محمد محمود الغرباوي
  .م١٩٨٨ كلية اللغة العربية،-جامعة القاهرة

 ماجستيررسالة ( رثاء الشعراء للمرأة في التراث القديم(  
  أسماء السيد حسن

  .م١٩٩٣ كلية اللغة العربية،-جامعة القاهرة
رثاء الملكة فيكتوريا   

  خليل الحاج
  .مطبعة السالم

ه الرجل الذي أحب  
  حنيفة فتحي

  .م١٩٦٢القاهرة، دار القلم، 
رواية( وولد امرأة رجل و(  

  أريك سيغال 
  .ص٢٧٠م، ١٩٨١  دار اآلداب،ى، بيروت،األولالطبعة 



٥٤--------------------------------   

 زن يپا رد   
   يحسين خرم

   .ص، بالفارسية١٤٤ش،  .ه١٣٨٠م، ى، قم، منشورات خراألولالطبعة 
ابنتي إلى  رسائل  

   فؤاد أحمدنعمات 
  .م١٩٨٤ية، اإلسالمالقاهرة، االتحاد الدولي للبنوك 

رعنا وزيبا   
  ي الفراعيبرخوردار بن محمود التركمان

   .بالفارسية
 يةروا( رعنا وزيبا(  

   ظهير الدولهيلصفا ع
  .ةش، بالفارسي .ه١٣٠٢
 يام العربأدب أ في المرأة رمز  

  عادل جاسم البياتي
  .١٤٣ ص )م١٩٧٨ /٢ (٢٢، العدد )بغداد(مجلة كلية االداب،

خرىأ في الرواية العربية ودراسات المرأةة  رمزي  
  جورج طرابيشي

  .ص١٨٤م، ١٩٨٥الطبعة الثانية، بيروت، دار الطليعة، 



-----------------------------------------٥٥  

محتاله ومکر زنانيهيلز داستان دلأگر  ديي روايت   
  ن مزدا پوريوکتا

  .ه١٣٨٠الطبعة الثانية، طهران، منشورات التحقيقات النسوية الثـقافية،   
 .ص، بالفارسية١٣٢ش، 

 المرأة روائع أقوال الفالسفة والعظماء في   
  سيد صديق عبد الفتاح

  .م١٩٨١مكتبة مدبولي،  القاهرة،
 الرؤية في الرواية العربيةالمرأة وصورة ةاالجتماعي   

  حليم بركات. د
  .١٧٦ ص)م٢/٢٠٠٠-١ (١مجلة الطريق، السنة التاسعة والخمسون، العدد 

نديشهأ شعر و- زن  
  غزل تاج بخش

ش،   .ه١٣٧٨ى، طهران، منشورات البحوث النسوية الثـقافية، األولالطبعة  
   .ص، بالفارسية٢٥٤
 اه شاعرگز نأ زن  

  ي خاقانيعل
ص، ٤٨٠ش،  .ه١٣٧٦ فرهنـگ،    يى، طهران، منشورات ندا   األولالطبعة  

  .بالفارسية
ي زن زياد  



٥٦--------------------------------   

   أحمدل آجالل 
  .ص، بالفارسية٢٠٦ش، .ه١٣٨٠ى، طهران، منشورات سيمين، األولالطبعة 
 في نساء المدنيشعر ترك( زنان نامه (  

  مؤلف مجهول ال
  ضمن مجموعة

  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالتركية
كرانهي بي زن   

  سعاد الصباح 
  يفرهاد فراموز: ترجمة
  .ص، بالفارسية١٨٧ش،  .ه١٣٧٧ى، منشورات دستان، األولالطبعة 

 الزوجة الهاربة   
  جيالن حمزة

  .م١٩٧٤القاهرة، مؤسسة أخبار اليوم، 
 زوجاتهم وأنا   

  نعم الباز 
  .م١٩٧٥القاهرة، مؤسسة دار الشعب، 

زهرة الجنوب   
  كوثر شاهين

  .ص١٢٧م، ١٩٨٦ى، دمشق، مطبعة الهندي، األولالطبعة 



-----------------------------------------٥٧  

 زيارات وذكريات بين الجارات بعد الوضع   
  م احسان الحلوأ

  .٩٠ ص)م١٩٨٤ /١( = )ه١٤٠٤ /٤ (٤٠مة، السنة الرابعة، العدد مجلة األ

ز زنانأ ي زيبا داستانهائ  
   ع-ح

ــة  ــالطبع ــب اهــل   األول ــشورات مكت ــم، من ــتالى، ق   .ه١٣٧٧، ^بي
  .ص، بالفارسية٢٢٠ش،

 رواية( زينات في جنازة الرئيس(  
  سلوى بكر

  .م١٩٨٦

 ساهرة والناس نيام   
  زينب حامد النجار

  .م١٩٩٨

سرنوشت دو دختر   
   بنت الهدىة يدالش

   يمحسن عابد: ترجمة
ــالطبعــة  ي للطباعــة اإلســالم اإلعــالمى، طهــران، مركــز منظمــة  األول

  .ص، بالفارسية٢٠٤ش،  .ه١٣٧٦والنشر، 



٥٨--------------------------------   

السقوط من مرتفعات وذرنج   
  النجا أبو شيرين

  .م١٩٩٤، ٢ دار سينا للنشر، العدد )القاهرة(مجلة هاجر 
 مريكاإ سمراء النيل في  

  سعاد نعناع
  .م١٩٩٨
حقيقتي در جستجويدختر:  سندس   

  بنت الهدىة يدالشه
   يمحسن عابد: ترجمة

ــالطبعــة  باعــة ي للطاإلســالم اإلعــالمى، طهــران، مركــز منظمــة  األول
  .ص، بالفارسية١٠٨ش،  .ه١٣٧٦والنشر، 
دل ي سمند وب   

  مؤلف مجهولال
  ضمن مجموعة

  .مكتبة جامعة طهران، بالفارسية: مخطوط، في
الشعر العذري نموذجاً :  سوسيولوجيا الغزل العربي  

  الطاهر لبيب
  .م١٩٩٤القاهرة، دار سينا للنشر، 



-----------------------------------------٥٩  

 ،خاطئة امرأة سيد القرية   
   عائشة عبد الرحمن

  .م١٩٤٤القاهرة، مطبعة المعارف، 
سيدة المتاعب   

  درية رستم
  .م١٩٦٥القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، 

ئينه شعرآ زن در ي سيما  
  يغالم رضا فياض

ص، ١٦٠ش، .ه١٣٧٨ر، ى، طهران، مؤسسة منشورات مدباألولالطبعة 
  .بالفارسية
 الشاعرة العربية المعاصرة   

  )لشاطيءبنت ا(عائشة عبد الرحمن 
  .م١٩٦٥القاهرة، دار المعرفة، 

 الشاعرة العربية المعاصرة والبحث عن الذات   
  ظبية خميس

   ١٤٦ الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد )القاهرة(مجلة القاهرة 
  ).م١٩٩٥ /١(
 شب سراب  



٦٠--------------------------------   

  كپژوا.ا.ناهيد
ــدايت،     ــشورات ه ــت، من ــة، رش ــة الثالث ص، ٥٧٦ ش، ه. ١٣٧٧الطبع

  .بالفارسية
 ردن في القصة القصيرة في األالمرأة شخصية  

  مريم جبر فريحات 
  .ص١٥٢م، ١٩٩٥ردن، دار الكندي، ى، األاألولالطبعة 

 الشعر ودوره في تحديد الموقع االجتماعي للمرأة   
   حميد الحمدانيأحمدسالم 

  .ص٣٤م، ١٩٧٨بغداد، منشورات االتحاد العام لنساء العراق، 
ة المصرية أشعار بالعامي:  شهرزاد  

  نجوى السيد 
  .م١٩٨٨القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ز مصرأ ي شهرزاد، دختر  
  ژيلبر سينوئه

  يعبد الرضا هوشنگ مهدو: ترجمة
ــان،      ــشورات پيك ــران، من ــة، طه ــة الرابع ص، ٦٢٠ش،  .ه١٣٧٨الطبع

  .بالفارسية
شهرناز   



-----------------------------------------٦١  

  يبادآ الدولت يالميرزا يحيى بن الميرزا هاد
  .ش، بالفارسية. ه١٣٤٥
 شعر( شهيدة التضحيات(  

  عفيفة الحصني
  .م١٩٧١القاهرة، مطابع الناشر العربي، 

 وقصص أخرى ..  الشيخوخة  
  لطيفة الزيات

  .م١٩٨٦القاهرة، دار المستقبل العربي، 
شيرين وخسرو   

  يمير خسرو الدهلواأل
  .بالفارسية

شيرين وخسرو   
ب مـين والملقّـ    شعره بـروح األ    ص في مير محمد امين المتخلّ   السيد األ 

  )ميرجمله(من جهان كير پادشاه بـ 
  .بالفارسية

شيرين وخسرو   
   يهاتف

  .بالفارسية



٦٢--------------------------------   

 شيرين وفرهاد   
  ي الكرماني البافق)يوحش (الشاعر المتخلص بـ

  .مبيء، بالفارسيةب
 شيرين وفرهاد   

  ي الكنجويأبو محمد ويس بن يوسف النظام
  .ص، بالفارسية٤٧طهران، 

 شعر بالعامية : صاحبة العصمة  
  عواطف سلطان

  .م١٩٩٨االسكندرية، مطابع جريدة السفير، 
صفحات من حياتي   

  جليلة رضا
  ).م٧/١٩٨٦ (٢٧١و٤٠٠مجلة الهالل، العدد 

 الشعريالمرأة صنم   
  ظبية خميس

  .ص١٧٦م، ١٩٩٧ى، دمشق، دار المدى للثـقافة والنشر، األولالطبعة 
 صور من حياتهم   

  الوهاب مطاوععبد 
  .ص١٢٠م، ١٩٩٨نوفمبر عدد 



-----------------------------------------٦٣  

صور من حياتهن   
  بنت الشاطيء. د

  .ص٢٥٩م، ١٩٥٩ى، القاهرة، الشركة العربية للطباعة والنشر، األولالطبعة 
والنموذج القصصيالمرأة صورة الرجل و   

  رجاء نعمة 
  .١٤٦ ص )م١٢/١٩٨٢ (٢٣الفكر العربي المعاصر، العدد مجلة 
   دراسـة فـي االدب     (بية في الرواية العربية      العر المرأة صورة

  )المقارن
  حافظ قويعة 

  .ص٧٦م، ١٩٨٢داب والعلوم االنسانية، تونس، كلية اآل
 رسالة ماجستير(قات  عند شعراء المعلّالمرأة صورة(  

  ينجوى نجيب عنبتاو
  .م١٩٨٨جامعة اليرموك، 

 دب العربي في األالمرأة صورة  
  داود سلوم

  .ص٣١م، ١٩٧٨عام لنساء العراق، بغداد، االتحاد ال
 دب العربي في األالمرأة صورة  

  علبة  أبو عبلة
  .٩ ص )م١٩٨٠/ ٣/ ٢٨( ٤٥٣٩جريدة الدستور، العدد 



٦٤--------------------------------   

 دب الغربي الحديث في األالمرأة صورة  
   إبراهيمنبيلة 

  .م١٩٦٣ مارس يةشهرمجلة المجلة،
 العربياإلعالم في المرأة صورة   

  عواطف عبد الرحمن 
  .م١٩٨٢وت، مركز دراسات الوحدة، بير
 لف ليلة وليلةأ في المرأة صورة  

  فايبكة فالتر
  .٢م، ص ١٩٨١، ٣٦مجلة فكروفن، السنة الثامنة، العدد 

   رسـالة   (١٩٥٢و  ١٩١٩ في الرواية بين ثـورتي       المرأة صورة
  )دكتوراه

  طه عمران وادي
  .ص٣٠١م، ١٩٧١القاهرة، جامعة القاهرة، 

 الرواية المعاصرة  في المرأة صورة  
  طه وادي. د

  .م١٩٧٣، األوسطمركز كتب الشرق 
 في الشعر األمويالمرأة صورة   

   أمل نصير.د
  .ص٣٩٢م، ٢٠٠٠ى، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، األولالطبعة 



-----------------------------------------٦٥  

 موي في الشعر األالمرأة صورة  
  محمد حسن عبد اهللا 

  .م١٩٨٧ى، الكويت، ذات السالسل، األولالطبعة 
 في الشعر العباسيالمرأة صورة   

  زيد أبو إبراهيمعلي 
  .م١٩٨٣القاهرة، دار المعارف، 

 في شعر عبد الرحيم عمرالمرأة صورة   
  عبد اهللا منصور . د

ى، عمـان، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر،           األولـ الطبعة العربيـة    
  .ص١٩٢م، ٢٠٠٠
 موي في شعر الغزل األالمرأة صورة  

   خليل عطويرفيق. د
  .ص٣٨٣م، ١٩٨٦ى، بيروت، دار العلم للماليين، األولالطبعة 

 في القصص والروايات العربية المرأة صورة   
  لطيفة الزيات 

:  والتنميــة فــي الثمانينيــاتالمــرأة، )محــرر(فــي يحيــى فــايز الحــداد  
  مارس٣١ -٢٨المؤتمر االقليمي الثاني للمرأة في الخليج والجزيرة العربية 

  .م١٩٨٢، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت



٦٦--------------------------------   

طرائف النساء   
  رضا ديب 

  .ص٣٦٨بيروت، دار الكتب العلمية، 
  طرح نسوي لمفهوم البيت في حكاية زهرة وصاحب البيت  

  النجا أبو شيرين
  .م١٩٩٩، ١٩مريكية بالقاهرة، العدد مجلة الف، القاهرة، الجامعة اإل

قصص قصيرة :  طقوس أنثى  
  وطسامية عط

  .م١٩٩٠القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 في الشعر الجاهليالمرأة عالم   

  حسني عبد الجليل يوسف
  .م١٩٩٨القاهرة، الدار الثـقافية للنشر، 

 قصص قصيرة( عجين الفالحة(  
  سلوى بكر

  .م١٩٩٢القاهرة، سينا للنشر، 
حات زجال والموشّ العذارى المائسات في األ  

  ليب قعدان الخازن في: انتقاء
  محمد زكريا عناني. د: تحقيق
  .ص١٩٨م، ٢٠٠٠ى، بيروت، دار الثـقافة ، األولالطبعة 



-----------------------------------------٦٧  

 عذراء قريش   
  جرجي زيدان

  .ص٣٨٢القاهرة، دار الهالل، 
عذراء يثرب   

  يالسيد محمد كاظم الكفائ
  .بالفارسية

قبرها وقصص أخرى إلى  عروس تزف  
  مصطفى صادق الرافعي وآخرون

 = ه١٤١٤ بيروت، دار حواء، دار ابـن حـزم،          ،ى، الكويت األولعة  الطب
  .ص١٨٢م، ١٩٩٣
 عروس فرغانة   

  جرجي زيدان
  .مصر، مطبعة الهالل

ف عروسة على الر  
  صوفي عبد اهللا 

  .م١٩٦٦القاهرة، دار المعارف، 
عشق شيوا   

   يمريم جعفر
  .الفارسيةص، ب٢٧٨ش، .ه١٣٧٧فرين، آى، طهران، منشورات به األولالطبعة 



٦٨--------------------------------   

 قصة هادفة( عفاف(  
ان الحلوأم حس  
 دار ابن حـزم،  ، بيروت، حواء للنشر والتوزيع  ،ى، الكويت األولالطبعة  

  .ص١٠٠م، ١٩٩٣ = ه١٤١٣
من علوية خا  

  صادق هدايت 
  .ص، بالفارسية١٦٣ش، .ه١٣٧٣الطبعة الثانية، طهران، 

عندما تثور النساء   
  منى رجب

  .ص١٢٣م، ١٩٩٨ والنشر والتوزيع، القاهرة، دار قباء للطباعة
العنوان في االحتراز من مكائد النسوان   

  علي بن عمر االبوصيري ابن البتنوني
  محمد التونجي. د: تحقيق

م، ١٩٨٩الطبعة الثانية، بيروت، دار امـواج للطباعـة والنـشر والتوزيـع،           
  .ص٢٧١
غادة كربالء   

  جرجي زيدان
  .ص٢٠٨بيروت، دار مكتبة الحياة، 



-----------------------------------------٦٩  

 غرائب النساء  
  سيد صادق عبد الفتاح 

  .ص٣٧٥م، ١٩٨٢بيروت، المركزي العربي للثـقافة والعلوم، 
 األول الغزل في العصر المملوكي  

  مجد االفندي. د
م، ١٩٩٤ى، دمـشق، دار معـد للطباعـة والنـشر والتوزيـع،             األولـ الطبعة  

  .ص٣١٨
كاسيا غسق األ  

  أنيسة عبود 
  .ص١٨٠م، ١٩٩٦دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 

ي غم وشاد  
  دانيل استيل

  يشهناز مهدو: ترجمة
ــرز،    ــشورات البـ ــران، منـ ــة، طهـ ــة الثانيـ ص، ٤٣٣ش،  .ه١٣٧٦الطبعـ

  .بالفارسية
 فتاة تافهة   

  عبد المنعم الجداوي
  .ص٢١٩بيروت، دار مكتبة الحياة، 



٧٠--------------------------------   

 ٢ فتاة غسان جزء  
  جرجي زيدان

  .مصر، مطبعة الهالل
فتاة القيروان   

  جرجي زيدان
  .مصر، مطبعة الهالل

فتحية تختار موتها   
  ليلى العثمان

  .م١٩٩٥الطبعة الثانية، دمشق، دار المدى، 
يسگ فرن  

  سعيد نفسى األستاذ 
  .ص، مطبوع، بالفارسية٢٤٦ش،  .ه١٣١١
فرهاد وشيرين   

  )يفوق(ص بـ  المتخلّي اليزدأحمدمال فوق الدين 
  .بالفارسية

فرهاد وشيرين   
  ي النوائيجغتائ شير اليمير علأ

  . بالتركيةيمثنو



-----------------------------------------٧١  

 فرهاد وشيرين   
  يتراب العلو أبو  بن الميري همدانيزمب

  .، بالفارسيةيمثنو
فرهاد وشيرين   

  ي الشيرازيعرف
  .بالفارسية

فرهاد وشيرين   
  )كوثر(ص بـ  المتخلّيمير عقيل الهمدان

  .بالفارسية
فرهاد وشيرين   

  )صابر( المتخلص بـ يقا مهدي الشيرازآ
   .بالفارسية

فرهاد وشيرين   
  ي الکرمانيوحشي بافق

  .يةبالفارس
فرهاد وشيرين   

  يوصال الشيراز
   .، مخطوط، بالفارسية على الحجرطهرانطبع ب



٧٢--------------------------------   

 فرياد يك مادر   
   ي عضدأحمد

   .بالفارسية
الفضيلة تنتصر   

  الشهيدة بنت الهدى 
  نشر دار التعارف للمطبوعات 

   .لة للشهيدة بنت الهدىضمن المجموعة القصصية الكام
   ديبة عـن الرجـل   كيف تكتب األ: بداعي العربي  في النتاج اإل

   ولماذا؟المرأةوكيف يكتب عن 
  ميرديزي األ

 -١٩٩٥،  ٢ تجمع الباحثات اللبنانيـات، العـدد        )بيروت(مجلة باحثات   
  .م١٩٩٦
فيروزه   

  يمحمد باقر الحجاز
  .بالفارسية

زوجته فيلسوف الماركسية في فرنسا يخنق   
  .٥٩، ص ٥ى، العدد األول، السنة األولمة القطرية، المجلد مجلة األ

 المرأة قالوا في   



-----------------------------------------٧٣  

  أنيس منصور
  .م١٩٦٤القاهرة، دار القلم، 

 قرباني زن  
  يلماري کر

  علي أکبر کسمائي: ترجمة
  .يةالفارس إلى يةنانيوص، نقل من ال١٦٠، ش .ه١٣٢٠طهران، 

الفتاة المسلمة  إلى  قصائد  
   محمد الصديقمدأح

  .م١٩٨٥عمان، دار الضياء، 
المرأة إلى  قصائد   

  حسني أدهم جرار
م، ١٩٨٨ = ه١٤٠٨ى، عمان، دار الضياء للنـشر والتوزيـع،         األولالطبعة  

  .ص١٤٤
قصة بدر النعام ابنة الملك صادر مع محبوبها   

  جبر المزيد 
  .ص٦٤االسكندرية، 

ل اندامگ قصه بهرام و  
   يبوراد اهللا النيسالمولى محمد بن عب

  .بالفارسية



٧٤--------------------------------   

د الجارية  قصة تود  
 مـصر  -١٣٠٢ص، و٤٣، ١٣٠١، المطبعة الشرقية،    ١٢٩٧و١٢٨٦مصر،  

  ص٤٠، ١٣٠٥
  .ص٤٨، ١٣٠٧مطبعة عبد الرزاق، 

قصة خضرة الشريفة والدة أبي زيد   
  .ص٥٨، ه١٢٩٨المطبعة الشرقية، 

 قصة دليلة المحتالة وبنتها زينب النصابة   
ــاريسه١٢٧٨مــصر، ــة   ١٨٧٢ ،، ب ــربونو، المطبع ــتاذ ش ــاء االس م، باعتن

  .ص٦٢، ه١٣٠٢الشرقية، 
بسالآ قصه سالمان و  

  ابن سينا 
  .بالفارسية

 قصة سالمان وآبسال  
  نييال حسن الگىالمول: ترجمة

  .يةالفارس إلى يةنانيوص، نقل من ال١٢
بسالآ قصه سالمان و  

  يعبد الرحمان الجام
  .بالفارسية



-----------------------------------------٧٥  

بسالآن و قصه سالما  
  يمحمود بن ميرزا عل

  .بالفارسية
قصه شيخ فقيه صنعان ودختر ترسا   

  يقا محمد وحدت الهندآ
  .، بالفارسيةيمثنو
  وهي محاورة : ة دينيةقص (يهپادشاه روم وفق قصه ملكه دختر

  ) عبد العليم الفقيه التركستانيهبين الملكة والفقي
  مؤلف مجهولال

  ضمن مجموعة
  .جامعة طهران، بالفارسيةمكتبة : مخطوط، في

ّه ملكه وفقيه  قص  
  .الهند، باالردو

بانواني قصه ها   
  ي بيرقيمحمد رضا اكبر

  .ص، بالفارسية٢٠٠م عترت، ياثانية، طهران، پالطبعة ال
العربية  قصص الحب -رها اغراضها وتطو  

   محمدإبراهيمعبد الحميد 
  .ص١٢٥م، ١٩٦٦القاهرة، دار المعارف، 



٧٦--------------------------------   

نسائية لمعرفة الشؤون المنزلية القصص ال  
  فرانسيس ميخائيل 

  .م١٩٧٦القاهرة، مطابع صبيح، 
 المصيدة..  قصص ومآسي وعبر  

  سبيت أبو بهية عبد الرحمن
  .ص٨٨، ه١٤١٣ى، الرياض، دار الصميعي، األولالطبعة 

 في مدح مهد عليا: قصيدة مدحية  
تبة ملـي  يحتمل أن يكون الناظم أحد يعرف بمحترم مخطوطة في مك 

  .، بالفارسية٧٩٤برقم 
 في الجزيرة العربية من خالل الشعر العربي المرأة قضية زواج 

  سالمية إالحديث، دراسات عربية و
  نورية الرومي
  .م١٩٨٤القاهرة، مايو 

 في الشعر العربي الحديث في مصرالمرأة قضايا   
  عمشة  أبو عادل

ــة  ــالطبع ــروتاألول ــل، دار  ،ى، بي ــان، دار الجي ــار،  عم  = ه١٤٠٧عم
  .ص٤٩٢م ١٩٨٧
 يمام علإ قطام ونقش أو در شهادت×  



-----------------------------------------٧٧  

  جرجى زيدان 
   زاده ي ايرج متق، خانه زرينإبراهيم: ترجمة

ــشر،      ـــقافية للن ــشهور الث ــسة م ــم، مؤس ــة، ق ــة الثاني ش،  .ه١٣٧٧الطبع
  .بالفارسية
 المرأة قولي في   

  مصطفى صبري
 = ه١٤١٠والنـشر والتوزيـع،   الطبعة الثالثة، بيروت، دار ابن حـزم للطباعـة     

  .ص٧٢م، ١٩٩٠
قصص: ضعف كانت هي األ  

  نوال السعداوي
  .م١٩٩٤بيروت، دار االداب، 

الكتابة تقاتل مجهول   
  أمينة غصن 

 - ١٩٩٥،  ٢ تجمع الباحثات اللبنانيات، العـدد       )بيروت(مجلة باحثات   
  .م١٩٩٦
 مواقف، قصص، طرائف :  األسرة كشكول  

   الفريح بن عبد الكريم مازن
م، ١٩٩٩ = ه١٤٢٠ الخـــضراء، الثانيـــة، جـــدة، دار األنـــدلس الطبعـــة

  .ص ١٠٠



٧٨--------------------------------   

 كلمات   
  عبد اهللا امام

  .م١٩٩٦/ ٤/ ١٧، األهاليجريدة 
 گردن بند ملکه  

  جواد فاضل
  ص٣٢+١١٣ش،  .ه١٣٤٣

  .ية بالفارسيةروا
ال يا فتاه الحجاز   

   ياشميل أحمدمحمد 
  .ص١٢٥م، ١٩٦٢افة ، الطبعة الثالثة، مكة، مكتبة الثـق

لطائف النساء   
  كريم عاصي

  .ص١٧٦م، ١٩٩٢ى، بيروت، دار الفكر اللبناني، األولالطبعة 
 مجموعة قصصية( ليل العوانس(  

  حيدر قفة 
  .م١٩٩٠ى، عمان، دار الفرقان، األولالطبعة 

ليلى المريضة في العراق   
  زكي مبارك

  .ص٣٧١م، ١٩٣٩بغداد، مطبعة الرسالة، 



-----------------------------------------٧٩  

 ومجنون  ليلى  
  يأبو البركات الالهور

  .٣٩١: ١٨ ، الذريعةبالفارسية
 ليلى ومجنون   

  ي اليزدي فوقأحمدفوق الدين 
  .٣٩٥: ١٨ ، الذريعةبالفارسية

 ليلى ومجنون   
  ي الجنابذيمير الحاج الحسينأ

  .٣٩١: ١٨ ، الذريعةبالفارسية
ليلى ومجنون   

  )محمود (ص بـ المتخلّيالمولى حسن بن محمد الدرويش الجم
  .٣٩٦: ١٨ ، الذريعةبالفارسية

ليلى ومجنون   
  )فاضل(ص بـ  المتخلّيخ المولى حسن الجمأالحاج مولى حسين 

  .٣٩٥: ١٨ ، الذريعةبالفارسية
 ليلى ومجنون   

   درويش أشرفيالحسين بن حسن المراغي الخيابان
  .٣٩٣: ١٨، الذريعة بالفارسية



٨٠--------------------------------   

ليلى ومجنون   
   ثنائيينحس

  .٣٩٢: ١٨ الذريعة، يةبالفارس
 ليلى ومجنون   

  يالميرزا حسين هدايت الطهران
  .٣٩٩: ١٨، الذريعة بالفارسية

 ليلى ومجنون   
  يبادآستر خضر شاه األ

  .٣٩٢: ١٨، الذريعة بالفارسية
ليلى ومجنون   

   ي بهشتيسليمان چلب
  .٢٧٧: ١٩، الذريعة بالتركية

 ليلى ومجنون   
  سو دائي

  .٣٩٣ :١٨، الذريعة يةبالترک
ليلى ومجنون   

  ي االصفهانيالمال شرف الدين حسن شفائ
  .٣٩٤: ١٨، الذريعة بالفارسية



-----------------------------------------٨١  

 ليلى ومجنون   
  انيگايپلگشعله ال

  .٣٩٤ :١٨ ، الذريعةبالفارسية
 ليلى ومجنون   

   ي الخيوشانيصاعد
  .٣٩٤ :١٨ ، الذريعةبالفارسية

 ليلى ومجنون   
  ي الساوجيصالح الدين صرف

  .٣٩٤: ١٨ ذريعة، البالفارسية
ليلى والمجنون   

  صالح عبد الصبور
  .ص١٢٨م، ١٩٨١بيروت، دار الشروق، 

  ليلى ومجنون  
  )هاتفى(ص بـ عبد اهللا المتخلّ

  .م، بالفارسية١٧٨٨بمبئ، 
 ليلى ومجنون   

  ي جامأحمدالمولى عبد الرحمان بن 
  .٣٩٢ :١٨ ، الذريعةبالفارسية



٨٢--------------------------------   

 ليلى ومجنون   
  ي الشيرازييدالمولى عبدي بيك نو

  .٣٩٥ :١٨ ، الذريعةبالفارسية
 ليلى ومجنون   

  ي شير الجغتائيمير علاأل
   .٣٩٥ :١٨ ، الذريعةبالتركية

 ليلى ومجنون   
  يعماد الالر

  .٣٩٥ :١٨ ، الذريعةبالفارسية
ليلى ومجنون   

  يعيسى نجات
   .٣٩٨ :١٨ ، الذريعةبالتركية

 ليلى ومجنون   
  ملك الشعراء ي خان صبا الكاشانيفتح عل

  .٣٩٤ :١٨ ، الذريعةبالفارسية
 ليلى ومجنون   

  يفيض
  .٣٩٥ :١٨ ، الذريعةبالفارسية



-----------------------------------------٨٣  

 ليلى ومجنون   
  ي الجنابذيالسيد الميرزا قاسم بن أمير سيد قاسم

  .٣٩٥ :١٨ ، الذريعةبالفارسية
 ليلى ومجنون   

  )يموج(ص بـ  المتخلّيقاسم خان البدخشان
  .٣٩٤ :١٨ ، الذريعةبالفارسية

 ليلى ومجنون   
  ي الكاشانيمثال

  .٣٩٦ :١٨ ، الذريعةبالفارسية
 ليلى ومجنون   

   يالمير محمد أمين الشهرستان ينروح األم
  .٣٩٣ :١٨ ، الذريعةبالفارسية

 ليلى ومجنون   
  يمحمد باقر بن حسن علي واثق الهمدان

  .٣٩٨ :١٨ ، الذريعةبالفارسية
ليلى ومجنون   

  )يفضول( بـ محمد بن سليمان المتخلص
  .٣٩٥ :١٨ ، الذريعةبالتركية



٨٤--------------------------------   

 ي ومجنونيلل  
  هوس الهندي محمد تقي

  .٣٩٩ :١٨ ، الذريعةباالردو
 ليلى ومجنون   

  )كاشف(ص بـ متخلّال محمد شريف بن شمس الدين يالمولى القاض
  .٣٩٦ :١٨ ، الذريعةبالفارسية

ليلى ومجنون   
  )ينام(بـ ص السيد محمد صادق الموسوى االصفهانى المتخلّ

  .٣٩٧: ١٨ ، الذريعة، بالفارسيةش .ه١٢٩٩بمبئ، 
 ليلى ومجنون   

   ي قاسميميرزا محمد قاسم گوناباد
  ضمن مجموعة

  مخطوط في مكتبة جامعة طهران
  .٢٣١: ١٥، الفهرس  بالفارسية

 ليلى ومجنون   
   ي ناصر البنگاليمحمد ناصر خان بن محمد سعيد خان الطباطبائ

  .٣٩٧ :١٨ ة، الذريعبالفارسية
 ليلى ومجنون   



-----------------------------------------٨٥  

  يمحمود بيك سالم التبريز
  .٣٩٣: ١٨، الذريعة بالفارسية

 ليلى ومجنون   
  يا مراد التسوجملّ

  .٣٩٦: ١٨، الذريعة بالفارسية
 ليلى ومجنون   

  يمقصود الشيراز
  .٣٩٦: ١٨، الذريعة بالفارسية

 ليلى ومجنون   
  ي الشيرازيمكتب

  .٣٩٧: ١٨، الذريعة بالفارسية
 ليلى ومجنون   

  ي التبريزي شقاقيمهد
  .٣٩٤: ١٨، الذريعة بالفارسية

ليلى ومجنون   
  .٣٩٣: ١٨، الذريعة ي الجغتائي سهيلأحمدالشيخ نظام الدين 

  ليلى ومجنون  
   ي الگنجوينظام

  .، بالفارسيةإيرانش، طبع في  .ه١٣٠٦بمبئ، 



٨٦--------------------------------   

 ليلى ومجنون   
   ينويد

  .٣٩٨: ١٨، الذريعة بالفارسية
لى ومجنون  لي  

   المولديبادآستر هاللى اال
  .٣٩٩: ١٨، الذريعة بالفارسية

 ليلى ومجنون   
  ي الكشميرييعقوب بن حسن عاص

  .٣٩٤: ١٨، الذريعة بالفارسية
 مجنون وليلى( ليلى ومجنون أو (  

  يأمير خسرو الدهلو
  .٣٩٢: ١٨، الذريعة بالفارسية

دبين العربي والفارسي ليلى والمجنون في األ  
  محمد غنيمي هالل. د

  .ص٢٨٠م، ١٩٨٠ = ه١٤٠٠بيروت، دار العودة، 
ليلى والمجهول   

  اقبال بركة
  .م١٩٨٣القاهرة، مكتبة غريب، 



-----------------------------------------٨٧  

 ليلة القبض على فاطمة   
  سكينة فؤاد 

  .م١٩٨٦القاهرة، المركز الفرنسي المصري للترجمة، 
 مادر  

  ييران أردشيمپ
ص، ٢٨٥،  ش .ه١٣٨٥ر،  ، طهران، منشورات آواي کال    ىاألولالطبعة  

  .يةبالفارس
 مأساة جميلة   

  عبد الرحمن الشرقاوي
  .ص٢٦٩م، ١٩٦٢القاهرة، دار المعارف، 

 ماه عسل   
   يلطيف راشد: ترجمة
  .ص، بالفارسية٧٩ش،  .ه١٣٧٤ى، قم، منشورات رؤوف، األولالطبعة 

بلقيس وسليمان ي مثنو   
  )صوفى(ص بـ  خان صاحب المتخلّأحمد

  .ص، بالفارسية٢٠٩ ،١٢٩٦كره، آ
ل اندامگ بهرام وي مثنو  

  يكاتبي الترشيز
  .١٣٠: ١٩، الذريعة بالفارسية



٨٨--------------------------------   

بهرام وناهيدي مثنو   
  ي الهمداني الكاشاني القميحيران

  .١٣١ :١٩، الذريعة بالفارسية
خسرو وشيريني مثنو   

  خان الجيو الهندى  صفآ
  .١٦٥ :١٩، الذريعة بالفارسية

خسرو وشيريني مثنو   
  يمير خسرو الدهلوأ

  .١٦٥ :١٩، الذريعة بالفارسية
 يرينمثنوي خسرو وش  

  يين جعفر القزوينزا قوام الديرالم
  .١٦٦ :١٩، الذريعة يةبالفارس

 يرينمثنوي خسرو وش  
   نجف آباديين حجت ناصر الدين ناصر الديدالس

  .١٦٩ :١٩، الذريعة يةبالفارس
خسرو وشيريني مثنو   

  مين مير جملهروح األ
  .١٦٦ :١٩، الذريعة بالفارسية



-----------------------------------------٨٩  

خسرو وشيريني مثنو   
  يسالم التبريز

  .١٦٩: ١٩، الذريعة بالفارسية
خسرو وشيريني مثنو   

  شاپور
  .١٦٧: ١٩، الذريعة بالفارسية

خسرو وشيريني مثنو   
  يالفتح جرعه التبريز أبو الميرزا شمس الدين

  .١٦٥: ١٩، الذريعة بالفارسية
خسرو وشيريني مثنو   

  يملآلب طا
  .١٦٧: ١٩، الذريعة بالفارسية

خسرو وشيريني مثنو   
  قانع 

  .١٦٨: ١٩، الذريعة بالفارسية
خسرو وشيريني مثنو   

  يبادآالدولت أكبر المير محمد 
  .١٦٥: ١٩، الذريعة بالفارسية



٩٠--------------------------------   

خسرو وشيريني مثنو   
  يمحمد جعفر نيريز

  ص ١٨٢ش،  .ه١٣٨٤شيراز، 
  .بالفارسية

ن خسرو وشيريي مثنو  
  الدشتيمحمد خان 

  .١٦٦: ١٩، الذريعة بالفارسية
خسرو وشيريني مثنو   

  ي كشميريمحمد محسن فان
  .١٦٧: ١٩، الذريعة بالفارسية

خسرو وشيريني مثنو   
  ي كاشانيمسيح

  .١٦٨: ١٩، الذريعة بالفارسية
خسرو وشيريني مثنو   

  ي مشهديالمولى ملك مشرق
  .١٦٨: ١٩، الذريعة بالفارسية

 ـ   إقصة الملك انوشروان و    (گرخليل زر  ي مثنو  امرأةعجابـه ب
  )جميلة



-----------------------------------------٩١  

  مؤلف مجهولال
  ضمن مجموعة

   .٣٦٦٩: ١٤، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية
دختر برهمن ي مثنو   

  اهللا ورديخان
  .١٧٤ :١٩، الذريعة بالفارسية

دختر نامه ي مثنو   
  يتائب تبريز

  .١٧٤: ١٩، الذريعة بالفارسية
سر برهمن پ دختر ويثنو م  

   خانينواب ميرزا هاد
  .١٧٤: ١٩، الذريعة بالفارسية

زيد وزينب ي مثنو   
  يبادآخضر شاه االستر 

  .١٩٧: ١٩، الذريعة بالفارسية
سليمان وبلقيس ي مثنو   

  ي الهنديأبو الفيض بن مبارك فيض
  .٢١١: ١٩، الذريعة بالفارسية



٩٢--------------------------------   

سليمان وبلقيس ي مثنو   
  يخان صاحب صوف

  .٢١١ :١٩، الذريعة بالفارسية
سليمان وبلقيس ي مثنو   

   يبادآنظام االستر 
  .٢١٢ :١٩، الذريعة بالفارسية

شيرين وخسرو ي مثنو   
   الحسينيعل أبو درويش أشرف مراغى

  .٢٣١ :١٩، الذريعة بالفارسية
شيرين وفرهادي مثنو   

٢٣٢: ١٩، الذريعة ةالماس، بالكردي  
شيرين وفرهاد ي مثنو   

  ي خونساريخضر
  .٢٣٢ :١٩، الذريعة بالفارسية

شيرين وفرهاد ي مثنو   
  يسليم

  .٢٣٣: ١٩، الذريعة بالفارسية
في قسمين ي فرخنامه فاطمي مثنو   



-----------------------------------------٩٣  

 خــان حكمــت نــاظم والقــسم الثــاني نظمــه  ي علــ نظمــه محــباألول
  الحكيم كاظم حاذق الملك

  .٢٥٦ :١٩، الذريعة بالفارسية
فرهاد وشيريني مثنو   

  يؤمن السندم
  .٢٥٨ :١٩، الذريعة بالفارسية

فرهاد وشيريني مثنو   
  ي همدانيوجد

  .٢٥٨ :١٩، الذريعة بالفارسية
ودختر ملكي قصه بابا كوهي مثنو   

  ي شرف التبريزيشرف الدين حسن الرام
  .٢٦٢ :١٩، الذريعة بالفارسية

ليلى ومجنوني مثنو   
   سندأحمدميرزا 

  .٢٧٦: ١٩، الذريعة بالفارسية
ليلى ومجنوني مثنو   

  يأحمد
  .٢٧٦: ١٩، الذريعة بالتركية



٩٤--------------------------------   

ليلى ومجنوني مثنو   
  تي التربيسيرأ

  .٢٧٦: ١٩، الذريعة بالفارسية
ليلى ومجنوني مثنو   

  يأشرف المراغ
  .٢٧٦: ١٩، الذريعة بالفارسية

ليلى ومجنوني مثنو   
  السيد حسن بن فتح اهللا 

  .٢٧٧: ١٩، الذريعة بالفارسية
ليلى ومجنون ي مثنو 

  داود
  .٢٧٧: ١٩، الذريعة بالفارسية

ليلى ومجنوني مثنو   
  )صاعد( بـالمتخلّص شاعر 

  .٢٧٨: ١٩، الذريعة بالفارسية
ليلى ومجنوني مثنو   

  ي شيرازي رضا تجليعل
  .٢٧٩: ١٩، الذريعة بالفارسية



-----------------------------------------٩٥  

نوروز وجمشيدي مثنو   
  صغرأ ي بن محمد بن عليصفهانأمحمد باقر رشحه 

  .٣٢٨: ١٩، الذريعة يةبالفارس
وامق وعذراي مثنو   

  ي بلخيأبو القاسم حسن عنصر
  .٣٣١: ١٩، الذريعة بالفارسية

وامق وعذراي مثنو   
  يسهيل

  .٣٣٠: ١٩، الذريعة بالفارسية
وامق وعذراي مثنو   

  ي جرجانيفصيح
  .٣٣١: ١٩، الذريعة بالفارسية

وامق وعذراي مثنو   
  يقتيل

  .٣٣١: ١٩، الذريعة بالفارسية
وامق وعذراي مثنو   

  ي اصفهانيكمال الدين حسين ضمير
  .٣٣١: ١٩، الذريعة بالفارسية



٩٦--------------------------------   

وامق وعذراي مثنو   
  ي شيرازي قزوينيمحمد حسين حسين

  .٣٣٠ :١٩، الذريعة بالفارسية
وامق وعذراي مثنو   

  ي اصفهاني ناميالميرزا محمد صادق منش
  .٣٣١: ١٩، الذريعة بالفارسية

ليخا يوسف وزي مثنو  
  يجمال الدين محمد السياح پير جمال اردستان

  .٣٤٥: ١٩، الذريعة بالفارسية
يوسف وزليخاي مثنو   

  همايون ميرزا حشمت القاجار
  .٣٤٥: ١٩، الذريعة بالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   
   يص بحمدحمد اهللا ابن شمس الدين محمد المتخلّ

  .٣٤٥: ١٩، الذريعة بالتركية
خا يوسف وزليي مثنو  

   يخطائ
  .٣٤٦: ١٩، الذريعة بالتركية



-----------------------------------------٩٧  

يوسف وزليخاي مثنو   
   ميرزا دولتي جنگيگرضا ب

  .٣٤٦ :١٩، الذريعة بالفارسية
يوسف وزليخاي مثنو   

  يسام
  .٣٤٦ :١٩، الذريعة بالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   
  يانيگشعله كلپا
  .٣٤٧ :١٩، الذريعة بالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   
  )ينشمس الد (يمان ابن كمال باشا بن سلأحمد 
  .٣٤٥ :١٩، الذريعة بالتركية 
يوسف وزليخاي مثنو   

  شمس شاعر شمس الدوله طغان شاه
  .٣٤٧ :١٩، الذريعة بالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   
  يشوكت شيراز

  .٣٤٧: ١٩، الذريعة بالفارسية



٩٨--------------------------------   

يوسف وزليخاي مثنو   
  يشهاب الدين عمعق بخار

  .٣٤٧: ١٩ ، الذريعةبالفارسية
يوسف وزليخا ي مثنو   

  .٣٤٧: ١٩، الذريعة يالميرزا عبد اهللا خان شهاب الترشيز
يوسف وزليخا ي مثنو   

  يالبغداد) عبد الجليل(عبد الدليل 
  .٣٤٨: ١٩، الذريعة بالتركية

يوسف وزليخاي مثنو   
  يمال فرخ حسين ناظم هرو

  .٣٤٧: ١٩، الذريعة بالفارسية
يوسف وزليخاي مثنو   

  ي طوسيم فردوسيحكال
  .٣٤٧: ١٩، الذريعة بالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   
   خاورى شيرازىيميرزا فضل اهللا حسين

  .٣٤٦: ١٩، الذريعة بالفارسية
يوسف وزليخاي مثنو   



-----------------------------------------٩٩  

   ي بدخشانيقاسم خان موج
  .٣٤٨: ١٩، الذريعة بالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   
  يدلگذر بي آيلطف عل
  .٣٤٤: ١٩ة ، الذريعبالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   
  ي شعله اصفهانيسيد محمد حكيم اله

  .٣٤٦: ١٩، الذريعة بالفارسية
يوسف وزليخاي مثنو   

  ي اصفهانيميرزا محمد صادق نام
  .٣٤٩: ١٩، الذريعة بالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   
   يمحمود بيگ سالم تبريز

  .٣٤٦: ١٩، الذريعة بالفارسية
خا يوسف وزليي مثنو  

  يمسعود قم
  .٣٤٨: ١٩، الذريعة بالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   



١٠٠------------------------------   

  يمقبول اهللا شير خان مسعود دهلو
  .٣٤٨: ١٩، الذريعة بالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   
   بن شمس الدين محمد يمقيم طهران

  .٣٤٨: ١٩، الذريعة بالفارسية
يوسف وزليخاي مثنو   

  يمقيم قزوين
  .٣٤٨: ١٩، الذريعة بالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   
  يانيگناظم گلپا
  .٣٤٩: ١٩، الذريعة بالفارسية

يوسف وزليخاي مثنو   
  يحيى بيگ

  .٣٤٩: ١٩، الذريعة بالتركية
 المجالس الحسينية النسائية   

  عالية مكي 
  .ص١٢٨م، ٢٠٠٢ = ه١٤٢٣ى، بيروت، مؤسسة البالغ، األولالطبعة 

مستلقية امرأةد  مجر   



---------------------------------------١٠١  

  سعدية مفرح 
  .م١٩٩٩شق، المدى، دم
 مجموعة قصص نسائية   

  مجموعه من الكاتبات
  ، نوال السعداويسهير القلماوي: تقديم

  .م١٩٨٨ العربية، المرأةالقاهرة، دار تضامن 
 المجموعة القصصية الكاملة   

  بنت الهدىالشهيدة 
  . مجلدات٣بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 

 مجنون عامر وليلى العامرية   
   البايجي تربتيمحمد

  . ه١٢٨٢طهران، 
 شعر( مجنون عامر وليلى العامرية(  

  .ص، بالفارسية٦٨، ه١٢٧٣تبريز، 
ت وتالش  محب  

   فرج زاده-ف
  .ص، بالفارسية١٤ش،  .ه١٣٧٤طهران، 

س درباره زن  مخم  



١٠٢------------------------------   

  قاسم 
  ضمن مجموعة

  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية
ر گ ديي مدرسه ا..  

  بازرگان زهرا . د
مــين فــي  بــاء والمعلّاآللجنــة ى، طهــران، منــشورات  األولــالطبعــة 

  .ص، بالفارسية٢٦٧ش،  .ه١٣٧٦، إيرانية، يرانية اإلاإلسالمالجمهورية 
 غير واقعية امرأة مذكرات   

  سحر خليفة 
  .م١٩٩٢الطبعة الثانية، بيروت، دار االداب، 

مذكرات إنجي أفالطون   
  إنجي أفالطون

   خيال سعيد: اعداد
  .م١٩٩٣ى، القاهرة، الكويت، دار سعاد الصباح، األولالطبعة 

ة مذكرات ضر  
  نوال مصطفى 

  .م١٩٩٤القاهرة، مركز الراية للنشر، 
 ّرات طبيبةمذك  



---------------------------------------١٠٣  

    نوال السعداوي
  .ص ١١٠م، ١٩٨٠ة، بيروت، دار اآلداب، لثالطبعة الثا

 سمها سعادا مذكرات طفلة  
  نوال السعداوي

  .م١٩٩٤
رات فتاة عاقلة  مذك  

  سيمون بوفوار
   المغربي إبراهيم: ترجمة

  .ص٣٣٢م، ١٩٥٩بيروت، دار النشر المتحدة، 
مذكرات مدام اسكويث   

  مدام اسكويث
  منيرة هانم صبري: ترجمة

  .القاهرة، مطبعة أمين هندية
 ةمذكّرات وصيفة مصري   

  زينب محمد
  امل فريد محمود ك  البهيدي،أحمدمحمد : وضعها في قالب روائي
  .م١٩٢٧القاهرة، دار المعارف، 

 نموذج في الرواية العربية الحديثة  اإلالمرأة  



١٠٤------------------------------   

  شمس الدين موسى 
  .م١٩٨٥القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 ناجي وعلي محمود طه إبراهيم بين الشاعرين المرأة   
   زيدأحمدالقطب يوسف 

  .م١٩٨٠ كلية اللغة العربية،-جامعة القاهرة
 مثال الشعبية  العربية في األالمرأة  

  .رفعت رؤوف البزركان: جمع وتنسيق وشرح
 فارس الشدياقأحمد عند المرأة   

  فيكتورين فكتور خوري
  .م١٩٧١بيروت، الجامعة اللبنانية، 

 اإلسالم عند شعراء صدر المرأة  
  حسني عبد الجليل يوسف

  .م١٩٩٨القاهرة، الدار الثـقافية للنشر، 
 خر الوجه والوجه اآلاإلسالم عند شعراء صدر رأةالم  

  حسنى عبد الجليل يوسف. د
ــة  ــالطبع ــشر،   األول ـــقافية للن ــدار الث ــاهرة، ال م، ١٩٩٨ = ه١٤١٨ى، الق

  .ص١٢٦
 رسالة علمية(ء ى في أدب بنت الشاطالمرأة(  



---------------------------------------١٠٥  

   أحمدزكريا علي 
  .م١٩٩٣لسن، كلية األ-جامعة عين شمس

 دب الجاهلي في األالمرأة  
  صام السيوفيع

  .م١٩٩١بيروت، دار الفكر اللبناني، 
 دب العصر العباسيأ في المرأة  

  واجدة مجيد االطرقجي
  .ص٤٩٣م، ١٩٨١بغداد، دار الرشيد، 

 اد  في أدب العقّالمرأة  
   سيد محمد أحمد

  .الجزائر، مطبعة الشعب
 رسالة ماجستير(اد  في أدب العقّالمرأة(  

   الديريأحمدفهمي محمد 
  .م١٩٨٠كلية اللغة العربية، -ة القاهرة جامع
 في أعمال غسان كنفانيالمرأة   

اد حنان عو  
  .م١٩٨٩، ٢٣ العدد )بغداد (مجلة الكاتب العربي

 في ألف ليلة وليلة المرأة   



١٠٦------------------------------   

  هيام علي حماد
  .م١٩٨٩القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، 

 في ثالثية نجيبالمرأة   
  نور شريف

  .٦ ،٤،٥، المجلد السابع،اإلعالم وزارة )الكويت(مجلة عالم الفكر 
 دباء في حياة الشعراء واألالمرأة  

  حديوي حالوة
  .م١٩٩٤القاهرة، دار االمين للنشر والتوزيع، 

 في الحياة وشعر الجواهريالمرأة   
  ديب علي حسن

ــشق   ــة، دم ــة الثاني ــشر،    -الطبع ــات والن ــفحات للدراس ــوريا، دارص  س
  .ص٢٧٢م، ٢٠٠٧
 ة وشعر العصر األموي في حياالمرأة  

  مهجة محمد كامل درويش
  .م١٩٨٦القاهرة، المطبعة الفنية الحديثة، 

 في روايات سحر خليفة المرأة   
  ماجدة حمود . د

  دمشق، وزارة الثـقافة 
  .م١٩٩٤، ٣٧٣مجلة المعرفة، العدد 



---------------------------------------١٠٧  

 رسالة ماجستير( في روايات محمد عبد الحليم عبد اهللا المرأة(  
  زينب جوهر كيم 

  .م١٩٩٤داب،امعة القاهرة كلية اآلج
 في الرواية الفلسطينية المرأة   

  حسان رشاد الشامي. د
  . ص٣٢٥م، ١٩٩٨دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 

 رسالة ماجستير( في رواية النفس المسحورة لرومان روالن المرأة(  
  كوثر عبد السالم

  .م١٩٥٥داب، كلية اآل-جامعة القاهرة
 شعر ابن الرومي في المرأة  

  مصطفى حسين عناية 
  .م١٩٩٨، نشر المؤلفالقاهرة، 

 المرأةي في شعر أبي العالء المعر  
  عفيفة الحصي 

  .م١٩٨١دمشق، منشورات االتحاد العالم لنساء سوريا، 
 في شعر األعشى المرأة   

  عبد العزيز النبوي
  .م١٩٨٧القاهرة، دار الصدر لخدمات الطباعة، 



١٠٨------------------------------   

 الشافعي( مام ر اإل في شعالمرأة(  
   فضل شبلونأحمد

/ ١( = )ه١٤٠٦/ ٤( ٤، السنة الحاديـة عـشر، العـدد         اإلسالممجلة منار   
  .١٠٤ ص )م١٩٨٦
 في شعر البحتريالمرأة   

   صادقي أحمدنعمات 
  .م١٩٦٢القاهرة، دار المعارف، 

 في الشعر الجاهليالمرأة   
   محمد الحوفيأحمد

  .ص٧٤٠م، ١٩٦٣لفكر العربي، الطبعة الثانية، القاهرة، دار ا
 في الشعر الجاهليالمرأة   

  علي الهاشمي
  .م١٩٦٠بغداد، مطبعة المعارف، 

 رسالة ماجستير( في الشعر السعودي الحديث المرأة(  
  لطيفة عبد العزيز عبد اهللا المخضوب

 اللغـة العربيـة،     - التربيـة للبنـات بالريـاض      ،الرئاسة العامة لتعليم البنات   
  . ه١٤٠٧
 في الشعر العراقي الحديثلمرأةا   



---------------------------------------١٠٩  

   فياض المفرجيأحمد
  .ص٩٦م، ١٩٥٨بغداد، مطبعة الجامعة، 

 رسـالة  ( ١٩٦٠ -١٩٠٠ في الشعر العراقي الحديث من    المرأة
  )دكتوراه

  عربية توفيق الزم
  .ص٤٣٩م، ١٩٨٣داب،  كلية اآل- جامعة بغداد ،بغداد
 تيررسالة ماجس( في شعر القرن الثاني الهجري المرأة(  

   عبدهإسماعيلحسين 
  م١٩٨٢داب،  كلية اآل-جامعة االسكندرية

  .٣٧٧ ص)م١١/١٩٨٢، ١٠ (٣مجلة عالم الكتب، المجلد الثالث، العدد 
 في شعريالمرأة   

  سليمان العيسى
  .ص٦٠٣م، ١٩٩٨ظبي، المجمع الثـقافي،  أبو ى،األولالطبعة 

 في القصة العراقية المرأة   
  شجاع مسلم العاني

  .ص١٥٨م، ١٩٧٢ = ه١٣٩٢، اإلعالم، وزارة بغداد
 م١٩٧٠ -١٩٢٥ في القصة الكردية خالل المرأة  

  صباح غالب 
  .ص٣٤٣م، ١٩٧٩بغداد، دار الحرية، 



١١٠------------------------------   

 في كتاباتهاالمرأة   
   جاسم الحميديأحمد

  .م١٩٨٦ء، ىدمشق، دار ابن هان
 المرأة في المالحم الشعبية، في محور عن المرأة   

  محمد رجب النجار
  .٦،٥،٤، المجلد السابع، اإلعالم وزارة )الكويت(جلة عالم الفكر م
 رسالة ماجستير( في نثر العقاد المرأة(  

   سيد محمدأحمد
  .م١٩٧٠ كلية دار العلوم، -جامعة القاهرة

 في وجدان الشاعر العربيالمرأة   
  السعيد محمود عبد اهللا 
  م١٩٩٥القاهرة، دار المعارف، 

 راء في وحي الشعالمرأة  
  عيسى سايا

  ص٩٢بيروت، دار الثـقافة ، 
 والتحرر واالبداع المرأة   

  خالدة سعيد
  .م١٩٩١الدار البيضاء، نشر الفنك، 



---------------------------------------١١١  

 والحـب   المـرأة  يتضمن فصوالً وبحوثاً عن      - والحب المرأة 
  بقلم طائفة من كبار الكتاب االدباء

  ص١٢٨م، ١٩٣٤القاهرة، دار الهالل، 
 ابنا المعاصرين  والحب في حياة كتالمرأة  

  نور الجنديأ
  ص١٤٢م، ١٩٥٥القاهرة، دار االعتصام، 

 والشعرالمرأة   
  نقوال فياض افندي

  ص٢٥م، ١٩٠٤بيروت، المطبعة العمومية، 
 والكتابة المرأة   

  رشيدة بن مسعود
  م١٩٩٤الدار البيضاء، منشورات افريقيا الشرق، 

 والكتابة المرأة   
  صافيناز كاظم
القاهرة، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، العـدد المائـة         مجلة القاهرة،   

  م١٩٩٣وثالثة وعشرون، فبراير، 
) المرأةالزهاوي و(و)  والوطنالمرأة(  

  عبد الرحمن الشهبندر



١١٢------------------------------   

  عمال الكاملة األ: في
  محمد كامل الخطيب: تحقيق

  ٤٩٤ -٤٩١، ٤٢٨ -٤٢٣المجلد الثالث، ص 
مريم النور   

  رجاء نعمة 
  م١٩٩٥داب، بيروت، دار اال

مريمة والرحيل   
  رضوى عاشور

  م١٩٩٥القاهرة، دار الهالل، 
  دراسة حول الدور الحيوي للـشعر وتحليـل        :  مشاعر محجبة

  والد عليأ في مجتمع المرأةدور 
  لغد أبو ليلى

   جرادات أحمد: ترجمة
  م١٩٩٥ العربية، المرأة دار -القاهرة، نور

 ربي القديم في الشعر العالمرأة مشاهدة عن حياة  
  كمال اليازجي

، ٩، والجـزء  ٢٩ ص )م٨/١٩٤٤ (٨ديب، السنة الثالثة، الجـزء     مجلة األ 
  ٢٢ ص )م٩/١٩٤٤(
  مصرية  



---------------------------------------١١٣  

  سعد أفوزية 
  م١٩٩٧القاهرة، دار الهالل، 

رواية - مصرية في ربوع الشام   
  أماني فريد

  م١٩٤٨القاهرة، مطبعة العلوم، 
باء معادن النساء في آراء المفكرين واالد  

  سيد صديق عبد الفتاح
ــة  ــالطبع ــشر،   األول ــاب للن ــز الكت ــاهرة، مرك م، ٢٠٠٠ = ه١٤٢٠ى، الق

  .ص٣٨٩
العزيزامرأة المعجزة الكبرى و   

  أمينة الصاوي
  م١٩٨٤القاهرة، مكتبة مصر، 

  ماجستير(ي اإلسالم في الشعر الجاهلي والمرأةمظاهر جمال(  
  فائزة ناجي السعدون

  .م١٩٦٩جامعة بغداد، 
  مفارقات نسائية  

  عبد العظيم رمضان. د
  ٣٦م، ص ١٩٩٦/ ٨/ ٢، األهرامجريدة 



١١٤------------------------------   

 مكائد النساء في بالد القياصرة   
  بول وينير

  ص٢٤٤القاهرة، دار الكاتب العربي، 
مالقات در بيمارستان   

  بنت الهدى 
   يمحسن عابد: ترجمة

ــالطبعــة  ي للطباعــة اإلســالم اإلعــالمى، طهــران، مركــز منظمــة  األول
  .ص، بالفارسية١٢٥ش،  .ه١٣٧٥النشر، و
 أنوثة االبداع وابداع االنوثة( ملف(  

  مجموعة مؤلفين 
مجلة القاهرة، القاهرة، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، العـدد المائـة           

  م١٩٩٥والسادس واالربعون، يناير 
 سالم إ ملكه  

   زيدان يجرج
   گنج دانش يموزگار شيرازآحبيب اهللا : ترجمة
  .ص، بالفارسية١٨٤ش،  .ه١٢٩٨، طهران

 ياإلسالم الممرضة في التراث العربي  
  الحاج قاسم محمد 

مجلة آفاق الثـقافة والتراث، االمارات، مركز محمد الماجـد للتـراث،      
  م١٩٩٦سبتمبر  = ه١٤١٧السنة الرابعة، العدد الرابع عشر، ربيع الثاني 



---------------------------------------١١٥  

 من أول نظرة   
  نيس منصورأ

  ص٢٨٤م، ١٩٧٠ القاهرة، دار الشعب،
 المرأة من حلو الكالم في   

  السيد شلبي
  ص١٥٩م، ١٩٧٣بيروت، دار الجيل، 

 من قصص النساء   
   عيسى أحمدعبده غالب 

  ص٧١م، ١٩٨٧بيروت، دار الجيل، 
 في شعر الحرب عند العربالمرأة من مواقف   

  حسين محسن غرب
  ١٢١ -١٤٤ ص م،١٩٨١، العدد العاشر، آذار )البصرة(مجلة كلية االداب، 

المرأةقضية ١ج .جنبية في االدب العربي الحديث  المؤثرات األ   
  لويس عوض

  .م١٩٦٦القاهرة، دار المعرفة، 
 وأروع ما كتب فيهاالمرأة نزار شاعر   

  مجدي كامل
  م١٩٩٤، اإلعالمالقاهرة، مركز الراية للنشر و



١١٦------------------------------   

 نساء بال أقنعة   
  فتحية العسال

  م١٩٩٩لعامة للكتاب، القاهرة، الهيئة المصرية ا
دب، في الغناء، في الحرب، في الكهانة  النساء العربيات في األ  

  كرم البستاني
  ص٢٢٢م، ١٩٦٤بيروت، دار صادر، 

 قصص قصيرة( نساء عند خط االستواء(  
   حفنيأحمدزينب 

  م١٩٩٨القاهرة، دار الشروق، 
دب  النساء في األ  

  جورج كروترز
  طالل مظهر: ترجمة

  .ص١٤٤م، ١٩٦١ مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،
نبياء نساء في حياة األ  

  محمد علي قطب
  م١٩٩٦القاهرة، دار الفكر العربي، 

 توفيق الحكيمالمرأة نساء في حياة عدو   
  محمد السيد شوشة 

  م١٩٨٧القاهرة، مؤسسة أخبار اليوم، 



---------------------------------------١١٧  

قصص ولوحات واقعية - نساء في المحاكم   
  نعيم عطية 
  .ص١٢٦م، ١٩٨٠ار المعارف، القاهرة، د

النساء الكبيرة   
  يحمزه بن عل

  ضمن مجموعه 
  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

النساء لهن أسنان بيضاء   
  احسان عبد القدوس

  م١٩٦٩القاهرة، مؤسسة أخبار اليوم، 
نساء مسلمات، شاعرات، أديبات، مصلحات   

  محمد بهي الدين سالم
  م١٩٩٩ر التعاون للطبع والنشر، القاهرة، مؤسسة دا

دب والسياسة واصالح المجتمع نساء ورجال في األ  
  الدكتورة ليلى الصباغ

  ص١٩٢م، ١٩٩٥ى، دمشق، إشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع، األولالطبعة 
 امرأة نصف!!   

   الحفناويإيمان
  م١٩٩٩/ ٢/ ٢٠مجلة حواء، 



١١٨------------------------------   

 قصص قصيرة (امرأة نصف(  
  نعمات البحيري

  .م١٩٨٣القاهرة، دار الثـقافة العربية للطباعة، 
نقطة الدم   

  أجاتا كريستي
  عمر عبد العزيز أمين : ترجمة

  .ص١٩١الطبعة الثانية، بيروت، المكتبة الثـقافية، 
 ي به دنياي خاقانيهگان  

  معصومه معدن كن
  .ش، بالفارسية .ه١٣٧٥ى، طهران، مركز النشر الجامعي، األولالطبعة 

شدني راب نهايت   
  فرح السادات شريفى 

ش،  .ه١٣٧٧ى، طهران، مؤسـسة راسـتان الثــقافية للنـشر،           األولالطبعة  
  .ص، بالفارسية٧٧
ناتمامي نيمه ها   

  ز رابعه تا فروغأنگرشى نو در شعر زنان 
  پوران فرخزاد 

ــالطبعــة  ص، ٣٦٧ش،  .ه١٣٨٠ى، طهــران، كتابــسراى تنــديس، األول
  .بالفارسية



---------------------------------------١١٩  

 وامق وعذرا   
   إبراهيم ميرزا يظهير كرمان

  .بالفارسية
 وامق وعذرا   

  يرفعت شيروان
  .بالفارسية

 وامق وعذرا   
   ييعقوب صرف

  .ص، بالفارسية١٣٩م، ١٨٨٩لكهنو، 
وأورق الشجر   

  مي الحسيني
  ص٩٥م، ١٩٨٧ = ه١٤٠٧ى، دار البالغة، األولالطبعة 

 الوجه الثالث للمرأة   
  باسم عبد الحميد حمودي

  ص١٦٠م، ١٩٧٣نية، مطبعة الديوانية، الديوا
 العراقية في الثالثيناتالمرأة قصة تصور مأساة - وحيدة   

  موسى محمود الشابندر
  ) علوان او شرارة-نشر بتوقيع مستعار(م، ١٩٣٠بغداد، 
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 وداع   
  الكساندرا ريپلي 

  پروين اديب: ترجمة
ص، ٤٩١ش،  .ه١٣٧٦ى، طهــران، منــشورات حكايــت، األولــالطبعــة 

  .الفارسيةب
وفرغ عطرها   

  سعاد شلش
  م١٩٩٤القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 ،خاطئة، رجعة فرعونامرأة وقود الغضب   
  عائشة عبد الرحمن

  م١٩٨٦القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
والعزاء للسيدات   

  كاتيا ثابت
  م١٩٧٩القاهرة، دار الهالل، 

 هبة   
   عباسسكينة عبد العزيز

 .م١٩٧٦القاهرة، دار الشروق، 

 ولد زن  



---------------------------------------١٢١  

  كورش كرم پور 
ــالطبعــة  ــشورات الجــورد،  األول ص، ١٠٦ش،  .ه١٣٨٠ى، أهــواز، من

  .بالفارسية
 قصص( هذا النوع من النساء(  

  زينب صادق
  م١٩٨٢القاهرة، مكتبة غريب، 

ب(السيدة  إلى  هوامش(  
  عالية ممدوح

  بيروت، دار االداب
الكتابة، والهامشالمرأةفي : ف الهوية واالختال ،  

  محمد نور الدين افاية
  الدار البيضاء، افريقيا الشرق

هي في عيونهم   
  اقبال بركة 

  م١٩٩٦القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ندلس يا اخت األ  

  عبد العلي الوزاني
م، ص  ١٩٨٢/ ١مجلة المناهل، السنة التاسعة، العدد الثاني والعشرون،        

٣٠٤ -٢٦٤  
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منظومة ( يوسف وزليخا(  
  گدليآذر البي

  .٢٩٨ :٢٥، الذريعة بالفارسية
منظومة ( يوسف وزليخا(  

  أبو المؤيد البلخي
  .٢٩٨: ٢٥، الذريعة بالفارسية

منظومة ( يوسف وزليخا(  
  بختياري
  .٢٩٨: ٢٥، الذريعة بالفارسية

منظومة ( يوسف وزليخا(  
   جمال اردستانييرپ

  .٢٩٩ :٢٥ة ، الذريعيةبالفارس
منظومة ( يوسف وزليخا(  

  جامي
  .٢٩٨: ٢٥، الذريعة بالفارسية

منظومة ( يوسف وزليخا(  
  جوهري تبريزي

  .٢٩٩: ٢٥، الذريعة بالفارسية



---------------------------------------١٢٣  

منظومة ( يوسف وزليخا(  
  حشمت قاجار

  .٢٩٩: ٢٥، الذريعة بالفارسية
منظومة ( يوسف وزليخا(  

  خاوري
  .٢٩٨: ٢٥، الذريعة بالفارسية

منظومة ( وزليخا يوسف(  
  سالم تبريزي

  .٢٩٨: ٢٥، الذريعة بالفارسية
منظومة ( يوسف وزليخا(  

  سليمان حيم
  .ص، بالفارسية٦٦م، ١٩٢٩= ش  .ه ١٣٠٧طهران، 

منظومة ( يوسف وزليخا(  
  شاهين يهودى

  في ضمن مجموعة
  .٥٨: ١٨، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

ةمنظوم ( يوسف وزليخا(  
  شعله اصفهاني

  .٢٩٩: ٢٥، الذريعة بالفارسية



١٢٤------------------------------   

منظومة ( يوسف وزليخا(  
  شوكت شيرازي

  .٢٩٩: ٢٥، الذريعة بالفارسية
منظومة ( يوسف وزليخا(  

  شهاب الترشيزى
  .٢٩٩: ٢٥، الذريعة بالفارسية

منظومة ( يوسف وزليخا(  
  عطائى

  في ضمن مجموعة 
  .٧٤: ١٨لفهرس ، امخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

منظومة ( يوسف وزليخا(  
  يقال أنّه تأليف عطائى

  في ضمن مجموعة 
  .١٣٥: ١٧، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالتركية

منظومة ( يوسف وزليخا(  
  عمعق البخارى

  .٢٩٨: ٢٥، الذريعة بالفارسية
منظومة ( يوسف وزليخا(  



---------------------------------------١٢٥  

  فردوسى
  .٢٩٨: ٢٥، الذريعة بالفارسية

منظومة ( وزليخا يوسف(  
   الكاتب اليزدىأحمدمحمد حسين بن 

  .٣٠٠: ٢٥، الذريعة بالفارسية
منظومة ( يوسف وزليخا(  

  مسعود قمى
  .٢٩٨: ٢٥، الذريعة بالفارسية

منظومة ( يوسف وزليخا(  
  معصوم صفوى ولعلّه اإلصفهانى

  .٢٩٨: ٢٥، الذريعة بالفارسية
منظومة ( يوسف وزليخا(  

  مقيم قزوينى
  .٢٩٨: ٢٥، الذريعة ارسيةبالف
منظومة ( يوسف وزليخا(  

  موجى بدخشانى
  .٢٩٨: ٢٥، الذريعة بالفارسية

منظومة ( يوسف وزليخا(  



١٢٦------------------------------   

  يانيگگلپاناظم ال
  ٢٩٨ :٢٥، الذريعة يةبالفارس

منظومة ( يوسف وزليخا(  
  ناظم هروى

  في ضمن مجموعة
  .٤٤٣: ١٧، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

شعر مثنوى ( يوسف وزليخا(  
  مؤلف مجهولال

  ضمن مجموعة
  .٦٦: ١٦، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران

  

 اإلسالم في المرأة أحوال   
  منصورة فهمي

  رفيدة مقدادي: ترجمة
  .م١٩٩٧ى، كولونيا، منشورات الجمل، األولالطبعة 

 أختاه أملتها األي  



---------------------------------------١٢٧  

   بدويأحمد
  .ص٢٢٢م، ١٩٨٠مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 اإلسالم في المرأة استقالل  
  حرب الغزالي 

  .ص٢٦٧م، ١٩٨٥القاهرة، دار المستقبل العربي، 
ًاستوصوا بالنساء خيرا   

  رؤوف شلبي
  .ص١٢٨م، ١٩٧٩بيروت، المكتبة العصرية، 

ًاستوصوا بالنساء خيرا   
  عبد العزيز بن باز

  .١١٧، ص ٣١ية، العدد اإلسالممجلة البحوث 
 المرأة صف اإلسالم   

  عبد الغني عوض الراجحي. د
  .م١٩٧٨ية، مارس اإلسالمالقاهرة، المجلس االعلى للشؤون 

 تازهيسالم، زن وجستارإ   
  سيد محمد حسين فضل اهللا 

  يمجيد مراد: ترجمة
  .ص، بالفارسية ٢٨٨ى، قم، منشورات بوستان كتاب قم، األولالطبعة 



١٢٨------------------------------   

 السياسيةأةالمر وحقوق اإلسالم   
  رعد كامل الحيالي

  .ص١٣٦م، ١٩٩٩ى، طنطا، دار البشير للثـقافة والعلوم، األولالطبعة 
 وخطر النساءاإلسالم   

  ماري مونتاگو
   شاون، آنه ماري موالنييرپ: ترجمة

  .يةص، بالفرنس٢٥٣، يسمنشورات دکووت، پار
 المرأة وقضايا اإلسالم   

   النعمةإبراهيم
  .ص٩٥م، ١٩٨٠مهورية، الموصل، مطابع الج

 المرأة وقضايا اإلسالم   
  زينب رضوان. د

  .م١٩٨٨القاهرة، 
 المعاصرة المرأة وقضايا اإلسالم   

  البهي الخولي 
م، ٢٠٠٠ = ه١٤٢٠ى، طنطا، دار البـشير للثــقافة والعلـوم،          األولالطبعة  

  .ص٢٤٧
 المرأة واإلسالم  



---------------------------------------١٢٩  

   شيملين مارآ
   .ص، بالفرنسية٣٢٠لبين ميشل، آى، پاريس، منشورات األولالطبعة 

 المرأة واإلسالم   
   علي مصطفى النشارإبراهيم

  .ص٢٣٦م، ١٩٨٧ية، األزهرالقاهرة، مكتبة الكليات 
 المرأة واإلسالم   

   شلبيأحمد
  .م١٩٨٨القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 

 المرأة واإلسالم   
   دانه الفليح،اقبال المسلم

  .ص٣٨م، ١٩٨١الكويت، الدار السلفية، 
 المرأة واإلسالم   

   الشيخ جعفر النقدي 
، ه١٣٧٤ الطبعــة الثانيــة، النجــف االشــرف، مطبعــة الغــري الحديثــة،  

  .ص٨٤
 المرأة واإلسالم   

  حسين عيسى 
  .بيروت، دار التيار الجديد
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 المرأة واإلسالم   
  خالد شادر

  .٤١٤ ص )م١/١٩٣٣( ٨مجلة الهداية، السنة الخامسة، العدد 
 المرأة وسالماإل   

  خديجة صبار
  .م١٩٩٢الدار البيضاء، افريقيا الشرق، 

 المرأة واإلسالم   
  زهور الزرقاء

  .م١٩٨٣، ١٢جامعة القرويين، العدد  -مجلة كلية الشريعة 
 المرأة واإلسالم   

  سعيد االفغاني 
  .ص١٣٢م، ١٩٦٤الطبعة الثانية، دار الفكر، 

 المرأة واإلسالم   
  عبد اهللا كنون

ــث  / ــة البع ــالممجل ــث، العــدد   اإلس ــد الثال  = )ه٣/١٤٠٦(٦ي، المجل
  .١٥ ص )م١١/١٩٨٥و١٠(
 المرأة واإلسالم   

  عقيلة البجالت
  .م١٩٦١، ٨، شهرية، العدداإلسالملواء 



---------------------------------------١٣١  

 المرأة واإلسالم   
  محمد متولي الشعراوي

/ ٥( ٥، المجلــد العاشــر، العــدد )القــاهرة(ي اإلســالممجلــة التــصوف 
  .١٤ ص )م١٩٨٨/ ٦( ٦العدد ، و١٤ ص )م١٩٨٨
 بين العقيدة والحركةالمرأة واإلسالم   

   صادق سعد أحمد
  .١٧٢ ص )م١٩٧٨ /١١( ٤ى، العدداألولمجلة المستقبل العربي، السنة 

 قضايانا إلى  الجديدة مدخلالمرأة واإلسالم  
  بنت الشاطئ. د

  .م١٩٩٧/ ١١/ ١١، األهرامجريدة 
 عبده في رأي محمدالمرأة واإلسالم   

  محمد عمارة 
  .ص٢٢٠٠م، ١٩٨٠الطبعة الثالثة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 المرأة ومكانة اإلسالم   
  محمد عبد الحليم مرسي

  .م١٩٩٧الرياض، مكتبة العبيكان، 
 ونظرته السامية للمرأة اإلسالم   

  عمر التلمساني
  .م١٩٩٤ية، اإلسالمالقاهرة، دار التوزيع والنشر 
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 والوضع االجتماعي للمرأةاإلسالم   
  البهي الخولي
  .١٢ ص )م٩/١٩٦٧ (٣ي، السنة الثالثة، العدد اإلسالممجلة الوعي 

 المرأة يربي اإلسالم   
  أبو بكر الجزائري

  . ه١٤٠٧/ ٤و٣ الهند، -نشرة الجامعة السلفية، بنارس
 شبه ها ثم تتمرد لتت   ص بميزاتها وخصائ  المرأة يرفع مكانة    اإلسالم

  فتغير خلق اهللا .. ل ابالرج
  محمد بن سعد الشويعر

  .٢٧ ص )م١٩٨٨/ ٦( ٢تصام، المجلد الخامس، العدد عمجلة اال
 اإلسالم١ (المرأةون وي(  

  محمد سليم العوا. د
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٦جريدة االسبوع، 

 اإلسالم٣ (المرأةون وي(  
  محمد سليم العوا. د

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٣٠جريدة االسبوع، 
 اإلسالممشروع االضطهاد : المرأةون وي  

  شكري لطيف
  .ص١٢٥م، ١٩٨٨الطبعة الثانية، تونس، بيرم للنشر، 
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شخصيت وكرامت زن+ي امام خمين ،  
  يمحمود لطيف

  .، بالفارسية١٣٩ -٤٢، ص ٩١مجلة پيام زن، العدد 
در مسايل زناني دين شناختيوهاگ وال+ي امام خمين   

  يسيد ضياء مرتضو
  .، بالفارسية٤١٨و٢٠، ص ٩١ زن، العدد  پيامهمجل
زنيزادآستره گ و+ي امام خمين   

  ي مهريزيمهد
  .، بالفارسية٥٠، ص ٩١مجلة پيام زن، العدد 

امرأتنا في الشريعة والمجتمع   
  الطاهر الحداد

  .ص٢٢٤م، ١٩٩٧تونس، دار المعارف،  -، سوسةية الطبعة الثان
 اإلسالم في المرأة أوضاع  

  دزي أبو فتحية
  .م١٩٨٤القاهرة، اتحاد المحامين العرب، 

 اإلسالم في المرأةوضاع أ  
 أحمـد  عبد اهللا، فـايق عبـد المطلـب محمـد و    أحمدالفتوح  أبو  محمد

المـؤتمر الخـامس عـشر التحـاد المحـامين      :  إلـى  فؤاد عبد اهللا ورقة مقدمـة   
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  ١٩٨٤ نوفمبر ٥ -٢العرب المنعقد في تونس 
  .م١٩٨٨٤رب، القاهرة، اتحاد المحامين الع

   مـع   المرأةدوار التي مرت بها      بحث لأل  - المرأة بين الرجل و 
  اإلسالمبيان مالها وماعليها في 

  عبد الحسين عيسى البياتي
  .ص١٢٦م، ١٩٧٨النجف، مطبعة النعمان، 

المرأةسالمية حول إالت  تأم   
  السيد محمد حسين فضل اهللا 

  .ص١٦٣ي، اإلسالمتاب ، مؤسسة دار الكإيران -الطبعة الثانية، قم 
 فـي عـصر     اإلسـالم الت في نماذج للمرأة االلهيـة فـي          تأم 

  التشريع
  مصطفى الحاج علي

  .٧٨ ص )م١٩٨٩/ ١١( = )ه١٤١٠/ ٤(٦٠مجلة المنطلق، العدد 
 ـ مجموعة مقاالت فارسى كن   (اه زن   گلى بر جاي   تأم ره بـين   گ

  )+يمام خمينإاه گز ديدأاه ونقش زن گالمللى جاي
  لفين مجموعة مؤ

 عنـد   المـرأة ى، طهران، منشورات المؤتمر العلمـي لمقـام         األولالطبعة  
  .ص، بالفارسية٣٤٧ +ياالمام الخمين
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 اإلسالم في المرأة تحرير  
  مجد الدين حفني ناصف

  .م١٩٢٤الهول،  أبو القاهرة، مطبعة
 في عصر النبوةالمرأة تحرير   

  .م١١/١٩٥١، )القاهرة( اإلسالممجلة لواء 
ياإلسالم في المجتمع المرأةنسان، وية لإلاإلسالمة  التربي  

  م نبراسأ
 )م٨/١٩٨٢ ( =)ه١٠/١٤٠٢ (١٤مجلة طريق الحق، السنة الثالثة، العدد  

  .٤٦ص 
 للمرأةاإلسالم تعاليم   

  رأس أبو إسماعيل
  .ص٧٩م، ١٩٨٨االسكندرية، المركز العربي، 

المىسإاه زنان در جوامع گيرامون تنزل جايپ ي تفكرات نظر  
   يكريم خان محمد

  .، بالفارسية١٦٤، ص ٧مجلة علوم سياسى، العدد 
 في المجتمعالمرأة - للمجتمعاإلسالم تنظيم   

  رمزي نعناعة 
  .ص١٢٠م، ١٩٧٧الكويت، دار القلم، 
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 خواهر؟يز كدام قبيله اأ تو   
 مكانـة   نيـا ب المعاونيـة الثــقافية، معـرض        -ي  اإلسـالم  اإلعـالم منظمة  

  .ش، بالفارسية .ه١٣٦٩ شهر دي ٢٩ إلى ١٧ي، اإلسالمنظام  في الالمرأة
سالمإاه بانوان در گ جاي  

  ي همدانيحسين نور
  .ص، بالفارسية٦٣٨ى، قم، منشورات مهدي موعود، األولالطبعة 

يمام خمينإاه گز ديدأفرينش آاه زن در گ جاي+  
  ي نائينينهله غرو

  عبد اهللا فروزانفر
  .، بالفارسية٥٥ ، ص٢٣و٢٢مجلة بينات، العدد 

سالمإاه زن در گ جاي  
يبراشه األمحمد عطي  

  بهجت افراز: ترجمة
  .ص، بالفارسية١٥٩زادگان، آى، طهران، منشورات اميد األولالطبعة 

سالمىإاه زن در جامعه گ جاي  
  يوسف قرضاوي. د

  يعمر قادر: ترجمة
ــة  ــالطبعـ ــنندج، األولـ ــرجم ى، سـ ــشر المتـ ص، ١٥٦ش،  .ه١٣٧٩، نـ

  .بالفارسية
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سالميإنديشه أ وگزن در فرهن:  زني شناسي در هستي جستار  
  اسد اهللا جمشيدي وآخرون

ص، ٢٧١ للتعليم والتحقيق، يمام الخمينى، قم، مؤسسة اإلاألولالطبعة 
  .بالفارسية وبالعربية

 اإلسالم الجنس الناعم في ظالل  
  سعيد عبد العزيز الجندول

ص١٤٨م، ١٩٨٢ = ه١٤٠٢ة، دار تهامة، جد.  
    امرأة الحداد على  ـدـ  أ(اد   الح والكفر والبـدع التـي    أرد الخط

  )حواها كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع
  محمد صالح ابن مراد 

  .م١٩٣١ = ه١٣٥٠ى، تونس، المطبعة التونسية، األولالطبعة 
ة النساء في عهد الرسول حركي’  

  محسن عبد الناظر
 = )ه١٤٠٥/ ٢، ١( ١ر، العـدد  ، السنة الثانيـة عـش  )تونس(مجلة الهداية  

، ٥، والعدد   ٨٢م، ص   ١٩٨٥ = ه١٤٠٥،  ٤، والعدد   ٨٨ ص   )م١٩٨٤/ ١٠،  ٩(
  . ٨٢م، ص ١٩٨٥ = ه١٤٠٥
 اإلسالم في المرأة حرمة  

  علي الجمال
منـابع الثقافـة     (ص٦٣،  ه١٣٨١شرف، مطبعة الغـري الحديثـة،       النجف األ 

  ).١٩،يةاإلسالم
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 ياإلسالم في التشريع المرأة خصائص  
  ابتهاج وفائي

  .بيروت، مكتبة الرسالة 
 المرأةية من قضية اإلسالم خلف الحجاب موقف الجماعات   

  سناء المصري
  .ص١١٨م، ١٩٨٩ى، القاهرة، سينا للنشر، األولالطبعة 

 يمدآ درسالم إت زن در  بر نظام شخصي)ي مقايسه ايرسبر 
  )سالم وغربإاه گديد

  يى نژاد محمد تقى سبحانى، محمد رضا زيبا
  .ص، بالفارسية٢٤٦الطبعة الثالثة، قم، منشورات نصايح، 

اإلسالم في المرأة الدكتور صبحي الصالح و  
  .١١٠ ص )م١٩٨١/ ٢( ١٥، العدد )بيروت(مجلة القدس 

 اإلسالم في المرأة دليل الباحث في   
  محيي الدين عطية 

  .١٢٧ ، صه١٤٠٣، ٣٥مجلة المسلم المعاصر، السنة التاسعة، العدد 
اختيار شريكة الحياة إلى  دليل الهداة  

  محمد بن صالح السيد عدنان الموسوي
  .بيروت، مؤسسة االنتشار العربي
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روحء دوا   
   داكالس-فدوا مالتى

ص، ٢٤٥ى، كاليفورنيــا، منــشورات جامعــة كاليفورنيــا، األولــالطبعــة 
  .باالنجليزية
 ياإلسالمحياء التراث إ في المرأة دور  

  طهعزية علي 
/ ٨( = )ه١٤٠٧/ ١٢( ١٢، السنة الثانية عـشر، العـدد      اإلسالممجلة منار   

  .١٣٠ ص )م١٩٨٧
 اإلسالم في المرأة دور  

   زكي تفاحةأحمد
  .٦٠ ص )ه١٤٠١/ ٢( ٨مجلة الحكمة، العدد

 األولي اإلسالم في بناء المجتمع المرأة دور  
  عبد العزيز كامل. د

ــي ــة  :  ف ــدوة مكان ــرأةن ــي الم ــرة ف ــالماإل األس / ٢٢ -٢٠القاهرة،،يةس
  )م١٢/١٩٧٥

  ياإلسالمالقاهرة، المركز الدولي 
  .١٦٧-١٠٠، ص اإلسالم في المرأةكتاب مكانة : منشور في

 اإلسالم في صدر المرأة دور  
  رؤوف شلبي
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 = )ه١٤٠٥/ ٥( ٥، الـسنة الثالثـة واالربعـون، العـدد          اإلسالممجلة منبر   
  .٥٦ ص )م١٩٨٥/ ٢(
 ياإلسالمجتمع  في المالمرأة دور  

  توفيق علي وهبة 
  .ص١٤٨م، ١٩٧٨الرياض، دار اللواء، 

 ية اإلسالم في نصرة الرسالة المرأة دور  
  دعد شمس الدين

  . ٨٧ ص )ه١٠/١٣٩٧ (١مجلة المنطلق، العدد 
 ية اإلسالم المسلمة في الحركة المرأة دور  

  ساجدة 
  . ٥٨ ص)م٢/١٩٨١( = )ه٤/١٤٠١ (١٢ى، العدد األولمجلة الجهاد، السنة 

سالمإمقام بانوان در ( حق ي بسوي راهنما(  
  مالك . ف 

ص، ٢٥٢ش،   .ه١٣٤٠نشر المؤلف، شهريور     مطبعة هنر بخش،    طهران،
  .بالفارسية
 ليست حكراً على الرجلاإلسالم راية   

  بهاء الدين خالد
  .٩٠، ص ١٩مة القطرية، المجلد الثاني، السنة الثانية،العدد مجلة األ
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اإلسالم في المرأةجل و الر   
  الحاج محمد وصفي. د

 لبنان، دار ابن حزم للطباعة والنـشر والتوزيـع،   -ى، بيروت األولالطبعة  
  .ص٣٠١م، ١٩٩٧ = ه١٤٨٨الجفان والجابي للطباعة والنشر، 

 للنساءاإلسالم رحمة   
  محمد الحامد 

  .م١٩٦٩دمشق، دار الدعوة، 
 رد     امرأتنـا فـي الـشريعة    : اد على رسالة الشيخ الطاهر الحـد

 الـشبهات الكثيـرة      ورد اإلسـالم  دافع فيـه عـن       ،والمجتمع
  د الزوجات والطالق وغير ذلك  وتعدقة بمسألة الرقالمتعلّ

  محمد الصالح بن مرداد 
  .م١٩٣١تونس، المطبعة التونسية، 

نفسي إلى  رسالة  
  هند بنت محمد 

 = ه١٤١٥دار ابـن حـزم،   الطبعة الثالثة، الشارقة، بيـروت، دار العلـوم و   
  .ص٦٤م، ١٩٩٥
 ي منذ نصف قرناإلسالم في العالم المرأة رشيد رضا وقضية  

  رضوان السيد. د
  . ٥٤ ص )م١٩٨٧/ ١٢(١٤٩مجلة العربي، العدد 
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 ي المعاصراإلسالم في الفكر المرأة رؤية  
  سهير لطفي

 التجمـع الـوطني التقـدمي الوحـدوي،       )القـاهرة (مجلة اليقظـة العربيـة      
  .م١٩٨٥، األوللعدد ا
لها مكانة كبرىاإلسالم في المرأة:  زقزوق   

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٣١، األخبارجريدة 
 ت إسالميعگاه شريدزن أز د  

   ي اصفهانيفاطمه حسين
  .ش، بالفارسية١٣٦٣ص، ١٦٩ى،مطبعة حكمت،األول الطبعة ،قم
 سالمإ زن در  

  ي محموديعباس عل
  .بالفارسية

 سالمإ زن در  
  هقانعزت اهللا د

 ي شـهر د   ٢٩ إلى   ١٧ي،  اإلسالم في النظام    المرأةمعرض تبيين مكانة    
  .ش، بالفارسية .ه١٣٦٩
 سالمإ زن در  

  سيد مشتاق الحلو
  .ص، بالفارسية٨٠ش،  .ه١٣٨٠الطبعة الثانية، طهران، منشورات عابد، 
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 سالمىإ زن در انديشه  
  ي مهريزيمهد

ي، اإلسـالم فة واالرشـاد    ى، طهران، منشورات وزارة الثـقا    األولالطبعة  
  .ص، بالفارسية١٩٦
سالمإاه گ زن در ن  

  يسيد رضا تقو
 ي شـهر د   ٢٩ إلى   ١٧ي،  اإلسالم في النظام    المرأةمعرض تبيين مكانة    

  .، بالفارسية١٣٦٩
      اه يگ جا ي کنگره جهان  ييلگزارش تحل  زن مربي انسان است

  +يينمام خمإگاه يدونقش زن از د
  يمنظر سلطان

  .، بالفارسية٤٦، ص ٣٠عدد مجلة حضور، ال
 زن مظهر خالقيت اهللا   

  يعلويه همايون
  .ص، بالفارسية٢٤٠ي للنشر، اإلسالمالطبعة الثانية، قم، منشورات المكتب 

ندوة(سالم إ زن و(  
  جان اسپوزيتو

  يرزا افتخار: ترجمة
  .، بالفارسية٤٢، ص ٥٣مجلة زنان، العدد 



١٤٤------------------------------   

ي دينگ زن وفرهن  
  ي مهريزيمهد

  .ص، بالفارسية٢٢٣ نما، يى، طهران، منشورات هستألولاالطبعة 
 سالمإگاه يشپ زنان در  

  ميگه بيل جميممر
 شـهردي   ٢٩ إلـى    ١٧ي،  اإلسالم في النظام    المرأةمعرض تبيين مكانة    

   .ش، بالفارسية .ه١٣٦٩
يمام خمينإ زن در كالم ي سيما+  

   +يمام خمينإ
ي اإلســالم اإلعــالمة والطبعـة الــسادسة، طهـران، منظمــة وزارة الثــقاف   

  .ص، بالفارسية٢١٦ش،  .ه١٣٧٤للطباعة والنشر، 
 دراسة مقارنة( اإلسالم في المرأة شخصية(   

  صادق الكميلي
  .ص٧٧م، ١٩٧٢بيروت، مطبعة ستاركو، 

 ياإلسالم ى في المبنالمرأة صورة  
  ليما روستوم شهادة

ــالطبعـــة  ــدا،  األولـ ص، ٣٣٦ى، فلوريـــدا، منـــشورات جامعـــة فلوريـ
  .االنجليزيةب
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 ية اإلسالم ظروف متفاوتة رافقت تطور أوضاع النساء خالل العصور  
  هادي الهلوي

   المرأةفصول عن : في كتاب 
  بدور زكي محمد : مراجعة 

  م١٩٩٦دبي، بيروت، دار الكنوز األ
  .م١٩٩٧/ ٧/ ١جريدة الحياة، 

 فوق الشبهاتاإلسالم : المرأة عالم   
  بنت الهادي

  .١٦٩م، ص ١٩٧٢ = )ه٨/١٣٩٢ (١لسنة الثانية، العدد مجلة الهادي، ا
اإلسالمزّة النساء في  ع  

  دا يوسف كستا
علـى  ي األاإلسـالم ى، امريكا، منشورات مجلس الـشورى    األولالطبعة  

  .ص، باالنجليزية١٠٨ريكا، في أم
 المرأة باإلسالم عناية   

  فكري ياسين 
  .م١/١٩٥١ )القاهرة( اإلسالممجلة لواء 

ة المطهرة في ضوء السنّالمرأة باإلسالم  عناية  
  موسى فرحات الزين

  .م١٩٩٨المنصورة، دار الكلمة للنشر، 
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 في القرن التاسع عشرالمرأةي وتربية اإلسالم الفكر   
  محروس سيد مرسي

  .م١٩٩٣القاهرة، دار المعارف، 
اإلسالمدور نسائنا في صدر :  في بناء المجتمع  

  محمد جميل بيهم
  .٩١٩، ص ه٩،١٠،١٣٨٤مون، العدد مجلة المسل

 تصنع الحديثالمرأة اإلسالم في ظل   
  صفاء الناصر

/ ٧/ ٢( = )ه١٤٠٦ /١٠(١٦٧،١٦٨مجلة الشهيد،الـسنة التاسـعة، العـدد        
  .٤٨ ص )م١٩٨٦
 المرأةي من اإلسالم في الموقف العربي   

  الهاي عبد الحسين الدعمي
اعيين، السنة الحادية    جمعية االجتم  )االمارات(مجلة شؤون اجتماعية    

  .م١٩٩٤، ٤٤عشر، العدد 
 اإلسالمفي  .. المرأة قيمة  

  فاطمة سعيد 
  .م١٩٩٧/ ١/ ٥، األخبارجريدة 

 من خالل خصوصيتها التشريعية المرأة كرامة   



---------------------------------------١٤٧  

  مصطفى بن حمزة
ية، اإلســالم جامعـة الـصحوة   - وحقوقهـا المــرأةمـؤتمر واجبـات   : فـي 

  م١٩٩٨أكتوبر  ٣٠ -٢٩الدورة الخامسة 
  .م١٩٩٩الرباط، وزارة االوقاف، 

 حقق المثل النسائي المسلمن لكي  
 /٣،٢٩( = )ه١٤٠٧ /٨،٧(٢٧مجلــة التوحيــد، الــسنة الخامــسة، العــدد  

  .٥ ص )م٤/١٩٨٧
للمرأة؟اإلسالمم  ماذا قد   

  محمود محمد الجوهري
  .م١٩٩٧ية، اإلسالمالقاهرة، دار التوزيع والنشر 

 يةاإلسالملمحضر العام للمجتمعات في ا: مذاکرة مع النساء  
  ياسما افسار الدين، عنان عامر

ــالطبعــة  ــشرق  األول ى، لمبــريج ماساجوســت، منــشورات مطالعــات ال
  .ص، باالنجليزية٢٤٠، األوسط
 البعد المفقود في الخطاب الديني : المرأة  

  زيد أبو نصر حامد
  .م١٩٩٣، ١ دار سينا للنشر، العدد )القاهرة(مجلة هاجر 

 بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمعلمرأةا   
  حسن الترابي. د



١٤٨------------------------------   

م، ١٩٩٩ = ه١٤١٩، ٥، العـدد   )بيـروت (ةسـالمية معاصـر   إمجلة قضايا   
  .٢٧٧ص 
 اإلسالم بين دعاة المرأةم والتقد  

  شقرعمر سليمان األ
  .ص٥٦م، ١٩٨٠الكويت، مكتبة الفالح، 

 بين الدين والمجتمعالمرأة   
  زيدان عبد الباقي

  .ص٣٥٥م، ١٩٧٧ى، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، األولة الطبع
 والحضارة الغربية اإلسالم بين شريعة المرأة   

  وحيد الدين خان
   الندوي أحمدسيد رئيس : ترجمة

م، ١٩٩٧ = ه١٤١٨الطبعة الثانية، القاهرة، دار الصحوة للنشر والتوزيع، 
  .ص٣١٤
 بين الشريعة والمجتمعالمرأة   

  ولعراسعبد الحي ب
  .٦٠، ص ٧، العدد ١٥ × ٢١مجلة 
 وظالم الجاهلية اإلسالم بين نور المرأة   

  محمد بن سعد الشويعر 
  .ص٢٠٨م، ١٩٨٨ى، القاهرة، دار الصحوة، األولالطبعة 



---------------------------------------١٤٩  

 والمسألة النسويةاإلسالم تطور - العربية والعنصرية المرأة   
  لويزا شابدولينا

  شوكت يوسف: ترجمة
  .ص٢٠٨م، ١٩٨٠ بيروت، دار الجيل،

 اإلسالم في المرأة  
   محمد عبد الحميد إبراهيم

  .ص١٢٦م، ١٩٦٣القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، 
 اإلسالم في المرأة  

   شلبيأحمد. د
  .٧٤م، ص ١٩٧٦، عدد مايو، اإلسالممجلة منار 

 اإلسالم في المرأة  
  ايجي بيتش

  .٩٠م، ص١٩٨٦ = ه١٤٠٦، ٧عدد ، السنة الحادية عشر، الاإلسالممجلة منار 
 اإلسالم في المرأة  

  لياحامد محمد الش
  .ص٩٦م، ١٩٧٦طبعة جديدة، القاهرة، المطبعة السلفية، 

 اإلسالم في المرأة   
  سامية منيسي.د

  .ص٢٠٧م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦ى، القاهرة، دار الفكر العربي، األولالطبعة 



١٥٠------------------------------   

 اإلسالم في المرأة  
  صبحي الصالح 

  .م١٩٨٠سسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، المؤ
 اإلسالم في المرأة   

  عامر الخطيب
ــث   ــة البع ــالممجل ــدد   اإلس ــشرون، الع ــامن والع ــد الث / ٣( ٦ي، المجل

  .١٨م، ص ١٩٨٣/ ١٢ = )ه١٤٠٤
 اإلسالم في المرأة   

  العاملية 
  .١٣٤ ص )ه٥/١٣٩٢ (٤ى، العدد األولمجلة الهادي، السنة 

 اإلسالم في المرأة  
  بد العال محمد الجيديع

  .م١٩٧٥القاهرة، مكتبة وهبة، 
 اإلسالم في المرأة   

  على عبد الواحد وافي. د
  .ص١٨٩الطبعة الثانية، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، 

 اإلسالم في المرأة   
  غادة الخراساني



---------------------------------------١٥١  

ول موسوعة عن أ(ص، ٣٩٢م، ١٩٨٠ التجارية، األهرامالقاهرة، مطابع   
  .)٢لعربية عبر العصور، االمرأة
 اإلسالم في المرأة  

   عونأحمدكمال 
  .ص٢١٨م، ١٩٥٥طنطا، مطبعة الشعراوي، 

 أ -  زوجة- بنتاً (اإلسالم في المرأةاًم(  
  ليلى حسن سعد الدين. د

  .م١٩٨٠ = ه١٤٠٠ى، االردن، مكتبة الرسالة الحديثة، األولالطبعة 
 اإلسالم في المرأة  

  يس رينل
  .يةيزص، باالنجل١٠١ا، منشورات کازي، يک، أمرىلاألوالطبعة 

 اإلسالم في المرأة   
  محمد بن تاويت

ــدد    ــة عــشر، الع ــسنة الثاني ــة دعــوة الحــق، ال  /٦( = )ه٣/١٣٨٩ (٧مجل
  .١٥٥ ص )م١٩٦٩
 اإلسالم في المرأة  

  ي السيد محمد حسين الطباطبائةالعالم
 = ه١٤١٢لنـشر والتوزيـع،     ية للطباعـة وا   اإلسالمالطبعة الثانية، لبنان، الدار     

  .ص٤٣م، ١٩٩٢



١٥٢------------------------------   

 اجتهادات ومواقف: اإلسالم في المرأة  
  محمد عمارة . د

  .٢٤ ص )م١٩٨٦/ ٥( ٣٣٠مجلة العربية، العدد 
 اإلسالم في المرأة  

  محمد الغزالي 
  .م١٩٩١القاهرة، جريدة اخبار اليوم، 

 اإلسالم في المرأة   
  محمد فريد وجدي

  م١٩٠١عة الترقي، ى، مصر، مطباألولالطبعة 
 اإلسالم في المرأة  

  محمود العقاد
  .دار الهالل

 اإلسالم في المرأة  
  قيي صدينمظاهر الد

  .يةيزا، منشورات کازي، باالنجليک، أمرىاألولالطبعة 
 اإلسالم في المرأة  

  معروف الدواليبي. د
  .بيروت، دار النفائس



---------------------------------------١٥٣  

 اإلسالم في المرأة  
  ملك اليساوي

/ ٨ -٧( ٩،١٠ية، الـسنة الـسابعة والعـشرون، العـدد          مجلة دراسات عرب  
  .٩٠ ص )م١٩٩١

 اإلسالم في المرأة  
  ناصر الدين

  .م١٩٩٦/ ٣/ ٣٠جريدة الحياة، 

 اإلسالم في المرأة  
  هيثم مناع

  .م١٩٨٠بيروت، دار الحداثة، 

 بين الماضي والحاضراإلسالم في المرأة   
  عبد اهللا محمود شحاتة

  .ص٢٦٣م، ١٩٨٤ية العامة للكتاب، القاهرة، الهيئة المصر

 من خالل فكر العالمة مرتضى المطهرياإلسالم في المرأة   
  الشيخ محمد صهيب الشامي. د

  المؤتمر الدولي لدراسة افكار العالمة مرتضى المطهري: في
 كتـاب المـؤتمر،     )م٥/١٩٩١ /٧ -٥ ( =)ه١٤١١ /١٠/ ٣٢-٢١(دمشق  

  .٦٩ص 



١٥٤------------------------------   

 المعاصرة  والحضارة اإلسالم في المرأة  
  مصطفى الشكعة. د

  .١٠٤، ص ه١٣٩٦المجلة العربية، 
 والحضارة الغربية اإلسالم في المرأة   

  محمد جميل بيهم 
  .ص٢٥٥م، ١٩٨٠بيروت، دار الطليعة، 

 وفي الفكر الغربياإلسالم في المرأة   
  فؤاد حيدر

  .م١٩٩٢بيروت، دار الفكر العربي، 
 يماإلسال والمجتمع اإلسالم في المرأة  

  يالميا فاروق
  .ص، باالنجليزية٧٨، يى،امريكا، منشورات كازاألولالطبعة 

 ياإلسالم في التشريع المرأة  
  توفيق محمد شاهين

 = )ه١٤٠٣/ ٥( ٨ي، المجلد السابع والعشرون، العدد    اإلسالممجلة البعث   
  .٤٠ ص )م١٩٨٣/ ٤، ٣(= )ه١٤٠٣/ ٦( ٩، والعدد ١٩، ص )م١٩٨٣/ ٢،٣(
 ياإلسالمالتشريع  في المرأة  

  عبد الباسط محمد حسن
 - كلية الدراسـات االنـسانية       - والتنمية   المرأةالقاهرة، مركز دراسات    

  .م١٩٧٩، األزهرجامعة 



---------------------------------------١٥٥  

 المرأةياإلسالمر  في التصو  
  ريبعبد المتعال محمد الج. د

  .ص٢٢٧م، ١٩٩٤ = ه١٤١٤الطبعة العاشرة، القاهرة، مكتبة وهبة، 
 المرأةياإلسالم ر في التصو  

  الشيخ محسن عطوي
 = ه١٤٠٧ية للبطاعة والنشر والتوزيع، اإلسالمالطبعة الثانية، لبنان،الدار 

  .ص١٩٥م، ١٩٨٧
 المرأةم١٩٢٧(ن الحديث  في التمد(  

  محمد جميل بيهم
   وفي الحضارة العربية اإلسالم في المرأة: منشور ضمن كتاب

  جورج طرابيشي: اعداد 
  .م١٩٨٠بيروت، دار الطليعة، 

 مام محمد عبده في رأي اإلالمرأة  
  محمد عمارة 

  .م١٩٨٠بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
 اإلسالم في رحاب المرأة  

   عبد العزيز عبد المقصود سعد إبراهيم
  .م١٩٩٠القاهرة، 



١٥٦------------------------------   

 ية اإلسالم في الشريعة المرأة  
  السيد محمد الغروي

دار التعارف،  ،’ر الرسول االكرم لبنان، دا -ى، بيروت األولالطبعة  
  .ص٢٣٢م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦

 اإلسالم في صدر المرأة  
  محمود رزق محمود

  .م١٩٩١القاهرة، مكتبة الزهراء، 

 اإلسالم في ظل المرأة  
  عبد االمير منصور الجمري

  .بيروت، دار الزهراء

 اإلسالم في ظل المرأة  
  مريم نور الدين فضل اهللا 

 لبنان، دار الزهـراء للطباعـة والنـشر والتوزيـع،           -روتالطبعة الرابعة، بي  
  .ص٣٧٩، ه١٤٠٥= م ١٩٨٥

 ياإلسالم في ظل المجتمع المرأة  
  )عز الدين سليم(الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد 

 العراق، مطبعة دار الكتاب، مؤسـسة الـشهيد عـز      -الطبعة الثالثة، بغداد  
  .ص٧٩، ه١٤٢٦= م ٢٠٠٥الدين سليم الثـقافية، 



---------------------------------------١٥٧  

 اإلسالم في عرف المرأة  
  حسن خالد

  .٣ ص )م١٩٧٥/ ٥( ٥ي، السنة السادسة، العدد اإلسالممجلة الفكر 
 ياإلسالم في الفكر المرأة  

   رسول الباجورييجمال محمد فق
   .م١٩٨٦ = ه١٤٠٧بغداد، 

 ياإلسالم في المجتمع المرأة  
  محمد تقي المدرسي

  .ص٣٣م، ١٩٧٠، األزهرم، مطبعة ١٩٦٩بغداد، 
 ي اإلسالم في المجتمع المرأة  

  زكريا البري
ــارزون فــي اســبوع الفقــه     ــم يخالفهــا علمــاء ب ــائج عــشر ناقــشها ول نت

  م١٩٦٧عام : ياإلسالم
  .٤٢ ص )م١/١٩٧١(١٤٦مجلة العربي، العدد 

 ي الوظيفة والدوراإلسالم في المجتمع المرأة  
  حسن جابر 

  ٤٤٨، ص )م١٩٨٩/ ١١( = )ه١٤١٠/ ٤( ٦٠مجلة المنطلق، العدد 
 اإلسالم في منظور المرأة  



١٥٨------------------------------   

  حسين مؤنس
  .ص٦٣م، ١٩٨٨ى، القاهرة، دار الصحوة، األولالطبعة 

 الناصرية-العراق( اإلسالم في نظر المرأة (  
  عبد الجبار عبد الرضا الساعدي

  .٧٤ ص)ه١٣٨٦/ ٢ -١( ٦، ٥ي السنة الثالثة، العدد اإلسالممجلة التضامن 
 اإلسالم في نظر المرأة  

  عبد القادر بشير الكيالني
  .ص٢٤القاهرة، المطبعة السلفية، 

 الحقاإلسالم في نظر المرأة   
   المطويأحمد

  .ص١٢٩م، ١٩٣١تونس، الشركال التونسية، 
 كما أرادها اهللا المرأة   

  محمد متولي الشعراوي
  .ص٦٢م، ١٩٨٠ن، آي، مكتبة القراإلسالمالقاهرة، دار المختار 

 اإلسالما  كما يريدهالمرأة  
  خالد مصطفى عادل

ــالطبعــة  ــن حــزم  األول ــة دار حــواء ودار اب ى، الكويــت، بيروت،مكتب
  .ص١٩٨م، ١٩٩٤ = ه١٤١٤للطباعة والنشر والتوزيع، 



---------------------------------------١٥٩  

 ؟اإلسالمكيف عاملها  : المرأة  
  ل الشيخآحسن بن عبد اهللا 

  .الرياض
 المسلمة بين عدل التشريع وواقع التطبيقالمرأة   

  منة محمد نصيرآ
  .م١٩٩٦لقاهرة، الزهراء لالعالم العربي، ا
 اإلسالممع ..  مع اهللا المرأة  

  تلميذة الشهيدة بنت الهدى
  .٣٧ ص)م٨/١٩٨٠ ( =)ه١٠/١٤٠٠ (٦ى، العدداألولمجلة الجهاد، السنة 

 ية إسالمية من رؤالمرأة  
  ي وفريده مصطفوي ورامينيفاطمه جعفر

  .ص، باالنجليزية٢٧٤ى، قم، منشورات بوستان كتاب، األولالطبعة 
 سالميإ من منظور المرأة  

  حسن مؤنس
  .م١٩٨٨القاهرة، دار الصحوة، 

 اإلسالم والمرأة  
   زكي تفاحةأحمد

 دار الكتــاب ، القــاهرة، دار الكتــاب اللبنــاني،ى، بيــروتاألولــالطبعــة 
  .ص١٨٧م، ١٩٧٩المصري، 



١٦٠------------------------------   

 اإلسالم والمرأة  
  عبد الستار المالكي

  .١٢٠م، ص ١٩٦٧، ١ية، العدداإلسالممجلة الدراسات 
 العربية عبر العصورالمرأةأول موسوعة عن . اإلسالم والمرأة   

  غالة الخراساني
  .م، جزءان١٩٨٠ التجارية، األهرامالقاهرة، مطابع 

 يمان وتكاليف اإلالمرأة  
  السيد الجميلي

  .١٠٢ ص)م١٩٨٨/ ٢( ٦، المجلد السادس واالربعون، العدد اإلسالممجلة منبر 
 الجذور التاريخية لقضية جدلية    : اإلسالم والجنوسة في    المرأة

  حديثة
   أحمدليلى 

  ، هالة كمالإبراهيممنى : ترجمة
  .م١٩٩٩القاهرة، المجلس االعلى للثقافة، 

 اإلسالم ومدى االهتمام بها من جانب المرأة   
  محمد عزت الطهطاوي 

ــة  ــرمجل ــدد   األزه ــسون، الع ــة والخم ــسنة الرابع  )ه١٤٠٢/ ١١( ١١، ال
  .١٥٢٦ص



---------------------------------------١٦١  

 اإلسالم ومكانتها في المرأة  
   عبد العزيز الحصين أحمد

  .ص٢٠٦م، ١٩٨١ = ه١٤٠١ي، اإلسالمالقاهرة، مطابع المختار 
 اإلسالم في المرأة مركز  

   خيرتأحمد
  .ص١٢٧م، ١٩٧٩الطبعة الثانية، القاهرة، دار المعارف، 

 اإلسالم في المرأة مركز  
  مير علي الهندياأل

  علي فهمي محمد : ةترجم
  .م١٩١٢القاهرة، الياس زخورا، 

 ية اإلسالم في الحياة المرأة مركز  
  يوسف القرضاوي. د

م، ١٩٩٦ = ه١٤١٧ى، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيـع،        األولالطبعة  
  .ص١٦٧
   المـؤتمر   إلى ي، دراسة مقدمة  اإلسالم في النظام    المرأة مركز

 وتطلعات، المنعقد فـي عمـان       واقع: الوطني للمرأة االردنية    
  م١٩٨٥عام 

  جابر الراوي
  .م١٩٨٥عمان، منشورات االتحاد، 



١٦٢------------------------------   

 اإلسالم في المرأة مركز ودور  
  علي عبد المنعم عبد الحميد

  .٢١٥ ص )م١٩٨٣/ ٩( ٣مجلة الحقوق، السنة السابعة، العدد 
 سالمية للنساءإ مسابقات  

   محمد عدنان غنام،صبحي األأحمدسعيد 
  .ص١٦٠، ه١٤١٢ى، الكويت، مكتبة المعال، ألولاالطبعة 

ياإلسالم في نصابها المرأة:  مسالة  
  السيد محمد حسين فضل اهللا 

  .١١٧ ص )ه٧،٦،٥/١٤٠٤( ٣ى، العدداألولمجلة الفجر، السنة 
 ة المسؤوليةاإلسالم للمرأة في االجتماعي  

  زينب عصمت راشد. د
/ ١٢/ ٢٢ -٢٠:القـاهرة ( ية  اإلسـالم  األسـرة  في   المرأةندوة مكانة   : في

  )م١٩٧٥
  ياإلسالمالقاهرة، المركز الدولي 

  .٢٣٦، ص اإلسالم في المرأةكتاب مكانة : منشور في
 الناصرية-العراق (اإلسالم في المرأة مع (  

   محمدإسماعيلخليل 
  .٥٢، صه١٣٨٨/ ٢، ٢، ١ي، السنة الخامسة، العدد اإلسالممجلة التضامن 



---------------------------------------١٦٣  

 اإلسالم في ميزان لمرأةا مفاهيم سائدة حول  
  محمد فتح اهللا الزيادي

  ي المعاصراإلسالمندوة اشكاليات الفكر : في
  .م١٩٩١ ليبيا، ابريل -طرابلس

 سالمية في المال والتجارة والنساءإ مفاهيم ومبادئ  
   شحاتةإسماعيلشوقي 

  .٥٧ ص )م٣/١٩٨٠( = )ه٤/١٤٠٠ (٢١مجلة المسلم المعاصر، العدد
 سالمإينش فرآ مقام زن در  

  موزگار آحبيب اهللا 
  .ص٢٥٨ + ١٥ ،ش .ه١٣٤٤طهران،منشورات اقبال،

 سالمإ مقام زن در  
  وارث. فرخ س
  يالجورد: ترجمة

  .، بالفارسية٣٤٥، ص ٣٠مجلة حضور، العدد 
 سالمإ مقام زن در  

  پيارآمهناز 
ي، اإلسـالم  اإلعـالم ى، طهران، المعاونية الثـقافية لمنظمـة     األولالطبعة  

   .، بالفارسيةص١٥



١٦٤------------------------------   

 اإلسالم في المرأة مقام  
  محمد تيسير ظبيان

  .ص٥٤م، ١٩٧٥عمان، منشورات مجلة الشريعة، 

 والقوانين العالمية اإلسالم بين المرأة مكانة   
  سالم البهنساوي

  .م١٩٨١ = ه١٤٠١الكويت، دار القلم، 

 يةاإلسالم األسرة في المرأة مكانة  
  ياإلسالمالمركز الدولي 

   .م في القاهرة١٩٧٥/ ١٢/ ٢٢ -٢٠ندوة التي اقيمت من سجل ال

 اإلسالم في المرأة مكانة   
   عبد المجيد اللبانإبراهيم

مـايو   = )ه١٣٨٥ /١( ،يةاإلسـالم المـؤتمر الثـاني لمجـع البحـوث         : في
  .م١٩٦٥

 اإلسالم في المرأة مكانة  
  بدر كان زكي

   والتنمية المرأةمؤتمر : في
ية بـوزارة   اإلسـالم ، المجلـس االعلـى للـشؤون        األزهرالقاهرة، جامعة   

  .االوقاف



---------------------------------------١٦٥  

 اإلسالم في المرأة مكانة  
  حسن الحفناوي

  .م١٩٩٤القاهرة، دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع، 
 اإلسالم في المرأة مكانة  

  ماهر شعيب
  .٣٨م، ص ٢٠٠٤، ١٩مجلة الكلم الطيب، السنة الرابعة، العدد 

 ماإلسال في المرأة مكانة  
  زيد  أبو محمد عبد الحميد

  .ص٢٨٧م، ١٩٧٩القاهرة، دار النهضة العربية، 
 اإلسالم في المرأة مكانة  

  محمد عطية االبراشي
  .ص١٢٦م، ١٩٧١القاهرة، دار الشعب، 

 اإلسالم في المرأة مكانة  
  محمد متولي الشعراوي

   فراج أحمد: اعداد وتقديم
  .م١٩٩٥ مصر، دار الندوة للنشر، -االسكندرية 

 ١٩٧٥ديسمبر ٢٢ -٢٠، في الفترة من اإلسالم في المرأة مكانة  
  ١٩٩٨أكتوبر  ٣٠ -٢٩ الدورة الخامسة -ية اإلسالمجامعة الصحوة 



١٦٦------------------------------   

 المركــز الــدولي للدراســات والبحــوث    -األزهــرالقــاهرة، جامعــة  
  .م١٩٧٦السكانية، 
 ياإلسالم في التشريع المرأة مكانة  

  خليفة حسين العسال
  .م١٩٨٩ار الطباعة المحمدية، القاهرة، د

 ياإلسالم في التشريع المرأة مكان  
  زينب رضوان

ــة   المركــز القــومي للبحــوث   )القــاهرة ( القوميــةاالجتماعيــةالمجل
  .م١٩٧٧، ٣-١ العدد  والجنائية، المجلد الرابع عشر،االجتماعية
 ياإلسالم في التشريع المرأة مكانة  

  عبد الباسط محمد حسن 
ــة القاهرة،ج ــرامع ــات  ،األزه ــز دراس ــرأة مرك ــةالم م، ١٩٧٩ ، والتنمي

  .ص١٠٤
 رسالة ماجستير(ي اإلسالم في التشريع المرأة مكانة(  

  فايزة محراب الدين محراب
   .يةاإلسالمكلية البنات  -األزهرالقاهرة،جامعة 

 ياإلسالم في التشريع المرأة مكانة  
  نادرة شنن 



---------------------------------------١٦٧  

، ص  ه١٣٨٣،  ٦، العـدد    ٢٦٥، ص   ه١٣٨٣ ،٣مجلة المسلمون، العـدد     
  .٩٣٢م، ص ١٩٨٤، ١٠، ٩، والعدد٥٨٣
 اإلسالم في جهاد النساء من  

   حسن سالم سالم
  .ص٣٠م، ١٩٢٩
 اإلسالم في المرأة من قضايا  

  عمر يوسف حمزة. د: اعداد
  .ص٥٥م، ١٩٩٥ = ه١٤١٥ى، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، األولالطبعة 
 يمسالإ منزلت زن در انديشه  

  محمد فنائى اشكوري
ــة  ــالطبع ــم، مؤســسه اإل األول ــه اهللا للتعلــيم    ى، ق ــي رحم ــام الخمين م

   .ص، بالفارسية١٢٦ش،  .ه١٣٧٧والتحقيق، 
 ياإلسالم الموضة في التصور  

  الزهراء فاطمة بنت عبد اهللا 
  .ص١٥٨، ه١٤١١ى، القاهرة، مكتبة السنة، األولالطبعة 

 ياإلسالملحضاري  ودورها في المشروع االمرأة موقع  
  محمد عبد الجبار

  .١٩ ص )م١٩٨٩/ ١١( = )ه١٤١٠/ ٤( ٦٠مجلة المنطلق، العدد 



١٦٨------------------------------   

 ورسالتهاالمرأة موقع   
  .٩٠، ص ٤١مة القطرية، المجلد الرابع، السنة الرابعة، العدد مجلة األ

 المرأة من اإلسالم موقف   
  .٣٧ص  )ه٩/١٣٩٥ (١٠مجلة اليقين، السنة الرابعة والعشرون، العدد

   ـة  ودورها في التطورات     المرأة من   اإلسالم موقفاالجتماعي 
  الجارية في العراق

  االتحاد العام لنساء العراق، 
 -يالنبحـث مقـدم للمــؤتمر العـالمي للمـرأة المــسلمة المنعقـد فـي مــا      

  .ص٣٦، م١٩٨١/ ١٢/ ١٨ -١٤الفلبين من 
  يةاإلسالمالنساء في الدول  

  ميريام كوك
  . نيويورك، منشورات سنت مارتينى،األولالطبعة 

 ية اإلسالم في الواليات والمعامالت المرأة موقف الشريعة من
  )رسالة ماجستير(

  رمضان حافظ عبد الوهاب
  .م١٩٧٣، كلية الشريعة والقانون، األزهرجامعة 

    ي، نظمتها االيسيكو فـي     اإلسالم في العالم    المرأة ندوة وضع
  م١٩٩١/ ٨ /٢١ -١٩القاهرة، في الفترة من 

  .)محرر(مراد وهبة 



---------------------------------------١٦٩  

  يةتجربة غرب: اإلسالمالنساء في  
   روالند ين سوفآ

ــة  ــالطبعـ ــج،  األولـ ــورك، منـــشورات روتلـ ــدن، نيويـ ص، ٣٦٥ى، لنـ
  .باالنجليزية
  خي وفلسفييبحث تار (اإلسالمالنساء في(  

  يفاطمه مرنيس
   جوليكلند يمر: ترجمة 
ــالطبعــة  ــاألول ــو، منــشورات كــال يى، دهل ــومن،  فــوري ن ص، ٢٢٠ ف

  .باالنجليزية
  اإلسالمالنساء في  

  گرنا سنجرز
  .ص، باالنجليزية٣٠٢بريل، : ى، ليدن، منشورات بوستوناألولالطبعة 

  يةاإلسالمالنساء في الدول  
  كم کويريام

  .ين، منشورات سنت مارتكريويو، نىاألولالطبعة 
 ية اإلسالم النساء اللواتي ضربن النقود  

  كريمهاب درويش الب
  .٣٦م، ص ١٩٦٩، الجزء الثاني، األولمجلة المسكوكات، المجلد 



١٧٠------------------------------   

 اإلسالم، في عائشة بلعربي، النساء واإلسالم النساء والتغيير بعد مجيء  
  فاطمة الزهراء أزرويل

  .م١٩٩٨الدار البيضاء، نشر الفنك، 
 سالمية للمرأةإ نظرة  

  مير قبالنالشيخ عبد األ
  .بيروت، دار الزهراء

اإلسالم والرجل في المرأةإلى   نظرة  
   الشيخ محمد الباليسانيأحمد

  .ص١٣٥م، ١٩٨٥ = ه١٤٠٦بغداد، مطبعة العاني، 
 ية في العراق ومصراإلسالم نفوذ النساء في الدولة  

  وفاء محمد علي 
  .ص١٣٧م، ١٩٨٦القاهرة، دار الفكر العربي، 

لعبد القادر المغربيالمرأة نقض رسالة محمد و   
  بوني الجلبيا الص حمديأحمد

  .ص٤٨م، ١٩٢٩القاهرة، مطبعة التوفيق، 
 اإلسالم الحضاري في ظل المرأة واقع  

  منة فتنت مسيكة برآ. د
م، ١٩٩٦ لبنــان، الــشركة العالميــة للكتــاب، -ى، بيــروتاألولــالطبعــة 

  .ص٤٧٠



---------------------------------------١٧١  

 اإلسالم في المرأة -ياإلسالم وضع الدين في المجتمع  
  علي القاضي
 = )ه١٤٠٣/ ٣ (٦ي، المجلد السابع والعشرون، العدد    ماإلسالمجلة البعث   

  .٣٥م، ص ١٩٨٢/ ١٢
 اإلسالم في المرأة وضع  

  ،)م١٩٨٠الكويت، (معروف الدواليبي . د
  بيروت، دار الكتاب اللبناني

  اإلسالمندوة حقوق االنسان في : في
، مجلـة   ٢٣٧، ص   )م١٩٨٣/ ٩( ٣مجلة الحقوق، السنة السابعة، العـدد       

  .٢٣، ص ه١٤٠٥، خريف ١٩العدد : ثقىالعروة الو
 ية اإلسالم في الحركة المرأة وضع  

  راشد الغنوشي
 ص )م١٢/١٩٨٥( = )ه٣/١٤٠٥ (٨ى، العدد األولمجلة الشروق، السنة 

  .٣٤ ص )م٥/١٩٨٦( = )ه٥/١٤٠٦ (٩، والعدد ٣٥
 اإلسالم في نظر المرأة وظيفة  

  المعاطي أبو كمال جودة
  .ص١٩١م، ١٩٨٠اعة، القاهرة، دار الهدى للطب

 رسالة ماجستير ()بحث مقارن( اإلسالم في المرأة والية(  
  محمد الحسن حسين الشرفي

  .م١٩٨٧كلية دار العلوم، -جامعة القاهرة 



١٧٢------------------------------   

    ؟ وقفة بتأمل وحياد لدراسة مقام حواء       المرأة ويسألونك عن
  اإلسالمفي 

  عبد الحافظ عبد محمد الكبيسي
  .ص٢٥٦، م١٩٨٥ى، بغداد، األولالطبعة 

  رسـول اکـرم    يگفـت وگـو    به خواهران يا     ي هديه ا ’ 
  )ه اهل سنتژوي(سالم إبابانوان 

  ي بلند شهريمحمد عاشق اله
   ي سالمأحمدنذير : ترجمة
  .ان، بالفارسيةگى، طهران، منشورات ياألولالطبعة 

  

 والسبل  للعمل   المرأة تنجم عن خروج     قد السلبية التي    االثار
  الكفيلة لمواجهة هذه االثار

  زرقاأل زهور
 االقليمـي الثـاني للمـرأة فـي الخلـيج والجزيـرة             للمـؤتمر  مقـدم    بحث

  .م١٩٨١ مارس، ٣١ -٢٨ الفترة من خاللالعربية المنعقد في الكويت 

 المرأة نحو العمل المتعلمة الفتاة اتجاهات  



---------------------------------------١٧٣  

  مينة محمد كاظمأ قنديل ومرسيمين أ بثينة
  .ص١٢٦م، ١٩٧٦ االنجلو المصرية، مكتبة القاهرة،

 في منطقة الحكم الذاتي نحو العملالعاملة غير المرأة اتجاهات   
   المنشىءحسن محمد أنيسة

  .ص٥٥م، ١٩٨٧ االتحاد العام لنساء العراق، منشورات بغداد،
 المرأة عمل نحو الفتاة المتعلمة اتاتجاه   

    قنديلمرسي أمين بثينة
  .م١٩٧٦االنجلو المصرية،  مكتبة، القاهرة

 مقارنة بين التسلطيين - خارج المنزلالمرأة نحو عمل االتجاه 
  وغير التسلطيين

  شحاته المنعم عبد
  .م١٩٨٣، المجلد السابع عشر، العدد الثالث، االجتماعية العلوم مجلة
 رسالة ماجستير( المصرية نحو العمل اليدوي المرأة اتجاهات(  

   الحليم حامد عبدأحمدسمير 
  .م١٩٨٣، األزهر جامعة -ية اإلسالمالقاهرة، كلية البنات 

 ةثر البيئة أنحو العمل المنزلي المرأة في تكوين اتجاهات االجتماعي 
طفال مع دراسة مقارنة على عينـة مـن ربـات البيـوت      ورعاية األ 

  )رسالة دكتوراه(العامالت وغير العامالت في مدينة المينا 



١٧٤------------------------------   

  لطيفعايدة هاشم عبد ال
  .م١٩٧٨ جامعة المينا، - كلية االداب-القاهرة، قسم االجتماع

 دراسة تطبيقيـة علـى قطـاع        - على االنتاج  المرأةثر تشغيل   أ 
  )رسالة ماجستير(البريد في مصر 

   سيد مصطفى أحمد
  .ص٢٤٤م، ١٩٧٣القاهرة، جامعة القاهرة، 

 على العمالة بين االناثنجابواإل الحالة الزوجية ثرأ   
   خليفة محمد فعاط

  .ص٢٩م، ١٩٦٦ التخطيط القومي، معهد القاهرة،
 دوار بـين الـزوجين فـي        في توزيـع األ    الثـقافي العامل   ثرأ

  )ماجستيررسالة ( ذات الزوجة العاملة األسرة
   حميد سعيد سعيد

  .ص١٧٢م، ١٩٧٦، التربية كلية بغداد،
 سرية في المجتمع الريفـي مـع     ثر المصنع على العامالت األ    أ 

  )رسالة ماجستير(دراسة ميدانية للبيئة الريفية بالمصنع 
  ملك محمد محمود الطحاوي

  .م١٩٧٩ جامعة المينا، -القاهرة، كلية االداب
 حسناً ومنحها قرضاًللعاملة وضع سنتين اجازة   



---------------------------------------١٧٥  

   ديابمحمود
  .م٢٩٩٦/ ٥/ ٢ ،األهرام جريدة

  لتغيـر   العاملة والتحجب الجديد وا    المرأة:  االحتجاج الهاديء
  في القاهرة 

  أرلين علوي ماكليود
  اكرام يوسف: ترجمة

  .م١٩٩٩القاهرة، المجلس االعلى للثـقافة، 
 النساء في التشريعات العربيةبعمل المتعلقة حكاماأل   

 العربيـة فـي     المـرأة  المتحـدة، سلـسلة دراسـات عـن          االمـم  نيويورك،
  .م١٩٩٥التنمية، 
 تشريعات العمل العربيـة     في   المرأة لتشغيل المنظمة   االحكام

  دراسة مقارنة : والدولية
  بدوي زكي أحمد

  .م١٩٨٣، مكتب العمل العربي، بغداد -القاهرة
 أخبارها   

  .م١٩٩٩/ ٣/ ٢٦ ،األهرام جريدة
 العاملة أفضل للمرأة أداء   

  الهادي عبد عائشة
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٧ ،األهرام جريدة



١٧٦------------------------------   

 صري التقليدية للمرأة في الريف المدواراأل  
   خلف خالفخالف
  .م١٩٨٥، المجلس االعلى للجامعات، القاهرة

 المجتمع في مساعدة التنظيم النـسائي       تنظيم طريقة   استخدام 
  )رسالة دكتوراه(على تحقيق دوره 

   عبد الفتاحهدى
  .م١٩٨١ حلوان،، جامعة حلوان

 الريفية المرأة دعم البنوك الزراعية للنهوض باستمرار   
   خضر حسن

  .م١٩٩٨/ ١/ ١٩يوسف،  الروز
 والصوابأ بين الخطالمرأةعمل : الريح في مهب أسرة   

  بكر أبو أسماء
  .م١٩٩٢ي، اإلسالم التراث مكتبة القاهرة،

 مال زوجها الزوجة وقواعد ادارة أسس   
  الغتن ك طالبة
  .١٥٨، ص ه١٤٠٢ األولي، العدد الرابع، ربيع اإلسالم االقتصاد مجلة
 ن تعمل للرزقأذن للمرأة أالحجاب ويم  ال يحتّاإلسالم  

  يوسف عيسى القناعي
  .١١١ ص)م٤/١٩٥٩( ٥مجلة العربي، العدد 



---------------------------------------١٧٧  

 السياسيةالمرأة وحقوق اإلسالم   
   كامل الحياليرعد

  .ص١٣٦م، ١٩٩٩ طنطا، دار البشير للثـقافة والعلوم، ى،األول الطبعة
 االجتماعي لسوزان مباركبالدور صينية شادةإ   

  .٤٥م، ص ١٩٩٦/ ٨/ ٩، اماألهر جريدة
صالح اإل اإلالعاملة في الجهاز الحكوميالمرأة حقوق داري اليمس   

  ماجدة عطية 
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٦، األهرامجريدة 

 العاملة المرأة على مشاكل ضواءأ   
  مسعود عبد الفتاح سميح

  .ص١٥٢م، ١٩٧٢ البيان، دار بيروت،
 ستطالعي ابحث:  على العملالعاملة المرأة اعتراضات   

   يونسمنى
، الكويت، جامعة الكويت، المجلـد الخـامس    االجتماعية العلوم   مجلة

  .م١٩٨٧عشر، العدد الرابع، شتاء 
ةة للمرأة في تعديالت التأمينات  امتيازات إضافياالجتماعي   

  نجوى عويس
   .م١٩٩٨/ ٤/ ٩، األخبارجريدة 



١٧٨------------------------------   

 نصف الوقتالعاملة كاملة للمرأة امتيازات   
   الشماع دمحم

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٣ ،األخبار جريدة
 والعملسرةاأل:  موزعةامرأة   

   المرنيسيفاطمة
  .م١٩٨٨ الفنك، نشر البيضاء، الدار
 اع العام جهزة الدولة والقطّأ العاملة في المرأةوضاع أ  

  المكتب المركزي لالحصاء،  -سوريا 
  .ص١٥١م، ١٩٧٥ دمشق، 

 للمناقشةسلسلة قضايا / ية في سوق العمل المصرالمرأة أوضاع   
   نصارهبة

  .م١٩٩٦ مؤسسة فردريش ايبرت، القاهرة،
 بالبنك الدوليالمرأة منسقة لشؤون أول   

   صالحنهاد
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٣ ،األهرام جريدة

 العربيـة ميدان العمل في الجمهورية      إلى   المرأة خروج   بحث 
  دوافعه ونتائجه: المتحدة
   عبد الفتاحكاميليا

  .م١٩٦٧داب، جامعة عين شمس،  اآلكلية



---------------------------------------١٧٩  

 االدارات المحلية بعض عن سيدات لرئاسة البحث   
   هاشم أحمد

  .م١٩٩٨/ ٥/ ٣٠ اليوم، اخبار جريدة
 في مشروع توشكىعمالاأل مساهمة سيدات بحث   

   عالمآمال
  .م١٩٩٧/ ١٠/ ١٠ ،األهرام جريدة

 الموظفة المرأة مشكالت وعالج بحث   
تعليم، القاهرة، لجنة بحـث شـؤون المدرسـات     والالتربية وزارة   -مصر
  .ص١٨٧م، ١٩٥٩العامالت، 
 الموظفةالمرأة مشكالت وعالج بحث   

   والجنائية االجتماعية للبحوث القومي المركز
  .م١٩٥٦ والتعليم، مكتب المستشار الفني، التربية، وزارة القاهرة

 التسويق واالدارة في للتعاون برتوكول   
  الرزاق عبد فاتن

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٤ ،األخبار جريدة
 زنزرانگ شيوه كاربررسى   

، طهران، مكتب تحديـد ظـوابط التعـين االداريـة التـابع             ىاألول الطبعة
   .ص، بالفارسية٢٢٧ش،  .ه١٣٦٩، الوطنيةلمنظمة التعين االدارية 



١٨٠------------------------------   

 العاملة بحقوقها وواجباتها المرأة برنامج تدريبي لتوعية   
  النقادي سيلفيا ،هيثم سعد الدين

  .م١٩٩٦/ ٨/ ٢٦، األهرامجريدة 
 المنشود التغيير :المرأة لتعليم الكبار بأمانة   تقليدي غير   برنامج 

  عمل مجتمعي شامل في برنامج متكامل
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٣ الشعب، جريدة

 العاملة من مخاطر العمل المرأة برنامج لحماية   
  ب عزمنى ال

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٤جريدة الوفد، 
 الريفيةالمرأة مشروعات يمولئتمان الرزاعي  االبنك   

   طنطاويسعاد
  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٣، األهرام جريدة

 اليوم العالمي للمرأة الريفية احتفال الدولي ينظم البنك   
   جوهرهناء

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٩، األخبار جريدة
 النساء( التثق في البنوك!(  

   كمالاميمة
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢١ ،األخبار جريدة



---------------------------------------١٨١  

) التصديريغازل) .. زنس الحريميالبي !  
  السرساوي أحمد

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٣١ ،األخبار جريدة

 ومالى بين المللى در ماليه بين المللولىپ سازمانهاى يدايشپ   
   سرفراز ليال

ص، ١٤٤ش،   .ه١٣٧٦ شيراز، منشورات نويـد شـيراز،        ى،األول الطبعة
  .بالفارسية

 لـشرائي للمـرأة     علـى الـسلوك ا     التلفزيـوني  االعـالن    تأثير
 مدينة القاهرة   في العاملة   المرأةدراسة ميدانية على    : المصرية
  )رسالة ماجستير(الكبرى 
   محمد يحيى العوادليسلوى

  .م١٩٩٥، جامعة القاهرة، اإلعالم كلية

 المرأة والخاصة لتشجيع توظيف العامة في المؤسسات التأثير  
   محمدصبيحة

المـؤتمر االقليمـي   :  والعمـل أةالمـر ،  )محـرر ( الحـداد    فـايز  يحيـى    في
  ظبي أبو -١٩٨٤مارس ٢٧ -٢٤ العربية والجزيرةالثالث للمرأة في الخليج 

 تنسيق العمـل النـسائي فـي الخلـيج والجزيـرة العربيـة،              لجنة الكويت،
  .م١٩٨٥



١٨٢------------------------------   

 العربعمالاأل اتحاد لسيدات تأسيس   
  امبابي محمد إيمان

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٣٠ ،األهرام جريدة
 مجاالت االنتاج الزراعيفي المرأة  دورتأكيد   

   عبد الكريمعصام
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٣، األخبار جريدة

 العاملة المرأة تحرر   
   كولونثايالكستورا
  .م١٩٧٢ للطباعة والنشر، الطليعة دار بيروت،

 العاملة المرأة تحرر   
   كولونتال الكسندرا

   وطالل الحسينيطرابلسيفواز : ترجمة
  .م١٩٧٨يروت، دار الطليعة،  الثالثة، بالطبعة
 للمرأة العاملة تحية   

   رمضانمحمدعصام . د
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٢، الوفد جريدة

 في مصرالمرأة أوضاع عمالة تدهور   
   العماويأحمد

  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٦ الوفد، جريدة



---------------------------------------١٨٣  

     العراقية العاملة فـي قـوانين العمـل         المرأة تقرير عن حقوق 
  والضمان االجتماعي 

  الخيرومصباح محمد 
  .م١٩٧٢، االجتماعيةبغداد، المركز القومي للبحوث 

 الريفية في الخطة الخمسية الجديدةالمرأة على دور التركيز   
  .م١٩٩٧/ ٦/ ١٩، األهرام جريدة

 ي وأثرهمــا علــى االقتــصاد واالنفتــاح الــسياسية التعدديــة
رسـالة  (دراسة للمـرأة المـصرية      : ةأالمشاركة السياسية للمر  

  )ماجستير
   علي موسىغادة
  .م١٩٩٦ والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، االقتصاد كلية
 فـي   المـرأة  القطاع الصناعي ودخول     في الهيكلية   التغييرات 

  مجال االنتاج االجتماعي
  الكيرة فوزي هدفاء
  .م١٩٨٩، دمشق، العدد الثاني والعشرون، االقتصاد مجلة
 الهيئاتعمال أ في المرأة تطور رسالة ماجستير (ةاالجتماعي(  

  الفتاح عبد هدى
  .ص١٥٥م، ١٩٧٤، االجتماعية العالي للخدمة المعهد القاهرة،



١٨٤------------------------------   

 رسالة دكتوراه( في المشروعات التجارية المرأة عمل تقييم(  
  حسن محمد عطيات

  .م١٩٧٨، األزهر جامعة التجارة، كلية
 عمل في الالمرأة في المعاملة بين الرجل ووالمساواة الفرص تكافؤ  

  سن .أماتياك
  .م١٩٨٥ الدولي، العمل مكتب جنيف،

 المدرسـات المتزوجـات والمطلقـات     لـدى  النفسي   التوافق 
  )رسالة دكتوراه(وعالقته ببعض مظاهر الشخصية 

  سري محمد اجالل
  .م١٩٩٠ شمس، جامعة عين شمس، عين تربية كلية
 راشد ، في االسواق الخارجية   المرأة أمام فرص العمل    توسيع 

   بضرورة توفير فرص العمل للشبابالبيط
   العليم عبد محمد
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٧، الوفد جريدة

 المرأة حول عمل توضيح   
   بن عبد اهللا بن بازالعزيز عبد الشيخ
ــة / ٣= م١٩٨٥/ ١٢ية، العــدد الخــامس عــشر،  اإلســالم البحــوث مجل

  .٢٧٤م، ص ١٩٨٦



---------------------------------------١٨٥  

 زنان شناسى اشتغال جامعه  
   سفيرىخديجه الدكتورة

ش،  .ه١٣٧٧ طهــران، مؤســسة تبيــان الثـــقافية للنــشر، ى،األولــ لطبعـة ا
  .ص، بالفارسية١٤٣
 زنان اجتماعى جنبش  

   ميشلآندره
   زادهزنجانىهما . د: ترجمة
   .ص، بالفارسية١٤٣ش،  .ه١٣٧٧ الثانية، مشهد، منشورات نيكا، الطبعة
 شها( في قرية المرأة الجديدة ورفع كفاءة المرأة جمعية(  

  .م١٩٩٧/ ٨/ ٨، األهرام دةجري
 ييجنسيت اشتغال واسالم گرا  

  )يا پويممر (يالهه رستم
  رويا رستمي: ترجمة

ــة  ــالطبع ــه   األول ــشورات جامع ــران، من ــان، إيرانى، طه ش،  .ه١٣٧٩ي
  .ص، بالفارسية٢٢٥
 دراسة ميدانيـة   .  االنتاجية للعامل  بالكفايةسرة وعالقته    األ حجم

  )رسالة ماجستير (المينابمحافظة على عمال مصنع الغزل الرفيع 
  ياسين طه بركيسه
  .م١٩٧٦ جامعة المينا، - االداب كلية القاهرة،



١٨٦------------------------------   

 المرأة لعمل فرصة على البيئة الحفاظ   
   مباشرسالي

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٠ ،األهرام جريدة
 في العملالمرأة حق  :قات االنجاز والقصور والمعو  

   حيدرإبراهيم
 لغربي آسيا، المركز االقليمـي    االجتماعيةودية  االقتصاالقاهرة، اللجنة   

  .م١٩٨٧، االجتماعيةللبحوث والتوثيق في العلوم 
 بمناسبة عيد األم ..  حقوق جديدة للمرأة العاملة  

  المستشار عبد الرؤوف قبطان 
  .م١٩٩٩/ ٣/ ٢١الجمهورية، جريدة 

العمل للمرأة  حقوق الزوجية ويليه حق   
   الدين الشيخ محمد مهدي شمس

م، ١٩٩٦ى، بيروت، المؤسسة الدولية للدراسـات والنـشر،     األولالطبعة  
  .ص٢٥٦
 العاملة المرأة حقوق   

  .م١٩٩٧/ ٨/ ٣، األهرامجريدة 
 الريفية المرأة حقيقة   

   الطالبإبراهيم هريدي السيد
  . مطبعة الوطنالقاهرة،



---------------------------------------١٨٧  

 ةالمنزل ردة حضاري إلى المرأة لرجوعالدعوة : زيد أبو حكمت  
   فضل عبدة

  .م١٩٩٧/ ٤/ ٣٠، األهالي جريدة
 بدون للعمل   الخروج : العاملة المرأة لصالح قضائي هام    حكم 

  اذن اليسقط النفقة 
   حمادة حمدي
  .م١٩٩٩/ ٤/ ١١ الوفد، جريدة

عمال يطاردون العامالت  الحكومة وأصحاب األ  
  صبحي بحيري

  .م١٩٩٧/ ١١/ ١٤جريدة الشعب، 
المرأةهاب ضد  حلف الخصخصة واالر   

  ليلى الشال
  .م١٩٩٧/ ٥/ ٧، األهاليجريدة 

 والطفل وتحسين ظروف العمال المهاجرين المرأة حماية   
  .م١٩٩٧/ ٩/ ١٦جريدة الوفد، 

 في عالم المزاج..  تزاحم الرجال حواء  
  المغربي طلعت
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢٣، الوفد جريدة



١٨٨------------------------------   

 كانون ١٧ -١٤  تونس للفترة من   - العربية   العاملة المرأة حول
  م١٩٧٤األول
 العربية المنظمة تونس، منشورات    ى،األول - المرأة للجنة الدورة   ندوة

  .م١٩٧٥للتربية والعلوم، 
 فاسفي المنازل خادمات   

  )محرر( فاطمة المرنيسي في
   صالح الدينمحمد
  قسطنطينجورج : ترجمة

   . صور نسائية، دمشق، دار الحصادمجلة
 الريفيـة  المرأة: خدمات المقدمة اليها   جديدة للنهوض بال   خطة ..

  االهتمام إلى من االهمال
   متولينهلة

  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٨ المسائي، األهرام جريدة
 الريفيةالمرأة لتطوير أوضاع خطة   

  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٢ حواء، مجلة
 العاملة المرأة لمستقبل نشاط خطة   

  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢١ المسائي، األهرام جريدة
 في ميدان عملهللرجل لمرأةا مشاركة خطر   



---------------------------------------١٨٩  

   اهللا بن بازعبد العزيز عبد
  .ص١٥م، ١٩٨٠ية، اإلسالم النصر للطباعة دار القاهرة،

 الريفية المرأة مجموعات عمل لتوصيات خمس   
  .م١٩٩٨/ ٦/ ١٦، األخبار جريدة

 التكافل االجتماعي بالمحافظات مشروعماليين سيدة تستفيد من  ٥   
  وفيق  تويحيى الكولي فوقية

  .م١٩٩٦/ ٧/ ١٢، األهرام جريدة
 الريفية المرأةب عشر دولة عربية ناقشت تجاربها في النهوض خمسة   

  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٦ الجمهورية، جريدة
 للمرأة الريفية  عشر مليون جنيه قروضاًخمسة   

  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٥، األهرام جريدة
 الريف في االنتاجي المرأة وعشرون مليون جنيه لدعم دور خمسة  

   متولينهلة
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٩ المسائي، األهرام جريدة

 منع الزوجة العاملة من السفرأرفض:  شابةدبلوماسية   
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٥، األخبار جريدة

 المـرأة  المقاعـد التـي تـشغلها        نسبةتراجع  :  أمريكية دراسة 
  بمجالس ادارات الشركات العالمية الكبرى

  .م١٩٩٧/ ١٠/ ٢٢ ،األهرام جريدة



١٩٠------------------------------   

 حداث في العالم العربي واألالمرأة حول تشغيل دراسة  
  وطبان العزيز عبد

   . للثـقافة العمالية وبحوث العملالعربي، المعهد الجزائر
 العاملة المرأة رفع انتاجية على عن العمل دراسة   

  مين محفوظأ محمد
 - قطاع تنمية القـوى العاملـة    - العاملة والتدريب  القوى وزارة   القاهرة،

  .م١٩٩٠ المهني، اإلعالم ادارة -المهنيدارة العامة لالعالم والتوجيه اال
 المشتغالت وغير المشتغالت من االمهاتبناء  مقارنة ألدراسة 

  )رسالة دكتوراه(حيث التوافق الشخصي واالجتماعي 
  قنديل بثينة
  .م١٩٦٤، جامعة عين شمس، التربية كلية
 تعليمواالتجاه نحو  وصفية تحليلية للمستوى المعيشي    دراسة 

 والفتى ألسر قرى المزرعة النموذجية بامتداد       المرأةوتدريب  
  المستحدثةأبيس بالمجتمعات 

   قالدة وايزيس نوارفؤاد
  .م١٩٧٤ دار التعاون للطباعة والنشر، القاهرة،

 العمل االجتماعيفي المرأة دور دعم   
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٢٢ الوفد، جريدة
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 الحياة الكريمة لمحدودي الدخليروتوف العاملة المرأة دعم   
   وسيلفيا النقاديالدين سعد هيثم

  .م١٩٩٦/ ٩/ ٢ ،األهرام جريدة
 والمجهودات الذاتية للمرأة في نشطةاأل العمل في مجال دليل 

  المجتمعات الحضرية 
   بدرانهدى
   . لغربي آسيااالجتماعيةواالقتصادية ، اللجنة بغداد
 المرأة سلسلة - البادية فيللمرأةي االقتصاد الدور   

  العلوي فاطمة
  .م١٩٨٢، نشر الفنك، البيضاء الدار
 رسالة ماجستير( وعالقته بمفهومها عن ذاتها االجتماعي المرأة دور(  

  دسوقي محمد انشراح
  .م١٩٨٠ عين شمس، جامعة االداب، كلية
 ة التنمية   في العاملة   المرأة دورلعـام  االقتـصادية    و االجتماعي

  م١٩٧٥
  .ص٢٠٠م، ١٩٧٦ المنوفية، القاهرة، مطبعة الجيالوي، محافظة - صرم
 ورقة عمل مقدمة للمـؤتمر      العمالية، في النقابات    المرأة دور 

   للمراةاألولالقومي 
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   لبنةثريا
  .م١٩٩٤ القاهرة،

 ياالقتصاد في النشاط المرأة تطوير مساهمة في المنظمات النقابية دور  
   الدباس مصطفى
  .م١٩٨٨ دمشق،

 في ذلك المرأةي أ والنماط االستهالك وراالدخار في اإلسالم يأر   
   الساموك سعدون

  .م١٩٨٠، االتحاد، بغداد
 العنكبوتبيوتم أ البيوت ربات   

   خارج المنزلالمرأة عمل حول تحليلية دراسة
   حسين مرتضى محمد
  .ص١٩٨م، ٢٠٠٥ = ه١٤٢٦ لبنان، دار جواد االئمة، -ى، بيروتاألول الطبعة
 المرأةتعولهم ..  سكان مصر ربع!  

   صبحينادية
  .م١٩٩٧/ ١٠/ ١٥ الوفد، جريدة

 الموحد العمل قانون !المرأة عمل يهاجمونعمال ال  األرجال 
  يعوض العامل واليحميه

   ونجالء عبد العالالمليجي مجاهد
  .م١٩٩٧/ ٥/ ٦ ،األهالي جريدة
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 الريفية بقرية شهاد قهلية المرأة كفاءة رفع   
  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٤، األهرام جريدة

 للمرأة العاملة السيكولوجية الركائز   
   حناعزيز

 االجتماعيـة ، القاهرة، المركز القومي للبحوث       القومية االجتماعية المجلة
  .م١٩٧٧ الثالث، -األول االعداد من عشر،والجنائية، المجلد الرابع 

في بؤرة االهتمام.. ة  الريفي!!  
  مد شكريكاميليا مح. د

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٦جريدة الوفد، 
 الزوجيةوالحقوق العاملة الزوجة   

  البنداري الوهاب عبد
  .ص٩٤م، ١٩٦٩ العلمية، المطبعة القاهرة،

 محافظات٦ الريفية في المرأةمليون جنيه لمشروعات ١٧  
   الكوليفوقية

  .م١٩٩٦/ ٥/ ١٥، األهرام جريدة
 ـ      التـصلب :  المرونـة  سمة امالت وغيـر    لـدى الزوجـات الع

  )رسالة ماجستير(دوار العامالت وصراع األ
   خفاجيمحمد أحمد فاطمة
  .ه١٤٠٥ علم النفس - التربية قسم - ام القرىجامعة
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 المرأةاصالح الريف المصرى يبدأ ب:  مباركسوزان   
   فهميميرفت

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٣ روز اليوسف، مجلة
 الالمرأةومبادرة لتحسين أحوال ..  سوزان مبارك ة ريفي  

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٧ المسائي، األهرامجريدة 
 ياإلسالم أعمال مصر في المعرض سيدات  

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٩، األخبار جريدة
 سبتمبر١٣ أعمال مصر يناقشن قضايا التصدير سيدات   

   البرادعيوفاء
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١، األهرام جريدة

 لعما الثالثة بلغة المال واأللفيةاألعمال يخاطبن أ سيدات  
  محديد نادية
  .م١٩٩٨/ ٧/ ٢٥ ،األوسط الشرق مجلة
 التجارية والصناعية التزام مبدأ الغرفعمال يطالبن  األسيدات 

  تكافؤ الفرص
   شيخ نادية
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ٢١ الحياة، مجلة
 وأعمال بال سيدات..  بال أعمال سيدات  
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  اليامي محمد
  .م١٢/١٩٩٨/ ٢١، الحياة مجلة
 الريفية المرأةمة  في خداألول السيدات   

   حمروش أحمد
  .م١٩٩٦/ ٦/ ١٥، األوسط الشرق جريدة

 دكتوراهرسالة (دراسة مقارنة :  الفالحة المصريةسيكولوجية(  
   محمد دسوقيانشراح

  .م١٩٨٤ االداب، جامعة عين شمس، كلية
 رسالة دكتوراه (العاملة المرأة سيكولوجية(  

   الفتاح عبد كاميليا
  .م١٩٧٢مكتبة القاهرة الحديثة،  منشورات القاهرة،

)     نقش زن در بهسازى    :  رابطه با  در) سيماى زنان در آئينه زمان
  )مقالة(خود وجامعه در ابعاد مختلف 

   مهرباناكرم
  .ه١٣٦٩،  ٢٩ -١٧ي،  اإلسـالم  فـي النظـام      المـرأة  مكانة تبيين   معرض
   .ش، بالفارسية

 مصرفيعمال  سيدات األصراع   
   المسلميرضا

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢االسبوع،  جريدة
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 حالل النساء في الوظـائف االداريـة       إ تواجه التي   الصعوبات
  العليا في منطقة الخليج العربي 

  فخرو أحمد منيرة
 جمعية االجتماعيين، السنة العاشـرة،     االمارات شؤون اجتماعية،    مجلة

  .م١٩٩٣العدد السابع والثالثون، 
 الجامعية الممرضة صفات  

  سنالح محمد احسان
 -، المجلد الثالث والثالثون، تشرين الثاني       )بغداد(داب   كلية اآل  مجلة

  .٥م، ص ١٩٨٢نوفمبر 
 سبيل للتقسيم الظالم للعملالمرأة طبيعة   

  .م١٩٨٣ ،١٨٢٠، العدد )البحرين(جريدة الخليج 
 والنسيج خارج سيادة القانون حذيةاأل في العامالت   

  .م١٩٩٧/ ١١/ ١٢ ،األهالي جريدة
 النظافة مالتعا   

   الشومليفداء
، الجزء الثاني، شباط    المرأة، نابلس، جمعية شؤون     المرأة شؤون   مجلة

  .م١٩٩٢
 مليونا مقابل مليوني سيدة١٤ مصر في العاملين الرجال عدد   

  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٧، األوسط الشرق جريدة
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 الممرضة في ضبط العدوىودور المستشفيات عدوى   
  بيترو وسيلة الدكتورة

ى األولــ الثالـث والثالثـون، جمـادى    العــدد، )عمـان (  الثــقافية مجلـة ال
  .٢٣٢م، ص ١٩٩٤، األولتشرين  = ه١٤١٥
 مـع  بقصر ثقافة أسوان يمـضين يومـاً         المرأة نادي   عضوات 

  !العاملين بتوشكي
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٥، األهرام جريدة

 رسالة ماجستير(حداث  للعمل وجنوح األالمرأة خروج بين العالقة(  
   عيد محمد عبد الحميد يلىل

  .م١٩٧٧، األزهر جامعة االنسانية، الدراسات كلية
 ة والمسؤولية المرأة والعلماالجتماعي  

   نداعلي عفاف الدكتورة
  .م١٩٩٩/ ١/ ١٧، األوسط الشرق مجلةة
 طول في الريفأ المرأة حياة : يؤكدونالعلماء  

   مكاويسيد
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٦، األهرام جريدة

 رؤية استراتيجية :  في مصرالمرأة عمالة  
   البازشهيدة

  .م١٩٩٤ هاجر، القاهرة، دار سينا للدراسات والنشر، العدد الثاني، مجلة
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 عمالة النساء ومعايير العمل الدولية   
  .م٢/١٩٩٨مجلة سواسية، 

 ةالمشكالت االدارية و:  النسائية في مصرالعمالةاالجتماعي  
   القومية االجتماعية المجلة

 والجنائية، المجلد الرابـع     االجتماعية المركز القومي للبحوث     القاهرة،
  .م١٩٧٧، ٣ -١ من االعدادعشر، 
 في قانون العمل الموحدللمرأةمزايا جديدة : العماوى   

  العجرودي محمد
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٨ ،األخبار جريدة

 سلسلة قضايا للمناقشة/  اجتماعيتوصيف:  النسائيةالعمالة  
  لصفتيا مديحة

  .م١٩٩٥ فريدريش ايبرت، مؤسسة القاهرة،
 المرأةو االجتماعي العمل   

   شرارة بيضونوعزة البزري دالل
  .ص٢٠٦م، ١٩٩٨ دار الجديد، بيروت،ى، األول الطبعة
 ي كمحـددات  االقتصاد االجتماعي والمستوى األسرةم وحجم    األ عمل

  طفال للدفء الوالديالدراك األ
   سالمة محمد ممدوحة

  .م١٩٨٧ الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد الرابع، النفس، علم لةمج
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 المرأة عمل   
  هالل إبراهيم. د

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢ العربي، مجلة
 شهادة : المرأة عمل  

   الزياتلطيفة
  .م١٩٩٤ دار سينا للنشر، العدد الثاني، القاهرة، هاجر، مجلة
 المرأة عمل   

  .م١٩٩٧/ ٢/ ٢٦ ،األهرام جريدة
 المرأة عمل   

  .١٦٠ية، العدد التاسع عشر، ص اإلسالم البحوث مجلة
 وموقف فقهاء االمس واليوموالسنة بين القرآن المرأة عمل   

  الصراف شيماء
، ه١٤١٠= م١٩٨٩ العـدد الخـامس عـشر، خريـف          الحـوار،  منبر   مجلة

  .١٠٢ص 
 وضوابطهحدوده المرأة عمل   

   الشينفتحي
/ ٨سنة الثالثـة، العـدد الثالـث والثالثـون،           الـ  ي،اإلسالم االقتصاد مجلة

  .١٨، ص ه١٤٠٤
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 شرف وعالجالمرأة عمل   
   شاهين مي

  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٣ ،األخبار جريدة
 وخارجه في المنزل المرأة عمل  

   بن مبارك الجويرإبراهيم. د . أ
  .ص١٢٠، ه١٤١٦، الرياض، مكتبة العبيكان، ىاألول الطبعة
 في الميزانالمرأة عمل   

  البار علي محمد
  .ص٢٢٦م، ١٩٨١ = ه١٤٠١ السعودية للنشر، الدار، جدة
 انسانيةقيمة .. المرأة عمل   

   شفيقأمينة
  .م١٩٩٤ دار سينا للنشر، العدد الثاني، القاهرة، هاجر، مجلة
 منـذ  وأثره على حياة الطفل ما قبـل سـن المدرسـة             المرأة عمل 

  العربية المتحدةالوالدة وحتى السنة السادسة في دولة االمارات 
   عيسى السويديمحمد
  .ص٩٠م، ١٩٨٣، االجتماعية وزارة العمل والشؤون دبي،
 دراسة ميدانية: سري على عدم االستقرار األوأثره المرأة عمل  

 الكويت، جامعة الكويت، المجلـد الخـامس    ،االجتماعية العلوم   مجلة
  .م١٩٩٧والعشرون، العدد الثاني، 
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 لتالميذ المرحلة االبتدائيـة     االجتماعي والسلوك   المرأة عمل 
  دراسة مقارنة : بالمدينة المنورة

   منسيمحمود
 الكويت، جامعة الكويت، المجلـد الـسادس        ،االجتماعية العلوم   مجلة

  .م١٩٨٨عشر، العدد الرابع، 
 رسالة ماجستير( منه اإلسالم وموقف المرأة عمل(  

   الدين نواب الرب عبد
 -ية بالمدينـة المنـورة   اإلسـالم العـالي للـدعوة     المعهـد    -االمام جامعة

  . ه١٤٠٥الدعوة واالحتساب، 
 على شخصية الرجل؟بصماته هل ترك المرأة عمل !  

  الغني عبد إيناس
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٦ ،األهرام جريدة

 ة العواملرسالة ماجستير( العاملة المرأة في خصوبة االجتماعي(  
  مرقص سليمان وداد

  .م١٩٧٣
 بال عقود أو   .. أجور هزيلة لعامالت    .. عصر العبيد     إلى  عودة

  تأمينات 
  .م١٩٩٧/ ٧/ ٣٠، األهاليجريدة 
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 البيت  إلى  العاملةالمرأة عودة  
  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٧ ،األخبار جريدة

 في المركز الثانيالبنات..  سوق العمل في !  
  الصفار وجيه

  .م١٩٩٧/ ٨/ ٤ ،األهرام جريدة
 عاملةال المرأة سيكولوجية في  

   الفتاحعبد كاميليا
  .ص٣٠٧م، ١٩٧٢ القاهرة، مكتبة القاهرة، ى،األول الطبعة
 المصري تحكمه تقاليد عريقة     القضاء:  ندوة بنادي القضاة   في 

   فيهالمرأةوال يمنع عمل 
   ميريخالد

  .م١٩٩٧/ ١/ ٦، األخبار جريدة
 عنـصر أساسـي     الناجحـة  االدارة :عمال ندوة سيدات األ   في 

  االسواقالختراق 
   عالم آمال

  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٧ ،األهرام جريدة
 البنوك ويتعجب له علماء الدينرجال غريب يرفضه قانون   

  .م١٩٩٨/ ١/ ١٦ ،األخبار جريدة
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القانون يقي العاملةالمرأةب وينتقص من حقوق  االضراد حق !!..  
   عبد المنعم أحمد

  .م١٩٩٧/ ٥/ ٣٠جريدة الشعب، 
قروض بدون ضمانات ل ة لمرأة الريفي  

  عبد العزيز هاللي
  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٥، األخبارجريدة 

 للسيدات والفتيات الصغيرة للمشروعات قروض   
  جاد الحق عبد

  .م١٩٩٨/ ٤/ ١١ المسائي، األهرام جريدة
 متباعدينمفهومين بين المرأة قضايا   

   شفيقأمينة
  .م١٩٩٨/ ٢/ ٨ ،األهرام جريدة

 ليةليس أق..  النسائي القطاع!!  
  سليمان صويص. د

  .م١٩٩٦/ ٧/ ١٩ الشعب، جريدة
 جرأالبيت بنصف  إلى المرأة وعودة العام الرأي قياس  

   رمزيناهد.  فرج ودصفوت
 القــاهرة، المركــز القــومي للبحــوث    القوميــة،  االجتماعيــة المجلــة

  .م١٩٧٧، ٣ -١ من االعداد والجنائية، المجلد الرابع عشر، االجتماعية
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 ةا القيمةللعمل فـي المجتمـع النـسوي الـسعودي          الجتماعي 
  )رسالة ماجستير(

  خليفة خالد محمد هند
  . ه١٤٠٨،االجتماعية الدراسات - كلية االداب- سعود الملك جامعة
 في العمل؟رئيسك تتعاملين مع كيف   

  نيل زكريا مي
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٣ ،األهرام جريدة

 ث من الباب السادس مـن       النساء، الفصل الثال   تشغيل تنظيم   الئحة
  ١٥٨ -١٥١ موادم، ١٩٨١لسنة ١٣٧قانون العمل رقم 

   بنانيعثمان شريف، عزيز
  . للمطبوعاتالكرنك مؤسسة القاهرة،

 أفـضل   أداء نحـو  العاملة   المرأة و مبارك السيدة سوزان    لقاء 
  للمرأة العاملة في القطاع الخدمي الحكومي

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٧ ،األهرام جريدة
 عاما١٥ً اجازة لرعاية طفلها حتى سن فيلعاملة الحق  اللمرأة  

   موسىمشيرة
  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٠ ،األهرام جريدة

 العربية المرأة حياة في اجتماعية مآخذ   



---------------------------------------٢٠٥  

   المالئكة نازك
   العباس عيدمحمد : تحقيق
  .م١٩٧٣ المملكة العربية السعودية، دار بن القيم، -ى، الدماماألول الطبعة
 بال ضابطالنساءشغيل  يقول دعاة تماذا   

  الدين سيف محمود
، ه١٤٠٢ى  األولـ ي، العدد السادس، جمـادى      اإلسالم االقتصاد جريدة

  .٢٥١ص 
 ؟النسائي سياسة العمل هي ما  

   كاملنائلة
  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٢ حواء، جريدة

 اإلسالم في المرأة عمل مجال  
  صالحمحمد . د

  .١٤٣ية، العدد السابع عشر، ص اإلسالم البحوث مجلة
 الصوت الناعممحاذير !  

   شكرينهال
  .م١٩٩٦/ ١١/ ٦ ،األهرام جريدة

     والرجـل فـي     المـرأة جر بين    محاولة لتفسير التفاوت في األ 
  )رسالة ماجستير( سوق العمل الحضري في مصر
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  مرفت محمد عبد الوهاب
  .م١٩٩٣ كلية التجارة،-األزهرجامعة 

 لخصخـصة   مـن ا   المـرأة  بمكاسب   مهتمةالدولة  : المحجوب
  ياالقتصادواالصالح 

   عبدهفايقة
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١١، األهرام جريدة

 حـول مكاسـب الخصخـصة       مؤتمراً يفتتح اليوم    المحجوب 
   المرأةوتشغيل 

   عبدهفايقة
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٠، األهرام جريدة

  المحكمة اإل ة العليا داري :العاملة الحصول على المرأة من حق 
   عاما١٨ًوغه إجازة رعاية الطفل حتى بل

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٠، األخبارجريدة 
 مصرية قرية إحصائية في مذكرات   

  زيد  أبو مديحة
  .م١٩٨٣،القاهرة

 بالبنزين أكثر تأثراً المرأة!  
  الواحد عبد سها

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢١، األهرام جريدة
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 وسكان .. ي  االقتصاد من االصالح    تضرراًكثر الفئات   أ المرأة
  الريف هم الرابحون

  شعبان اهللا بةه
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ٢١ ،األهرام جريدة

 والعمل بين البيت المرأة  
   حمد العودةبنسليمان . د

  . الخلفاءدار المنصورة،
 والتثميرالتسخير بين المرأة   

   حسن جابرمحمد
  . ٨١، ص ه١٤٠٠ السابع، رمضان العدد الحكمة، مجلة
 سوق العملفيتتفوق  .. المرأة   

  الخالق عبد أحمد
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٩ المسائي، األهرام ريدةج
 تكـون سـاعات العمـل أطـول     عنـدما  تتقدم فقـط   المرأة 

  جر أقلواأل
  .م١٩٩٧/ ٤/ ١٦، األهالي جريدة

 تكسبالمرأة   
  .م١٩٩٨/ ٧/ ١، األوسط الشرق جريدة
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 تعودولنخرجت للعمل  .. المرأة !!  
   الديبسعاد

  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٣ ،األهرام جريدة
 املة  العالمرأة  

 الثـقافة العمالية، بغداد، منشورات المؤسـسة الثــقافة         مؤسسة - العراق
  .ص١٠٤م، ١٩٧٦العمالية، 
 والتطبيقالنظرية العاملة بين المرأة   

   أغاالمجيد عبد سوزان
  . العربية الحديثةالمؤسسة القاهرة،

 تطالب بازالة التمييزالعربية العاملة المرأة   
   سالمة حجاج - قصراأل
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٧ الحياة، ريدةج
 ثار، هم الخصائص واآل  دراسة وتحليل أل  : ردن األ في العاملة   المرأة

  واقع وتطلعات:  االردنيةللمرأةالمؤتمر الوطني  إلى بحث مقدم
   نجيب شريدةهيام

  .م١٩٨٥ االردني العام، النسائي االتحاد عمان،
 العاملة في الجمهورية العربية المتحدةالمرأة   

   الحميد بكردعب
  .ص٦٢م، ١٩٦٣ الدار القومية للطباعة، القاهرة،
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 ة العمل والتأمينات تشريعات العاملة في المرأةاالجتماعي   
   سعد محمد الدين محب

  .ص٥٢م، ١٩٧١ وزارة العمل، منشورات القاهرة،
 رسالة ماجستير (الصناعة العاملة في المرأة(  

   محمود إبراهيم خديجة
  .م١٩٦٤معة االسكندرية، ، جااالسكندرية

 الريفية المرأة   
   عدلي العبدعاطف
  .ص١٢٠ دار الممعارف، القاهرة،

 المرأةن القرية عماد الحياة وعمودها الفقريأدت كّأة  الريفي  
  ماجدة مهنا، محمد عبدالحليم

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٧، األهرامجريدة 
 ساعة يوميا١٥ً الريفية تعمل المرأة  

  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٠، األخبار جريدة
 المستقبل الريفية في مصر بين تحديات الواقع وصياغة المرأة  

   محمد مصيلحيفتحي
  .م١٩٩٨، المرأة، جامعة المنوفية، كلية االداب، مركز بحوث المنوفية

 العربي بين االستغالل والتحرر المغرب العاملة في المرأة   
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   محفوظدرة
ات الوحــدة العربيــة،  العربــي، بيــروت، مركــز دراســالمــستقبل مجلــة

  .م١٩٨٢
 فـي  اجتماعيـة  دراسـة  - العاملة المبتدئة في الصناعة   المرأة 

  م١٩٦٢مدينة االسكندرية 
   علي عبد السالماعتماد
م، ١٩٦٢ جامعة االسـكندرية،    - االجتماعية، دبلوم معهد العلوم     بغداد

  .ص١٩٦
 داء العاملة المصرية وانخفاض مستوى األالمرأة  

   خيرفاطمة
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٦، األهالي يدةجر
 سالحبال العاملة مقاتل المرأة  !  

   عثمان حنان
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٨، الوفد جريدة

 ة العاملة والتأمينات المرأةاالجتماعي  
  )محرر( وهبة مراد

  ١٠ -١حتى  ٩ -٢٩ من الفترة عقدت في حلقة
  .م١٩٩١ المركز، الخرطوم،

 ياالقتصاد العاملة ومردودها المرأة  



---------------------------------------٢١١  

   حسان الحلو مأ
  . ٨٤م، ص ١٩٨٣/ ٣ الثالثون، العدد االمة، مجلة
 األسرةدراسة لحياتها في العمل و: والحضر في الريف المرأة   

   زايدأحمد الخولي ووحسن شكري علياء
  .م١٩٨٨، المعرفة الجامعية، االسكندرية

 العربيهلياأل في العمل المرأة   
   البزريدالل
، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة )روتبي (العربي المستقبل مجلة

  .م١٩٩٠يونيو /  والثالثون، حزيران والسادسالثالثة عشر، العدد المائة 
 والمرضالعملفي  .. المرأة !  

  .١٥٥م، ص ١٩٩٧/ ١٠/ ١٥ الوفد، جريدة
 في سوق العمل المرأة   

   نصار هبة .د
  .م١٩٩٨، فبراير سواسية جريدة

 عمل المصرية  في قوانين الالمرأة  
   امامسامية

اللقاء الثاني للباحثـات العربيـات، مـؤتمر الجنـدرة وادارة شـؤون             : في
  أبريل ١٧ -١٥ والمجتمعالدولة 

  .م١٩٩٩، مركز دراسات واستشارات االدارة العامة، القاهرة



٢١٢------------------------------   

 القـيم  في المجتمعات الزراعية الجديدة واتجاهها نحو      المرأة 
  المرتبطة بالسلوك االنجابي

   سعد إبراهيم دسي
  .م١٩٩٣ مصر للخدمات العلمية، القاهرة،

 االقتصادية  أمل األمة في الوحدة تحقيق قادرة على المرأة  
   وخليفة أدهم ووفاء البرادعيأمين محمد أمين

  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٥، األهرام جريدة
 المنظمات إلى ن تقدمهأ يمكن ماذا:  المديرةالمرأة  

   حمادجمال جرانت وعزة جان
   لالدارةالعربيةالمجلة : يف

  .م١٩٨٨ عمان،
 المصرية بين البيت والعملالمرأة   

   سالمة آدممحمد
  .م١٩٨٢ دار المعارف، القاهرة،

 المصرية وسوق العملالمرأة   
   لطفيعادل
  .م١٩٩٤ هاجر، القاهرة، دار سينا للنشر، العدد الثاني، مجلة
 رؤية مستقبلية:  المصرية والعمل العامالمرأة   

  )محرر(زيد  أبو عال
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 والعلـوم  االقتـصاد  مركز البحوث والدراسات السياسية بكليـة    القاهرة،
  .م١٩٩٥ القاهرة، بجامعةالسياسية 
 المنتجة البشرية نصف الطاقة المرأة   

   الرزاق عبد ولطيفة جوهر هناء
  .م١٠/١٩٩٨/ ٢٦ ،األخبار جريدة

 المحسوبغير االقتصادو .. المرأة   
   عنايت راجي

  .م١٩٩٦/ ١١/ ٩ اليوم، العالم جريدة
 ةواالقتصادية  والتحوالت المرأةاالجتماعي   

  الكبرة فوزي هيفاء
ــ الطبعــة ــشر،  ىاألول ــشق، دار طــالس للدراســات والترجمــة والن  ، دم

  .ص٥٩٥م، ١٩٨٧
 ظاهرة برزت في االنتفاضة:  الزراعيةوالتعاونيات المرأة  

   وعزة العاموديوجدي أبو فريهان
  .م١٩٩١،أيار المرأة جمعية شؤون نابلس،، المرأةشؤون  مجلة
 الوطن العربيفي والتغير االجتماعي المرأة   

   العطية فوزية
  .ص١٣٠م، ١٩٨٣ والدراسات العربية، البحوث، معهد بغداد
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 ة والتغيرات والتنمية المرأةالمرافقةاالجتماعي  :  
لـة االمـارات    علـى عينـة مـن العـامالت بدو    ميدانيـة  اجتماعيـة  دراسـة 

  العربية المتحدة 
   ثابتناصر

، العـدد  )الكويـت  (االجتماعيـة  مجلـة العلـوم   رمـضان،  كافيـة   مراجعة
  .٢٧٩، ص ه١٤٠٤= م ١٩٨٤الثاني، المجلد الثاني عشر، صيف 

 العـامالت  دراسة ميدانية في القاهرة لبعض       -  والعمل المرأة 
  )رسالة ماجستير(المؤهالت تأهيال عاليا 

   محرماعيلإسم اجالل
  .ص٥١٦م، ١٩٧٣ جامعة عين شمس، - كلية البنات القاهرة،

 والتطلعاتالواقع:  والعملالمرأة   
   خليلحامد
 النهج، دمشق، مركز االبحاث والدراسات االشتراكية في العـالم   مجلة

  .م١٩٩٥العربي، العدد الواحد واالربعون، 
 والعملالمرأة   

   الجندي سامية
   نميةوالت المرأة مؤتمر في

ية بـوزارة   اإلسـالم  المجلـس االعلـى للـشؤون        ،األزهر جامعة   القاهرة،
  .االوقاف
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 والعملالمرأة   
   موسى نبوية

  .م١٩٢٠، المطبعة الوطنية، االسكندرية
 والعملالمرأة   

 -٢٤ للمـرأة فـي الخلـيج والجزيـرة العربيـة            الثالـث  االقليمـي    المؤتمر
  ظبي أبو -م ١٩٨٤مارس ٢٧

  )محرر(د  فايز الحدايحيى
 العمـل النـسائي فـي الخلـيج والجزيـرة العربيـة،             تنسيق لجنة   الكويت،

  .م١٩٨٥
 الحقبة النفطية في والعمل المرأة   

   مرسينادية
  .م١٩٨٨ القاهرة،

 وجهة نظر اسالميةمن والعمل المرأة   
   الخشتمحمد

   والتنمية المرأة مؤتمر في
  .ية بوزارة االوقافاإلسالم المجلس االعلى للشؤون ،األزهر جامعة القاهرة،

 لها األفضل ومجاالت العمل المرأة   
   عفاص فضيل بهنام
  .ص٣١م، ١٩٨١ األتحاد العام لنساء العراق، منشورات ،بغداد
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 العامة والوظيفة المرأة  
  مهنا فؤاد أميمة

  .م١٩٨٤ العربية، النهضة دار القاهرة،
 النساء تشغيل مسألة  

  زعير عبد الحكيم محمد
  .٩٠، ص ه١٤٠١ العدد الثالث، صفر ي،اإلسالم االقتصاد مجلة
 المنزل وعالقتها بدافعية االنجـاز      خارج في العمل    المشاركة 

  )رسالة ماجستير( المصرية المرأةلدى 
   توفيق عليوةمحمد

  .م١٩٩١ االداب، جامعة المينا، كلية
 العاملة الزوجة مشاكل   

   شاهين مي
  .م١٩٩٧/ ٣/ ٢٣، األخبار جريدة

 العاملة للمرأة النفسية المشاكل   
  محمد عبد الرحمن آمال
 = ه١٤٠٤ الرابعة، العدد السادس واالربعون، شـوال        السنة االمة،   مجلة

  .٣٤م، ص ١٩٨٤تموز 
 قرى الغربيةيدخل المرأة صحة مشروع   
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   بقطرفايز
  .م١٩٩٧/ ١١/ ٦، األخبار جريدة

 في الريفالمرأة دور حريصة على تعزيز مصر   
   سلطانامرع

  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٥، األهرام جريدة
 ى االقتـصاد  بـرامج االصـالح    آثار نجحت في تخفيف     مصر

   المرأةعلى 
   شاكرصفاء

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٥، األهرام جريدة
 وية في التشغيلاألول للمرأة ومنحها القانونية بالمساواة مطالبا  

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٥ ،األهالي جريدة
 القومياالقتصاد في للمرأة وجود متميز مطلوب   

   عالم آمال
  .م١٩٩٧/ ٩/ ٩، األهرام جريدة

 في خدمـة   ..  المهني   التأهيل مراكز :لتطويرها تنفيذ خطة    مع
   الريفيةالمرأة
   متولينهلة

  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٥ المسائي، األهرام جريدة
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كر للمرأة كيف ؟ معاش مب  
  السيد تاج الدين 

  .م١٩٩٧/ ٥/ ٢٤جريدة الجمهورية، 
 العاملة المرأةمام أ الطريق عالمم   

  زيد أبو حكمت
  .ص٧٥م، ١٩٦٤، االجتماعية وزارة الشؤون منشورات القاهرة،

 ة من الظروف    جوانب:  العامة المعاناةالمحيطة بصحة   االجتماعي 
   االنجابية في ريف مصرالمرأة

  )محرر(السعود خطاب  أبو  بوتر وهندجيليان
  .م١٩٩٢ر واليونسيف،  الدار العربية للنشالقاهرة،

 من المجتمع المصري وعالقته بعمل      شرائحمومة لدى    األ مفهوم 
  )رسالة دكتوراه( وتوافقها الزواجي المرأة

  زيد أبو مين عليأ نيفين
  .م١٩٨٥ التربية، جامعة عين شمس، كلية
 االدارية والبطوالت االدارية الشؤون في المرأة مكانة   

  وتر ضاهر محمد
  .م١٩٧٩ الرسالة، مؤسسة بيروت،

 على االنترنتعمالاأل جمعية سيدات منتجات   
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  الرزاق عبد فاتن
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٧ ،األخبار جريدة

 لتأهيلها للعمل العام..  للمرأة المصرية منتدى  
   الديبخالد

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢، األهرام جريدة
 فـي سـوق     المرأة مكانة :يناقش األزهر بتجارة   مؤتمر 

  العمل
   جليلنعيمة

  .األزهرم، مناقشة في مؤتمر ١٩٩٨/ ٩/ ٢٣ ،األخبار ريدةج
 م١٩٨٣/ ١١/ ٢٧ -٢٣ العاملة المرأة شؤون مؤتمر  

ــشؤون وزارة -مــصر ــة ال ــاهرة، االجتماعي ــد ١٩٦٥، الق ، األولم، الجل
  .ص٢٩٩
 الريفيةالمرأة والقادم العام المرأة مؤتمر   

   شفيقأمينة
  .م١٩٩٧/ ١١/ ٢، األهرام جريدة

 بدور سوزان مبارك في رعايـة       يشيد العاملة   المرأة مؤتمر 
   األسرة

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٦، األخبار جريدة
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 المرأةمن الوظائف المهنية تشغلها % ٤٤:  تالويميرفت   
   عويسنجوى
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٥ ،األخبار جريدة

 بالصناعة في مصرالعاملة للمرأة األسرة ميزانية   
   التطاوينادية

القوميــة، القــاهرة، المركــز القــومي للبحــوث      االجتماعيــة المجلــة
  .م١٩٧٧، ٣ -١ المجلد الرابع عشر، االعداد من والجنائية، االجتماعية
 في الوطن العربيياالقتصاد المرأة تدعيم عمل نحو   

   زريقهدى
 العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الـسنة       المستقبل مجلة

  .م١٩٨٣فبراير / ن، شباط  واالربعوالثامنالخامسة، العدد 
 العاملة المرأة لبحث دور مبارك تحت رعاية سوزان ندوة   

  .م١٩٩٨/ ٦/ ١٣ ،األخبار جريدة
 العاملة التـي  المرأة لزيادة انتاجية العملية الخاصة بالصيغ    الندوة 

   والنتائج والمؤشرات االجتماعية والشؤونعقدتها وزارة العمل 
، بغـداد، مطبعـة مؤسـسة       االجتماعيـة شؤون   العمل والـ   وزارة - العراق

  .ص٣٢م، ١٩٧٦الثـقافة العمالية، 
العامالت في النسبح ال يعرفن حقوقهن:  ندوة  



---------------------------------------٢٢١  

  داليا موريس 
  .م١٩٩٦/ ٧/ ١٧، األهاليجريدة 

 احتياجات االم العاملة حول العلمية الندوة   
  م١٩٩٨، أكتوبر ٣٠ -٢٩ الدورة الخامسة - يةاإلسالم الصحوة جامعة

  .م١٩٨٥ لالستعالمات، العامة الهيئة القاهرة،
 فـي   المـرأة  للطفولة اليـوم عـن دور        القومي للمجلس   ندوة 

  العمل االجتماعي 
   إبراهيم مجيدة
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٢٦، األخبار جريدة

 حداث في الوطن العربي العاملة واألالمرأة واقع ندوة  
   وهبة مراد

  .م١٩٨٥، الخليج، مؤسسة بغداد
 أثر الحالة الزواجية واالنجاب على العمالـة       : العامالت ءالنسا

  ٦٢٧بين االناث، مذكرة رقم 
   محمد خليفة عاطف
  .م١٩٦٦ القومي، التخطيط معهد القاهرة،

 في ميدان العمل واالنتاجالمرأة ونجاح كفاح - شهيراتنساء   
  بيرد كارولين
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  الخير أبو  باديرحكمت: ترجمة
   شفيقجورج: مراجعة
  .م١٩٧٩ غريب، مكتبة ،القاهرة

 ٢٠٠٠تحليالت وتنبؤات احصائية حتى عام : العمل في عالم النساء  
  )محرر( نوس شيرلي
   سليمانالسيد : ترجمة

  .م١٩٩١ العاملة والتدريب، القوى وزارة القاهرة،
 سيداتمصر المعلمين في نصف   

   حماد حنان
  .م١٩٩٧/ ٤/ ٢٠، األهالي جريدة

 المصريةالفالحة  إلى  ..نظرة  
   نصيفعريان
  .م١٩٩٧/ ٢/ ١٩، األهالي جريدة

 المرأة دور تغيير وأثره على النفط   
   رمزي ناهد

  .م١٩٨١ تونس، جامعة الدول العربية، عربية، شؤون مجلة
 رسالة قومية  .. الريفية المرأة بالنهوض  

  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٧ الجمهورية، جريدة
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 ..  مجتمع االعمالاقتحاموأتاح للمرأة   
  البرادعي وفاء

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٠ ،األهرام جريدة
 الريفية المرأة الرئيس لدعم دور قرينة يشيد بجهود والي   

   الهواريمحمد
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢١، األخبار جريدة

 العاملةللمرأة عمل رسمية وثيقة   
   شاكرصفاء

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٣٠ ،األهرام جريدة
 رجلعظيمة امرأة كل وراء   

   خيرفاطمة
  .م١٩٩٦/ ٦/ ١٧، األهالي دةجري
 العاملة المرأة لزيادة انتاجية العملية عمل حول الصيغ ورقة   

  .ص٦٥م، ١٩٧٧ لنساء العراق، بغداد، مطبعة الجامعة، العام االتحاد
 في رفع مستوى الوعي اإلعالم دور حول عمل في أسوان ورشة 

  الصحي للمرأة االسوانية 
  النيل أبو موفق

  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٢ ،األهرام جريدة
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 ة والشؤون التأمينات   وزيرةالعمـل   فـرص  تـوفير  :االجتماعي 
  للمرأة ومساندتها وتأكيد دورها

  الكولي فوقية
  .م١٩٩٧/ ١١/ ١١ ،األهرام جريدة

 جنيه لتنفيـذ مـشروعات صـغيرة        مليون ١٥ :التأمينات وزيرة 
  للمرأة الريفية 

   الكولي فوقية
  .م١٩٩٨ / ١/ ١٣، األهرام جريدة

 االعمال اليوم بسيدات المالية يلتقي وزير   
  الرزاق عبد فاتن

  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٨، األخبار جريدة
 والفقر منع التخلف وسائل  

  .م١٩٩٦/ ٥/ ٢٧ اليوسف، روز مجلة
 الريفية فـي مـستويات اجتماعيـة        للمرأة االجتماعي   الوضع 

  )ماجستيررسالة (مغايرة، دراسة ميدانية في قرية مصرية 
   عبد المنعم سليم ةفايز

  .م١٩٨٢، جامعة عين شمس،القاهرة
 للرجال فقطوظيفة !  



---------------------------------------٢٢٥  

   يعترض على اعالنات تمنعه من شغل الوظائفالناعم الجنس
   العزبومنى هاشم أحمد

  .م١٩٩٩/ ١/ ٩ ،األخبار جريدة
 الريفيةالمرأة قضايا والحقيقة حول الوهم   

  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٣، األهالي جريدة
 مديريتدرموفق  راز زنان هفت   

   ام بروكسولين ال دونال
   رضا صالحى معواغالم: ترجمة
ش،  .ه١٣٨١، طهـران، مركـز رسـا للخـدمات الثــقافية،        ىاألول الطبعة

  ص، بالفارسية ٣٢٨
 مديريت وزنانهنر   

   وديگرانمنينگ مارلين
   خردمند مسعود: ترجمة
  ش، بالفارسية  .ه١٣٧٥ آروين، منشورات طهران،

  

 يإيراندر اسطوره هاي ا يتآناه  
  ييرگوسوزان . د
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ص، ١٤٢ش،  .ه١٣٧٩طبعة الثالثة، طهران، منشورات جمـال الحـق،    ال
  .بالفارسية
 إيرانسالم وقوانين إ اختالف حقوق زن ومرد در  

  يمريم ساوج
   .ص، بالفارسية١١٣ش، .ه١٣٣٧، يعلمأكبر  يعل،طهران

ي واجتماعييا زن از نظر قضائ -  ارزش زن  
  يقدسيه حجاز

   .ص، بالفارسية١٨٢ش،  .ه١٣٢٢طهران، 
 ي واجتماعيز نظر قضائأ يا زن -رزش زنأ  

   .ص، بالفارسية١٨٤الطبعة الثانية، طهران، مركز قدسي للتحقيق والنشر، 
 ساسنامه كانون بانوانأ  

   .ص، بالفارسية٦ش، .ه١٣١٤ ،طهران،فرهنگ
المرأة االشتراكية و   

  خرونآلينين و
  جورج طرابيشي: ترجمة وتقديم
  .داببيروت، دار اآل

 م ثورةأ اصالح اجتماعي  
  روزا لوكسمبرغ

   .دمشق، دار دمشق
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 مرأتنا في الشريعة والقانونا  
  الطاهر بن علي بن بلقاسم الحداد 

  .م١٩٧٧الطبعة الثانية،تونس، الدار التونسية للنشر، 
 ز نظـر   أ إيـران  ي وكيفـر  ي ومـدن  يساسأات بر قانون     انتقاد

  حقوق زن
  ن يا منوچهريزبانو مهر انگ

   .ص، بالفارسية١٢٨ش،  .ه١٣١٨طهران، 
يران البرلمان اإلقانوناً يسمح بتجنيد النساء في الشرطةري يقر   

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٣مجلة الحياة، 
    مـام  أ فاق المفتوحةسات واآل  تجربة التيسير االشتراكي للمؤس

   العاملة المرأة
  مسعودة عماري

  .ص١٥الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 
      ةتريبة والتعليم النساء واإلصالحاتلمسلمي النهد   االجتماعي 

  المستعمرة
   منيالت يلگ

ــة  ــالطبع ــسفورد،   األول ــة اك ــشورات جامع ــورك، من ص، ٣٧٦ى، نيوي
   .باالنجليزية
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 اع االشتراكي   القطّ -ياالقتصاداط   بالنش المرأةر مساهمة    تطو
  ١٩٧٨ -١٩٦٨في القطر العراقي خالل الفترة 

  .عبد الخالق عارف
 ـ    المرأةنبياء ومكانة   د نساء األ   تعد فـي اليهودي   ة ة والمـسيحي

  اإلسالمو
   عبد الوهابأحمد

  .ص٥٣٥، ه١٤٠٩ى، القاهرة، مكتبة وهبة، األولالطبعة 
 وبات في قانون العقالمرأة التمييز ضد  

  ميرة بهي الدينأ
 /٧(١٤٠ الهيئة المصرية العامة للكتـاب، العـدد       )القاهرة(مجلة القاهرة   

  ).م١٩٩٤
اه زن در قانونگ جاي  

  مركز الشؤون النسوية للمساهمة في رئاسة الجمهورية 
   .ش، بالفارسية .ه١٣٧٣طهران، 

  خالق والعرض فـي الـشرائع الـسماوية والقـانون           جرائم األ
  السوداني

  حمد محيي الدين عوضم
  .م١٩٧٠ علي مخمير، أحمدالقاهرة، مطبعة 
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 في مصر القديمة المرأة حرية   
  .م١٩٩٧/ ١١/ ٣٠، األهرامجريدة 

 ية اإلسالم في القانون الدولي العام والشريعة المرأة حقوق  
  عبد الغني محمود

  م١٩٩١، يةالعربالقاهرة، دار النهضة 
  في القوانين العربية فـي ضـوء        المرأةة حول    الحلقة الدراسي

  ١٩٧٤/ مايس/ ٣١ - ٢٧ للفترة من -االتفاقيات الدولية 
  المجلس النسائي اللبناني 

  .ص٥٢٨م، ١٩٧٥بيروت، 
   ه إسـالم  يـش ، تساوي حقوق زن ومرد در أند إبراهيمدختران

  )تيوديهت ويحيمس(
   حدادكيزياان يوو، أيت ال اسپوز-جان

ــة  ــالطبع ــ، گىاألول ــدلورا، فيلسوين ــة فلوراي ــشورات جامع ــدا، من ا، ي
  .يةبالفارس
 مزايا جديدة للمرأة في تعديالت قانون : مال عثمانآ الدكتورة

  التأمينات 
  نجوى عويس

  .م١٩٩٧/ ٦/ ١٢، األخبارجريدة 
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 رسالة ماجستير(لقابها ووظائفها أ في مصر القديمة، المرأة دور(  
   نور الدين أحمدمحمد عبد الحليم 

  .ص٢١٧م، ١٩٦٦ القاهرة، كلية االداب، -اهرة جامعة الق
 المرأة دورة تدريبية قانونية حول قضايا   

  .م١٩٩٧/ ١١/ ١٢، األهاليجريدة 
اإلعالمو .. المرأةمت  الديانات السماوية كرهها المصري يشو  

  ممدوح عباس
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٣جريدة الشعب، 

المرأة الدين و   
  عبد الرحمن حسين النواوي

  .ص٤٠م، ١٩٦٦اهرة، مطبعة امين عبد الرحمن، الق
رؤية مسيحية :  الرجولة واألنوثة  

  عادل حليم
  .م١٩٩٠قباط األرثوذكس، القاهرة، بطريركية األ

   دراسـة  ( واسقاطات العلمانية    اإلسالم بين منهج    المرأة رسالة
  )نقدية لكتاب خلف الحجاب

  حسني محمود جاد الكريم
  .م١٩٩٠ر، القاهرة، دار الصحوة للنش



---------------------------------------٢٣١  

روز الوكسمبورغ   
  دانييل غيرين

   العريسإبراهيم: ترجمة
  .ص١٥٨م، ١٩٧٥ى، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، األولالطبعة 
 اه قانون وفقهگديده در عرفان به انضمام زن در نپ زن برترين  

   نريمانيعل
   .ص، بالفارسية٢١٤ى، قم، منشورات ميثم التمار، األولالطبعة 

ي زن در اتحاد جماهير شورو  
  سربرنيكوف. ت

  ناصر خدايار: ترجمة
  .ص، بالفارسية٨٧ش، نشرة شركت سهامى چهر،  .ه١٣٢٤طهران، 

    فراز وفـرود جنـبش زنـان در     .  رهايى ي زن در جست وجو
  )١٨٦٣ -١٩٣٢(لمان  آيسوسيال دموكراس

  تونسن، ورنر
   فريده عصار پوري،شهال الهيج: ترجمة

  .ش، بالفارسية .ه١٣٦٧قفون، طهران، المث
زن در عصر جديد   

  .نامور: ترجمة
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زن در قرن بيستم   
  خانم تربيت

  .بالفارسية
زن وقانون مجازات   

  ناصر قربان نيا 
   .، بالفارسية٨٢، ص ١٢مجلة كتاب النقد، العدد 

زوجة فرعون   
  محمد كامل حسن

  .بيروت، المكتب العالمي
والطفلالمرأةفي لحماية القوانين وحدها ال تك:  سرور   

  ميمة عبد الوهابأ
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ٢١جريدة العالم اليوم، 

 ان جهانگديان وبزرأاه ملتها، گز ديدأ زن  
  يفتخارإ ي علأحمد

  .بالفارسية
 نبياء في مجتمع األالمرأة سلوك  

   الجباليأحمد
  .م١٩٦٨المركز العربي الحديث، 
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 عبي والعلماني بين المنظور الديني والشالمرأة صورة  
  علي أفرفار

  .م١٩٩٦بيروت، دار الطليعة، 
المرأة غاندي و   

  كاميليا دريقة 
  بهيج شعبان: ترجمة

  .م١٩٥٩دار بيروت، 
ر الزوج كالون الشقة فقضت المحكمة بتطليق زوجته غي  

  لواحظ عبد الجواد 
  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٢، األخبارجريدة 

فمينيسم   
  ليس واتكينزآسوزان 
  ي نائينيبا جاللزي: ترجمة

ــة  ــالطبع ـــقافية،   األول ــيرازة الث ــشورات ش ــران، من ش،  .ه١٣٨٠ى، طه
  .ص، بالفارسية١٧٤
 ر مللگسالم وديإز نظر أ فمينيسم  

   يانيگ گلپايسيد هاشم بطحاي
  .ص، بالفارسية٣٢٠سالم، إى، قم، مكتب منشورات نويد األولالطبعة 
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   ضي في قـضايا    المطالبة بتيسير اجراءات التقا   :  في ندوة أمس
  حوال الشخصية األ

  نهلة متولي
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٩ المسائي، األهرامجريدة 

 العصرية المرأة قاموس   
   حسين أحمدصالح 

  ص٢٢٩م، ١٩٧٦القاهرة، منشورات دار الشعب، 
طال انتظاره.. حوال الشخصية  قانون األ!  

  .م١٩٩٧/ ٧/ ١٣جريدة الوفد، 
 وضاعيمنع هذه األ..  القانون الجديد  

  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٩، األخبارجريدة 
 المرأة قانون العمل الموحد ينصف   

  صفاء شاكر 
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٣، األخبارجريدة 

القضاء اإل زوجتين في السفرداري ينتصر لحق   
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٥، األخبارجريدة 

 في يتضمن البحث    األولالجزء  (قباط   الشخصي عند األ   القضاء 
وامر  وما جاء من العهود والفرمانات واأل       المصرية المرأةحقوق  

  ) حق التقاضي أمام المحاكم الشرعيةالمسيحيينالتي منحت 
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   فلتاوس عوضجرجس
  .م١٩٠٨، مطبعة التوفيق، القاهرة

          ويـسمح لهـا    ..  القضاء ينصف أستاذة الجامعة مـن زميلهـا
  بالسفر للخارج

  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٩، األخبارجريدة 
إيران يسالمإ يه زنان در جمهورژرات وي قوانين ومقر  

  رتيدارآطيبه 
ص، ٤٨٠ش،  .ه١٣٧٩الطبعة الثانية، طهران، منشورات برگ زيتـون،      

  .بالفارسية
 قديماً وحديثاًالمرأة كتاب   

  محمد رضا الحساني
  .ص١٣٩م، ١٩٣٦بغداد، مطبعة الراعي، 

كلمة عن النساء   
  رثر شوبنهاورآ

  حسن رياض : ترجمة
  .م١٩٠١ = ه١٣١٩لترقي، القاهرة، مطبعة ا

المرأة لينين و   
  زينب بنوة: ترجمة

  .م١٩٧٠دمشق، دار الجماهير، 



٢٣٦------------------------------   

المرأة الماسونية و   
  جمعان بن عايض الزهراني

مة، دعوة الحق، كتاب شـهري يـصدر عـن      ى، مكة المكر  األولالطبعة  
  .ص١٧٤، ه١٤١٥ي، اإلسالم والثـقافة برابطة العالم اإلعالماع قطّ
 ن إلهييا در إسالم وأد زنيتماک  

  ينجة روشن بيخد
 مطهـري للدراسـات   يد، طهران، منشورات جامعـة الـشه    ىاألولالطبعة  

  .يةص، بالفارس٢١٨، ياالعل
           حـوال   مجلس الدولة ينتهي من مراجعـة مـشروع قـانون األ

  الشخصية 
  .م١٩٩٩/ ٣١/٣جريدة الوفد، 

مجموعه قوانين حمايت خانواده   
ص، ١٥٠،ش .ه١٣٤٩ منـــشورات فرخـــي، ،الطبعـــة الثالثـــة، طهـــران

  .بالفارسية
   األولثار  آ محاسن    في قوانين قدماء    ين فيما للنساء وما عليهن 

  المصريين 
  فندي جالل الحسينيأعلي 

  .ص٣٩، ه١٣٠٨الخيرية، 



---------------------------------------٢٣٧  

    مغربية من لدن محكمة التفتيش الدينية       امرأة محضر محاكمة 
  )م١٩٥٩(البرتغالية 

   بوشربأحمد: ترجمة
  .٢٢٤ ص )م٧/١٩٨١ (٢١لمناهل، السنة الثامنة، العدد مجلة ا

 محكمة النساء العربية   
  عامر بدر حسون

  .م١٩٩٥، خريف ٤١مجلة النهج، العدد 
 مركزها االجتماعي في الدولة  : المرأة  

  محمد البنداري
  .م١٩٥١القاهرة، مطبعة عزت خطاب، 

 ةحقوقها وواجباتها في الحياة      : المرأةوالدينية في   االجتماعي
  ى األولالكنيسة 

  متى المسكين
  .م١٩٨٢وادي النطرون، دير القديس انبا مقار، 

 بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمعالمرأة   
  حسن عبد اهللا الترابي

  .م١٩٩٧عمال الفكرية، الخرطوم، هيئة األ
 بين الدين والمجتمعالمرأة   
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  زيدان عبد الباقي
  .م١٩٧٧القاهرة، مطبعة السعادة، 

 بين الشرق والغربالمرأة   
  مصطفى صبري

  .م١٩٨٢بيروت، دار الكتاب الحديث، 
 اإلسالم بين شريعة المرأةة  والحضارة الغربي  

  وحيد الدين خان
  .م١٩٩٤القاهرة، دار الصحوة، 

 بين الشريعة والقانونالمرأة   
   سليمانإسماعيلالسيد 

  .ص٣٧٦م، ١٩٨٤عالن، طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإل
 المرأةاني بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرب  

  محمد سعيد رمضان البوطي. د
  .ص٢٢٩م، ١٩٩٦ = ه١٤١٧ى، دمشق، دار الفكر، األولالطبعة 

 بين القديم والحديثالمرأة   
  محمد الطاهر السنوسي

  .ص١٤٣م، ١٩٦٩تونس، المطبعة العصرية، 
 اإلسالمدية و بين الماالمرأة  

  .االستاذ طالب الخرسان



---------------------------------------٢٣٩  

 بين الماضي والحاضرالمرأة   
  حسن رضوان 

  .ص٦٤م، ١٩٧٠بيروت، مكتبة العلوم، 
 بين الماضي والحاضرالمرأة   

  سامي رجب تاج الدين
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ٢٤جريدة الشعب، 

 بين الماضي والحاضرالمرأة   
  محمود خيرت 

  .ص١٥١م، ١٩٢٨القاهرة، مطبعة عين شمس، 
  الجديدة المرأة   

   كولوتتاياالكسندر
  هنريت عبودي: ترجمة

  .ص١٠٣م، ١٩٧٨بيروت، دار الطليعة، 
 الجديدةالمرأة   

  توفيق الحكيم
  .ص١٦٢م، ١٩٥٢القاهرة، 

 دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدينالمرأة   
  ثلماستيان عقراوي

  .ص٣٥٢م، ١٩٧٨بغداد، منشورات وزارة الثـقافة والفنون، 
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 صور اجتماعية - السوفيتية المرأة   
  زويا يانكوف

  .ص١٣٤م، ١٩٨١موسكو، دار التقدم، 
 عند الرومانالمرأة   

  محمود زناتي 
  .ص٢٥٠م، ١٩٥٨االسكندرية، دار الجامعات المصرية، 

 عند قدماء اليونانالمرأة   
  محمود زناتي

  .ص١٢٩م، ١٩٥٧االسكندرية، دار الجامعات المصرية، 
 الفرعونية أةالمر   

   ديروثي نوبلكوركريستيان
  فاطمة عبد اهللا محمود: ترجمة

  .م١٩٩٥ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،
 ةفة وتنشيط مشاركتها  في البيئات المتخلّالمرأةاالجتماعي   

   والعملاالجتماعية وزارة الشؤون -سورية
  .ص٣٥م، ١٩٨١دمشق، منشورات االتحاد العام النسائي السوري، 

 في تاريخ مصر القديمالمرأة   
  وليم نظير

  .ص١٣٥القاهرة، دار القلم، 



---------------------------------------٢٤١  

 في التراث االشتراكيالمرأة   
  خرونآو.. ماركس انجلز، بييل، لينين 

  جورج طرابيشي: ترجمة
  .ص٢٤٤م، ١٩٨٢بيروت، دار الطليعة، 

 المرأةن الحديث في التمد  
  محمد جميل بيهم

  .ص٢٨٠م، ١٩٢٧بيروت، مطبعة السالم، 
 في الثورة الفرنسية المرأة   

  عبد الرحمن صدقي
  .م١/١٩٥٣ )القاهرة(مجلة الكتاب 

 اإلسالم في المرأة - في الجاهلية المرأة  
  هادي العلوي
 مركز االبحاث والدراسات االشتراكية في العالم       )دمشق(مجلة النهج   

  .م١٩٩٥، ٤١العربي، العدد 
 عصورديان وال في جميع األالمرأة  

  محمد عبد المقصود 
  .م١٩٨٣القاهرة، 

 في شريعة حمورابيالمرأة   
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  سهيل قاشا
  .ص١٦٨العراق، منشورات مكتبة بسام، 

 في عصر الديمقراطية المرأة   
   مظهرإسماعيل

  .ص٢٠٤القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 
 في العهد القديم والحديثالمرأة   

  محمود كامل فريد
  . ه١٣٤٤قي، القاهرة، مطبعة التر

 في القرن العشرينالمرأة   
  جروان سايق

  .ص٢٢١م، ١٩٧٥بيروت، منشورات سايق، 
 في القواعد المرأة   

  سعد عليأ
  .ص١٢٦م، ١٩٨٢بيروت، الدار الجامعية، 

 دراسة مقارنة(حوال الشخصية  في قوانين األالمرأة(   
  بدرية عبد اهللا العوضي

دراسات االشتراكية في العالم    بحاث وال  مركز األ  )دمشق (مجلة النهج 
  .م١٩٩٥، ٤١العربي، العدد 



---------------------------------------٢٤٣  

 في القوانين العربية في ضوء االتفاقات الدولية الـصادرة          المرأة 
حدة، دراسات وتوصيات الحلقة الدراسـية التـي        مم المتّ عن األ 

  م١٩٧٤ أيار ٣١ -٢٧عقدها المجلس النسائي اللبناني ما بين 
  .م١٩٧٥ لبنان، -بيروت

 ي الكتب المقدسة  فالمرأة  
  .محسن يوسف

 في المجتمع االشتراكيالمرأة   
   موسكو-)الكوميكون(ي االقتصادمجلس التعاون : اعداد

  .ص١٣٢م، ١٩٧٦موسكو، منشورات دار التقدم، 
 نبياء في مجتمع األالمرأة  

   الجبالي أحمد
  .ص٢٣٢م، ١٩٦٩طنطا، مطبعة مؤسسة البنين، 

 في مختلف العصورالمرأة   
   خاكيأحمد

      مي االشـتراكي،  بيروت، منشورات مركز البحـوث فـي الحـزب التقـد
  .ص١٣٦م، ١٩٧٢
 قديماً وحديثاً المرأة   

  محمد رضا الحساني
  .ص١٤٠م، ١٩٣٦ = ه١٣٥٥شرف، مطبعة الراعي، الطبعة الثانية، النجف األ
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 للرجلالمرأة  :عند نيتشةالمرأةر تصو   
  حسن حنفي
  .م١٩٩٤نا للنشر، العدد الثاني،  دار سي)القاهرة( مجلة هاجر

 اليوم إلى  المصرية من الفراعنةالمرأة  
  درية شفيق

  .ص٢٩٠م، ١٩٥٥القاهرة، مطبعة مصر، 
 نظمتهاأسرة في حضارات الشعوب و واألالمرأة  

  عبد الهادي عباس 
  .م١٩٨٧دمشق، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، 

 واالشتراكية المرأة   
  خرينآدوبون و، دوبوفوار، فريفيل، بابي،وف ريازان،لينين

  جورج طرابيشي: ترجمة
  .ص٢٦٩م، ١٩٧٣الطبعة الثانية، دار االداب، 

 لمانيا الديمقراطيـة   أ في جمهورية    المرأة( واالشتراكية   المرأة
  )دريسدن. فصدر بمناسبة مرور مائة عام على والدة المؤلّ

  اوجست بيبل
  .ص١٥٨دار النشر تشابت ابم يلدا، 

 حوال الشخصية  وتعديل قانون األالمرأة  
  منى رجب

  .م١٩٩٧/ ١٢/ ١٧، األهرامجريدة 



---------------------------------------٢٤٥  

 والحضارة المرأة   
  ليلى عبد الوهاب

  .٤٨م، ص ١٢٨،٧/١٩٩٣مجلة القاهرة، العدد 
 المرأة اتيكيت - والحياة العصرية المرأة   

  روحي جميل
  .ص٢٩٨م، ١٩٨١بيروت، دار النهار، 

 سماوية والشرائع الالمرأة  
  مديحة خميس

  .م١٩٩٨القاهرة، دار الشعب، 
 في المجتمعات القديمةالمرأة - وطموحات الرسالة المرأة   

  سديزينب األ
  .٢٠٠ص )  ه٨،٧/١٤٠٥ (٥مجلة التوحيد، السنة الثالثة، العدد 

 والعرش في مصر القديمةالمرأة   
  فرجيني عجيان بطرس

  .ص١٧٤م، ١٩٦٩االسكندرية، 
 الوقائع والطموح: انون والقالمرأة  

  بدرية العوضي
  .م١٩٩٠الكويت، 

 ياإلسالم بين النظرية الغربية والموقف المرأة وقضية المرأة  
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  نبيل شبيب
  .٢٨ ص )م٨/١٩٨٥( = )ه١٢/١٤٠٥ (٨٣مجلة الرائد، العدد 

 حوال الشخصية  وقوانين األالمرأة  
  عصام المليجي

ــة  مركــز القــومي للبحــوث    ال)القــاهرة( القوميــة االجتماعيــةالمجل
  ).م٩/١٩٧٥ (٣ ،٢ والجنائية، المجلد الثاني عشر، العدد االجتماعية
 سالمية إرؤية :  والنظام العالميالمرأة  

  زينب عبد العزيز
  أكتوبر ٣٠ -٢٩ الدورة الخامسة -ية اإلسالمجامعة الصحوة : في

  .م١٩٩٨ية، اإلسالمالرباط، وزارة االوقاف والشؤون 
قانوني للمرأة  المركز ال  

   جاسمإبراهيمفاروق 
  .ص٥٦م، ١٩٨٧سعد، أى، بغداد، مطبعة األولالطبعة 

 المرأة مركزاإلسالمة و بعد المسيحي  
  عباس العقاد

  .م٦/١٩٥١ )القاهرة (مجلة الكتاب
 في العصور القديمة المرأة مركز   

  عباس العقاد 
  .م٥/١٩٥١) القاهرة(مجلة الكتاب 



---------------------------------------٢٤٧  

 نون حمورابي وفي القانون الموسوي في قاالمرأة مركز  
  سليم العقاد : ترجمة

  .ص١٤٢م، ١٩٢٦القاهرة، المطبعة العصرية، 
كهن وجديدي مسائل زنان بين سنت ها   

  محمد غزالي 
  يأحمدمجيد : ترجمة
  .ص، بالفارسية٢٤٨ى، طهران، منشورات احسان، األولالطبعة 

    نون الوضـعي  دراسة مقارنة بين الشريعة والقا    ( مسكن الزوجية( 
  )رسالة ماجستير(

   أحمدمحمد محمود حسين 
  .م١٩٩٠ كلية الشريعة والقانون،-األزهرجامعة 

 جهانيتهاسالم وساير ملّإ مقام زن در   
  .ص، بالفارسية٣٢ش،  .ه١٣٤٧قم، منشورات دار التبليغ، 

 والقوانين العالمية اإلسالم بين المرأة مكانة   
  سالم علي البهنساوي

  .ص٢٩٢م، ١٩٨٣ = ه١٤٠٢ى، الكويت، دار القلم، ألولاالطبعة 
 ديان  واألاإلسالم في المرأة مكانة  

  حمزة شكر 
  .٣٦ ص )م١٩٧٥/ ٥( ٥ي، السنة السادسة، العدد اإلسالممجلة الفكر 
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 في فلسفة افالطونالمرأة مكانة   
  مصطفى النشار

  .م١٩٩٧القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، 
 رسالة ماجستير(ي القوانين العراقية القديمة  فالمرأة مكانة(  

  األزهر بدر الدين أحمد
  .ص١٢٠م، ١٩٧٩داب والعلوم االنسانية،  كلية اآل-الجامعة التونسية تونس،

وربي منهج جديد في الفكر النسائي األ  
  .٩٢، ص ٣٣مة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العدد مجلة األ

     في الواليات العامـة والمعـامالت       لمرأةا موقف الشريعة من 
  )رسالة دكتوراه(ية اإلسالم

  رمضان حافظ عبد الوهاب
  .م١٩٧٣ كلية الشريعة والقانون،-األزهرجامعة 

        النقلة الحضارية للمرأة فـي قـانون التعـديل الثـاني لقـانون 
  حوال الشخصية األ

   شهابأحمدبهيجة 
  .ص٤٨، م١٩٧٨بغداد، االتحاد العام لنساء العراق، 

ن وزرتشت، يهود ومسيحيت آينة قرآش تطبيقي زن در گر ن  
ي للطباعة والنشر،  اإلسالم اإلعالمطهران، مركز منظمة    ،ىاألولعة  بالط

  .ص، بالفارسية ١٩٢ش،  .ه١٣٧٠شتاء 



---------------------------------------٢٤٩  

         بحث  - الوضع االجتماعي للمرأة في القانون المصري الحاضر 
  )رسالة دكتوراه(في علم االجتماع القانوني 

  عام سيد عبد الجواد نأ
  .م١٩٨٠القاهرة، جامعة عين شمس، 

 ية والقوانين الوضعية اإلسالم بين الشريعة المرأة وضع  
  شيماء الصراف

  .١٠٩م، ص ١٩٨٩، ربيع ١٣مجلة منبر الحوار، السنة الرابعة، العدد 
 مجموعة مقاالت( الحقوقي في البلدان العربية المرأة وضع(  

  حسيب نمر
  .م١٩٦١، ١٠ ،٩العددق،  مجلة الطري

ّت المسألة النسوية في االتحاد السوفيتي موسكو هكذا حل  
  تشير كوف

  .ص١١٠م، ١٩٨٢موسكو، منشورات دار التقدم، 

  

سالم وإاه گز ديدأ منزلت زن يرسى تاريخ بر..  
  مريم صانع پور. ، دثريا مكنون. د
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 ،ياإلســالم اإلعــالملمنظمــة الطبعــة الخامــسة،مركز الطباعــة والنــشر 
  .ص، بالفارسية٢٤٠ش، .ه١٣٧٤
تاريخ زن   

   يمجيد رض
   .سيا، بالفارسيةآطهران،

عبر التاريخالمرأةر  تطو   
  باسمة كيال

  .ص٢٤٠م، ١٩٨١بيروت، مؤسسة عزالدين، 
 سالمإئينه تاريخ آه زن در چهر  

  يمرتضى فهيم كرمان
   .لفارسيةص، با٤٤٧ش،  .ه١٣٥٠طهران، شركة انتشار، 

أ الحريم وبناء العم :ط تاريخ النساء في مجتمعات المتوس  
  جرمين تيليون

  .م٢٠٠٠بيروت، دار الساقي، 
حواء في التاريخ   

   زكي الساعيإبراهيم. د
  . للطباعة والنشراألوسطاالسكندرية، دار الشرق 

 مقالة(سالم إاه تاريخ وگ زن در نظر(  



---------------------------------------٢٥١  

  مهناز شايسته فر :جمع
، ١٣٦٩دي٢٩ -١٧ي، اإلسـالم  فـي النظـام   المـرأة يين مكانة   معرض تب 

  .بالفارسية
 تاريخي  زن مظلوم هميشه  

  الشيخ محمد رضا نكونام
جـزاء  أأربعـة   ش، .ه١٣٨٤ى، قم، منشورات ظهور شـفق،       األولالطبعة  

  .بالفارسية
 المرأة شبهة تاريخية ودينية حول   

  مالك الموسوي
  .٩٤ص ) م١٩٨٩/ ١١( = )ه١٤١٠/ ٤( ٦٠مجلة المنطلق، العدد 

صفحات سوداء في تاريخ النساء   
  ممدوح الزولي

  .م١٩٩٨بيروت، المكتبة الثـقافية، 
 المسلمة المرأة صفحات من تاريخ   

  محمود محمد عمارة 
  ص٩٤م، ١٩٧٣ية، اإلسالمعلى للشؤون المجلس األ

/ ٥( ١١ى، الـسنة الـسادسة والثالثـون، العـدد     اإلسـالم مجلـة التـضامن   
  .٤٩ ص )ه١٤٠٢
طرائف النساء من التراث العربي   
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  يهاب كريمإ
  .ص١٦٠م، ١٩٩١ى، بيروت، دار النديم، األولالطبعة 

عالم النساء في التاريخ   
  محمد كمال غالب 
  .م١٩٩٢ للطبع والنشر والتوزيع، يماناالسكندرية، دار اإل

غرائب وعجائب النساء في التاريخ القديم والحديث   
   الفتاحسيد صديق عبد

  .ص٥٠٥م، ١٩٩٢الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة مدبولي، 
اإلسالم فصيحات النساء في التاريخ العرب و  

  عفت وصال حمزة
  . ص٣٢٨ م، ٢٠١٠ = ه١٤٣١ سوريا، دار طيبة، -ى، دمشقاألولالطبعة 

 دائره المعارفى درباره بانوان( دوار تاريخأ قدرت ومقام زن در(  
  رغالم رضا انصاف پو

   .ص، بالفارسية٥١٢ش،  .ه١٣٤٦ مركز كتاب، يطهران، شركة نسب
   دراسة فـي   :  بين سندان الحداثة ومطرقة التقاليد     المرأة قضية

  تاريخ النصوص
  زيد أبو نصر حامد

  .م١٩٩٩، ١٩مريكية بالقاهرة، العدد  الجامعة األ)القاهرة(مجلة ألف 
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 المرأةب  بين الواقع التاريخي و الدور المغي  
  مؤسسة البالغ 

  . ص٨٤ى، طهران، منشورات مؤسسة البالغ، األولالطبعة 
 المرأةة عبر التاريخ الرسالي  

  منصور الماجد
  .ص٨٠ى، طهران، دار صعصعة، األولالطبعة 

 عبر التاريخالمرأة   
  حسن محمد جوهر

  .ص١١٢م، ١٩٧٥القاهرة، مطبعة روز اليوسف، 
 عبر التاريخالمرأة   

  علي عثمان
  .ص١٦٢م، ١٩٧٥س، مطبعة القدس، القد
 تطور الوضع النسوي من بداية الحضارة - عبر التاريخ    المرأة  

  يومنا هذا إلى 
  مونيك بيتر

  دار الطليعة : ترجمة
  .م١٩٨١بيروت، 

 البشري عبر التاريخالمرأة   
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  عبدالمنعم جبري. د
  .ص٢٧٢م، ٢٠٠٩ سوريا، دار صفحات للدراسات والنشر، -دمشق
 عالمرأة العصور لى مر  

  محمد فكري
  .م١٩٩٣
 اإلسالمفي تاريخ العرب قبل :  في التاريخ العربيالمرأة  

  ليلى صباغ
  .ص٥٣١م، ١٩٧٥دمشق، وزارة الثـقافة واالرشاد القومي، 

 المرأة    منـذ عهـد البـشر       المـرأة ر   في التاريخ والشرائع، تطو 
  البدائي حتى االن
  محمد جميل بيهم

  ص٣٣٧م، ١٩٢١بيروت، 
  . ٨٤م، ص ١٩٢٢جلة المقتطف، المجلد الستون، م
 في التاريخ والشريعة المرأة   

  أسعد السحمراني. د
 = ه١٤١٧الطبعة الثانية، بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 

  .ص٢٥٤م، ١٩٩٧
 في العصر الحديثالمرأة   

  .محمد جميل بيهم
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 في العصر العباسيالمرأة   
  ليلى السلمان

  .م١٩٦٢، بغداد
 في القديم والحديثالمرأة   

  عمر رضا كحالة 
  .م، ثالثة أجزاء١٩٧٩بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 في القرن العشرينالمرأة   
  جروانن السايق

  .بيروت
 في مختلف العصورالمرأة   

   خاكيأحمد
  .م١٩٤٧القاهرة، مطبعة دار الكتب، 

 المعاصرة المرأة   
  عبد الرسول عبد الحسن الغفار

 لبنـان، دار الزهـراء للطباعـة والنـشر والتوزيـع،            -لطبعة الثانية، بيروت  ا
  .ص٢٦٠م، ١٩٨٦ = ه١٤٠٦
 المعاصرة المرأة   

  محمود شاكر
  .ص٩٤، ه١٤١٢ي، اإلسالمى، بيروت، المكتب األولالطبعة 
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 المرأة والحضارة، في محور عن المرأة   
  زيد أبو أحمد

 ١، المجلـد الـسابع، العـدد        ماإلعال وزارة   )الكويت(مجلة عالم الفكر    
  ).م٦،٥،٤/١٩٧٦(

 والحياة العملية في العصور الوسطى المرأة   
   محمد عيسى أحمد

 )م١/١٩٥١( = )ه٣/١٣٧٠ (١، السنة الثالثة، العدد     اإلسالممجلة رسالة   
  .٧٨ص 

والعقيدةالمرأة:  من تاريخنا العربي المجيد   
  دلبيألفة األ

  .٩٩ص )م٣/١٩٦٤ (٦٤مجلة العربي، العدد 

  ياإلسالم الفقه في التاريخ - األسرة والطالق-النساء  
   سنبليزهارأميرة األ
ص، ٣٧٥ى، منــشورات جامعــة ســيراكيوس، نيويــورك، األولــالطبعــة 

  .باالنجليزية

 ياإلسالم النساء في التاريخ  
  كاريس وادي
  . ٨٤ص ) م٦/١٩٨١و ٥( ٥، السنة الثامنة، العدد )تونس(مجلة الهداية 
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لوضع المتسامي للمرأة عبر العصور ا  
  شمس الدين الفاسي

  .م١٩٩٣القاهرة، دار نوبار للطباعة، 

  

اإلسالمداب النساء في الجاهلية و آ   
  محمد بدر معبدي
  .م١٩٨٣داب، ومطبعتها، القاهرة، مكتبة اآل

 اإلسالم بين الجاهلية المعاصرة والمرأة  
  جليل على لفته. د

  .ص٢٥٦م، ١٩٩١ية، اإلسالمى، بيروت، دار الثـقافة األولعة الطب
 اإلسالم بين الجاهلية والمرأة  

  سعد صادق محمد
م١٩٨٨ي، اإلسالمدارة رابطة العالم إمة، مكة المكر.  

 اإلسالم بين الجاهلية والمرأة  
  محمود فوزي محمود

  .م١٩٨٩
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 سالمهاإ العربية في جاهليتها والمرأة  
  يفيعبد اهللا العف

  .األولص، الجزء ٢٠٢م، ١٩٣٢ = ه١٣٥٠الطبعة الثانية، مصر، 
 في الجاهلية المرأة   

اتحبيب الزي  
  .ص٤٠م، ١٨٩٩القاهرة، مطبعة المعارف، 

 اإلسالم في الجاهلية والمرأة  
  مصطفى الحديدي الطير

/ ٣( ٩ي، الــسنة الــسادسة والثالثــون، العــدد  اإلســالممجلــة التــضامن 
  .٥٢ ص )ه١٤٠٢
 بشع الجاهلياتأ في ظل لمرأةا  

  منة خنفريآ
  .١٠٨ ص )ه١٤٠٢/ ٦( ٦، السنة السابعة، العدد اإلسالممجلة منار 

  

  إ المرأةة في دراسة قضايا    اشكاليات منهجيفي المرأة (اَسالمي 
  )نهج البالغة نموذجاَ

  الشيخ نجف علي الميرزائي
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 ربيع  -شتاء = ه١٤٢٤،  ٥ ،٤، السنة الثانية، العدد     )بيروت(مجلة النجاة   
  .٤٣م، ص ٢٠٠٣
زن در نهج البالغة ي روان شناس   

  ناهيد طيبي: ترجمة
   اإلسالم مريم معين :انتخاب
  .ص، بالفارسية٢٦١ى، قم، منشورات عطر سعادت، األولالطبعة 

 هاه نهج البالغگز ديدأ زن   
  ي رحمانيفاطمة عالئ

ــاألالطبعــة  ي للطباعــة اإلســالم اإلعــالممــة ى، طهــران، مركــز منظّول
  .ص، بالفارسية٢٦٢، ه١٣٦٩والنشر، 
يمام علإاه گ زن در ن×  

  يمجيد مراد
   .، بالفارسية١٨٥ش، ص  .ه١٣٧٩ خريف وشتاء ١١،١٢دمجله نامه قم، العد

ه زن در نهج البالغ   
  ينصرت اهللا جمال

  . بالفارسيةص،٦٢ى، قم، منشورات مهدية، األولالطبعة 
المرأةو×  علي   

  طالب السنجري 
  .ص٦٣دمشق، دار الكوثر، 



٢٦٠------------------------------   

المرأة و× علي   
  عبد العزيز حافظ دنيا

  ٥٦ -٥٥نظرة عصرية جديدة، ص : علي بن أبي طالب: في
  .م١٩٧٩الطبعة الثانية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 ومن خالل نهج البالغة اإلسالم في المرأة   
  بيب بيضونل

   ه١٤٠٣ ،لفي لنهج البالغة طهرانالمؤتمر الثالث للمهرجان األ: في
  ٢٣٢ - ١٧٩ ص)نهج البالغة نبراس السياسة ومنهل التربية(منشور في كتاب 

  .ه١٤٠٤قم، مطبعة سلمان الفارسي، ذو الحجة، 
المرأة من × موقف أمير المؤمنين   

  شترعبد الكريم األ. د
  ه١٤١٠/ ١٢لندن  ،×مام علي لإلالمهرجان العالمي: في 

  ١٤٦٠، ص )م١٩٩٠/ ١٠( = )ه١٤١١/ ٣( ٩ و٨مجلة الغدير، العدد 
 ٧١ -٦٣ص .  في نهج البالغة المرأة ندوة حول  

   االستاذ عميد زنجاني،السيد جواد مصطفوي. د،لبيب بيضون
  في كتاب نهج البالغة نبراس السياسة ومنهل التربية 

   .ه١٤٠٤ ذو الحجة، قم، مطبعة سلمان الفارسي،
 في نهج البالغة المرأة وقفة مع   
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  الشيخ علي حازم
  .١٠٥ ص )م١٩٨٩/ ١١( = )ه١٤١٠/ ٤( ٦٠مجلة المنطلق، العدد 

ناقصات عقل ودين؟ هل هن   
  محمد سالمة جبر

  .م١٩٩٢القاهرة، دار السالم، 

 آ 

يات من سورة النساء آ  
  جالل الحنفي

  .م١٩٥١، بغداد
رسالة ماجستير)(نآسيماى زن در قر(يات النساء  آ(  

  فرزانه جبارى 
   .ص، بالفارسية٤٩٤داب، ى، طهران، منشورات كلية اآلاألولالطبعة 

 بعاد الفهم الصحيح لإل   أ   ات نسوية في   سالم من خالل شخصي
  ن الكريمآالقر

  جميلة زيان
  أكتوبر ٣٠ -٢٩ الدورة الخامسة -ية اإلسالمجامعة الصحوة : في

  .م١٩٩٨ية، اإلسالموقاف والشؤون الرباط، وزارة األ
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 داستان يوسف( أحسن القصص(  
  مؤلف مجهول ال

  ضمن مجموعة 
  .مكتبة جامعة طهران: مخطوط، في

ة  بين القديم والحديث في ظالل الكتاب والسنّ- أحوال النساء  
   محمد الجملإبراهيم

  . ه١٤١٥مكتبة مدبولي الصغير، 
 خبأوامرأته×وب النبيار أي   

  أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعافري
   أوراق٦في ٣٠١٦شستربتي برقم : مخطوطة في

  .١١/ ١١١٠وعنها مصورة في معهد المخطوطات العربية برقم 
 أأاء خبار حوالبشرم   

  أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعافري
   ورقة٨في  ٣٠١٦شستربتي برقم : مخطوطة في

  .٢/ ١١١٠رة في معهد المخطوطات العربية برقم عنها نسخة مصوو
 ن والسنة آ في القرالمرأة عن األخبار  

  ألفة يوسف
  .م١٩٩٧تونس، دار سحر للنشر، 
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 المرأةربعون حديثاً في أ   
  .٤١ ص )ه١٤٠٨/ ٦ -٥( ٣٢مجلة التوحيد، العدد 

إسبال الكساء على عورات النساء   
  لمؤلف مجهولا

عبد القادرأحمدعبد القادر : ق عليهديثه وعلّج أحاخر   
م، ٢٠٠٦ = ه١٤٢٧دمـشق، دار الوثــائق للدراسـات والنــشر والتوزيــع،   

  .ص٢٠٨
األ الت في سورة النساءسرة والمجتمع وتأم  

  حسن محمد شداد 
  .م١٩٩٧
 ابم جميل بنت الخطّأ  

  ياسين بن خير اهللا العمري
  .٣١٧ -٣١٥ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
 العزيزامرأة   

  خشب أبو إبراهيم
  .٣٤، ص٥٨مة القطرية، المجلد الخامس، السنة الخامسة، العدد مجلة األ

امرأتان في الجنة وامرأتان في النار   
  .سعد صادق محمد
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امرأتان في الجنة وامرأتان في النار   
  محمد علي قطب

  .ص١٢٧م، ١٩٨٨دمشق، مكتبة الغزالي، 
نساء في القران الكريمنبياء وال األ  

  ابعبد المعز خطّ
  .م١٩٩٤، نشر المؤلفالقاهرة، 

 األنوار اليوسفية   
  .السيد المفتي مير محمد عباس الموسوي التستري اللكهنوي

 المسلمة المعاصرة تحت المجهر القرانيالمرأة اهتمامات   
  العربي الزكاري

  .٥١ ص)ه١٤٠٢/ ١( ٧ مجلة دعوة الحق، السنة الثانية والعشرون، العدد
 ن الكريمآ في القرالمرأة أوضاع  

  عبد المنعم سيد حسن
  .م١٩٩٥القاهرة، دار البيان للنشر والتوزيع، 

   سيت اه قران مجيـد وسـنّ     گز ديد أ زنان   يفعاليت اجتماع بر
  )رسالة ماجستير(شريف 
  سارهآمجيد 
ية، ماإلسالة االلهيات والمعارف ى، طهران، منشورات كلياألولالطبعة 

   .ص، بالفارسية١٨٧
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 درباره زنانيز وحأ يتوپر   
  يسعادت شرفأ

   .ص، بالفارسية١٥٠ش،  .ه١٣٥٣ى، قم، منشورات دار العلم، األولالطبعة 
 درباره مرد وزني وحقوقي، فقهينآ قريوهشپژ   

  ي محموديعباس عل
  ي لنگروديسيد جليل شاهر: االشراف الفني

   .فارسيةص، بال١٨٢ى، طهران، األولالطبعة 
ة  تاج المواعظ المعروف بالتحفة اليوسفي  

  .ردوالهند، باأل
ة  التحفة اليوسفي  

  .ردوباأل
نام في حادثة زينب تحقيق المقام في نزاهة سيد األ  

   سيد عمرإسماعيلمحمد سيد 
  .ص٤٧م، ١٩٨٨رشاد، بغداد، مطبعة اإل

 والمحصنات من النساء(ية آ تفسير(  
  مؤلف مجهولال

  موعة ضمن مج
  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران
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تفسير سورة التحريم   
  مؤلف مجهولال

  ضمن مجموعة 
  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية

تفسير سورة الطالق   
  محمد عبد الرازق محمود

  .م١٩٩٤سوهاج، 
تفسير سورة النساء   

   الملقب بسرى الدين المصري الحنفي ابن الصائغ إبراهيممحمد بن 
  .ورقة٧٢، في ٤٤٢خطوط في مكتبة الحرم المكي برقم م
تفسير سورة النساء   

  محمد البهي
   .القاهرة، مكتبة وهبة

تفسير سورة النساء   
  محمد سيد طنطاوي

  .نصارالقاهرة، دار األ
تفسير سورة النساء   

  محمد عبد الرزاق محمود
  .م١٩٩٤سوهاج، 
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انن وعرفآ زن در قرياه واالگجاي:  تمثال جمال  
  يداوود رجب

  يطاهره قمر: االشراف الفني
   .ص، بالفارسية٢٠٨ى، قم، كمال الملك، األولالطبعة 

جواب السؤال عن واقعة زيد وزينب   
  بن الميرزا محسن االردبيليأكبر  يميرزا عل

   .بالفارسية
  يينه جمال زنآسفر تا ظهور انسان كامل در چهار  

   بيانهأ ي فرشته ندري تركمانيحسين عل
   .ص، بالفارسية والعربية١٨١ى، همدان، منشورات نور علم، األولالطبعة 
 هره زن در قرآنچ  

  يفهيم كرمان
   .بالفارسية

للنساء’ الرسول حب   
  عبد اهللا كنون

  .ص٧٥م، ١٩٨٨ = ه١٤٠٨ي، اإلسالمالمغرب، الجمعية المغربية للتضامن 
في القران الكريم:  حديث الثالثاء  

  ر عيسى عاشوأحمد
  .٩ ص )م١٩٨٨/ ١( ٩ربعون، العدد مجلة االعتصام، السنة التاسعة واأل
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في النسوة’سوة بما ثبت عن اهللا ورسوله حسن األ   
  صديق حسن خان

  .ص٤٩١عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع، 
ن وعهدين آ حقوق زن در قر)ي تطبيقيرسبر(  

  طاهره نور حسن فتيده
  يذر، مريم قنبرآ، الهام تشين جانآتبسم : االشراف الفني

  .ص، بالفارسية ٢٦٠ى، طهران، منشورات فرهنگ گستر، األولالطبعة 
أاء  حوالبشرم   

   مؤمنة امرأة
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٩، األهرامجريدة 

أاء  حوالبشرم   
  ياسين بن خير اهللا العمري الموصلي

  .٥١الروضة الفيحاء في تواريخ النساء ص : في
دمآاء زوج  حو  

  مستشرق ايزنبرغال
  ١٣٧ -١٣٥/ ٨ية اإلسالمدائرة المعارف : في

  .بيروت، دار الفكر
اء المظلومة  حو  
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  محمد كامل حسن المحامي
  .ص١١٨م، ١٩٨٨بيروت، منشورات المكتب العالمي للطباعة والنشر، 

ن الكريمآاء وبناتها في القر حو  
  مينة الصاويأ

  .ص٦٤م، ١٩٧٧القاهرة، دار المعارف، 
ن الكريمآاء والخطيئة في التوراة واالنجيل والقر حو  

  فتنت مسيكة بر.د
  .ص١٦٨م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦ى، بيروت، مؤسسة المعارف، األولالطبعة 

شبهة  خالصة لمسألة زيد وزينب ورد   
  محمد رشيد رضا 

  . ه١٣١٩القاهرة، مطبعة الموسوعات، 
 للنساء ’ وصية من وصايا الرسول٥٠  

   هيمإبرامجدي السيد 
  .ص٢٨٨م، ١٩٨٨ن، آالقاهرة، مكتبة القر

 نآاه قرگ زن از ديديرائآ خود  
  فرزانه غفاري

  بانو نعمت صدقي: ترجمة
ــة  ــالطبع ــسان،  األول ــشورات اح ص، ١٢٢ش،  .ه١٣٧١ى، طهــران، من

   .بالفارسية
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كرمهن عند اهللا ورسولهأ خير النساء و’  
  مجدي فتحي السيد

  .م١٩٩٠طنطا، دار الصحابة للتراث، 
دراما الحسد والغريزة قصة يوسف ×  

  عبد القادر حسين . د
 = ه١٤١٥ى، القاهرة، مؤسسة الخليج العربي للطباعة والنـشر،         األولالطبعة  

  .ص٧١م، ١٩٩٤
خالق در سوره نورأ وياكدامنپ از ي درسهائ  

  فاطمة خليلى 
ش،  .ه١٣٧٠ى، طهـران، مؤسـسة طـور للتحقيـق والنـشر،            األولالطبعة  

   .ارسيةص، بالف٦٤
 اإلسالم في المرأة دورة ن والسنّآره القر كما يصو  

  موسى شاهين الشين
 - كليـة الدراسـات االنـسانية      - والتنمية   المرأةالقاهرة، مركز دراسات    

  .م١٩٧٩، األزهرجامعة 
 المرأة دورن الكريم آره القر في الحياة كما يصو  

  موسى شاهين الشين
م، ١٩٧٩، األزهــر جامعــة -التنميــة  والمــرأةالقــاهرة، مركــز دراســات 

  .ص٤٦
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گ ديدن آ موضوع زن در قريلاه تحو  
   تابنده أحمد

   .بالفارسية
 ناًآنزل اهللا فيهم قرأ رجال ونساء  

  عبد الرحمن عميرة
  . مجلداتثالثم، ١٩٩٤ = ه١٤١٤الطبعة الثالثة، بيروت، دار الجيل، 

كل مسلم ومسلمة قال رسول اهللا إلى  رسالةطمة اتقي  يا فا
  اهللا لماذا

  عبد المعبود جمعة
  .م١٩٩٨، نشر المؤلف

 ية آ رسالة بديعة في تفسير)امون على النساءالرجال قو(  
  السيد محمد حسين الحسيني الطهراني

  .ص١٦٨م، ١٩٨١الطبعة الثانية، قم، دار صدرا، 
   ن الكـريم   آ للمرأة في ضوء النصوص من القر      اإلسالم رعاية

  والحديث الشريف
  محمد سعيد الخمراوي

  .م١٩٧٢دمشق، مطبعة الطرابيشي، 
ن الكريم للمرأة آ رعاية القر  
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  عبد الوهاب عبد العاطي عبد اهللا 
  .م١٩٩١القاهرة، 

ّمقالة(سطوره والدت أث و زبان مؤن(  
  يسهيال صفاي

ــة   / دي / ٢٩ -١٧ي، اإلســالم فــي النظــام المــرأةمعــرض تبيــين مكان
  .ش، بالفارسية .ه١٣٦٩
ينه جالل وجمالآ در  زن  

   يمل آييت اهللا جوادآ
  .ص، بالفارسية٢٤٠الطبعة الثانية، قم، مركز نشر اسراء، 

ن مجيد آ زن در قر  
  فاطمة استاد ملك 

   .ص، بالفارسية٤٦٤ى، طهران، منشورات برگ زيتون، األولالطبعة 
     فـضل  أيق على نبينا وعليه      زهرالكمام في قصة يوسف الصد

  لسالمالصالة وأزكى ا
  وسي االنصاري األإبراهيمعلي عمر بن  أبو الشيخ
  .ص٢٧٢م، ١٢٧٧مصر، 
ّة  الزيارة بين النساء على ضوء الكتاب والسن  

  خولة عبد القادر درويش 
  .ص٢١٩م، ١٩٨٩ية، اإلسالمبرمنجهام، مركز الدراسات 
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أ زيد وزينب في نظرية قراءة وتلم  
  سعد عليأ. د

  .٧٤٦، ص ه١٤١٠= م١٩٨٩، ٤، العدد األولمجلة الموسم، المجلد 
تهما زيد وزينب وقضي  

  .عبد الرزاق المحدث ابن علي رضا االصفهاني الهمداني
 األرضجمل نساء أ سارة  

  محمد كامل حسن المحامي
  .بيروت، المكتب العالمي

 به دختران وزنان ’كرمأيامبر پ سفارشات  
  السيد الجميلي . د

  سيد مهدي شمس الدين : ترجمة
  .ص١١٢ش،  .ه١٣٧٦الطبعة الخامسة،قم، منشورات دار الفكر، 

سورة النساء   
  محمد عبد اهللا الهمشري

   .القاهرة، مكتبة وهبة
عقيدة وقانون واخالق واجتماع:  سورة النساء  

   هاللإبراهيم
  .م١٩٨٥القاهرة، دار النهضة العربية، 



٢٧٤------------------------------   

 شناآاه گ ني سوره  
  أبو القاسم حسين جاني

 . ه١٣٦٩دي  / ٢٩ -١٧ي،  اإلسـالم  في النظـام     المرأةكانة  معرض تبيين م  
   .ص، بالفارسية١٦ش، 
 حاديثأئينه آ سيما بانوان در  

  ي ميانجيأحمد يية اهللا حاج شيخ علآمقدمه حضرت 
   .قم، دار الكتاب، بالفارسية

حاديثأئينه آ بانوان در ي سيما  
  ي بيد هنديباقر

   .بالفارسية
ن آ خانواده در قري سيما  

   يزهره برقع
ش،  .ه١٣٧٩ للتحقيقــات، )عليهــا الــسالم(قــم، ادارة جامعــة الزهــراء 

   .ص، بالفارسية٥٤
ن آ زنان در قري سيما  

  خليليان 
   .بالفارسية

ن آ زنان در قري سيما  
  بابا زادهأكبر علي 
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ش،  .ه١٣٨١الطبعــة الثالثــة، طهــران، قــم، منــشورات لــوح محفــوظ،  
  .ص، بالفارسية٢٠٨
 ألخت المسلمة في ضوء الکتاب والسنة ايةشخص  

  علي متولي علي
  .م١٩٨٩، يعق، دار األرقم للطباعة والنشر والتوزيالزقاز
 شناسي زنان در قصه هاي قرآن شخصيت  

   ي رضاييمحمد عل
   .، بالفارسية٧٢، ص ٢١مجلة بينات، العدد 

 ن الكريمآ في القرالمرأة شخصية  
  عائشة عبد الرحمن . د

  )م١٩٧٥/ ١٢/ ٢٢ -٢٠القاهرة، ( ،يةاإلسالمسرة  في األالمرأةانة ندوة مك: في
  ١٤٨ -١٢٧، ص اإلسالم في المرأةكتاب مكانة : منشور في

  .ياإلسالمالقاهرة، المركز الدولي 
 ي الفاعل في حركة الحياة اإلسالمنية ودورها آ القرالمرأة شخصية  

  السيد محمد حسين فضل اهللا 
  .٤ ص )م١٩٨٩/ ١١( = )ه٤/١٤١٠ (٦٠مجلة المنطلق، العدد 

 ن والسنة آ المسلمة في ضوء القرالمرأة شخصية  
  محمد عمر حاجي

   .ص١٠٤ى، دمشق، منشورات دار المكتبي، األولالطبعة 
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 المرأة شخصيةفي الكتاب والسنة اإلسالمرها  المسلمة كما يصو   
  محمد علي الهاشمي . د

   .يةاإلسالمبيروت، طبع دار البشائر 
 نآ في قصص القرالمرأة صور  

  محمد قطب عبد العال
  .م١٩٩٦القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

الطبري ومباحثه اللغوية من خالل تفسيره سورة النساء   
  نور الدين صمود 

  .ص١٣٤م، ١٩٨٧تونس، الشركة التونسية، 
 في الكتاب والسنة المرأة طبيعة   

  عبد المنعم سيد حسن 
  .ص١٩٦م، ١٩٨٥القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 

عاشقة يوسف   
  محمد كامل حسن 

  .بيروت، المكتب العالي
 المجلد الرابع الخاص بالنساءاألخبار عيون   

  عبد اهللا بن قتيبة الدينوري 
  .م١٩٣٠ =ه١٣٤٠مطبعة دار الكتب المصرية، 
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ّوالسنة ن آ البصر ومسالك الرغبة بين العلم الحديث والقر غض  
  صادق محمد صادق

  .م١٩٨٥ن الكريم،القاهرة، آمؤتمر االعجاز الطبي في القر: في
 يدالقرآن، النساء والعصر الجد  

  صغر علي انجينيرأ
  .ص، باالنجليزية٢٤٢ى، الين ايلينوى، منشورات نيوداون، األولالطبعة 

 المرأة القران ودنيا   
  محمود بن الشريف

  .ص١٥٩م، ١٩٨٦، بيروت، دار ومكتبة الهالل
المرأةن وآ القر   

  محمد صابر البرديسي
  .٥٥٨ ص )م١٩٨٨/ ١( ٥، المجلد الستون، العدد األزهرمجلة 
المرأةن وآ القر   

  ت دروزةمحمد عزّ
  .م١٩٥١بيروت، المكتبة العصرية، 

المرأةن وآ القر   
  محمود شلتوت

  ياإلسالمالقاهرة، المركز الدولي 
  .)٤١٨ -٣٧٧ية، ص اإلسالمسرة  في األمرأةالكتاب مكانة : ملحق في(



٢٧٨------------------------------   

ن ومقام زنآ قر  
   ) يدزفول ( يسيد علي كمال

  .ص، بالفارسية٢٢٤ش،  .ه١٣٧٣ مؤسسة منشورات هاد، طهران، الثانية، الطبعة
 قصة ابتالء داود×  

  .٩٣، ص ٤٨ية، العدد اإلسالممجلة البحوث 
 يوسف وزليخاير ماجراپ قصه   

  جعفر رسول زاده
   .ص، بالفارسية٩٦ش،  .ه١٣٧٦ى، قم، منشورات روح، األولة الطبع
ن آ قصة الخلق والعصيان في القر :غياب حوة إبليس اء ومركزي  

  محمد محمود
   .م١٩٩٩، ١٩ الجامعة االمريكية بالقاهرة، العدد )القاهرة(مجلة ألف 

ن الكريمآ قصص النساء في القر  
  جابر الشال

  .ص١٥٩م، ١٩٨٥ي، سالماإلالقاهرة، مكتبة التراث 
     يـة  آرسالة بديعة في تفـسير       : المرأة قضاء وحكومة وجهاد

  )الرجال قوامون على النساء(
  السيد محمد حسين الحسني الطهراني

  .م١٩٩٣بيروت، دار المحجة البيضاء، 
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 رسالة ماجستير( في سورة النساء المرأة قضايا(  
  محمد يوسف عيد 

  . ه١٤٠١ المنورة، ية في المدينةاإلسالمالجامعة 
قضيه زيد وزينب   

   ي طهرانيالقاسم لواسان أبو حاج ميرزا
  .ص، بالفارسية٣٥ + ٢٠٠، ه١٣٦٣طهران، الطبعة الرابعة 

 تحليل لمواقـف مـن قـصة    : نيآ قيم تربوية في القصص القر
  ×يوسف

  محمد علي محمد المرصفي
  .١٠٩ ص )م١٩٨٢/ ١٠( ١٠العدد) م القرىأجامعة (مجلة كلية التربية 

نبياء كيد النساء وعصمة األ  
  عبد العظيم عبد العزيز سبيع 

  .م١٩٩٢القاهرة، دار االعتصام، 
 النساء ناقصات عقل ودين( ما أشكل في فهم حديث(  

  متولي موسى
  .٤٢ ص )م١٩٨٤/ ٣( = )ه١٤٠٤/ ٤( ٧٣مجلة الرائد، العدد 

 للنساء ’ وصية من وصايا الرسول١٥٠  
   الجمل إبراهيم

  .ص١١قاهرة، دار النصر للطباعة، ال
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  ن مجيـد سـوره نـساء    آز تفاسير قرأ يسمانى، برداشتآ مائده
  ٧٠تا ١يات آ

  يمحمود خالق
  يجوانمرد. ر: اعداد

ــة  ــالطبع ـــقافية ،    األول ــذكر الث ــسة دار ال ــشورات مؤس ــان، من ى، كرم
   .ص، بالفارسية٣٣٤
 مه سورة النساءي كما تنظّاإلسالم المجتمع  

  المدنيمحمد محمد 
  .م١٩٥٧القاهرة، مطبعة محمد، 

 د محاضرات عنالمرأةو ’محم   
  عبد القادر بن مصطفى المغربي

  .م١٩٢٩
 دالمرأةو ’محم   

  سامية منيسي
  .كاديمية بالدقيالقاهرة، المكتبة األ

 بين الهدم والبناءالمرأة   
  محمد عبد الرحمن عوض

  .ص٩٦القاهرة، دار البشير للنشر والتوزيع، 
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 يثقبسات من القرآن والحد: (اإلسالم في لمرأةا(  
  اود نيكالي

  .ى، بريطانيا، منشورات سنت مارتينز، باالنجليزيةاألولالطبعة 
 حاديث الزكاة أ في بيان بعض المرأة  

   خليل عبد العال محمودأحمد
  .م١٩٩٨اسوان، 

 ن آ في رحاب القرالمرأة  
   سحلولي علأحمدمحمد 

  ماء الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة هيئة كبار عل: التصحيح
   .ص١٦٠ى، القاهرة، منشورات المؤسسة العربية الحديثة، األولالطبعة 

 ن آ في ظالل القرالمرأة  
  عكاشة عبد المنان الطيبي

   .دار الفضيلة
 ن آ في القرالمرأة  

  عباس محمود العقاد 
  .ص١٤٤القاهرة، نهضة مصر، 

 لكريمن اآ في القرالمرأة  
  راشد الغنوشي
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ــدد    ــاني، العـ ــد الثـ ــدير، المجلـ ــة الغـ = )  ه١٤١١ /٨،٩ (١٣، ١٢مجلـ
  .٨٥ ص )م١٩٩١(
 ن الكريمآ في القرالمرأة  

  محمد متولي الشعراوي
   فراج أحمد: اعداد وتقديم

  .م١٩٩٠القاهرة، مؤسسة اخبار اليوم، 
 ن الكريمآ في القرالمرأة  

  يحيى عبد اهللا المعلمي
  .ص٢٢٧م، ١٩٨٨ = ه١٤٠٨المعلمي للنشر، الرياض، دار 

 مع   المرأةون الكريم   آ في القر  المرأة  فـي حياتـه     ’النبـي 
   بنت الهدىةيد الشهوشريعته بقلم
  جالل الحنفي 

  .ص١٠١م، ١٩٦٠بغداد، دار التضامن، 
 ن والسنة آ في القرالمرأة  

  الشيخ خالد عبد الرحمن العك
= م١٩٩٨باعة والنشر والتوزيع، ى، دمشق، دار الحكمة للطاألولالطبعة  

  .ص٥٧٨، ه١٤١٩
 مركزهـا فـي الدولـة والمجتمـع        : ن والـسنة  آ في القر  المرأة

دابهاآعة وحقوقها ووحياتها الزوجية المتنو  
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  محمد عزت دروزة
  .ص٢٦٠م، ١٩٨٠ = ه١٤٠٠الطبعة الثانية، المكتبة العصرية، 

 ن ونهج البالغة آ في القرالمرأة  
  صطفويالسيد جواد الم. د

  .٣٧ ص )ه٢،١/١٤٠١ (١، السنة الثانية، العدد )مشهد(مجلة االرشاد 
 ن وبعدهآ قبل نزول القرالمرأة  

  محمد كامل حسن المحامي
  .بيروت، المكتب العالمي للنشر

 أ مفاهيم ينبغي المرأةحن تصح  
  سالمبوليإسامر 

ــة  ــالطبع ــدمات     األول ــع والخ ــشر والتوزي ــل للن ــشق، دار االوائ ى، دم
  .ص١٦٠م، ١٩٩٩باعية، الط
 نية آيات القر من خالل اآلالمرأة  

  عصمت الدين كركر حرم الهيلة 
  .ص٣٠٠م، ١٩٨٦الطبعة الثامنة،تونس، الشركة التونسية للتوزيع، 

 مام البخاري من خالل الجامع الصحيح لإلالمرأة  
  عصمت الدين كركر 

   .االمارات العربية المتحدة
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 ن آقرال إلى  من الضياعالمرأة  
  ناجي النجار

  .ص١١٥م، ١٩٧٩بغداد، مطبعة الحوادث، 
المراد من قوله تعالى ) :طهرلكمأ هؤالء بناتي هن(  

  .١٨٤، ص ٤٦ية، العدد اإلسالممجلة البحوث 
 نآ والحب في القرالمرأة  

  عبد الرحمن صدقي
  ١٩٨ -١٨٩نظرة عصرية جديدة،ص : ن آالقر: في

  .م١٩٧٢لعربية للدراسات والنشر، ى، بيروت، المؤسسة ااألولالطبعة 
 وقفات مع كتاب اهللا الكريم- وطموحات الرسالةالمرأة   

  سديزينب األ
  .١٧٥ ص )ه١٠،٩/١٤٠٥ (١٦مجلة التوحيد، السنة الثالثة، العدد 

 رسالة ماجستير( في ضوء الكتاب والسنة المرأة مسؤولية(  
  محمود مصطفى المختار الشنقيطي

ــرى   ــة ام الق ــ-جامع ــات   كلي ــشريعة والدراس ــالمة ال ــسم -ية اإلس  ق
  .ص١٢٨، ه١٣٩٧ ،الدراسات العليا الشرعية

ن، قصص للنساء الصالحات آ مع النساء في القر  
  محمد عمر حاجي

  . ص٨٠ى، دمشق، منشورات دار الحافظ،األولالطبعة 
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معنى نقصان العقل والدين   
  عبد اهللا بن باز

  .١٠٠، ص ٢٩ية، العدد اإلسالممجلة البحوث 
   ن رسائل ومقاالت تبحـث فـى مواضـيع         آ في القر  المرأة مكانة

  التقريب بين المذاهب إلى فلسفية وكالمية وفقهية وفيها الدعوة
  جعفر سبحاني

   .ص٦٣٦ ×مام الصادقى، قم، منشورات مؤسسة اإلاألولالطبعة 
   الحقـوق  . ن الكريم والسنة الـصحيحة      آ في القر  المرأة مكانة

 والشخــصية للمــرأة فــي المجتمــع اعيــةاالجتمالــسياسية و
  ياإلسالم

  محمد بلتاجي
   .ص٤٤٨ى، القاهرة، منشورات دار السالم، األولالطبعة 

سورة النساءي من هد   
  حنان لحام

  .ص٤٦٤م، ١٩٨٦ى، الرياض، دار الهدى، األولالطبعة 
 هل النارأكثر أ النساء  

  محمد عبد الملك الزغبي
  . ص٨٠دار فياض للنشر والتوزيع، 
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ناَآ قر نساء أنزل اهللا فيهن  
  عبد الرحمن عميرة . د

  .ص٢٤٤، ه١٤٠٣الطبعة الثالثة، الرياض، دار اللواء، 
ن آ نساء في القر  

  السيدة مريم نور الدين فضل اهللا 
م، ١٩٩٣ = ه١٤١٤ى، بيروت، دار الزهـراء عليهـا الـسالم،     األولالطبعة  

  .ص٦١٩
نآ نساء في القر  

  لمهداية سلطان السا
  .ص١٠٩) م١٩٧٠(الكويت، مطبعة حكومة الكويت 

ن الكريم آ النساء في القر  
  عبد المنعم عبد الراضي الهاشمي

  .ص٢٨٠م، ١٩٨٨دمشق، بيروت، دار ابن كثير، 
نيآ النساء في المجتمع القر  

  لويزلمياء الفاروقي
  محمد رفقي عيسى: ترجمة

 = )ه١٤٠٥/ ١( ٤١مجلة المسلم المعاصر، السنة الحادية عـشر، العـدد       
  ٨٣ ص )م١٩٨٤/ ١١(

  .٣٣٢ ص )ه٧،٨/١٤٠٤ (٩مجلة التوحيد، السنة الثانية، العدد 
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 في الحضارة الغربية المرأةن وآ في القرالمرأة مقارنة بين   
  رجاء جارودي 

  محمد صالح الدين المستاوي: ترجمة
 /٦،٥(٦٢٥ي، السنة الثانية والعشرون، العدد   اإلسالممجلة رابطة العالم    

  .٤٨ ص )م٣،٢/١٩٨٤( = )ه١٤٠٤
ن آ نساء نزل فيهن القر  

  عبد العزيز الشناوي
  .م١٩٩٢، يمان مصر، مكتبة اإل-المنصورة 

حاديث النبوية الشريفة  النسائيات من األ  
  الشيخ محمد صالح الفرفوري الدمشقي

  .ص٢٢٠م، ١٩٦٦دمشق، 
نشر الطي في حديث حب ب الي  

  .محمد عارف الدمشقي
ن بر حضور زن در تاريخ انبياءآرش قرگ ن  

  استاد منير كرجي
ي للطباعـة والنـشر،     اإلسـالم  اإلعـالم الطبعة الثانية، قم، مركـز منظمـة        

   .ص، بالفارسية١٧٨ش،  .ه١٣٧٦
النهي عن عضل البنات   
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  عبد العزيز بن باز
  .٣٩٥، ص ٢٣ية، العدد اإلسالممجلة البحوث 

واحة الصالحات   
  محمد عمر الحاجي

 = ه١٤٢٠الطبعة الثالثة، دمشق، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع،      
  .ص١٤٤م، ١٩٩٩
المسلمة المرأة إلى ’ وصايا رسول اهللا   

  السيد الجميلي 
  .ص٢٩٣م، ١٩٨٥بيروت، دار الكتاب اللبناني، 

وعاشروهن بالمعروف   
   الوقفي أحمد إبراهيم

  .ص١٤٨م، ١٩٨٩القاهرة، مكتبة مصر، 
وهن بالمعروف وعاشر  

  سعيد عبد العظيم 
  .ص١٧٥االسكندرية، دار الفرقان، 

وعاشروهن بالمعروف   
  محمد السعدي

  . ٨٣ ص )م٥/١٩٩١ (٩٩مجلة رسالة الجهاد، السنة العاشرة، العدد 
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 دم وحواءآ وفاة  
  محمد علي الوراق: جمع

  .ص٢٤النجف االشرف، مطبعة النعمان، 
وال الرجال أكثر أهل الجنة   

  ال السباعيإقب
  .م١٩٩٩/ ٥/ ١مجلة روز اليوسف، 

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف   
  .١١٦ ص )م١٩٨٨/ ١٠( ٧٠مجلة رسالة الجهاد، السنة السابعة، العدد 

نثى وليس الذكر كاأل  
  محمد عثمان الخشت

  .نآالقاهرة، مكتبة القر
          از  ×يق هدايت نامه شرح داستان حـضرت يوسـف صـد

  ن وعرفانآقر
  ي نيشابوري گنجمحمود
   .ص، بالفارسية٦٠شنا، آى، اصفهان، منشورات األولالطبعة 

هدي  مع النساء’النبي   
  عمرو عبد المنعم سليم

  .يمانالمنصورة، مكتبة اإل
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هفت سال در زندان   
  محمد رضا بن رمضان علي الخليلي

  .ص، بالفارسية١٧٦ش،  .ه١٣٢٠طهران، 
هل النساء أكثر أهل النار؟   

  د منتصرخال. د
  .م١٩٩٩/ ٥/ ١مجلة روز اليوسف، 

 اتحدوا.. ( يا نساء مصر!(  
   عليإسماعيلمحمد . د

  .م١٩٩٧/ ٩/ ٢، األهرامجريدة 
 دراسة يجيب فيها   : خوة وكيد النسوة  بين مكر األ   × يوسف

   سؤاال٥٠االمام الفخر الرازي عن 
  الفخر الرازي

  العباس أبو محمد علي: وعلق عليه: حققه وقدم له
  .ص٩٦م، ١٩٨٧ن، آلقاهرة، مكتبة القرا
تفسير سورة يوسف: نآ يوسف قر  

  يمحسن قرائت
نية، آالطبعة السادسة، طهران، منشورات المركز الثـقافي للدروس القر      

   .ص، بالفارسية١٩٤
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العزيزامرأةو × يوسف   
  محمد علي قطب

  .ص١٠٤م، ١٩٨٣ن، آالقاهرة، مكتبة القر
 يوسفيه   

  ي المتخلص بهاديالحسن شريف نائين ي بن أبيميرزا هاد
   .بالفارسية

  

 في حياتكمالمرأة أثر   
  عبد العزيز بن باز 

  ٣٥٩ية، العدد السابع عشر، ص اإلسالممجلة البحوث 
 ساس المجتمع الفاضل أ االخت المسلمة  

  محمود الجوهري
  ص١٤٤دار االنصار،  القاهرة،

ةدوار أل استبيان االتجاهات نحو اللمراةاالجتماعي   
  ناهية  أبو رشاد عبد العزيز موسى وصالح الدين محمد

  م١٩٨٧القاهرة، دار النهضة العربية، 
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     ة استخدام العلم والتكنولوجيا في تحقيق التحوالتاالجتماعي 
  المرأةوفي تغيير واقع 

  روث ديكسون موللر وريتشارد أنكر
  .م١٩٧٨، بغداد، االتحاد العربي لنساء العراق

 دراسة مقارنة بين المجتمع المصري ( المجرمة   المرأةسرة و  األ
  )مريكيواإل

  سامية مصطفى الخشاب
  .م١٩٨٧القاهرة، دار الثـقافة العربية، 

اسالم، جنسيت وتحول اجتماعى   
  يون يازبك حداد

ــة اكــسفورد،       ــورك، منــشورات جامع ــة الثانيــة، نيوي ص، ٢٨٨الطبع
  باالنجليزية والفارسية

ونقش زن مسلمان در جامعه اسالمىاهيگپا ىوى اجتماعگ ال   
  فاطمه صفرى 

ي للطباعــة اإلســالم اإلعــالمالطبعــة الــسادسة، طهــران، مركــز منظمــة 
   .ص، بالفارسية٢٦٦، ه١٣٧٤والنشر، 
ندلسيماء والجواري ودورهن في المجتمع األ اإل  

  محمد عبد العزيز عثمان
  .٤٨م، ص ١٩٨٠ العدد الخامس، مجلة آفاق جامعية، السنة الرابعة،
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            بحث استخراج البطاقة الشخصية للمـرأة علـى نفقـة وزارة 
   االجتماعيةالشؤون 

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢١جريدة الوفد، 
 ومكانها الطبيعي من المجتمعالمرأة بحث تحليلي في قضية   

  محمد عبد الحليم الرمالي
  .ص٣٤م، ١٩٣٤القاهرة، مطبعة المنار، 

 عى وسياسى زناجتمااه يگپا  
  فاطمه فكور

  . ة، بالفارسي٤٥ -٣٠مجلة كتاب نقد، العدد الثاني عشر، ص 
 ة تاثير التنشئةلدورها المرأة على أداء االجتماعي   

  كمال سعيد
 القوميــة، القــاهرة، المركــز القــومي للبحــوث     االجتماعيــةالمجلــة 

  .م١٩٧٧ ،٣-١ والجنائية، المجلد الرابع عشر، االعداد من االجتماعية
 تاثير التيارات الدينية في الوعي االجتماعي للمرأة العربية   

  ليلى عبد الوهاب 
  )م١٩٨٨/ ٤القاهرة، (ندوة الدين في المجتمع العربي : في

  .٢٨م، ص١٩٩٠/ ٢ائة واثنان وثالثون، مجلة المستقبل العربي، العدد الم
ى گ تاثير زن وظيفه شناس در زند  
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  شينعبد الحسين نو: ترجمة
  .ص، بالفارسية ٤٨ش،  .ه١٣٠٩طهران، 

تاثير محيط در زن   
  استفان زوايك 

  مصطفى فرزانه : ترجمة
  .ص، بالفارسية٥٦كانون معرفت، طهران، 

 والمجتمعالمرأة تأمالت في   
  محمد المجذوب

  .ص٢٦٢م، ١٩٧٠بيروت، الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 
 ع بالمجتمالمرأة تطبيع عالقة  

  فهمي هويدي
  .م١٩٩٦/ ٧/ ٩، األهرامجريدة 

 األوسطي والجنس في الشرق االجتماعالتغيير : تطور النساء  
  ولتيتن ام موقادم

  .ص، باالنجليزية٣١٠رى تر،  .الطبعة الثانية، بولدر، منشورات مؤسسة آل
     دراسة :  في المجتمع السعودي   المرأة التغير االجتماعي ودور

  )رسالة ماجستير(لرياض ميدانية في مدينة ا
   العيدانإبراهيممها عبد اهللا 

  . ه١٤٠٥، االجتماعية الدراسات - االداب -جامعة الملك سعود
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           المـرأة  التمييز بين الذكور واالناث وانعكاساته علـى وضـع 
  االردن والسودان: مثال. ودورها في المجتمع

  محمد العوض جالل الدين
، المجلد الثاني عشر، العدد الثالث، )تالكوي (االجتماعيةمجلة العلوم   

  .٧، ص ه١٤٠٤= م١٩٨٤خريف 
 تاريخ النساء في مجتمعات المتوسط - الحريم وأبناء العم  

  جرمين تيليون
  عز الدين الخطابي وادريس كثير: ترجمة
  .ص٢٠٥م، ٢٠٠٠ى، بيروت، دار الساقي، األولالطبعة 

 في المجتمعالمرأة حول دور   
  ينينفالديمير اليتش ل

  .م١٩٧٤القاهرة، مطابع شركة االعالنات الشرقية، 
 ة حياة النساءفي بدايات العصور الوسطى في البنغالاالجتماعي   

  شهنارا حسين
  .م١٩٨٥دكا، 
 والرجل في المجتمع العربيالمرأة دراسات عن   

  نوال السعداوي
  .م١٩٩٠بيروت، دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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  طالعية في اتجاهات الطالب والطالبة فـي جامعـة          دراسة است
  )رسالة ماجستير( في المجتع المرأةالكويت نحو مركز 

  محمد مصطفى الشيخ
  .ص٢٢٧م، ١٩٧٤القاهرة، كلية االداب، جامعة عين شمس، 

 في تطور المجتمع ثـقافياً واجتماعياً وسياسياًالمرأة دور   
  طوبي كرماني

ية، اإلسـالم  جامعـة الـصحوة   -وقهـا   وحقالمـرأة مـؤتمر واجبـات     : في
  م١٩٩٨أكتوبر  ٣٠ -٢٩الدورة الخامسة 

  .م١٩٩٩الرباط، وزارة االوقاف، 
 ياإلسالم في المجتمع المرأة دور  

  توفيق علي وهبة
  .ص٩٥م، ١٩٦٢ية، اإلسالمالقاهرة، المجلس االعلى للشؤون 

 في المجتمع الفاطمي، في تاريخ العرب والعالمالمرأة دور   
   رزق اهللا إبراهيمب أيو

  .م١٩٨٦ الثامن والثمانون، -بيروت، العدد السابع والثمانون
 في المجتمع المصري الحديثالمرأة دور   

  سامية الساعاتي
 االجتماعيـة  القومية، القاهرة، المركز القومي للبحوث       االجتماعيةالمجلة  

  م١٩٧٥ر والجنائية، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني والثالث، سبتمب
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 في وقاية المجتمع من الجريمة واالنحراف المرأة دور   
  عبد الرحمن الخازندار

  .م١٩٨٥الرياض، 
زن در جامعه   

  حبيب اهللا آموزگار شيرازى: ترجمة
   .ص، بالفارسية٣٠٨ش،  .ه١٣١٠طهران، 

 يكر اجتماعپ زن يا نيمي از  
  استاد محمد تقى مصباح

   .بالفارسية
المرأة بدور ّالإالمجتمع لن يتحقق توازن :  السعودية   

  عمر جستنية 
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢٢مجلة الحياة، 

سالمت زن مساوى است با سالمت جامعه   
  منصوره لبيبى رانكوهى

   .ش، بالفارسية .ه١٣٧٦ى، طهران، منشورات بهار نسرين، األولالطبعة 
في بناء المجتمعالمرأةتعظيم دور   سوزان مبارك   

  .م١٩٩٩/ ٣/ ٢ ،األخبارجريدة 
 المرأة الشائعة خطر في حياة   
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  سعدية شعيب
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٣٠، األهرامجريدة 

صالونات نسائية في القرن العشرين   
  أماني فريد

  .م١٩٩٩/ ٤/ ١٧مجلة حواء، 
        العوامل البيولوجية والثـقافية المؤثرة في السلوك االجتماعي 

دراسـة فـي    .فة  للمرأة ومقارنتها في مجتمعين مختلفي الثـقا     
  )رسالة ماجستير(انتربولوجيا البيولوجية 

  باشا  أبو نبوية حلمي مختار
  .م١٩٨٣، جامعة االسكندرية، االجتماعيةاالسكندرية، قسم االنتروبولوجية 

ة في ميدان البحوث المرأة:  في وطني أبحثاالجتماعي   
  كاميليا فوزي الصلح وآخرون 

  اسعد حليم: ترجمة
  .م١٩٩٣ العربية للنشر، المرأة، دار القاهرة، نور

 بين التقاليد الراكدة والوافدة المرأة قضايا   
  محمد الغزالي 

  .م١٩٩٠القاهرة، دار الشروق، 
 بين البيت والمجتمعالمرأة   



---------------------------------------٢٩٩  

  الخولي البهي
  .ص٣٦٨م، ١٩٦٥الطبعة الثانية، بيروت، مكتبة دار العروبة، 

 بين الدين والمجتمعالمرأة   
  عبد الباقيزيدان . د

  .م١٩٧٧ = ه١٣٩٧مطبعة السعادة، 
 بين فكر المساواة ومبدأ العدل االجتماعيالمرأة   

  أمينة شفيق
  .١٣١م، ص ١٩٩٦/ ٥/ ١٩، األهرامجريدة 

 الجديدة في مركزها االجتماعيالمرأة   
  محمد السباعي 

  .ص١٨٣م، ١٩٢٠القاهرة، مطبعة السعادة، 
 عرض تاريخي.. مع  العربية في الدين والمجتالمرأة  

  حسين العودات
  م١٩٩٦، األهاليدمشق، 

 العربية والمجتمع التقليدي المتخلفالمرأة   
  سلوى الخماش

  م١٩٨١بيروت، دار الحقيقة، 
 في المجتمعالمرأة   
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  لوسي يعقوب
  م١٩٨٩القاهرة، مكتبة المحبة، 

 فـي الواليـات     المـرأة حـق   : ياإلسـالم  في المجتمع    المرأة 
  االنتخابات المتحدة وفي 

  زكريا البري
  ٣٤م، ص ١٩٧٠مجلة العربي، العدد المائة والرابع واالربعون، نوفمبر 

 في الميزانالمرأة   
  مين سالمة أ

  .ص١٥٠م، ١٩٥٨القاهرة، دار الفكر العربي، 
 المستنيرة في المجتمعالمرأة   

  هودفيح ليغي ليتز
  محمد مظلوم الشامي: ترجمة

  ص١٠٠م، ١٩٥٣القاهرة، دار المعارف، 
 المعاصرة المرأة   

  عبد الرسول عبد الحسن الغفار
  .م١٩٨٣بيروت، دار الزهراء، 

 ة وتأثيرها في الهيئة المرأةاالجتماعي   
  ارسالن) االمير(مين أ

  .ص١٥٠م، ١٨٩٢بيروت، المطبعة االدبية، 



---------------------------------------٣٠١  

 والتغير االجتماعيالمرأة   
  عالء الدين جاسم محمد البياتي

  ص٢٥م، ١٩٧٨عام لنساء العراق، بغداد، االتحاد ال
 دراسة نفسية للعادات والتقاليد:  والتقدم للخلفالمرأة  

  محمد عوض خميس
  م١٩٧٨القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، 

 وحقوق الجنسانالمرأة   
  محمد جمال الهاشمي

   ص٨٨م، ١٩٦١النجف، مطبعة الغري، 
 وحماية البيئة المرأة   

  عادل رفقي عوض
  .م١٩٩٥الشروق، عمان، دار 

 ة والحياة المرأةاإلسالم في االجتماعي  
  تغاريد بيضون

  .م١٩٨٥بيروت، دار النهضة العربية، 
 ة وشؤونها المرأةاالجتماعي   

  محمد علي الزهيري
  بغداد 
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 وقضايا الحياة المرأة   
  يحيى بشير حاج يحيى 

م،  بيـروت، مكتبـة دار حـواء ودار ابـن حـز          -ى، الكويـت  األولالطبعة  
  .١٢٨م، ص ١٩٩٤ = ه١٤١٤
 والمجتمعالمرأة   

  جورج اولدهام وارتر فرانسيس. ك
   النابلسيإبراهيم: ترجمة

  .ص٤٢٠م، ١٩٦٥القاهرة، مطبعة االمة، 
 والمشاركة في الحياة العامةالمرأة   

  .م١٩٩٦/ ٣/ ١٣، األهاليجريدة 
 والوظيفة العامةالمرأة   

  اميمة فؤاد مهنا
  .م١٩٨٤ة العربية، القاهرة، دار النهض

 ووظيفتها في الحياة المرأة   
  محمد يوسف

  .م١٩٥٣مجلة الكتاب، القاهرة، 
النساء والمجتمع   

  روز نيرج وبرجستروم
  .م١٩٧٥لندن، 



---------------------------------------٣٠٣  

 المرأة بين الرجل واإلسالم النظام االجتماعي في   
  راشد عبد اهللا الفرحان

  .م١٩٦٤الكويت، مطبعة الحكومة، 
 ياإلسالمجتمع  في المالمرأة وضع  

  علية الجعار
المـؤتمر الخـامس عـشر التحـاد المحـامين العـرب            :  ورقة مقدمة الى  

  م ١٩٨٤ نوفمبر ٥ -٢المنعقد في تونس في الفترة من 
  .م١٩٨٤القاهرة، اتحاد المحامين العرب، 

   دراسة في شرط :  بين الضبط االجتماعي والتطورالمرأة وضع
   خالل العصورالمرأة

  نعيم اليافي
 في المجتمع االنسانيالمرأة وظيفة   

  علي القاضي 
ص، ١٨٧م، ١٩٨٦ = ه١٤٠٦ى، الكويـــت، دار القلـــم، األولـــالطبعـــة 

  .م١٩٨٥الدوحة، مؤسسة الشرق للعالقات العامة، 
 لهدم المجتمع..  وعاد العلمانيون بمعاولهم  

  مصطفى سليم 
  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٧، األخبارجريدة 
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 جتماعينقد ا( همسة في أذن حواء(  
   عاصيإبراهيم

  .م١٩٨٦الطبعة الرابعة، القاهرة، دار السالم، 

  

 الكويتيةالمرأة تاريخ   
  فوزية السداني

  .ص١٨٢م، ١٩٧٢الكويت، مؤسسة السداني، 
المرأة الكويتي واالقتصاد:  تخطيط التنمية  

  سعاد الصباح
  .م١٩٨٩الكويت، مؤسسة سعاد الصباح، 

 دراسة سكانية :  الكويتية ودورها في عملية التنميةأةالمر تعليم
  تحليلية مقارنة

  أمل يوسف العذبي الصباح
  .م١٩٨٩الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 

 الكويتية المرأة حركة تغريب   
  خديجة عبد الهادي المحيميد

  م١٩٨١ية، اإلسالمبيروت، منشورات الدار 



---------------------------------------٣٠٥  

 ويت والخليج العربي في الكالمرأةوضاع أ دراسات عن  
 الكويت، الكويت، مطبعة فهد، - النسائية االجتماعيةالجمعية الثـقافية 

  .ص٣٤٨م، ١٩٧٥
 في الكويتاألسرة والمرأة دراسات عن   

  .ص٧٢م، ١٩٧٩، االجتماعيةالكويت، منشورات وزارة الشؤون 
 الكويتيةالمرأةوضاع او اتجاهات أ دراسة   

  سعد عبد الرحمن
  .ص٨٢م، ١٩٧١معية النهضة العربية النسائية، الكويت، ج

 في ظل القيم والتقاليد السائدة في المجتمع الكويتيالمرأة دور   
   القطبإسحاق

  م١٩٧٥، االجتماعيةالكويت، وزارة الشؤون 
 الكويتية في ادارة التنمية المرأة دور   

  ناصف عبد الخالق
 -٢٨(جزيـرة العربيـة   المؤتمر االقليمـي الثـاني للمـرأة فـي الخلـيج وال           

  )مارس٣١
  .م١٩٨١الكويت، الجمعية الثـقافية النسائية، 

 المرأةية واإلسالم الصحوة   
  خليل علي حيدر
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  أين؟ إلى  الكويتيةالمرأة..  ولم أقل المرأة قالوا في :مناقشة نقدية لكتاب
  .م١٩٨٩الكويت، التنوير، 

 ين أ إلى  الكويتيةالمرأة:  ولم أقلالمرأة قالوا في  
   المزينيأحمد

  م١٩٨٨الكويت، دار السالسل، 
 الكويتية في الماضي والحاضر المرأة   

جمعية النهضة العربية النسائية الكويتيـة، الكويـت، منـشورات اللجنـة            
  .ص١١٢م، ١٩٧٠، المرأةالعليا ليوم 
 الكويتية ودورها في مجال العملالمرأة   

  دالل الفيصل الزبن 
المـؤتمر االقليمـى   :  والعمـل المـرأة ،  )محـرر (في يحيـى فـايز الحـداد        

  ظبي أبو م١٩٨٤ مارس ٢٧ -٢٤الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية 
الكويت، لجنة تنسيق العمـل النـسائي فـي الخلـيج والجزيـرة العربيـة،               

  .م١٩٨٥
 الكويتية والسنة الدولية للمرأة المرأة   

الكويـت، منــشورات   والعمـل،  االجتماعيــة وزارة الـشؤون  -الكويـت 
  .ص٨٠م، ١٩٧٥الوزارة، 
 عام١١ الكويتية في المرأة مسيرة   

  .ص١٢٠م، ١٩٧٤ الكويت، منشورات الجمعية، -جمعية النهضة االسرية



---------------------------------------٣٠٧  

 العاملة الكويتية والخليجية واتجاهاتهاالمرأة مشكالت   
  عبد الرؤوف عبد العزيز الجرادي 

  .م١٩٨٠الكويت، 
 رسالة ماجستير(لكويتية  االمرأة مفهوم العمل عن(  

  دالل فيصل الزبن
  .م١٩٨٣ جامعة االسكندرية، -االسكندرية، كلية االداب

  دراسة ميدانيـة  :  الكويتيةالمرأة مالمح الوعي االجتماعي عند
  على عينة من النساء الكويتيات 

  نضال حميد الموسوي
 الـسنة   المجلة العربية للعلوم االنسانية، الكويت، مجلس النشر العلمي،       

  .م١٩٩٣الثانية عشر، العدد الخامس واالربعون، 
 في الكويتالمرأة وضع   

 والعمـل، الكويـت، منــشورات   االجتماعيــة وزارة الـشؤون  -الكويـت 
  .ص٤٠م، ١٩٧٩، اإلعالموزارة 

  

 التقليد والتجديد   
  عائدة النجار
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ب االهليـة   في المساهمات النـسوية الدرزيـة فـي الجبـل خـالل الحـر             
  .)مقالة(م ١٩٩٠ -١٩٧٥
 دالالت وعبر- في جنوب لبنان المرأة جهاد   

  الدكتورة منى فياض كوثراني
  .م١٩٨٦ى، العدد الثاني، األول، السنة )النمسا(مجلة الحوار 

الحركة النسائية اللبنانية   
   إبراهيماميلي فارس 

  .ص٢٣١م، ١٩٦٦بيروت، دار الثـقافة ، 
   دراسة ميدانيـة عـن لبنـان،      : لقطاع الهاشمي  في ا  المرأة دور 

  ) العربية في التنميةالمرأةسلسلة دراسات عن (
 لغربــي االجتماعيــةواالقتــصادية نيويــورك، االمــم المتحــدة، اللجنــة  

  . االسكوا-آسيا
تمايزات الواقع وتعبيرات التمايز:  الشخصية االنثوية اللبنانيات  

  فادية حطيط
، األولع الباحثــات اللبنانيــات، العــدد مجلــة باحثــات، بيــروت، تجمــ 

  .م١٩٩٥ -١٩٩٤
   من خالل وثائق الجمعيات النـسائية فـي لبنـان          المرأة قضية 

  )مقالة(الشمالي 
  .عائشة موصلي



---------------------------------------٣٠٩  

 الحالة اللبنانية :  المرئياإلعالم المكتوب واإلعالم بين المرأة  
  نهوند القادري عيسى

 الوحدة العربية، العدد    مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات     
  .م١٩٩٥المائة والثالث والتسعون، مارس 

 في التشريع اللبنانيالمرأة   
  لور مغيزل

  ص٣٨٧م، ١٩٨٥ى، بيروت، مؤسسة نوفل ش م م، األولالطبعة 
 واقعها وقضاياها- اللبنانية المرأة   

  نجالء نصير بشور
  .ص٦٨م، ١٩٧٥بيروت، دار الطليعة، 

 اين؟لى  إ اللبنانيةالمرأة  
  الدكتورة الهام كالب
مايو / ، السنة السابعة، العدد السابع، آيار)بيروت(مجلة دراسات عربية 

  .٣٤ -١٣م، ص ١٩٧١
 اللبنانية في مواجهة الحرب والعنفالمرأة   

  علي فاعور
  .م١٩٩٥ في لبنان، األسرةبيروت، جمعية تنظيم 

 اللبنانية المكسورة وزور الشهادةالمرأة   
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  شسهيل الق
  .م١٩٨٦مجلة دراسات عربية، بيروت، دار الطليعة، العدد الثامن، يونيو

 اللبنانية والتنمية الوطنية المرأة   
  .ص٤٠بيروت، منشورات وزارة التصميم، 

 ية اإلسالم اللبنانية والصحوة المرأة  
  الدكتورة دالل البزري

مكتـب الجامعــة العربيـة فــي   ( شـاهد علــى الحـرب   المــرأةنـدوة  : فـي 
  .)م١٩٨٧/ ١١= باريس 
 م١٩٩٧م١٩٩٦ والسياسة في لبنان في ضوء انتخابات المرأة  

  مرغريت الحلو
مساهمة في كتاب شامل عن االنتخابات اللبنانية االخيـرة يـصدر عـن          

  .م١٩٩٨المركز اللبناني للدراسات في عام 
 والعمل في لبنانالمرأة   

  ديكسون موللر وريتشارد أنكرروث 
  .م١٩٨٠بيروت، معهد الدراسات النسائية في العالم العربي، 

 والعمل في لبنانالمرأة   
  صبحي الصالح 

  .م١٩٨٠بيروت، 



---------------------------------------٣١١  

 والعمل في البنانالمرأة   
بيروت، كلية بيروت الجامعيـة، معهـد الدراسـات النـسائية فـي العـالم            

  .م١٩٨٠العربي، 
 وبناتها الثالثأحمدم أ الفدائيات -لعربية والمقاومة االمرأة   

  منى غندور
  .بيروت، اللجنة النسائية في الهيئة الوطنية

   ـة  اللبنانيـة فـي البنيـة        المرأة موقعاالقتـصادية   - االجتماعي
  الثـقافية 

  رفيق رضا صيداوي
مجلة النهج، دمشق، مركز االبحاث والدراسات االشتراكية في العـالم   

  .م١٩٩٥لواحد واالربعون، العربي، العدد ا
 مقالة( في لبنان المرأة نحو تحرير(  

  الهام منصور
 م١٩٢٠ -١٨٩٢ نشأة الصحافة النسائية اللبنانية  

  نهوند القادري
/ ١٢ -١٠مجلة الفكر العربي، السنة العاشرة، العدد الثامن والخمسون،       

  .١٤٦م، ص ١٩٨٩
وقائع اجتماع االتحاد النسائي اللبناني   

   المرأةصوت مجلة 
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 المسلمة في جبل عامل انتصار لالصالة المرأة وقفة   
  الدكتورة منى فياض كوثراني

حزيـران   = ه١٤٠٧مجلة المنطلق، العدد الثالث والثالثون، ذو القعـدة         
  .٥٠م، ص ١٩٨٧

  

الفتاة الليبية ومشاكل الحياة الزوجية   
  علي يحيى معمر

  .ص١٥٣م، ١٩٧٠ي، بيروت، دار التراث العرب
 في فكر العقيد القذافيالمرأة قضية   

  .م١٩٨٤طرابلس، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب االخضر، 
 في الكتاب االخضرالمرأة   

  فهمية شرف الدين
  .م١٩٩٠مجلة الفكر العربي، بيروت، 

 م١٩٧٥ -١٩٦٥ الليبية في عشرة اعوام المرأة  
  صبا الفاهوم

  .ص١٠٢ م،١٩٧٦طرابلس، 



---------------------------------------٣١٣  

 والريف في ليبياالمرأة   
  خديجة عبد القادر

  .ص١٠٥م، ١٩٦١، األهرامبيروت، مطابع 

     الليبية في حركة المقاومـة الـشعبية        المرأة ومضات عن دور 
  )م١٩١٢ ديسمبر -م ١٩١١اكتوبر (

   مدللأحمد
  .٢٣م، ص ١٩٨٤، العدد الخامس، )ليبيا(مجلة الشهيد 

  

المسلمة المرأة في المؤامرة على  أبعاد جديدة   
  حلمي محمد القاعود

/ ١ = ه١٤٠٦/ ٤، السنة الحادية عشر، العدد الرابـع،     اإلسالممجلة منار   
  .٣٥م، ص ١٩٨٦

       اتجاهات القيم الريفية لدى عينـة مـن الـشابات المـسلمات 
  )رسالة ماجستير(وعالقته باساليب تنشئتهن وتوافقهن النفسي 

  السعيد عيدعزيزة السيد محمد 
  .م١٩٨١، األزهركلية الدراسات االنسانية، جامعة 
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 يتها المسلمةأ احذري  
  هالل حياة 

مجلة االمة القطرية، المجلـد الـسادس، الـسنة الـسادسة، العـدد الرابـع               
  . ٨٤والستون، ص 

 اني احبك في اهللا..  اختاه  
  الدكتورة نجاة حافظ

  .ص١٧٢، ه١٤١٩التوزيع، الطبعة الثانية، جدة، دار المجتمع للنشر و
أختي المسلمة   

  فضيلة الرفاعي
ــامن     ــسنة الرابعــة، العــدد الث ــع، ال ــد الراب ــة، المجل ــة االمــة القطري مجل

  .٩٣والثالثون، ص 
أختي المسلمة احذري الفتن   

  م محمود االشمونيأ
  .م١٩٩٤طنطا، دار الصحابة للتراث، 

الجنة إلى  أختي المسلمة سبيلك  
  اف الصرأحمداعتصام 

  .م١٩٨٨القاهرة، دار االعتصام، 
خوات المؤمنات األ  



---------------------------------------٣١٥  

  منير محمد الغضبان
  .ص١٤٠م، ١٩٨٢الطبعة الثانية، عمان، مكتبة المنار، 

 المسلمةالمرأة أروع المواقف في تاريخ   
  يسرى عبد السالم

  .م١٩٩٧
استاد جعفرى وشخصيت اسالمى زن   

  آسيه فيروزه چى 
  .، بالفارسية٢٧٧ -٢٤٨عشر، ص مجلة كتاب نقد، العدد الثاني 

 المسلمة في المجتمع اإلمريكي     المرأةمكتنة  :  انتخابنا اإلسالم 
  الجديد

  استفاني پاوالو
  .ص، باالنجليزية٢٩٨ى، بلتسويل، منشورات امانه، األولالطبعة 

 المسلمة المعاصرةالمرأة واتجاه اإلسالم   
  محمد البهي. د

  .ص٧٢م، ١٩٨١م، القاهرة، مكتبة وهبة ودار االعتصا
 المسلمةالمرأة اعداد   

  السيد محمد علي نمر
م، ١٩٨٣ = ه١٤٠٤الطبعة الثانية، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 

  .ص١٥١
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   ية مع التاكيد على المـشاكل التـي تواجـه          اإلسالم االقليات
 المسلمة في تلك االقليات ودورهـا بالنـسبة لالسـرة           المرأة

  وتطوير المجتمع
  .)ماليزيا( المسلمة في التنمية المرأةمؤتمر دور  إلى  مقدمبحث
 المسلمة اليوم؟المرأة: أين إلى   

  محمد عبد اهللا السمان
  .٦٥م، ص ١٩٨١/ ٥ى، العدد السابع، األولمجلة االمة، السنة 

 رسالة ماجستير( وآثاره التربوية على عملها اإلسالم بالمرأة التزام(  
  حمدالقاسم حاج م أبو خديجة

  . ه١٤٠٨ قسم التربية، -جامعة ام القرى
 ياه ونقش زن مسلمان در جامعه اسالميگ پا ي اجتماع يگو ال 

  يينگاه حضرت امام خميدبر اساس د
  فاطمة صفرى

ــالطبعــة  ي للطباعــة اإلســالم اإلعــالمى، طهــران، مركــز منظمــة  األول
  .ص، بالفارسية٢٦٦ش،  .ه١٣٧٠والنشر، 
اليك أيتها االخت المسلمة   

  محمد طارق محمد صالح 
  .ص٥٥الدوحة، منشورات مديرية الشؤون الدينية، 



---------------------------------------٣١٧  

 أمنية ودعوة للمرأة المسلمة  

  الشهيدة آمنة حيدر الصدر بنت الهدى
  .ص٨٤النجف االشرف، مطبعة القضاء، 

انتظار عصر حاضر از زن مسلمان   
  على شريعتى

  .، بالفارسية)جبر تاريخ: مع(ص، ٧٢، دار التعارف، إيران
 ية اإلسالم االنوثة  

  جير الدين بروكس
  براعم سلمان: ترجمة
  .م٢٠٠٠ى، بيروت، دار الكنوز االدبية، األولالطبعة 

 ية اإلسالم المسلمة داخل الحالة المرأة وضاعأ  
  محمد عبد الجبار

/ ١٠/ ٢٧ية، العـدد المائـة وواحـد وخمـسون،          اإلسـالم مجلة الوحـدة    
  .٤٢م، ص ١٩٨٩
 المسلمةأةالمر أهم قضايا   

  يحيى أبو محمد حسن
  .م١٩٨٧عمان، دار الفرقان، 

 تيقظي..  أيتها االخت المسلمة  
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  بنت الشرع
  .٩٦، ص ه١٣٩١/ ١١ى، العدد الثاني، األولمجلة الهادي، السنة 

 ؟ المسلمةالمرأةين أ   
  آيات محمد 

  .٦٢م، ص ١٩٨١/ ٢ى، العدد الرابع، األولمجلة االمة، السنة 
 ؟ المسلمةالمرأة أين  

  حنان لحام
مجلة االمة، الـسنة الخامـسة، العـدد الثـاني والخمـسون، ربيـع االخـرة            

  .٦٣م، ص ١٩٨٥كانون الثاني  = ه١٤٠٥
 ؟ المسلمةالمرأة أين  

  محمد الموغي
 = ه١٤٠٦مجلة االمة، السنة السادسة، العدد التاسع والـستون، رمـضان       

  .٤٧م، ص ١٩٨٦ايار
 المسلمةالمرأة بطولة   

   الهدىبنت
  .ص٣٦م، ١٩٨٠ = ه١٤٠٠الطبعة الثانية، بيروت، دار التعاون للمطبوعات، 

  التواصل مع النساء المسلمات : اإلسالمبنات  
  ميريام آدنى

  .ص، باالنجليزية٢٠٠ى، امريكا، منشورات اينتروارستى، األولالطبعة 



---------------------------------------٣١٩  

 المسلمةالمرأة تأمالت في قضايا   
  محمد فتح اهللا الزيادي. د

  .ص١٢٢م، ١٩٩٠ية، اإلسالم، كلية الدعوة طرابلس
 المسلمةالمرأة التحديات في وجه   

  انور الجندى
  .ص٩٦م، ١٩٧٩القاهرة، دار االعتصام، 

المسلمةالمرأةن  تدي   
  كاظم دويش الناصري

 الناصـرية، الـسنة الرابعـة، العـدد         -ي، العـراق    اإلسـالم مجلة التـضامن    
  .٥١م، ص ١٩٦٧/ ١٠ = ه١٣٨٧/ ٦ -٥التاسع والعاشر، 

      المسلمة ومدى مـساهمتها     المرأة تقييم الدور الحالي ومركز 
   والمجتمعاألسرةفي تنمية 

  )ماليزيا( المسلمة في التنمية المرأةمؤتمر دور : بحث مقدم في
 المسلمة في التنميةالمرأة توقعات لدور   

  )ماليزيا( المسلمة في التنمية المرأةمؤتمر  إلى بحث مقدم
 يوبي  المسلمة في العصر األلمرأةا جهاد  

  يوسف محمد البقاعي
ــور  ــة ن ــسنة اإلســالممجل ــ، ال ــر،  األول ــدد التاســع والعاش / ٦ -٥ى، الع

  .١٢، ص ه١٤٠٩
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 المسلمة المرأة حوار عربي اوروبي حول   
  بيانكا ماريا ارتشيا اموريتي

  .١٦٥م، ص ١٩٧٨مجلة الفكر العربي، العدد الرابع، نوفمبر 
 المسلمةةالمرأ حياة   

   محمد الجملإبراهيم
  ص٤٨٧م، ١٩٩٧ = ه١٤١٧ى، بيروت، دار الجيل، األولالطبعة 

      ثقافيـاً واجتماعيـاً فـي     المـرأة حياة النساء المسلمات وضع 
  يةاإلسالمالدول 

  جان گادوين
  .ص، باالنجليزية٣٦٨ئن، گوى، لندن، منشورات بناألولالطبعة 

خواطر مسلمة تعيش في الغربة   
  لطنطاوي بنان ا

  .٦٣م، ص١٩٨١/ ٤ = ه١٤٠١/ ٦الخمسون، مجلة الرائد، العدد الثالث و
   المـرأة ثر التشريعات القانونيـة علـى دور        أولية عن   أ دراسة 

  التنموي
  مصباح محمد الخيرو

  .م١٩٧٥بغداد، المركز القومي للبحوث االجتماعي، 
 المسلمة في فن التفصيلالمرأة دليل   



---------------------------------------٣٢١  

  عنايات الجنزوري
  .ص٨٠م، ١٩٨٧رة، مكتبة القرآن، ايداع القاه
 المسلمة المرأة الدور الحقيقي لجهاد   

  ام ابتهال
مـايس  ١٧ = ه١٤٠٠ى، العدد الثالث، رجـب      األولمجلة الجهاد، السنة    

  .٢٦م، ص ١٩٨٠
 الرساليالمرأة دور   

  محمد حسين فضل اهللا 
  .بيروت، دار التيار الجديد

 المعاصرةيةاإلسالم في الصحوة المرأة دور   
   وحشةأحمد

مجلة االمة القطرية، المجلد السادس، السنة السادسة، العـدد الـسادس           
  .٤٠والستون، ص 

 ية المعاصرةاإلسالم في الصحوة المرأة دور  
  يوسف القرضاوي. د

  .٤٠مجلة االمة، العدد السادس والستون، ص 
 في العمل الرساليالمرأة دور   

  عفاف الحكيم
  .٤٩، ص ه١٣٩٩د الثاني، رمضان مجلة الحكمة، العد
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 المسلمةالمرأة دور   
  بنان الطنطاوي

ى األولـ ية لالعالم، جمادى اإلسالم، الدار )المانيا(ى، بون  األولالطبعة  
  .ص٦٧م، ١٩٨٥كانون الثاني،  = ه١٤٠٥
 المسلمةالمرأة دور   

  كمال محمد درويش
  .م١٩٩٦القاهرة، دار الصحوة، 

 المسلمةالمرأة دور   
 االمة القطرية، المجلد الـسادس، الـسنة الـسادسة، العـدد الثالـث            مجلة

  .٦٠والستون، ص 
 ية اإلسالم المسلمة في الحركة المرأة دور  

  ساجدة
 = ه١٤٠١ى، العدد الثاني عـشر، ربيـع الثـاني         األولمجلة الجهاد، السنة    

  .٥٨م، ص ١٩٨١شباط 
 المسلمة في الحياة العامةالمرأة دور   

   لقمانتارهاتا النتو
  )م١٩٧٥/ ١٢/ ٢٢ -٢٠القاهرة، (ية اإلسالم األسرة في المرأةندوة مكانة : في

  ياإلسالمالقاهرة، المركز الدولي 
  .٢٥٠، ص اإلسالم في المرأةكتاب مكانة : منشور في 
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 المسلمة في وضعنا الراهنالمرأة دور   
  سهيلة زين العابدين حماد

  .ص٧١م، ١٩٨٧نشر والتوزيع، ى، جدة، الدار السعودية للاألولالطبعة 
 الدور المطلوب للمرأة المسلمة   

 = ه١٤٠٦مجلة االمة، السنة السادسة، العدد الواحـد والـستون، محـرم        
  .٣٦م، ص ١٩٨٥ايلول 
 المسلمة في العالمالمرأة دور ومسؤوليات   

  دفت حسن مسعود. د
 شــهر -، العــدد التاســع عــشر، شــعبان )بيــروت(مجلــة المــسلم المعاصــر 

  ١٢٧ -١١٨م، ص ١٩٧٩ سبتمبر - اغسطس-يوليو  = ه١٣٩٩ شوال -رمضان
االخت المسلمة في الجامعة  إلى  رسالة  

  العطا أبو نظمي خليل
  .م١٩٨٧القاهرة، مكتبة النور للطباعة والنشر والتوزيع، 

المؤمنة المرأة إلى  رسالة   
  هادي المدرسي

 ذو القعـدة    ٦امس،  ى، العـدد الخـ    األولـ ، السنة   )بيروت(مجلة الوحدة   
  .١٢٢م، ص ١٩٨٠ ايلول ٥ = ه١٤٠٠
مؤمنة إلى  رسالة  
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  محمد رشيد العويد
  .ص٣٠١م، ١٩٩٨ = ه١٤١٩ى، الرياض، دار الوطن للنشر، األولالطبعة 
 المؤمنةالمرأة رسالة   

  عصام العبد اهللا
  .م١٩٧٩ = ه١٣٩٨بيروت، دار الندوة، 

 المؤمنةالمرأة رسالة   
  ئيمحمد علي الطباطبا

  .ص١٢٨م، ١٩٨٤ = ه١٤٠٤بيروت، مؤسسة الوفاء، 
المسلمةالمرأة إلى  رسائل   

  خالد الحمادي
  .ص١٣٠م، ١٩٨٨الكويت، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، 

المسلمةالمرأة الرسول و   
   المسيرأحمدمحمد سيد . د

مجلة اليقين، المجلد الخـامس والثالثـون، العـدد العـشرون، جمـادى              
  .٧٩، ص ه١٤٠٧خرة اال
 المسلمةالمرأة ركن   

  عقيلة البجالت
  .م١٩٦٠، شهرية، العدد التاسع، اإلسالممجلة لواء 
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روح وريحان   
  شاهزاده توران خانم، مسعودى تويسركانى

   .ص، بالفارسية٢٠٤طهران، منشورات المكتب الديني للنشر، 
رياليسمپ زن مسلمان عليه ام  

  زينب صادقى 
  .ص، بالفارسية٤٨لنساء المسلمات، طهران، نهضة ا

الزوجة المسلمة والبيت السعيد   
  عبد العزيز الشناوي

  .م١٩٩٤المنصورة، دار اليقين للنشر والتوزيع، 
 المسلمةالمرأة زينة   

  عبد اهللا بن صالح الفوزان
  .ص١٤٤، ه١٤١٤الطبعة الثانية، الرياض، دار المسلم، 

سلسلة الحفاظ على أعراض المسلمات   
   التنديإبراهيممين أمحمد 

  .م١٩٩٤المنيا، الزهراء للطباعة، 
 الحقوق والواجبات :  سلوك االخت المسلمة في بيتها  

  ام محمود االشموني
  .م١٩٩٢طنطا، مصر، دار الصحابة، 
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 شريعتى در مورد شريعتى وزنان مسلمان   
  الله بختيار

  ى، امريكا، منشورات كازي، باالنجليزيةاألولالطبعة 
 المسلمةالمرأة شخصية   

  محمد علي هاشمي
  .م٢٠٠٠ية، اإلسالمبيروت، دار البشائر 

 المسلمةالمرأة الشعراوي والشيخ   
  الشيخ محمد متولي الشعراوي

  .ص١٠٧م، ١٩٨ -القاهرة، دار الصحوة،
 اإلسالمرادها أ المسلمة كما المرأة صورة  

  الشهيد حسن البنا
م، ١٩٨٦ = ه١٤٠٧ائـة وسـتة عـشر،    ، العـدد الم   )النمـسا (مجلة الدعوة   

  .م١٩٨٦ = ه١٤٠٧والعدد المائة والسابع عشر، 
فتاة الدير المسلمة   

  غيريال اسكاروس
  .ص١٥٩م، ١٩٦٩ للطباعة، األوسطاالسكندرية، دار الشرق 

 الفتاة المسلمة هي المثالية   
  عزت عبد العزيز

  .ص٧٨م، ١٩٨٠القاهرة، دار مرجان، 
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 اإلسالمور نسائنا في صدر د:  بناء المجتمع في   
    جميل بيهممحمد
  . ٩١٩ ، ص ه١٣٨٤,١٠و ٩ المسلمون، العددمجلة
 المسلمةالمرأة في   

  الطائف 
مجموعة الرسـائل   (ص، خمسة اجزاء،    ٤٢٣م،  ١٩٨٧مكتبة المعارف،   

  .)١٠الكمالية، رقم
 لألدعية المرأة قراءة   

  عبد العزيز بن باز
  .١١٣ الخامس واالربعون، ص ية، العدداإلسالممجلة البحوث 

 المسلمةالمرأة قضايا تهم   
  عبد الوهاب بن لطف الديلمي. د

  .ص٦٠، ه١٤١٠ى، جدة، دار المجتمع، األولالطبعة 
   المسلمة في بعض الكتابات العربية فـي العـصر    المرأة قضية 

  الحديث
  حميد فتاح

   أكتوبر٣٠ -٢٩ الدورة الخامسة -يةاإلسالمجامعة الصحوة : في 
  .م١٩٩٨ية، اإلسالمالرباط، وزارة االوقاف والشؤون 
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 المسلمةالمرأة قضية الوعي عند   
  م ابتهالأ

  .١٢٢، ص ه١٣٩٢مجلة الهادي، السنة الثانية، العدد الثاني، ذو القعدة 
 المسلمة المرأة كتاب   

   جابر الجزائريبكر بوأ
  .ص١٢٨م، ١٩٨٧ = ه١٤٠٧ الثانية، القاهرة، دار الريان للتراث، الطبعة
 االخت المسلمة إلى كلمات  

   علي حسن عبد الحميداعداد
ية ودار ابـن حـزم،      اإلسـالم  بيـروت، المكتبـة      - السادسة، عمان  الطبعة

  .ص١٦م، ١٩٩٨ = ه١٤١٩
 از عقايد النساءزارشىگ   

   على سلطانىمحمد
ــة ــسادس   مجلـ ــامس والخمـــسون، والـ ــدد الخـ ــژوهش، العـ ــة پـ  آينـ

   .ارسيةبالف، ٣٢ -٢٧والخمسون، ص 
 من الدين في تحذير نساء المسلمينالمأثور   

   اهللا بن أبي القاسم الموسوي البالدي البهبهاني البوشهريعبد
  .إيران
 المسلمةالمرأة يريد المغرضون بماذا   

   الفتاح محمد سالمة عبد



---------------------------------------٣٢٩  

/ ٦ = ه١٤٠٥/ ٩، الــسنة العاشــرة، العــدد التاســع، اإلســالم منــار مجلــة
  .١٠٢م، ص ١٩٨٥
 زنان مسلمان در اوربا:  حجابراىماو  

   ويبلنادين
   .ص، بالفرنسية٢١٤ى، بروكسل، منشورات لمپلكس، األول الطبعة
 وصية من وصايا الرسول١٥٠  للنساء  

   محمد الجملإبراهيم
  .م١٩٩٤، يمان، مكتبة اإلالمنصورة

 الرسالية المرأة   
   المدرسيهادي

  .ص٣٢م، ١٩٨١ = ه١٤٠١،  للمطبوعات دار التعارفبيروت،
 يمان في ركب اإلالمرأة  

   الصرافأحمد اعتصام
  .ص٥٥م، ١٩٨١ الثانية، تونس، دار بوسالمة للطباعة والنشر، الطبعة
 منزلتها ومسؤوليتها:  المسلمةالمرأة  

   الصرافأحمد اعتصام
  .م١٩٩٨ دار االعتصام للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،

 واالخالقاالداب. المعامالت. اداتالعب. العقائد ( المسلمة المرأة (  
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   بكر جابر الجزائريبوأ
 الثالثــة، بيــروت، دار ابــن زيــدون للطباعــة والنــشر والتوزيــع،  الطبعــة

  .ص١٢٠، ه١٤٠٦
 المسلمةالمرأة   

   البناحسن
  م١٩٨٣ دار الكتب السلفية، القاهرة،

 المسلمةالمرأة   
  سدي األزينب
تمـوز   = ه١٤٠٠خـامس، رمـضان   ى، العدد الاألول الجهاد، السنة   مجلة

  .٥٨م، ص ١٩٨٠
 المسلمةالمرأة   

   يوسف زيتونسكينة
  .م١٩٨٤، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، االسكندرية

 المسلمةالمرأة   
   الكاظم البديريعبد

  .٦٨٢، ص ه١٣٧١ المسلمون، العدد السابع، مجلة
 النموذج والقدوة( المسلمة المرأة(  

  يالخامنئعلي  السيد
  . ٨م، ص ٢٠٠٤ الكلم الطيب، السنة الرابعة، العدد التاسع عشر، مجلة



---------------------------------------٣٣١  

 المسلمةالمرأة   
   فريد وجديمحمد
ى، بيــروت، دار ابــن زيـدون للطباعــة والنــشر والتوزيــع،  األولــ الطبعـة 

  .ص٢٠٧
 المسلمة المرأة   

   محمد الراعيمصطفى
  .ص٢٤٠م، ١٩٤١ مطبعة المجلة الشرعية، القاهرة،

 مسلمة الالمرأة  
   عبد السالم باليوحيد

  .م١٩٩٠ية، اإلسالم دار التوزيع والنشر القاهرة،
 المسلمةالمرأة   

   سليمان عاوجي االلبانيوهبي
 = ه١٣٩٨ بيروت، مؤسسة الرسـالة ودار القلـم،         - الثانية، دمشق  الطبعة

  .ص٢٦٤م، ١٩٧٨
 الفقهاء وممارسات المسلميناجتهادات المسلمة بين المرأة   

   القيسبراهيمإ مروان
 = ه١٤١١ية للتربيــة والعلــوم والثـــقافة ،   اإلســالم ، المنظمــة الربــاط

  .م١٩٩١
 التصورات والواقعبين المسلمة المرأة   
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   محمد شحاتة ام عميرماجدة
  .٦٠ االمة، العدد الخامس والستون، ص مجلة
 والسياسة الحرب المسلمة بين المرأة   

  ١١٤سالمها، ص إ و العربية في جاهليتهاالمرأة كتاب في
   اهللا عفيفي عبد

  .األول مطبعة االستقامة، الجزء القاهرة،
 باطيل الشريعة وزيف األحقيقة المسلمة بين المرأة  

   السعيد شريفهاشم
   . دار المعرفة الجامعيةالقاهرة،

 واالستالبالصحوة المسلمة بين المرأة   
   محمد القاعودحلمى
 = ه١٤٠٥/ ٩لسنة العاشرة، العـدد التاسـع،      ، ا )ابو ظبي  (اإلسالم منار   مجلة

  .٩٤م، ص ١٩٨٥/ ٦
 التشريع وسوء التطبيقعدل المسلمة بين المرأة   

   محمد نصيرآمنة
، المجلـس االعلـى    األزهـر القاهرة، جامعـة    ( والتنمية   المرأة مؤتمر   في
  .) بوزارة االوقافيةاإلسالمللشؤون 
 بيق التشريع وواقع التطعدل المسلمة بين المرأة  



---------------------------------------٣٣٣  

   الساعاتيعبلة
  .م١٩٩٧/ ١/ ١٠، األهرام جريدة

 بين وقاحة العلمنة وخيبة الدعاة..  المسلمة المرأة  
   السالم البستونيعبد

 المنار الجديد، القاهرة، دار المنار الجديد للنشر والتوزيـع، العـد    مجلة
  .م١٩٩٩، خريف الثامن
 حاديث ونماذجأ: الداعية المسلمة المرأة  

  ريغش حسن بمحمد
  .ص١٥١م، ١٩٨٣ = ه١٤٠٣، مكتبة المنار، )االردن (الزرقاء

 الطويلتاريخها المسلمة في المرأة   
   القاضي علي
 والثالثون،، السنة الثانية عشر، العدد المائة والثالث )البحرين( الهداية مجلة

  .٧٤م، ص ١٩٨٨اكتوبر  = ه١٤٠٩ األولربيع 
 األولخـالل القـرن     ية  اإلسـالم  الـدعوة  المسلمة في    المرأة 

  )رسالة ماجستير(الهجري 
  إبراهيم عبد الظاهر هاشم
  .م١٩٧٩، األزهر اصول الدين، جامعة كلية
 الحديثالعصر المسلمة في المرأة   

  . روحي فيصلمحمد
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 نفقتها في الدين:  النبويالعهد المسلمة في المرأة  
   الخطيبإسماعيل

أكتــوبر  ٣٠ -٢٩سة  الــدورة الخامــ-يةاإلســالمجامعــة الــصحوة : فــي
  .)م١٩٩٨ية، اإلسالم والشؤون االوقافالرباط، وزارة (
 المسلمالمجتمع المسلمة في المرأة   

   اهللا النوريعبد
  .ص٦٤م، ١٩٧٠، مطبعة السعادة، القاهرة

 المسلم والموقف من مـشاركتها   المجتمع المسلمة في    المرأة 
ـ          : في ولي االنتخابات، اختيارهـا فـي المجـالس المنتخبـة، ت

  الوظائف العامة والحكومية، العمل عموماً
   االخوان المسلمينجماعة
  .م١٩٩٦ي للدراسات والبحوث، اإلسالم المركز

 التحديات المعاصرة مواجهة المسلمة في المرأة   
   سلمان الدركزليشذى
  .م١٩٩٧، روائع مجدالوي، عمان
 الحياة العصرية مواجهة المسلمة في المرأة   

   الصالحصبحي
م، ١٩٨١/ ٦اشـرة، العـدد الـسادس،      ي، الـسنة الع   اإلسـالم  الفكـر    جلةم

  .١٠١ص



---------------------------------------٣٣٥  

 القتالميادين المسلمة في المرأة   
   شوقي الفنجريأحمد
  .٣٢م، ص ١٩٧٥ العربي، العدد المائة والثامن والتسعون، مايو مجلة
 القتالميادين المسلمة في المرأة   

   عبد اهللا باعباد الضالعأحمد
  .٦م، ص ١٩٧٥عدد المائتان واالثنان، سبتمبر العربي، المجلة
 العصر الحديثميزان المسلمة في المرأة   

   الصوفيأحمد ماهر
  .ص٢٢٤ مكتبة الرضوان، حلب،
 التحدياتوجه المسلمة في المرأة   

   الجندي نورأ
  .ص٩٣م، ١٩٨٢ دار بوسالمة للطباعة، تونس،

 دعوةاعدادها ومسؤوليتها لل: المعاصرة المسلمة المرأة  
   بن محمد بن عبد اهللا بابطينأحمد

  .م١٩٩١ دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض،
 يةاإلسالم المسلمة والحركات المرأة   

   عبد الرحمنام
  ٥٨ االمة، العدد الرابع والستون، ص مجلة
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 بحث مستخرج من الحديث   :  العسكرية والخدمة المسلمة   المرأة
  والسيرة

   الستار فوزيعبد
/ ٧، السنة الخامسة والعشرون، العدد الثالث،     )بغداد( العسكرية   جلةالم

  .٢٦٢ صم، ١٩٤٨
 التربوي المسلمة ودورها المرأة  

  محمد كمال الدين. د
/ ١٢ = ه١٤٠٦/ ٤ االمة، السنة السادسة، العـدد الرابـع والـستون،           مجلة

  .٣٢م، ص ١٩٨٥
 الحضاري المسلمة ودورها المرأة  

  هللا  العزيز بن عبد اعبد
  .٢٣٦م، ص ١٩٨٤/ ٩ى، العدد الثاني، األول الدارة، السنة مجلة
 البيت والمجتمعفي المسلمة ودورها المرأة   

   الحميد االنصاريعبد
  .١٣٠م، ص ١٩٨٥/ ٣ = ه١٤٠٥/ ٧ التربية، العدد السبعون، مجلة
 ةواالقتصادية  التنمية في المسلمة ودورها المرأةاالجتماعي   

  وسف خليفة الييوسف
/ ٨ي، الـسنة الثالثـة، العـدد الثالـث والثالثـون،            اإلسالم االقتصاد مجلة

  .٩، ص ه١٤٠٤



---------------------------------------٣٣٧  

 ي واالنسانياإلسالم المجتمع في المسلمة ودورها المرأة  
   عبد العزيزعزة

  .م١٩٨٠ دار مرجان للطباعة، القاهرة،
 اهللا  إلى والطريق المسلمة المرأة  

   محمد متولي الشعراويالشيخ
  .ياإلسالمدار االعتصام ودار المختار ، القاهرة

 ي في انجلترااإلسالم والطالق المسلمة المرأة  
   كاروللوسي

  بكر با قادر أبو :ترجمة
 االجتهـاد، بيـروت، دار االجتهـاد لالبحـاث والترجمـة والنــشر،      مجلـة 
  .م١٩٩٨االربعون، / والثالثونالعدد التاسع 

 ياإلسالم المسلمة والعمل المرأة  
   شفق ام

، العدد الثالث والسبعون، جمادى االخـرة،   )المانيا الغربية ( الرائد   مجلة
  .١٠م، ص ١٩٨٤آذار  = ه١٤٠٤
 اهللا  إلى الدعوة المسلمة وفقه المرأة  

   عبد الحليم محمودعلي
ــة ــ الطبع ــع،    األول ــشر والتوزي ــة والن ــاء للطباع ــصورة، دار الوف ى، المن

  .ص٤٢٢م، ١٩٩١
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 مراجع مختلفة  ،والمجتمع المسلمة المرأة  
ي للدراســـات اإلســـالم، المركـــز الـــدولي األزهـــر جامعـــة القـــاهرة،

  .ص٥١م، ١٩٧٦والبحوث السكانية، 

 عبء النهضة والمقاومةعليها المسلمة يقع المرأة   
   عليانعطاف
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢٠ الشعب، جريدة

 المسلمة اليومالمرأة   
   عبد الجليل راضي علي

  .ص٧٣٦م، ١٩٥٤رية،  مكتبة االنجلو المصالقاهرة،

 المسلمة اليومالمرأة   
   عبد اهللا السمانمحمد
  .٦٥ السابع، صى، العدداألول، السنة األول االمة القطرية، المجلد مجلة

 خطاب اسالمي جديد نحو:  واالجتهادالمرأة   
   رؤوف عزتهبة
أكتــوبر  ٣٠ -٢٩ الــدورة الخامــسة -يةاإلســالمجامعــة الــصحوة : فــي

  )م١٩٩٨ية، اإلسالم والشؤون االوقاف وزارة: الرباط (
مجلة ألف، القاهرة، الجامعة االمريكية بالقـاهرة، العـدد      :  ايضاً في  نشر

  .م١٩٩٩ عشر، التاسع



---------------------------------------٣٣٩  

 تاريخ ووثائق( المسلمة المرأة المؤامرة على(  
   فرجأحمدالسيد . د

  .م١٩٨٦مصر، دار الوفاء، 
 الودودالمرأة   

ــ مجلــة ــد الراب ــث   االمــة القطريــة، المجل ــسنة الرابعــة، العــدد الثال ع، ال
  .٧٥ ص واالربعون،
 بناء المجتمع الفاضلفي المسلمة المرأة مساهمة   

  الحسن علي الندوي أبو السيد
، العـدد التاسـع، جمـادى الثانيـة         األولي، المجلد   اإلسالم البعث   مجلة

  .١٠م، ص ١٩٨٧ فبراير = ه١٤٠٧
 وقاف واألاألزهر بين والضياع المغتربات المسلمات  

   عبد اهللا السمانمحمد
  .١٠م، ص ١٩٨٨/ ٦ االعتصام، المجلد الخمسون، العدد الثاني، مجلة
 ية اإلسالم والمقاومة يةاإلسالم بين الثورة المسلمة  

   الحكيمعفاف
 األولتشرين  = ه١٤٠٦ المنطلق، العدد التاسع والعشرون، محرم     مجلة

  .٢٣م، ص ١٩٨٥
 ملك حفني ناصف-البادية عند باحثة ( العصرية المسلمة (  
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   المتعال محمد الجبريعبد
  .ص١٦٨ دار االنصار، القاهرة،

 الغدمسلمة   
   القرضاوييوسف

  .م١٩٩٣، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة
 ودعوةالتزام المعاصرة المسلمة   

   قفه حيدر
 = ه١٤١١ة، ياإلسـالم ى، طنطا، دار البشير للثـقافة والعلـوم   األول الطبعة

  .ص١٢٧م، ١٩٩١
 المسلمة المرأة مسؤولية  

   الجار اهللاإبراهيم عبد اهللا ابن جار اهللا بن الشيخ
  .، مكتبة ابن الجوزيالدمام
 في المجتمعالمسلمة المرأة مسؤولية   

   ياجيإبراهيم نفيسة الدكتورة
/ ٤ = ه١٤٠٥/ ٧، الــسنة العاشــرة، العــدد الــسابع، اإلســالم منــار مجلــة

  .١٠٠، ص م١٩٨٥
 المسلمةالمرأة مشاركة   

 االمـة القطريـة، المجلـد الرابـع، الـسنة الرابعـة، العـدد الخـامس         مجلـة 
  .٣٤ ص واالربعون،



---------------------------------------٣٤١  

 اإلسالم في المسلمة المرأة مكانة  
   علي عبد الرحمن الحذيفيالشيخ
/ ٦ي، المجلـد التاسـع والعـشرون، العـدد التاسـع،       اإلسالم البعث   مجلة

  .٣٤م، ص ١٩٨٥/ ٣ -٢ = ه١٤٠٥
 الصالحة المرأة سمات من   

   الشرقاويسامية
ــة ــاني    مجل ــدد الث ــة، الع ــسنة الرابع ــع، ال ــد الراب ــة، المجل ــة القطري  االم

  .٧٤ ص واالربعون،
 مذكرات مسلمةمن   

   الطماويميرال
  زينب الغزالي الجبيلي: تقديم
  .ص١٠٣م، ١٩٩٣ العربي، اإلعالم مصر، مركز -ى، الجيزةاألول الطبعة
 المسلمةالمرأة سوعةمو   

   عبد الغني محمدصالح
  .م١٩٩٨ مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة،

 نماط االستهالك المختلفة أ من االدخار واإلسالم الدين موقف
   المرأة ودور األسرةوأثرها على موازنة 

   الحنفي ومحمد عبيد الكبيسي وقحطان عبد الرحمن الدوري جالل
  .م١٩٨١، االتحاد، بغداد
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 ية اإلسالم في الحركة للمرأة مواقع متقدمة نحو  
   وليد سليمانمحمد
 = ه١٤٠٦ االمة، السنة السادسة، العدد الثاني والـسبعون، ذو الحجـة           مجلة

  .٢٢م، ص ١٩٨٠آب 
  النساء المسلمات في امريكا الشمالية يبحثن عن الهوية  

  شهناز خان
ــالطبعــة  ص، ١٦٠فلوريــدا، ، منــشورات دانــشگاه يلتــسوينى، گاألول

  .باالنجليزية
 البيئاتوتغير المسلمات النساء   

  لويزلمياء الفاروقي. د
  محيي الدين عطية: ترجمة

 -١٠ المسلم المعاصر، السنة التاسعة، العدد الـسادس والثالثـون،    مجلة
  .٨٥م، ص ١٩٨٣/ ١٠ -٨ = ه١٤٠٣/ ١٢
 ونساؤهمنساؤنا   

   محمد جمالأحمد
  .م١٩٨٣ دار ثقيف، الرياض،

 ونساؤهمنساؤنا   
   شنن نادرة
  . ٨٣٨، ص ه١٣٧٩ المسلمون، العدد التاسع، مجلة
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 اليهوديةالمرأة والمسلمة المرأة في حياة نظرة   
   الحكيمعفاف
  .٩٨، ص ه١٣٩٨ المنطلق، العدد الثالث، شهر رمضان مجلة
 المسلمة المرأة لمكانة نظرتهم  

   بن سعد الشويعرمحمد
/ ٤لثاني عشر، العدد المائـة واربعـة وثالثـون،           الفيصل، المجلد ا   مجلة

  .٣٦م، ص ١٩٨٨
 االخت المسلمةواجبات   

  ية اإلسالم الجماعة
  .م١٩٧٨ دار العلوم، جامعة القاهرة، القاهرة، دار مرجان للطباعة، كلية
 مجموعة أسئلة واجوبة-المسلمة المرأة واجبات   

   العمران القطيفيفرج
  .ص٤٤٠ م،١٩٦٥ مطبعة النجف، النجف،

 اإلسالم في المسلمة المرأة وضع  
   زكية علوش ساشالدكتورة

  .٤٩، ص ه١٤٠٤ العروة الوثقى، العدد السابع عشر، ربيع مجلة
 عالم اليومفي المسلمة المرأة وظيفة   

   عبد اللطيفخولة
قافة ، اإلسالم، المنظمة الرباط   .م١٩٩١ = ه١٤١١ية للتربية والعلوم والـث
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 المجتمع االنسانيفيلمسلمة  االمرأة وظيفة   
   القاضيعلي

  .ص١٨٧، ه١٤٠٦ى، الكويت، دار القلم، األول الطبعة
 جبل عامل انتصار لالصالةفي المسلمة المرأة وقفة   

  منى فياض كوثراني. د
حزيـران   = ه١٤٠٧ المنطلق، العدد الثالث والثالثون، ذو القعـدة         مجلة

  .٥٠م، ص ١٩٨٧
 امـوريتي فـي حوارهـا حـول     تشياسكار مع بيانا ماريا     وقفة 

   المسلمةالمرأة
   رضوانزينب
  .١٨٣م، ص ١٩٧٩ المستقبل العربي، العدد السادس، مارس مجلة
 المعاصرة مع المسلمة وقفة  

   عبد الرحمنمأ
تـشرين الثـاني     = ه١٤٠٩ الرائد، العدد الخامس والثمانون، صفر       مجلة

  .٢٠م، ص ١٩٨٥
 منكن من يفعلنه وقليل   

  البزار
ــةم ــاني    جل ــدد الث ــة، الع ــسنة الرابع ــع، ال ــد الراب ــة، المجل ــة القطري  االم

  .٧٥ ص واالربعون،
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  رسالة ماجستير( وجهادها في السنة المرأةهجرة(  
  لطيفة محسن القرشي

  علي عبد الفتاح علي: اشراف
   .ه١٤٠٨كلية التربية للبنات بجدة، 

 المسلمةالمرأة هموم   
   الغزاليزينب

  .م١٩٩٠تصام،  دار االعالقاهرة،
 زينب الغزاليوالداعية المسلمة المرأة هموم   

   الهاشميابن
  .ص٣٠١م، ١٩٩٠ دار االعتصام، القاهرة،

 ومشكالتها ومسلمة المسلمة المرأة هموم   
 االمة القطرية، المجلد الخامس، السنة الخامسة، العدد الخـامس          مجلة

  .٧٦ صوالخمسون، 
 ومرجانياقوت   

  .ص٢٧٧ مة ام الفخر عالعلوية

  

 في الكنيسة المسيحية المرأة دراسة كتابية عن مكانة   
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  سيف صالح  أبو بشاي سعيد بشاي ووديعة
  .م١٩٧٣القاهرة، دار الجيل للطباعة، 

راهبة تؤلف للمسرح   
  حسن محمود 

  .م١٩٥٠مجلة الكتاب، القاهرة، نوفمبر 

 رسامة النساء في وظائف الكنيسة   
  سيف صالح أبو عيد بشاي ووديعةبشاي س

  .م١٩٧٣القاهرة، دار الجيل للطباعة، 

 الرهينات النسائية في الكنيسة الكلدانية   
  بطرس حداد 

  .ص٦٠م، ١٩٧٢بغداد، مطبعة االداب، 

          مجموعة الردود على المسيحية في اعتراضهم بنكاح زينـب 
  بنت جحش

  .الميرزا عبد الرزاق

 في االنجيلالمرأة   
  لبناءهاشم ا
  .ص٣٩م، ١٩٥٦بغداد، 
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 في الكنيسةالمرأة   
  .م١٩٩٩مجلة سواسية، ابريل 

 رؤية مسيحية ..  قاضية المرأة  
  االنبا يوحنا قلته. د

  .م١٩٩٨/ ٧/ ١، األهرامجريدة 
المسيحية واالجهاض   

  )االبنا(غريغوريوس 
  .ص٣٠م، ١٩٧٢القاهرة، مكتبة المحبة، 

يل مقام زن، مطالعه نوشته هاى انج  
  خانم هوزى

   ملك بالتعاون مع ايوب دوستدارإيران: ترجمه
  .ص، بالفارسية١٥٤طهران، نشرة مجلس هيئة الكنائس، 

 في المسيحية المرأة مكانة   
  صموئيل مشرقي

  .ص٧١م، ١٩٦٥القاهرة، لجنة مطبوعات كنيسة اهللا الخمسينية، 
 جل حياة زوجية موفقة في ضوء المسيحية وعلم النفسأ من  

  د عزيزداو
  .ص٩٩م، ١٩٧٨القاهرة، 
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      تباينـه وتغيـره    - المـصرية  المـرأة االتجاه نحو الدين لدى  :
  )رسالة ماجستير(دراسة مقارنة في مصر وامريكا 

  إسماعيلشاهيناز 
  .م١٩٩٣كلية اآلداب، جامعة عين شمس، 

        دراسـة  :  أثر األمية على الثـقافة الـسياسية للمـرأة المـصرية
  )رسالة ماجستير(ية للمرأة الحضرية ميدان

   شفيق غنيمةأحمدماجدة 
  .م١٩٨٣ والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، االقتصادكلية 
 حدث للمرأة المصريةيما الذ( اجتهادات (  

  لطفى الخولي
  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٢، األهرامجريدة 

 زوجات فـي    ، ألف مصرية يطالبن بتعديل قانون الجنسية      ٤٠ 
   الريحمهب
  .م١٩٩٨/ ١/ ١٢ العالم اليوم، يدةجر
 للمرأة الخدمات من التجربة المصرية الرائدة في تقديم االستفادة   

   مهنا ماجدة
  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٢، األهرام جريدة
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 المعرفـي للمـرأة المـصرية، دراسـة مقارنـة بـين          االسلوب 
  )رسالة ماجستير( محليين مجتمعين

   إبراهيم محمد فتحية
  .م١٩٧٩ االسكندرية، ، جامعةاالسكندرية

 الثــقافية  المثقفات المصريات الحرص على قيمنـا    أطالب .. 
  )العولمة(في مواجهة نظام 

   عفيفيزينب
  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٨، األخبار جريدة

 فـي  يمهد لدستور دائم وبرلمان هزيمـة للقطريـات          االقتراع 
  االنتخابات البلدية

  أحمد المكي محمد
  .م١٩٩٩/ ٣/ ٩ الحياة، جريدة

 بـاهللا  مصرية تتزعم مظاهرة في عهد الخليفة المستنصر          امرأة 
  الفاطمي

   المنعم ماجدعبد
  .٣٣م، ص ١٩٧٧ التاريخية المصرية، الجزء الرابع والعشرون، المجلة

 ورعايـة  الـسياسية ال يتعـارض       المـرأة مشاركة  :  الجندي امينة 
  مطلوب دعم دور اللجان االقليمية للمرأة بالمحافظات. األسرة
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   المنشاويناهد
  .م١٩٩٧/ ٧/ ١ الجمهورية، جريدة

 السياسيةعهد مبارك حقق للمرأة معظم طموحاتها  : المرأة امينة  
   شاه ذو الفقار قمر

  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٢، األخبار جريدة
 يا نساء مصرانتبهن !  

   سعيدفاطمة
  .م١٩٩٧/ ٩/ ٧، األخبار جريدة

 يتحقق؟لم هل  باالسكندرية حالمرأة قرية لمشروعات نشاءإ  
   السيدهالة

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٦، األهرام جريدة
 مام مؤتمر بكينأ عمل مصرية أوراق  

   السيدهالة
  .م١٩٩٦/ ٥/ ٢٦، األهرام جريدة

 المصرية في العملية التعليميةالمرأة أوضاع   
   المصرية وتحديات القرن العشرينالمرأةمؤتمر :  مقدمة الىورقة

   مختار هلودة وآخرونعوض
  .م١٩٩٥، اإلعالم وزارة قاهرة،ال
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 المشاكل رئيسة قرية في سيناء تكافح المخدرات وتحل         ولأ 
  وتصالح المتخاصمين

  .م١٩٩٩/ ٤/ ١٧ حواء، مجلة

 م١٩٩٨ العالمية لعام المرأة مصرية تفوز بلقب باحثة  
  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٢ المسائي، األهرام جريدة

 المصرية واحتياجاتهاالمرأة في أوضاع بحث   
   القومية للمرأة اللجنة

  م١٩٨٢، االجتماعية وزارة الشؤون القاهرة،

 المصرية المرأة احتفاالت بدء   
   مهناماجدة
  .م١٩٩٦/ ٣/ ١٦، األهرام جريدة

 المصرية المرأة حياتي ومشاكل برنامج   
   الساعاتيعبلة

  .م١٩٩٨/ ٤/ ٣، األهرام جريدة

 بالـصعيد   لمـرأة ا لقاءات للجان    ثالث : سوزان مبارك  برئاسة 
  حمروالبحر األ

  .م١٩٩٩/ ١/ ٢٣خبار اليوم، أ جريدة
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 أكثر من الرجلالمرأةوالخصخصة شبح يهدد  .. البطالة   
   عبد الحميدنجوى
  .م١٩٩٧/ ١١/ ٢٨ الشعب، جريدة

 للمرأة المصريةبطوالت   
   السعيدأمينة
  .م١٩٥٢ الهالل، القاهرة، دار الهالل، يونيو مجلة
 سنة٢٠٠عمرها  نسائية بطولة!  

   عبد السالمسامية
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٦، األهرام جريدة

 الخصائص الديموجرافية للمرأة في مصربعض   
   خلفية عاطف

 القوميــة، القــاهرة، المركــز القــومي للبحــوث     االجتماعيــة المجلــة
، المجلـــد الثـــاني عـــشر، العـــدد الثـــاني والثالـــث،  والجنائيـــة االجتماعيـــة

  .م١٩٧٥سبتمبر
 فـي الجمهوريـة     المـرأة لعوامل المؤثرة في خصوبة      ا بعض 

   المتحدةالعربية
   عبد الحميد الدنوشريرفعت

  .ص٣٢م، ١٩٦٤ المركز الديموغرافي، القاهرة،
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 سـيزا  :  والثانية عـشرة لرحيـل     لميالد الذكرى المائة    بمناسبة
  بزاوي زعيمة نساء مصر

   امين وديع
  .م١٩٩٧/ ٢/ ١٦، األهالي جريدة

 ماليين يهنئن السيدة سوزان مبارك٤ المصرية المرأةد  عيبمناسبة   
   شاكرصفاء

  .م١٩٩٩/ ٣/ ٢٦، األهرام جريدة
 الصعيديةالمرأة واللغة العربية وحياة االثار داغستان يدرسن بنات   

   حاجيديانا
  .م١٩٩٧/ ٤/ ٢٠، األهالي جريدة

 الجاهز الصعيد والعريس بنات  
  .م١٩٩٧/ ٢/ ١٩، األهالي جريدة

 التقاليد) برقع( الصعيد يخلعن ناتب  
   صادقسامية

  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٠ الجمهورية، جريدة
 النيلبنات   

   المهديهدى
  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢١، األهرام جريدة
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 المصرية المرأة في اإلعالم وسائل أثيرت   
  زيد أبو فاروق. د

  .م١٩٩٧/ ٢/ ٤ الوفد، جريدة
 م١٩٩٥ -١٩٥٧ن م:  النيابية في مصرالحياة في المرأة تاريخ  

   حامد قورة نادية
  .م١٩٩٦ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،

 الصعيدية المرأة أمية رائدة لمحو تجربة   
   موسىمشيرة

  .م١٩٩٨/ ٢/ ٧، األهرام جريدة
 العربية المرأة لتطوير أوضاع نموذج المصرية التجربة   

   إبراهيم مجيدة
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢٩، األخبار جريدة

 سـوزان مبـارك يفتـتح اليـوم         الـسيدة  رعاية وبرئاسة    تحت 
  المؤتمر القومي الثالث للمرأة المصرية

  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٤، األهرام جريدة
 ة وعالقته بالتنشئة المصرية في أدوار التحديثلألبناءاالجتماعي   

   عبد العزيز مازنسلوى
  .م١٩٩٦ دار مايا للباعة والنشر، القاهرة،
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 خصوبة نساء الجمهورية العربية     مستوياتي  ثره ف أ و التحضر 
  المتحدة

   الخالد ذكرىعبد
  .ص٥٢م، ١٩٦٤ منشورات المركز الديموغرافي، القاهرة،

 من روى زهـور الـسالم بـدماء         ولكل للمرأة المصرية    تحية 
  المصرية المرأةالحياة،الصمود االنساني صفة أساسية في 

   جوهرهناء
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٥، األخبار جريدة

 لمواجهة نظام الخصخصة المصرية خاص للمرأة تدريب   
   المهديهدى

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٦، األهرام جريدة
 بالمنوفية لتدريب فتيات الدول العربية المرأة تطوير مركز تثقيف   

  محمد عبد الحليم 
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٩، األهرامجريدة 

 في مـصر المعاصـرة دراسـة        للمرأة الوضع االجتماعي    تغير 
  ةتحليلي

   فز علي فراج وعبد الحليم السيد وناهد رمزي سعدمحمد
  .ص٢١٦م، ١٩٧٤، االجتماعية المركز القومي للبحوث القاهرة،
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 العـالمي  مقدم من الجمعيات االهلية المصرية للمنتدى        تقرير 
  للمرأة في بكين

   المصرية العامة لالستعالمات الهيئة
  .م١٩٩٥ العربية، المرأة رابطة القاهرة،

 سبتمبر١٦ في مؤتمر نسائي المرأة أوضاع قويمت   
   المهديهدى

  .م١٩٩٦/ ٨/ ٩، األهرام جريدة
 في مصرالمرأة وضع تقييم   

   تادرسمارلين
  .م١٩٩١ العربية، المرأة جمعية تضامن القاهرة،

 المرأة عشر سيدات من شمال سيناء في يوم تكريم   
   الطبرانيأحمد

  .م١٩٩٦/ ٤/ ٥، األهرام جريدة
 المصرية واالغترابالتلميذة   

   عنانليلى
  .م١٩٩٨السادس، /  هاجر، القاهرة، دار سينا للنشر، العدد الخامسمجلة
 المصريةالمرأة) خدع(مشروع  .. األسرة تنظيم !  

   صبحينادية
  .م١٩٩٨/ ٢/ ٤ الوفد، جريدة



---------------------------------------٣٥٧  

 الرعاية الكاملة لحواء مصرتوفير   
   الحضريمحمود
  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٧، األخبار جريدة

 الحديث المصرية في العصر المرأة التاريخية لتحرير الجذور  
  محمد كمال يحيى. د

  .م١٩٨٢ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،
 في مصرالمرأة عشوأة تعليم جذور   

   بكرسلوى
  .م١٩٩٨ هاجر، القاهرة، دار سينا للنشر، العد الخامس والسادس، مجلة
 ية والتزامات مصر الدولية أبناء االم الوطنجنسية  

  محمد الغنام . د
  .م١٩٩٧/ ٢/ ٢، األهرام جريدة

 مـن  ( المصرية بين االب واالم واالبنـاء فـي ملـف            الجنسية
  )الحجاب إلى السفور
 المـصرية العامـة للكتـاب، العـدد المائـة       يئـة  القاهرة، القاهرة، اله   مجلة
  .م١٩٩٤ يوليو واالربعون،
 الزواجيالمصرية وعالقتها بالتوافق  النفسية للمرأة الحاجات  

  سوسو أبو أحمد محمد سعيدة
  .م١٩٨٦ دار النهضة العربية، القاهرة،
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 أن.  يحصل ابن المصرية من أب أجنبي على الجنـسية       حتى 
  )!لقيطاً(يكون 

   السالميالفة
  .م١٩٩٧/ ٦/ ١٦ العالم اليوم، جريدة

 مصر نموذجياً: ةأ المشاركة السياسية للمرحدود  
   محمودإبراهيم جوىن

  .م١٩٩٨/ ١/ ٥ الحياة، جريدة
 المصرية، دراسة ثقافية اجتماعية المرأة عن حديث   

   عويس سيد
  .ص٣١٠م، ١٩٧٧، منشورات عويس، القاهرة

 المهني للمرأة المـصرية فـي المجتمـع الحـضرى          الحراك - 
  )رسالة ماجستير( والثـقافية االجتماعية بالعوامل وعالقته

  منعم زكريا  عبد الهدى
  . جامعة القاهرة-، كلية االداب القاهرة

 فاروق  إلى  ملوك مصر من محمد عليحريم  
   المحالويحنفي

  .م١٩٩٣ الجيزة، دار االمين للنشر والتوزيع، -القاهرة
 االنتخابـات  فـي    المرأةية في اشتراك    اإلسالم الشريعة   حكم 

  )األزهررسالة (للبرلمان 
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، القـاهرة، الـسنة الرابعـة، العـدد الثالـث،          زهـر األ الفتوى بالجـامع     لجنة
  .٣١٤م، ص ١٩٥٢يوليو  = ه١٣٧١شوال 
 ميدان في الجمهوريـة العربيـة المتحـدة        ال إلى   المرأة خروج

  )رسالة دكتوراه( ونتائجه دوافعه
   عبد الفتاحإبراهيم كاميليا

  .ص٤٠٦م، ١٩٦٧ جامعة عين شمس، القاهرة،
 ية المعاصرة  المصرالمرأة في شخصية دراسات  

   حسين أحمد الدين محيي
  .م١٩٨٣، دار المعارف، القاهرة

 الحمـام  فـي منطقـة      المرأة انتربولوجية اجتماعية عن     دراسة 
  بالصحراء الغربية 

   انور مصطفى خيرية
 جامعـة  -، كليـة االداب االجتماعيـة ، دبلوم معهـد العلـوم     االسكندرية

  ١٢٥ب  . ص٢٥٣م، ١٩٦٩، االسكندرية
 المـصري  المصرية فـي الفـيلم   المرأة تحليلية لصورة   دراسة 

   المترتبة على ذلك االجتماعيةية واإلعالمواالثار 
   محمد سعيد الحديديمنى
  .م١٩٧٧، جامعة القاهرة، اإلعالم كلية
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 المـصرية  كشفية لبعض جوانب البناء النفسي للمـرأة         دراسة 
  )رسالة دكتوراه(

   حافظ حسنسامية
  .م١٩٨٢ة عين شمس،  االداب، جامعكلية
 حقوقهاكلحصلت على ..  المصرية المرأة: مال عثمانآ الدكتورة   

   السيدنادية
  .م١٩٩٧/ ٢/ ١٩ الجمهورية، جريدة

 في  المرأة إلى    االذاعة الصوتية في تغيير النظرة التقليدية      دور 
  )رسالة ماجستير(دراسة ميدانية في قرية مصر : القرية

   عدلي العبدعاطف
  .م١٩٧٩، اإلعالملقاهرة، كلية  اجامعة
 السياسي للملكات في مصر القديمةالدور   

  محمد علي سعد اهللا . د
  ص٢٨١م، ١٩٨٨، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية

 في المجتمع المصري الحديثالمرأة دور   
   الساعاتي سامية

 ةاالجتماعيـ  القومية، القاهرة، المركز القومي للبحوث        االجتماعية المجلة
  .م١٩٧٥والجنائية، المجلد الثاني عشر، العددين الثاني والثالث، سبتمبر 



---------------------------------------٣٦١  

 في المجتمع المصري القديمالمرأة دور   
   الحليم نور الدينعبد

  .م١٩٩٥ لالثار، االعلى وزارة الثـقافة ، المجلس القاهرة،
 المصرية في بناء المجتمعالمرأة دور   

  .القاهرةع، . م.  العامة لالستعالمات جالهيئة
 المصريةالمرأة في صدر رصاصات   

   حسنخالد
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢١ الوفد، جريدة

 منسية في المدن الجديدةالمرأة رعاية   
   شاكرصفاء

  .م١٩٩٩/ ٢/ ١٣، األهرام جريدة
 المجـالس  يطلب إتاحة الفرصة للمرأة في انتخابـات     الرئيس 

  المحلية 
  يوسف. د

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٢٧، األهرام جريدة
 جانب المصريات من األزواج  

   الشاعرحسين
  .م١٩٩٧/ ٩/ ٩، األهرام جريدة
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 دراسة اجتماعية قانونية : جانب المصريات من األزواج  
  .م١٩٩٢ الجمعية العامة للدفاع االجتماعي، القاهرة،

 الحياة أو فتاة مصرزهرة   
   حسين السيد

  .م١٩١٤ القاهرة،
 للمجـالس خابات القادمة    والشباب في االنت   المرأة نسبة   زيادة 

  المحلية 
   شكري وفوقية الكولينهال

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٢٧، األهرام جريدة
 ٤  الباكي يزغرد بألـسنة    التاريخ وقهر وأحالم ضائعة     سجون 

  نساء من مصر
   خفاجيعمرو
  .م١٩٩٧/ ١٢/ ١٥ روز اليوسف، مجلة
 تعـاون بينـي   ال )الحياة( حسني مبارك في حديث لـ     سوزان 

   برنامجيفيسرائيليات وزيارة اسرائيل ليست وبين اال
   علم الدينبارعة
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ٢٠ الحياة، مجلة
 مبارك ترأس اجتماع اللجنة القومية للمرأة غداًسوزان   
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   مهناماجدة
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢، األهرام جريدة

 اليونـسكو تكـريم لجهـود       جائزة : مبارك في باريس   سوزان 
   المصرية المرأة

  .م١٩٩٧/ ٣/ ١٢، ماألهرا جريدة

 الشعب الياباني إلى  المصريةالمرأة مبارك قدمت سوزان  
  .م١٩٩٩/ ٤/ ١٧خبار اليوم، أ جريدة

 المـصرية لهـا حريـة       المرأة ):االكسبرس( مبارك لـ    سوزان 
  االختيار

   الجارددومينيك
  .م١٩٩٧/ ٣/ ٢٣ العالم اليوم، جريدة

 رها في المشاركة  يدعم دوالمرأة تعيين: ىاألول للمرة سيدات
  السياسية 

   سقرهدى
  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٧، األخبار جريدة

 المصرية المرأة الثانية لعيد الشمعة   
  .م١٩٩٦/ ٣/ ١٥ الوفد، جريدة
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 م١٩٩٥ -١٩٨٥بكين  إلى  المصرية من نيروبيالمرأة صحة  
   جاللسلمى

  .م١٩٩٦ عيون جديدة، القاهرة،
 المراهقات في مصرصحة   

   الساعاتيعبلة
  .م١٩٩٩/ ٥/ ٧، األهرام ريدةج
 الطلبة في اتحاد صعيديات  

   سليمان شفيقاشراف
  .م١٩٩٦/ ١١/ ٢٧، األهالي جريدة

 وعمدةصعيدية   
  .م١٩٩٦/ ٥/ ٢٩، األهالي جريدة

 المصرية المرأة من تاريخ صفحات   
   اهللا امامعبد

  .م١٩٨٧ مؤسسة روز اليوسف، القاهرة،
 بعاد النفـسية    في ضوء األ   ةالمصري المرأة الذات لدى    صورة

  )رسالة دكتوراه (االجتماعيةو
   محمد السيدعزيزة
  .م١٩٨٠ البنات، جامعة عين شمس، كلية
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 المـصرية وعالقتهـا بالمحافظـة    المـرأة  السلطة عنـد     صورة 
  )رسالة ماجستير(دراسة مقارنة : والتحرر

   مسعود محمد الحدينيوفاء
  .م١٩٩٢ االداب، جامعة عين شمس، كلية
 الشخصية والسلوكية للمرأة المصرية للخصائص القومية الصورة 

 المعرفيــة لالنطباعــاتدراســة نفــسية اجتماعيــة : المعاصــرة
   المصريةالمرأةواتجاهات التعصب نحو 

   محمد عبد العالسيد
  .م١٩٨٩ المؤلف، نشر
 رسالة دكتوراه(دراسة استطالعية : مصر في صعيد المرأة صورة(  

   محمد المرسي عبد الغفورماجدة
  .م١٩٨٧ االداب، جامعة عين شمس، كلية
 فـي تحليـل مـضمون بعـض         دراسة:  المصرية المرأة صورة 

  )رسالة دكتوراه(البرامج االذاعية 
   محمد عبد الباقيسلوى

  .م١٩٨١ االداب، جامعة عين شمس، كلية
 صـورة  : المرأة لالتجاهات الحديثة في دراسة      ي تحليل عرض

الدراسات النسوية والواقـع االجتمـاعي       المصرية في    المرأة
  )دراسة غير منشورة(
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   عبد الرحمنفاتن
  .م١٩٩٨ القاهرة،

 الف سيدة تشاركن في أول انتخابات بلدية بقطرآ ١٠  
   الطيب الطاهرالعزب
  .م١٩٩٩/ ٣/ ٩، األهرام جريدة

 ًللحرية الشخصيةعفوا !!  
  !!خاسرة..  زواج المصري من أجنبية صفقة

  شرف جبريل فضل وأصالح
  .م١٩٩٧/ ٣/ ٩ الجمهورية، جريدة

 دكتوراهرسالة ( في مصر في العصر العثماني المرأة عمائر(  
   سليمان يحيىسوسن

  .م١٩٨٨ االثار، جامعة القاهرة، كلية
 للصيدلة في القاهرة وأسيوطعميدتين   

   الساعاتيعبلة
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٧، األهرام جريدة

 المـرأة . الجنـسية للطعـن فيـه        نتربص بقانون :  النقاش فريدة 
  المصرية ضحية الثقافتين االستهالكية والسلفية 

   فؤادعماد
  .م١٩٩٧/ ١١/ ٨، األهالي جريدة
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 المصرية المرأة االحتفال بيوم في   
   موريسداليا

  .م١٩٩٦/ ٣/ ٢٧، األهالي جريدة
 المصرية المرأة احتفال محافظة القاهرة بيوم في   

   محمود ماجدة
  .م١٩٩٩/ ٤/ ١٧اء،  حوجريدة

 كوفي عنان تلتقي بالقيادات النسائية المصرية قرينة   
   حمزة ونجوى عويسناهد

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٠، األخبار جريدة
 والجنسية السياسية المصرية المرأة قضية   

   السعداوينوال
  .)م١٩٨١طبعة ثانية، (ص٥١م، ١٩٧٧ دار الثـقافة، القاهرة،

 والرجل في الواقع المصري المرأة المساواة بين قضية  
   بكرسلوى

 القوميــة، القــاهرة، المركــز القــومي للبحــوث     االجتماعيــة المجلــة
  .م١٩٧٧ الثالث، - األول، المجلد الرابع عشر، العدد والجنائية االجتماعية
 رسالة دكتوراه( المعاصرة المصرية المرأة العمل لدى قيمة(  

   محمد علي هديةفؤاد
  .م١٩٨٨ عين شمس،  االداب، جامعةكلية
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 مقدمـة  عمل ورقة  للمرأة المصرية  السياسية والمواقف   القيم  
   والمشاركة السياسية في العالم العربيالمرأةندوة إلى 

   شعراوي جمعةسلوى
  .م١٩٩٧ مركز االردن الجديد للدراسات، عمان،

 تنفيـذ  :  اليوم برئاسـة سـوزان مبـارك      تبحث القومية للمرأة    اللجنة
   متكاملةاستراتيجيةتمر القومي الثالث للمرأة ووضع توصيات المؤ

   وهناء جوهرإبراهيم مجيدة
  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٤، األخبار جريدة

 أثناء الوالدة ؟مصرمهات أ تموت لماذا !  
   الكيال سهير
  .م١٩٩٩/ ١/ ٣٠ حواء،مجلة
 قاضية في مصر؟أول ال تعلن اسم لماذا   

   شاه حسن
  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٦، األخبار جريدة

 للمـرأة المـصرية فـي      أكبـر    بـدور  الشورى يطالب    مجلس
  النشاطات السياسية 

   البطريق أحمد
  .م ١٩٩٨/ ٣/ ١٥، األهرام جريدة
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 المصرية المرأة مذكرات   
   الجواديمحمد

  .م١٩٩٥ دار الشروق، القاهرة،
 السيناوية ليست عبئاًالمرأة   

   مهنا ماجدة
  .م١٩٩٦/ ٤/ ٥، األهرام جريدة

 في الجمهورية العربية المتحدة المرأة  
  .ص٢٢م، ١٩٦٦ مصلحة االستعالمات، القاهرة، - مصر
 في مصر المرأة   

   الجنديأمينة
  .م١٩٩٥ المجلس القومي للطفولة واالمومة، القاهرة،

 في مصرالمرأة   
ــصر ــة،     -م ــة العالمي ــاهرة، المطبع ــالي، الق ــيم الع م، ١٩٧٥ وزارة التعل

  .ص١٨٩
 في مصرالمرأة   

   مصر المقدم للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة رتقري
   المصرية العامة لالستعالمات الهيئة

  .م١٩٩٥، المجلس القومي للطفولة واالمومة،القاهرة
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 في مصر في العصر الفاطميالمرأة   
  أحمد عبد الكريم نريمان

  .م١٩٩٣ الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،
 في مصر المملوكيةالمرأة   

  لرزاق عبد اأحمد
  .ص٢٢٢م، ١٩٧٥ مكتبة الشريف، القاهرة،

 المصرية المرأة   
   يوسف أحمد

  .ص١٩٠م، ١٩٣٢ دار المعارف، القاهرة،
 المصرية المرأة   

   شفيق درية
  .م١٩٥٥ القاهرة،

 المصرية المرأة   
  .ص٤٧م، ١٩٥٦ مصلحة االستعالمات، القاهرة، -مصر
 المصرية المرأة   

  .م١٩٨٥عامة لالستعالمات، القاهرة،  بالهيئة الاإلعالم وزارة
 المصرية المرأة   

   المصرية العامة لالستعالمات الهيئة
  .م١٩٨٥ الهيئة المصرية العامة لالستعالمات، القاهرة،
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 المصرية بين الماضي والحاضرالمرأة   
   طه محمد أحمد

  .م١٩٧٩ مطبعة دار التأليف، القاهرة،
 نون المصرية بين الواقع والقاالمرأة  

   رمسيس فرجنادية
  .م١٩٩٨ هاجر، القاهرة، دار سينا للنشر، العدد الخامس والسادس، مجلة
 المصرية تشارك في مواجهة االزمات المرأة   

   الجنديسوسن
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٦، األهرام جريدة

 المصرية في البرلمانالمرأة   
   فريدمانيأ

  .ص١٥٢م، ١٩٤٧ مطبعة المتوكل، القاهرة،
 واقعها في اإلنتاج   لمصرية في تقرير لمجلس الشورى       ا المرأة

  وفي العمل
   شفيقأمينة

  .م٢١/٢/١٩٩٩، م١٩٩٩/ ٢/ ٧، م١٩٩٩/ ١/ ٢٤، األهرام جريدة
 ديان والعصور المصرية في جميع األالمرأة  

   محمد طهأحمد
  .م١٩٨٣ القاهرة،
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 المصرية في حياة األمة المرأة   
  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٥، األهرام جريدة

 الحجاب إلى من السفور( المصرية في عالم جديد، في ملف لمرأةا(  
   ذو الفقارمنى

  .م١٩٩٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد المائة واالربعون، يوليو القاهرة،
 م١٩٧٢ -١٩٥٢ المصرية في عشرين عاماً، المرأة  

  الجهاز المركزي للتعبئة العامة، طبعة مجددة، القـاهرة، الجهـاز          -مصر
  .ص٧٨م، ١٩٧٩ المركزي،
 المصرية في عهد الفراعنةالمرأة   

   كريمسيد
  .م١٩٩٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،

 المصرية في عيدهاالمرأة   
   فؤاد أحمد نعمات الدكتورة

  .م١٩٩٨/ ٤/ ١، األهرام جريدة
 ماجستيررسالة ( المصرية في القرن التاسع الهجري المرأة(  

   مصباحأحمد مصباح
  .م١٩٩٤ اللغة العربية، جامعة القاهرة، كلية
 المصرية في ميزان البحث العلميالمرأة   



---------------------------------------٣٧٣  

   الساعاتي عبلة
  .م١٩٩٩/ ٢/ ١٢، األهرام جريدة

 المصرية مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل المرأة   
   سليم محمودرفيقة

  .م١٩٩٧، دار االمين للنشر والتوزيع، القاهرة
 العبورعصر  إلى ة، مشوار طويل من الحجاب المصريالمرأة  

 الهيئــة العامــة لالســتعالمات، القــاهرة، الهيئــة العامــة للكتــاب،  -مــصر
  .ص٥٢م، ١٩٧٥
 المصرية واالبداع الفنيالمرأة   

   مدكورنازلي
  .م١٩٨٩ العربية، المرأة، تضامن القاهرة

 المصرية وأحالم القرن المقبلالمرأة   
   العمريإيمان

  .م١٩٩٩/ ٣/ ٦،  حواءجريدة
 م المحلية ١٩٩٧ المصرية وانتخابات المرأة  

   معوضجالل
 إلـى    القلبوبية، بحث مقدم   انتخابات إلى    خاصة اشارة مقارنة مع    رؤية

   واالنتخابات المحلية المرأةندوة 
  .م١٩٩٧ والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، يونيو االقتصاد كلية
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 م١٩٤٥ -١٩١٩عي من  المصرية والتغيير االجتماالمرأة  
   محمد سالملطيفة

  .م١٩٨٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،
 م١٩٧٣ المصرية وحرب اكتوبرالمرأة  

   محمود خليفة اجالل
  .ص١٣م، ١٩٨٠ القاهرة،

 ة المصرية والعدالة المرأةاالقتصادية  واالجتماعي  
   نادية حليم وآخرونالدكتورة

  .م١٩٩٤ الثـقافة، دار
 المصرية والمتغيرات المعاصرةلمرأةا   

   الجباليتهاني
 ومجتمـع الغـد التـي نظمهـا مجلـس           المـرأة  عمل مقدمـة لنـدوة       ورقة

  األوسطكنائس الشرق 
  .م١٩٩٤ يناير القاهرة،

 الغربيةالمرأة المصرية والمرأة   
   الباديةباحثة

بالغـة  : ، في كتاب فتحية محمد)بال تاريخ( المكتبة المصرية  القاهرة،
  . القرن العشرينفيالنساء 



---------------------------------------٣٧٥  

 ة المصرية والمشاركة المرأةاالجتماعي  
   عبد الوهابليلى

  .م١٩٨٨ القاهرة،
 المصرية والمشاركة السياسية المرأة   

   منى مكرم عبيد .د
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ١٢، األهرام جريدة

 الحاضـر  المصرية والمشاركة في الحياة السياسية بين        المرأة 
 المـصرية   المـرأة مـؤتمر    إلى   ل مقدمة  عم ورقة ،والمستقبل
   العشرينالقرنوتحديات 

   الدين هاللعلي
  .م١٩٩٤، اإلعالم وزارة القاهرة،

 واالنتخابات المحلية .. المرأة!!  
   شكريكاميليا
  .م١٩٩٧/ ٧/ ١٠ الوفد، جريدة

 ة والتنشئة   المرأةدراسـة  في المجتمعـات البدويـة    االجتماعي 
 المـصرية حمام بالصحراء الغربيـة     أنثروبولوجية في منطقة ال   

  )رسالة ماجستير(
  إبراهيم حسين سهير
  .م١٩٩٠ االداب، جامعة االسكندرية، كلية



٣٧٦------------------------------   

 نفسية مقارنة لدافعية االنجاز     دراسة -  ودافعية االنجاز  المرأة 
  المزاجية المتعلقة بها لدى الذكور     المعرفيةوبعض خصائص   

  واالناث في المجتمع المصري
   علي حسنحسن

، الكويـت، جامعـة الكويـت، المجلـد الـسابع           االجتماعية العلوم   جلةم
  .م١٩٨٩ الثاني،عشر، العدد 

 والمجتمع في مصرالمرأة   
   رجائي الطحالويمحمد

  .م١٩٩٥ مركز دراسات المستقبل في مصر، القاهرة،

 والنشاط الحزبي في مصرالمرأة   
   السبكيآمال

  الحجاب إلى ملف من السفور: في
اهرة، القاهرة، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، العـدد المائـة           الق مجلة

  .م١٩٩٤ يوليو واربعون،

 اجتماعيـة ميدانيـة علـى       دراسة:  الشباب المصري  مشكالت 
  عينة من طلبة وطالبات جامعة مصرية

   عبد العزيز مازنسلوى
  .م١٩٩٦ دار مايا للطباعة والنشر، القاهرة،



---------------------------------------٣٧٧  

 في المنوفية لمرأةا باحتفاالتها تبدأ اليوم مصر   
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٤، األهرام جريدة

 مارس١٦ المصرية المرأة تحتفل بيوم مصر   
   ومديحة عزبإبراهيم مجيدة
  .م١٩٩٧/ ٣/ ٧، األخبار جريدة

 والدهن جنسية ألعن في لندن يبحثن مصريات  
   سلطانعاطف
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ١٥، األوسط الشرق جريدة

 صف مليون ابن لنجنسية يبحثن عن المصريات  
  .م١٩٩٧/ ٤/ ١٦، األهالي جريدة

 االعداد لمؤتمر عـالمي عـن حـواء     في تمثل أفريقيا    مصرية 
  ٢١القرن 

   نصر الدينأحمد
  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٥، األهرام جريدة

 في الجامعةالمصرية   
   مؤلفبدون
  .م١٩٥١ الهالل، القاهرة، دار الهالل، يناير مجلة
 المصرية المرأة مطالب   
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  لجنة الوفد المركزية للسيدات وجمعية االتحاد النسوي المصري اصدار
  .م١٩٢٤ مطبعة أبي الهول، القاهرة،

 نواب االمة وصحافتها إلى  مقدمةمذكرة:  المصريةالمرأة مطالب  
   شعراويهدى

  .م١٩٢٤ القاهرة،
 المصرية المرأة عن معلومات   

   عبد القادرسهى
  .ص٦٧م، ١٩٧٥ام، ، االتحاد النسائي العربي العالقاهرة

 في أسبوعمعها   
   مصريةأم

  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٨، األهرام جريدة
 في أسبوعمعها   

   مصريةأم
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٣٠، األهرام جريدة

 في أسبوعمعها   
   مصريةأم

  .م١٩٩٩/ ٥/ ٧، األهرام جريدة
 المعاصرةالمصرية العام للمرأة المفهوم   
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   عويسسيد
لقــاهرة، المركــز القــومي للبحــوث     القوميــة، ا االجتماعيــة المجلــة

ــة ــة، االجتماعي ــث،     والجنائي ــاني والثال ــددين الث ــشر، الع ــاني ع ــد الث  المجل
  .م١٩٧٥سبتمبر
 المصرية المثقفة المرأة بدور يشيد الحسن الثاني الملك   

   رجبمنى
  .م١٩٩٦/ ٨/ ٢٧، األهرام جريدة

 محافظة ١٢ في المرأة لمشروعات مليون جنيه ١/ ٦   
  كولي الفوقية

  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٣، األهرام جريدة
 والعذاب .. الممرضة!  

   البنداريأهداف
  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٥، األهرام جريدة

 المصرية المرأة بطوالت من   
   سعيد فاطمة
  .م١٩٩٧/ ٦/ ١٥، األخبار جريدة

 الحصول على العالميةالمرأةسنة حاولت ١٠٠ من   
   سليمناصف
  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٦ الجمهورية، جريدة
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 في مصرالمرأة تهميش:  المنقوصةالمواطنة   
   تادرسمارلين

  .م١٩٩٥ مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق االنسان، القاهرة،
 في الثورة االداريـة المنعقـد       المرأة دور حول   األول المؤتمر 

  م١٩٧٧مارس ٢٣ -٢١: في القاهرة
   . المصرية العامة لالستعالماتالهيئة
 ول مرة خارج القاهرة المصرية ألللمرأةمي الثالث  القوالمؤتمر  

   مهناماجدة
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٥، األهرام جريدة

 القرن العشرينوتحديات المصرية المرأة مؤتمر   
   لطيفة الزياتدورة

  .م١٩٩٤، اإلعالم وزارة القاهرة،
 النساء المصرياتنحن   

   افالطون انجي
  .ص١١٤م، ١٩٤٩ دار نشر المؤلفة، القاهرة،

 في القرن الحادي والعشرينالمصرية صحة أفضل للمرأة نحو   
  رفعت غنيم . د

  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٥، األهرام جريدة
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 فـي الحيـاة     المـرأة  بمشاركة   تطالب االمية بالمنصورة    ندوة 
  السياسية 

  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٨، األهرام، جريدة األهرام مكتب
 فـي  ) عـاراً  (مازالـت  المـرأة  :المشاكل تحاول معالجة    ندوة

  الصعيد
   عبد الرحمنأحمد

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٨ الحياة، جريدة
 المحافظمنصب الصعيد يطلبن نساء !  

   المالخمنى
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٢ حواء، جريدة

 القاهرةفي الفقيرات النساء   
   المهديهدى

  .م١٩٩٨/ ٤/ ٣، األهرام جريدة
 قادماتالنساء   

   مهديأحمد
   تحذير من عروس الصعيدصيحة
  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢١، هراماأل جريدة

 النجدةيطلبن مصر العامالت نساء   
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   شفيقأمينة
  .م١٩٩٦/ ٦/ ٢٠، األهرام جريدة

 في المائة النصف هوانم جداً من نوع خاص نساء   
   هانيمحمد
  .م١٩٩٨/ ١/ ١٩ روز اليوسف، جريدة

 النسائيات   
   البادية باحثة

  .ص٦٣،  دار الهدى للطبع والنشر والتوزيع، جزءانالقاهرة،
 المصرية مشرفة للمرأة نماذج   

  .م١٩٩٨/ ٧/ ١، األهرام جريدة
 المصريةالمرأة كتابات للعالم الثـقافة تقدم وزارة   

  .م١٩٩٧/ ١١/ ١١، األهرام جريدة
 المصرية لمنصب   المرأة تعارض تولي    الالدولة  :  العدل وزير 

  القاضي
   النمر وخالد ميريرجاء

  .م١٩٩٨/ ٥/ ٨، األخبار جريدة
 القروية المصرية للمرأة االجتماعي الوضع   

   الباسط عبد المعطي عبد
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ــة ــة المجلـ ــوث  االجتماعيـ ــومي للبحـ ــاهرة،المركز القـ ــة، القـ  القوميـ
، المجلد الثاني عشر، العددين الثـاني والثالـث، سـبتمبر           والجنائية االجتماعية

   .م١٩٧٥
 القانون المصريفي المصرية المرأة وضع   

  قصمان ال أبو نهاد
اللقاء الثاني للباحثـات العربيـات، مـؤتمر الجنـدرة وادارة شـؤون             : في

  أبريل ١٧ -١٥ والمجتمعالدولة 
  .م١٩٩٩، مركز دراسات واستشارات االدارة العامة، القاهرة

 قفص الحريم( إلى المصرية المرأة انسحاب وقائع!(  
   حسين حياة

  .م١٩٩٧/ ١٢/ ٢٢ الدستور، جريدة
 مليـون  نـصف ،   مضطهدة المرأة أنن الشكوى    يتوقفن ع  وال 

  سيدة يحكمن مصر
   عبد ربهحسين
  .م١٩٩٨/ ٢/ ٢٣ االسبوع، جريدة

 النيابيللتمثيل ال يصلحن والمصريات !  
   سليمانحسام

  .م١٩٩٧/ ٣/ ١٨ العالم اليوم، جريدة
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 للمرأة  .. الرائد المشروع الفيومي هذا  
   كاميليا محمد شكري.د

  .م١٩٩٨/ ١٢/ ٢ الوفد، جريدة
 المحلية عضوات المجالس هموم  

   السيد هالة
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٣٠، األهرام جريدة

 باالسكندريةندوة تناقشها المرأة هموم   
   عبدهفايقة

  .م١٩٩٦/ ١١/ ٢٢، األهرام جريدة
 الحركـة   فـي  شـهيدات :  عيـدها  فـي  المصرية   المرأة هموم 

  لمصريعودة االتحاد النسائي ا إلى والدعوة.. النسائية 
   شكرياسمهان
  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٢ الشعب، جريدة

 سلطانية الشوربةفي يقرأن الطالع الهوانم   
   اهللا كمالعبد

  .م١٩٩٨/ ١/ ١٩ روز اليوسف، جريدة
 سبقت االمريكية في الحقوق السياسيةالمصرية المرأة: هيالري   

  .م١٩٩٩/ ٣/ ٢٣، األهرام جريدة
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 جامعة القـرويين  : من كتاب.  النسويالوسط القرويين في   ثرأ
  م١٩٧٠ = ه١٣٧٩في ذكراها المائة بعد األلف 

  الزرقاء زهور
  . التربية الوطنيةوزارة، الرباط
 المغربيةالمرأة الهجرة لدى اشكالية   

   اهللا طعم خميس
  .م١٩٨٨ دولية، دراسات تونس،

 لمغرب في االمرأة من خالل وضعية واالجتماعي القانوني التحول  
  ، صور نسائية )محرر (المرنيسي فاطمة في

   رشيدموالي الرازق عبد
   قسطنطينجورج: ترجمة
  .دارالحصاد دمشق،

 والتنمية المغربية المرأة حول تقرير   
   وريتشارد أنكر موللر ديكسون روث
  .م١٩٨٢، الوزارة، الرباط
 المغربيـة فـي النـضال لمواجهـة     المرأة حول مساهمة    تقرير 

  ات الصهيونية في المنطقة العربية المخطط
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   وريتشارد أنكر موللر ديكسون روث
  .م١٩٨١، الوزارة، الرباط
 في عشرية التنمية الصناعية المغربية المرأة عن دور تقرير   

   وريتشارد أنكر موللر ديكسون روث
  .م١٩٨٤ العامة، االمانة تونس،

 والفقـه    في ضوء القانون المغربي    الزوجين العمل بين    تقسيم 
   الجنس المعياري-ياإلسالم
  بناتي فريدة

ــراكش ــسلة -م ــة و   سل ــوم القانوني ــشورات كليــة العل االقتــصادية  من
  .م١٩٩٣، االجتماعيةو
 المغربية فـي    المرأة تحقيقها لصالح    تم المنجزات التي    تقييم 

  اطار أهداف عقد األمم المتحدة 
  والمعلومات البحوث

  .م١٩٨٥، الوزارة، الرباط
 في فاطمة المرنيسيفاس، المنازل في ماتخاد   

  الدين صالح محمد
   قسطنطينجورج: ترجمة

   .، دمشق، دار الحصادنسائية صور مجلة
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 في المغـرب    األسرة و المرأة ب الخاصة مقارنة للقوانين    دراسة 
  تونس والمغرب والجزائر: العربي

   شقيرحفيظة
بحـوث  : لعربية ودورها في حركة الوحدة ا   المرأة،  )محرر( مارلين   في

  ومناقشات الندوة الفكرية 
  .م١٩٨٢ دراسات الوحدة العربية، مركز بيروت،

 السابعة المنعقدة في مراكش مـن       الدورة العربية،   المرأة لجنة 
  م١٩٨٧نوفمبر  ٧ -٤

   دايجيني
   . العامةاالمانة تونس،

 ميرة كنـزة زوجـة المـولى       و األ أ التاريخ   عبر المغربية   المرأة
  ولاألادريس 
   الثالثالعلوي محمد
  .م١٩٨٨ الثـقافة للطباعة والنشر، دار، الرباط
 يومها العالميفي المغربية المرأة   

   وريتشارد أنكرموللر ديكسون روث
  .م١٩٨٢، الوزارة، الرباط
 في القرن الحادي عشر الهجريوالتصوف المغربية المرأة   
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   المهماة السالم عبد مصطفى
  .ص١٣٥م، ١٩٧٨لكتاب،  دار امنشورات، الرباط
 العربيـة   المرأةلجنة   إلى    تقرير مقدم  والتنمية، المغربية   المرأة 

  في الدورة الثامنة
   وريتشارد أنكرموللر ديكسون روث

  .م١٩٨٠ العامة، االمانة تونس،
 المـؤتمر العـالمي    إلـى  ورقة مقدمة : والتنمية المغربية   المرأة

  ن لعقد االمم المتحدة للمرأة في كوبنهاج
   وريتشارد أنكرموللر ديكسون روث
  .م١٩٨٠، الوزارة، الرباط
 المرأة تطالب باصالحات لصالح المغربية النسائية المنظمات   

  الهامي اقبال
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٣، الحياة مجلة
 ال يعفيها من االعمال المنزلية ياالقتصاد المغربية المرأة نشاط   

  الهامي اقبال
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٣، الحياة مجلة
 المغربي بصورة عامة القانون في المرأة وضعية   

   وريتشارد أنكرموللر ديكسون روث
  .م١٩٨١، الرباط
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 فقط امرأة ليست األسرة   
 األمــة، الــسنة الــسادسة، العــدد الواحــد والــسبعون، ذو القعــدة   مجلــة

  .٣٣م، ص١٩٨٦تموز  = ه١٤٠٦
 المرأة واألسرة   

   الناجي الدين صالح
   .ص٢٠٦م، ١٩٥٨ الطبع والنشر، شركة، بغداد
 في األسرة الحديثة ثرهأو المرأة مركز تغير   

 - االجتماعية معهد العلوم -، األسكندرية، دبلوم   مجاهد محمد   هدى
   .ص٢٠٥م،١٩٦١، االسكندرية جامعة -كلية اآلداب 

 دارى خانه   
   بامداد الملوك بدر

   .الفارسية، به ١٣٦٧، طهران، الثانية الطبعة
 دارى خانه دانستنيهاى   

   رحيمى شهال
   .بالفارسيةص، ١٠٢ش،  . ه١٣٧٨، اصفهان، منشورات صنوبر، ىاألول الطبعة
 واألسرة في المغرب العربي المرأة بالخاصة مقارنة للقوانين دراسة   

   شقير حفيظة
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:  ودورهـا فـي حركـة الوحـدة العربيـة      المرأة، )محرر(نصر مارلين   في
  ومناقشات الندوة الفكرية بحوث 

   .م١٩٨٢ الوحدة العربية، دراسات، مركز بيروت
 منشورة فـي    )دراسة نظرية  (األسرة في المسلمة   المرأة دور ،

  ية اإلسالم األسرة في المرأةمكانة 
  المعطي عبد علي

ــجل ــدوة س ــسمبر  ٢٢ -٢٠ الن ــدولي   ١٩٧٥دي ــز ال ــاهرة، المرك م، الق
  .األزهر جامعة -سكانية ي للدراسات والبحوث الاإلسالم
زن در خانواده فرد ناشناخته ايست   

  رآگ ها ينستن اورديرگ
  .، بالفارسية٥٣ش، ص  .ه١٣٥٤، ٧٢اعالمية اليونسكو، 

 كد بانوى خانهصفات  :  
   تاراجواد

   .ص، بالفارسية٤٥١ طهران،
 رسـالة   (األسـرة  فـي    المـرأة  بدور   التكنولوجي التغير   عالقة

  )ماجستير
  بركاتشدي  مررقية

  .م١٩٧١ جامعة القاهرة، - االداب كلية القاهرة،
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 رؤية اسالمية(سري للمرأة  األالعمل(  
  شقير محمد الشيخ
  .٣٠م، ص ٢٠٠٤ السنة الرابعة، العدد التاسع عشرالطيب، الكلم مجلة
 فـي   األسـرة  و المرأةثارها على   أ و المعاصرة التحضير   عملية 

  دولة االمارات العربية المتحدة 
  االشعب خالص

  .ص٢٢ االتحاد العام لنساء العراق، منشورات، بغداد
 والعمل بين البيت المرأة   

   حمد العودةبنسليمان . د
  .ص٤٨، ه١٤١٣، الرياض، دار المسلم، ىاألول الطبعة
 آذار( مـارس    ٢١ عيـد االم     - والمجتمـع  األسرة في   المرأة( 

  م١٩٦٢
ل، الكويـت، منــشورات   والعمـ االجتماعيــة الـشؤون  وزارة -الكويـت 

  .ص٩٥م، ١٩٦٢الوزارة، 
 اإلسالم في األسرة والمرأة  

  طلفاح اهللا خير
  .ص١٥٤م، ١٩٨٣ الحرية، دار، بغداد
 الشعوب وأنظمتها حضارات في األسرة والمرأة   
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   الهادي عباسعبد المحامي
ــ الطبعــة ــشر،   ىاألول ــشق، دار طــالس للدراســات والترجمــة والن ، دم

  . أجزاء٣م، ١٩٨٧
 النبويةالسنة في األسرة والمرأة   

   عبد الرزاقإسماعيل سيد
ية، اإلسـالم ي للدراسـات والبحـوث      اإلسـالم  الـدولي    المركز القاهرة،

  .ص٦٠م، ١٩٧٥
 من منظور غربيالمسلمة األسرة والمرأة   

   خليلالدينعماد . د
  .ص١٢٨م، ١٩٩٧، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ىاألول الطبعة
 بين البيت والمجتمعالمرأة   

  البهي الخولي
  ص١٤٨م، ١٩٥٣القاهرة، دار الكتاب العربي، 

  م١٩٦٥الطبعة الثانية، مكتبة دار العروبة، 
  . ٨١٠، ص ه١٣٧٢، ٨مجلة المسلمون، العدد 

 األسرة وتنظيم المرأة قدرات تنمية في ميادين مشاريع   
   . العربيةالمرأة للجنة التاسعة الدورة

 مقاالت معا واألسرةالمرأةصرة تهم   
  طالبات المعهد
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 العــالي للــشريعة ÷ى، بيــروت، معهــد الــسيدة الزهــراء األولــالطبعــة 
  .ص١٨٣م، ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ية، اإلسالموالدراسات 

 السكانية األسرة في المرأة مكانة   
، القـاهرة، مطبعـة     األزهر جامعة   -ي للدراسات اإلسالم الدولي المركز

  .ص٤٧٠م، ١٩٧٧الكيالني، 

 ٢٤ -٢٠ية القاهرة من    اإلسالم األسرة في المرأة مكانة   ندوة /
  م١٩٧٥/ ١٢

 جامعـة   -ي للدراسات اإلسالم الندوة في المركز الدولي      عقد القاهرة،
  .ص٤٧٠م، ١٩٧٧، األزهر

 ياإلسالم الطالق في التاريخ وقوانين األسرة والنساء  
  )محررة( سنبل ياألزهر أميرة
   رؤوف عباس: وقدم لهاالترجمة راجع

  .م١٩٩٩ االعلى للثـقافة، المجلس القاهرة،

  

      دور مهـم لوسـائل    : المـصرية   المـرأة  آمال عثمان في ندوة
   بقضايا التنمية المرأة في ربط اإلعالم
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  أنس المليجي
  .م١٩٩٧/ ٢/ ٢٧جريدة العالم اليوم، 

 الريفية والتنمية المرأة عن الندوة الدولية أبحاث   
  )محرر( وهبة مراد

  .م١٩٨٠ وهدان، دار القاهرة،

 مشاكل وامكانيات :  التنميةخطة في المرأة ادماج  
   إبراهيم  حيدرعلي

المـؤتمر  :  والتنميـة فـي الثمانينيـات      المرأة،  )محرر( الحداد   فايز يحيى   في
  م١٩٨١ مارس ٣١ -٢٨ في الخليج والجزيرة العربية للمرأةاالقليمي الثاني 

  .م١٩٨٢ النسائية، االجتماعية الثـقافية جمعيةال الكويت،

 التنميةخطط في المرأة ادماج   
  إبراهيم حيدر علي
ــى فــي ــايز يحي ــات المــرأة الحــداد، ف ــي الثمانيني ــة ف بحــوث :  والتنمي
  ودراسات

  .م١٩٨٢ كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، شركة الكويت،

 الة دكتوراهرس( المجتمعات المستحدثة تنمية في المرأة دوارأ(  
  فهمي محمد سامية

  .م١٩٧٨، جامعة حلوان، االجتماعية الخدمة قسم حلوان،
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 والطفل المرأة في تجربة مصر في النهوض باالستفادة ..  
   عبد اهللا غادة

  .م١٩٩٨/ ٢/ ٢٤ المسائي، األهرام جريدة
 الريفية المرأة الزراعية للنهوض بالبنوك دعم استمرار   

   خضرحسن
  .م١٩٩٨/ ١/ ١٩اليوسف،  روز مجلة
 ومنح احوالها وتنميته تبداً باصالح المرأة الريف يبداً باصالح 

  مزايا وظيفية ومهنية لمن تمحى أميتهن
   مباركسوزان
  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٧ المسائي، األهرام جريدة

 فـي الخطـة الخمـسية الرابعـة         المرأة الفكري لمكون    االطار 
  االجتماعيةواالقتصادية للتنمية 

  .م١٩٩٦ القومي للطفولة واالمومة، المجلس لقاهرة،ا
 في الخطة الخمسية الرابعة المرأة بمستوى االرتقاء   

  .م١٩٩٦/ ٤/ ٢٣، األهرام جريدة
 المجتمعـات  فـي    المـرأة  المنزلي ودوره في تنمية      االقتصاد 

  الريفية المستحدثة 
   عازر نوارايزيس
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 وتنمية االراضـي، شـؤون       المؤسسة المصرية العامة الستزراع    القاهرة،
  .م١٩٧٥ المجتمع، وتنميةتكوين 
 ودعمها تقديرا لدورها في خدمة المجتمعالمرأة بتنمية االهتمام   

  الكولي فوقية
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٣ ،األهرام جريدة

 المرأة بمستوى لالرتقاء محدودة برامج   
   مهنا ماجدة
  .م١٩٩٦/ ٤/ ٢٣، األهرام جريدة

 المرأة بمستوى اءلالرتق محدودة برامج  
  .م١٩٩٦/ ٤/ ٢٣، األهرام جريدة

 دراسة مقارنـة بـين     : المرأة وضع   وتغيير مراكز التنمية    برامج
  )ماجستيررسالة (قريتي الدرعية والعيينة بمنطقة الرياض 

   اهللا آل الشيخ عبد حسن نوال
  .ه١٤٠٥ االجتماعية الدراسات - االداب- سعودالملك جامعة
 وزان مبارك السيدة سبرعاية:  

   مهناماجدة
  ي للتنمية االربعاء القادماالقتصاد نسائية تناقش البعد ندوة

  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٠، األهرام جريدة



---------------------------------------٣٩٧  

 والمشاركة في االستثماراالقتصادية  التنمية في المرأة دور تأكيد  
  حامد الوهاب عبد

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٣٠ ،األهرام جريدة
 ماعات دولية بطوكيو بعد غد تبحثها اجتالمرأةب مصر للنهوض تجربة  

   مهنا ماجدة
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٠، األهرام جريدة

 مبارك رعاية سوزان تحت  
   في تحقيق التنمية المرأة دور لتعميق ندوات 

   مهناماجدة
  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٤ ،األهرام جريدة

 مباركسوزان رعاية السيدة تحت   
 فـي  المـرأة   محافظـات لتعميـق دور  ٣ للجنة القومية للمرأة في   ندوات

  القوميةالتنمية 
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٩ المسائي، األهرام جريدة

 مبارك رعاية سوزان تحت   
   المصريةالمرأةي لتنمية االقتصاد لمناقشة البعد ندوة

  سونيا دبوس. د
  .م١٩٩٧/ ٨/ ٢٨، األخبار جريدة
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 في الخطة الخمسية الرابعة المرأة نشاط أهداف تحديد   
   مهنا ماجدة
  .م١٩٩٦/ ٨/ ٢١، راماأله جريدة

  علـى جمـع االحـصاءات    والمنتجـين  المـستخدمين  تـدريب 
 ذات وموادخالصة :  في التنميةالمرأةوالمؤشرات المتعلقة بدور 

صلة من الحلقة الدراسية دون االقليمية المعقودة في هراري في      
  م١٩٨٧ مايو٦ إلى أبريل ٢٩الفترة من 

   دايجيني
  .م١٩٨٧ المتحدة، االمم نيويورك،

 المرأة تنميةدورات تدريبية لملتقى  ٩   
   سميرراندا

  .م١٩٩٧/ ١٠/ ٢٩ ،األهالي جريدة
 المصرية المرأة من أجل والبيئة مشروعاً للتنمية تسعون   

   لوزةهبة
  .م١٩٩٦/ ٥/ ١٠، األهرام جريدة

  المصرية لتحقيق التنمية المرأة أوضاع تطوير   
   مهناماجدة
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢، األهرام جريدة
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 المتحدة للبيئة والجامعة العربيـة فـي   االمم بين برنامج  تعاون 
   في البيئة والتنمية المرأةمجال دور 

   العربيةالمرأة للجنة التاسعة الدورة
  .م١٩٨٨ العامة، االمانة، تونس
 تنمية التجارة العربية في المرأة دور تعزيز   

  البرادعي وفاء
  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٣ ،األهرام جريدة

 يكون على قمة أولويات برامج التنمية أن يجب المرأة عليمت   
  النقادي سيلفيا

  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٢، األهرام جريدة
 في التنمية بشمال الصعيد المرأة دور تفعيل   

   مؤتمر بجامعة المنيافي
   الحسينيحجاج
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٩، األهرام جريدة

 والتعـاون   المتحـدة حـول التنميـة        لالمممين العام    األ تقرير
 فـي   فعالـة  وادماجها بصورة    المرأةي الدولي حيال    االقتصاد

  عملية التنمية 
   وعثمان بنانيشريف عزيز اعداد

  .م١٩٨٠ المتحدة، االمم نيويورك،
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 االقتصادية  في التنمية المرأة اسهام حول تقديم تقرير  
   وريتشارد أنكر موللر ديكسون روث

ون بـين منظمـة العمـل الدوليـة،          العمـل العربـي بالتعـا      مكتـب  القاهرة،
   .ومنظمة العمل العربية

 نظم زراعة االرزفي المرأةدور ( حول تقرير (  
   دايجيني
  .م١٩٨٦ االغذية والزراعة التابعة لالمم المتحدة منظمة روما،
 والتقسيمات على أساس الجنس والتكنولوجيا المرأة حول تقرير 

  االمم المتحدة  إلى مقدم
  سن . أماتياك

  .م١٩٨٥ المتحدة، االمم نيويورك،
 يةاالقتصاد التنمية في المرأة اسهام تقويم  

   العربية المرأة للجنة التاسعة الدورة
  .م١٩٩٢ العمل العربي، مكتب القاهرة،

 بالنسبة للمرأة الريفيةاإلعالم دور وسائل تقويم   
  التهامي مختار

   الريفية والتنميةالمرأة، أبحاث الندوة الدولية عن )محرر (وهبةمراد : في
  .م١٩٨٠ شمس، عين القاهرة،
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    في مجال الخدمات    المرأةة ودور    تكامل صورة التنمية الريفي 
ة التعليمي  

  مسارع حسن الراوي 
  .م١٩٧٩بغداد، الهيئة العامة للتثقيف الفالحي، 

 لمصر  البشريةفي تقرير التنمية    ..  المصرية   المرأة ضد   التمييز 
  م١٩٩٦عام 

  .م١٩٩٧/ ٧/ ١١ الوفد، دةجري
 المتواصلة من اسباب العنف ويعوق التنمية المرأة ضد التمييز 

  في المجتمع المصري
   حسنين بثينة

، القاهرة، مؤتمر الجمعيـة المـصرية لحـل الـصراعات االسـرية،        عمارة
  . ٨٧م، ص ١٩٩٧ابريل 
 الهيئات النسائية من اجل التنميةتشكيل - النسائيالتنظيم   

، عمـان، منـشورات وزارة التنميـة،        االجتماعيـة  التنمية   وزارة -ناالرد
  .ص٣٠م، ١٩٨٠
 ة التنميةاالجتماعي   

  محمد كامل سميرة
  .ص٢١٦م، ١٩٨٨ الجامعي الحديث، المكتب االسكندرية،
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 الريفية للنهوض بالقريةالمرأة قدرات تنمية   
   الصقاروجيه

  .م١٩٩٩/ ١/ ٢٥، األهرام جريدة
 ةالمرأ تنمية   

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٩ المسائى، األهرام جريدة
 مباركس قائمة اهتمامات سوزان أ الريفية على رالمرأة تنمية  

   مباركسوزان
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢١، األخبار جريدة

 يرتبط بالتقدم واالزدهار..  الريفية المرأة تنمية  
  مبارك سوزان
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٧ الجمهورية، جريدة

 كبارال وتعليم المرأة تنمية  
  العبار أحمد موزة
 االمارات، جمعية االجتماعيين، العـدد الـسابع        اجتماعية، شؤون   مجلة

  .م١٩٩٥ عشر،واالربعون، السنة الثانية 
 مكانتها في المجتمعيدعم .. المرأة تنمية   

   شاكر صفاء
  .م١٩٩٧/ ٧/ ٤ ،األهرام جريدة
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 المرأة والتنمية   
  الرحيم عبد نبيلة

  .م١٩٩٧/ ١٠/ ١٨، الوفد جريدة
 الجمهورية العربية اليمنية دراسـة ميدانيـة        في المرأة و التنمية 

   وادوارها المتغيرةالمرأةلوضع 
   ايوبرمضان فوزية

  .ص١٩م، ١٩٧٩ والتنمية، المرأة دراسات مركز القاهرة،
 الريفية المرأةببنبوك التنمية للنهوض ..  قاعدة التعامل توسيع   

  .م١٩٩٧/ ١١/ ٢٩، األهرام جريدة
 محافظات٥ في المرأةمليون جنيه للنهوض ب١٨و٣   

   جاب اهللا شريف
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ٢٣، األهرام جريدة

 الريفية المرأة برامج تنمية في المفاهيم السكانية حال   
   وعثمان بنانيشريف عزيز اعداد
  .م١٩٨١ -١٩٦٤، المنظمة، روما
 المرأة أوضاع قومي لتطوير حوار   

  يم  العظعبدشريف . د
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٦ ،األهرام جريدة
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 المرأة سياسات تنمية حول   
  الخرادلي افكار

  .م١٩٩٦/ ٤/ ٢٥ ،األهرام جريدة
 للمـرأة الريفيـة لتنميـة المجتمـع          آالف جنيه قرضـاً    خمسة 

   في المنوفية القروي
   الكوم ومحمد عبد الحليمشبين

  .م١٩٩٧/ ١٠/ ٧، األهرام جريدة
 في التنمية المرأة عن دور العالمية االستقصائية الدراسة   

  سن . اماتياك
  .م١٩٨٥ المتحدة، االمم نيويورك،

 فـي  المرأةم بشأن دور ١٩٨٩ لعام   العالمية االستقصائية   الدراسة 
  التنمية 
   دايجيني

  .م١٩٨٩ المتحدة، االمم نيويورك،
 ومكانتهـا  الريفية المصرية تقيـيم دورهـا        المرأة حالة   دراسة 

  لتدريبية وبرامجها ا
   التنمية العربية في المرأة ميداني، من سلسلة دراسات عن بحث
   المصرية العامة لالستعالمات الهيئة

  .م١٩٨٨ االمم المتحدة، نيويورك،
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 في عملية التنميةالمرأة لدور سوسيولوجية دراسة   
  لطفي علي سهير
:  والتنميــة فــي الثمانينيــاتالمــرأة، )محــرر( الحــداد فــايز يحيــى فــي

  مارس٣١ -٢٨ في الخليج والجزيرة العربية للمرأةالمؤتمر االقليمي الثاني 
  م١٩٨٢ النسائية، االجتماعية الثـقافية الجمعية - الكويت

مجلـة شـؤون عربيـة، تـونس، جامعـة الـدول العربيـة،           : في أيضاً   ونشر
  .م١٩٨١
 والتنمية المرأة عن دراسة   

   عمارحامد
  .م١٩٨٢،  الدول العربيةجامعة القاهرة،

 الوعي االجتمـاعي للمـرأة الريفيـة       تنمية التلفزيون في    دور  :
  )رسالة دكتوراه(دراسة ميدانية 

   عمارة عبد الرؤوفإبراهيم نائلة
  .م١٩٩٣، جامعة القاهرة، اإلعالم كلية
 رائدات التنمية الريفية دور   

   حسينعزيزة
 الريفيـة   المـرأة ، ابحـاث النـدوة الدوليـة عـن          )محـرر (مراد وهبـة    : في
  والتنمية 

  .م١٩٨٠ عين شمس، القاهرة،
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 الريفية في انتاج االلبانالمرأة دور   
   دوروثيسونيا

   الريفية والتنمية المرأةأبحاث الندوة الدولية عن ) محرر( مراد وهبة في
  .م١٩٨٠ عين شمس، القاهرة،

 ــة العاملــة فــي التنميـة  المـرأة  دوراالقتــصادية و االجتماعي
  م١٩٧٥نوفية عام بمحافظة الم

ــة الــشؤون  محافظــة ــة المنوفيــة، مديري االتحــاد االقليمــي االجتماعي ،
  .م١٩٧٦ الخاصة، القاهرة، مطبعة الجبالوى، والمؤسساتللجمعيات 
 التنمية في الثمانينات في العربية المرأة دور   

   عيد محمد نعيمة
  اسات والتنمية الثمانينيات بحوث ودرالمرأة الحداد، فايز يحيى في

  .م١٩٨٢ كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، شركة الكويت،
 مقالة (التنمية في ادارة المرأة دور(  

  الخالق عبد ناصيف
   .االجتماعية العلوم مجلة
 الحلقة :  البشرية، ورقة قدمت الىالموارد في تعبئة المرأة دور

 البـشرية   والمواردالدراسية االقليمية المشتركة حول السكان      
  خطيط التنمية وت

   زريقهدى
  .م١٩٨٦ الدراسات والبحوث االحصائية ومنظمة العمل الدولية، معهد القاهرة،
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 الحضارة في تقدم المرأة دور   
ــة ــة، االمــة مجل ــسابع   القطري ــسنة الرابعــة، العــدد ال ــع، ال ــد الراب  المجل

  .٩٣والثالثون، ص 
 في التنمية المرأة دور   

ظبي، العدد االلف    أبو   العربية المتحدة  دولة االمارات    الخليج، جريدة
  .م١٩٨٣واالربعمائة والثمانون، 

 ة في التنمية المرأة دوربحث مقدم للمؤتمر البرلماني -االجتماعي 
 مـايس   ٢١ -١٨ فـي  للمرأة االفريقية والعربيـة المنعقـد        األول
  م١٩٧٤
  فهمي حامد نهى

  .القاهرة
 ة التنمية في المرأة دورفي البلدان العربية تصادية االق واالجتماعي  

   زريقهدى .د
، السنة العاشرة، العدد المائـة وتـسعة،        )بيروت( العربي   المستقبل مجلة

  .٨٧م، ص ١٩٨٨آذار 
 ـة واالقتصادية   في التنمية    المرأة دورفـي الـوطن     االجتماعي 

 بحـوث : تتمية المـوارد البـشرية    :  إلى   العربي، ورقة قدمت  
 -رد البشرية في الـوطن العربـي      ومناقشات ندوة تنمية الموا   

  م١٩٨٧نوفمبر ٢٩ -٢٨الكويت 
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   زريق هدى
  .م١٩٨٩ الرازي، دار بيروت،

 للمرأة والواقع المصرياإلسالم نظرة بين في التنمية المرأة دور   
  المجد أبو  كمالأحمد

   والتنمية المرأةمؤتمر : في
زارة ية بـو  اإلسـالم ، المجلـس االعلـى للـشؤون        األزهر جامعة القاهرة،

  .االوقاف
 في التنمية الريفية المرأة دور   

   عبد الباريإسماعيل
  .م١٩٨٠ دار المعارف، القاهرة،

 في التنمية الريفية المرأة دور   
   ماسيلي اسعدماري

   الريفية والتنمية المرأة، ابحاث الندوة الدولية عن )محرر(مراد وهبة : في
  .م١٩٨٠ جامعة عين شمس، القاهرة،

 المجتمع في تنمية رأةالم دور  
   صقرعطية

   والتنمية المرأةمؤتمر : في
  .ية بوزارة االوقافاإلسالم، المجلس االعلى للشؤون األزهر جامعة القاهرة،
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 خالل الجهود النسائية فـي العمـل        من في التنمية    المرأة دور 
  االجتماعي الشعبي

   فهميوعلي خطاب ثريا
 االجتماعيـة  المركز القـومي للبحـوث     القومية، القاهرة  االجتماعية المجلة

  .م١٩٧٥ عشر، العددين الثاني والثالث، سبتمبر الثانيوالجنائية، المجلد 
 االدارية في الثورة المرأة دور   

   القاهرة-األول العلمي المرأة مؤتمر
  .م١٩٧٧ التجارة، كلية القاهرة،

 ماجستيررسالة ( في عمليات التنمية الريفية المرأة دور(  
   عبد الحميد الطويللوىس

  .م١٩٨٠، األزهر الدراسات االنسانية، جامعة كلية
 ة المصرية العاملة في التنمية      المرأة دوردراسة  مع االجتماعي 

  )رسالة ماجستير(تطبيقية على القرية بمحافظة المنيا 
   محمد عبد الودودرجاء

  .م١٩٨٠ جامعة المنيا، القاهرة،
 ميـة المجتمـع المخطـط، دراسـة       المصرية في تن   المرأة دور

 علـى عينـة مـن العـامالت فـي مجـاالت التنميـة        تطبيقيـة 
  )رسالة دكتوراه( في الريف والحضر االجتماعية
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   حسن عبد الباريإسماعيل
  .ص١٢٣م، ١٩٧٥ كلية االداب، جامعة القاهرة، القاهرة،

 صغير في العالمكمستثمر المصرية المرأة دور   
  هارون أبو مصطفى

  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٧ لحياة،ا مجلة
 ةواالقتصادية  والتنمية المرأة دوراالجتماعي   

  .ص٥٣م، ١٩٦٣ الثالثة عشر، القاهرة، - لعلم الجريمةالدولية الحلقة
 في التنمية المرأة العربية في ادماج بالجماهير وسائل االتصال دور   

   المجيد عبد ليلى
   والتنمية المرأة مؤتمر في

  .ية بوزارة االوقافاإلسالم، المجلس االعلى للشؤون ألزهرا جامعة القاهرة،
 أدبية مصرية للمرأة الريفية رؤية   

  سنة أبو منى
   الريفية والتنميةالمرأةأبحاث الندوة الدولية عن ) محرر( مراد وهبةفي

  .م١٩٨٠ عين شمس، القاهرة،
 المرأة تكريم فيية اإلسالم الشريعة سمو   

  مية  والتنالمرأة مؤتمر في
   صالحإبراهيم سعاد

   .ية بوزارة االوقافاإلسالم، المجلس االعلى للشؤون األزهر جامعة القاهرة،
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 الريفية المرأة مبارك تحدد خطة التحرك لتنمية سوزان   
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٦/  الجمهورية جريدة

 مبارك تحدد مالمـح العمـل فـي المرحلـة القادمـة             سوزان 
   المصرية المرأة بللنهوض

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٦/  المسائياألهرام دةجري

 الريفية للتنمية مبارك ترأس غداً اجتماع المؤتمر القومي سوزان   
   عبد الغنيمجدي
  .م١٩٩٧/ ٥/ ٢٧، األخبار جريدة

 المـصرية   المـرأة ال تنمية مـن دون سـالم و       :  مبارك سوزان 
   في النهضة شريكة
   علم الدينبارعة

  .م١٩٩٦/ ١٢/ ٦ الحياة، جريدة

 مباركسوزان :  
  لمصر قادرة على المشاركة االيجابية في صنع التقدم المرأة

   عبده وماجدة مهنافايقة
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٨، األهرام جريدة

 بالمجتمعللنهوض المرأة تنمية سياسات   
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   مهنا ماجدة
  .م١٩٩٦/ ٤/ ١١ ،األهرام جريدة

 في التنمية الحضاريةالمرأة مشاركة يبحث غداً الشورى   
  عدسلوهاب  اعبد

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢ الجمهورية، جريدة
 محـرر ( مـراد وهبـة      فـي   المـصرية  المرأة ودور   الصحافة( ،

   والتنمية الريفية المرأةأبحاث الندوة الدولية عن 
   عبد الرحمنعواطف
  .م١٩٨٠ جامعة عين شمس، القاهرة،

 المصرية المعاصرة والرواية الريفية المرأة صورة   
   بطرس سمعانأنجيل

 الريفيـة  المـرأة ، أبحـاث النـدوة الدوليـة عـن        )محـرر (مراد وهبـة    : في
  والتنمية 

  .م١٩٨٠ عين شمس، القاهرة،
 وانتاجهـا فـي القطـاع غيـر         المـرأة  قياس مـشاركة     طرق 

  الرسمي
   دايجيني

  .م١٩٩١ المتحدة، االمم، نيويورك
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 التشريعات المصرية في التنمية وتطور المرأة بين دور   العالقة 
دراسة لالوضـاع الراهنـة وآفـاق       :  في مصر  األسرةبالخاصة  
  المستقبل

   حسن فهميعلي
 القوميــة، القــاهرة، المركــز القــومي للبحــوث     االجتماعيــة المجلــة

  .م١٩٧٧، ٣ -١، المجلد الرابع عشر، االعداد من والجنائية االجتماعية
 والـدفاع  المـرأة منظمـات  : هلي والتغير االجتماعي  األ العمل 

  تنمية في مصروالرأي وال
   قنديلأماني

  .م١٩٩٨ مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة،
 دراسـة مقدمـة    - في االدارة    المرأة دور   في المؤثرة   العوامل  

 الثـورة  فـي    المـرأة  حـول دور     األولالمؤتمر العلمـي    إلى  
  م١٩٧٧مايس ٢٣ -٢١االدارية للفترة من 

  .ص٤٠م، ١٩٧٨  لنساء العراق، بغداد،العام االتحاد
 المرأة سبيل ارتقاء في   

  جارودي روجيه
   مطرجي جالل: ترجمة

  .م١٩٨٢ االداب، دار بيروت،
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 البشرية ندوة عن التنمية في   
  مختار بهيرة

  .م١٩٩٦/ ٤/ ٢٣ ،األهرام جريدة
 المرأة مشروعات لتنمية من بنك ناصر قروض   

   بركةفاطمة
  .م١٩٩٨/ ١/ ٢٤ ،األخبار جريدة

 في التنمية المرأة زيادة مساهمة استراتيجية الرئيس تقود قرينة   
   عويسنجوى
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٣ ،األخبار جريدة

 والعمل في بوالقالمرأة:  للمرأة التنمية نظرية في برامج قضايا   
   ياتوأندر

   الريفية والتنمية المرأةأبحاث الندوة الدولية عن ) محرر(مراد وهبة : في
  .م١٩٨٠ عين شمس، القاهرة،

 والفلسفة الدين في ضوء المرأة قضية   
  زقزوق محمود

   والتنميةالمرأةمؤتمر : في
ية بـوزارة   اإلسـالم ، المجلـس االعلـى للـشؤون        األزهر جامعة القاهرة،

  .االوقاف
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 المصرية المرأةب الرئيس تحدد مالمح العمل القادم للنهوض قرينة   
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٦ المسائي، األهرام جريدة

 لالستفادة من التجربة المصرية في نتطلع : رئيس ماالويينةقر 
   بافريقياالمرأةو لالنهوض بالطف

  .م١٩٩٧/ ٥/ ٢٦ الجمهورية، جريدة
 السكان والتنمية رؤية شرعية مؤتمرمة وثيقة  األكتاب   

   جاد سليمانالحسيني . د
  =ه١٤١٧ية، اإلسالم الدوحة، وزارة االوقاف والشؤون ى،األول الطبعة

  .ص١٨٢م، ١٩٩٦
 المرأة تنمية بدون ال   

   حمزةناهد
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٣ ،األهرام جريدة

 التي تعـوق    المفاهيم تغيير : والطفولة لالمومة االقليمية   اللجنة 
   الريفيةالمرأةتنمية 

  إبراهيم مجيدة
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٢٢، األخبار جريدة

 خطط : سوزان مبارك تناقش غداً برئاسة القومية للمرأة    اللجنة 
  السياسية الريفية ومشاركتها في الحياة المرأةللنهوض ب
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   مهناماجدة
  .م١٩٩٩/ ١/ ٨، األهرام جريدة

 خرى  األالمرأة  
  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٢١ ،األهالي جريدة

 والتثمير بين التسخير المرأة  
  جابر حسن محمد
  .٨١، ص ه١٤٠٠ العدد السابع، رمضان الحكمة، مجلة
 المشروعات الصغيرةةوتنميالرجل  .. المرأة   

   غانمعبير
  .م١٩٩٦/ ١١/ ٢٩ ،األهرام جريدة

 الريفية والتعاونياتالمرأة   
   سعد الدين محرمإبراهيم

 الريفيـة   المـرأة أبحـاث النـدوة الدوليـة عـن         ) محـرر (مـراد وهبـة     : في
  والتنمية 

   .م١٩٨٠ عين شمس، القاهرة،
 وقضية التنمية ..  الريفية المرأة  

  عبد الرازق عزيزة علي .د
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٥، األهرام جريدة
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 المؤثرة في دورها في التنمية الريفية العوامل العربية وبعض المرأة   
  .ص٧٦م، ١٩٧٧ لنساء العراق، بغداد، منشورات االتحاد، العام االتحاد

 التنمية العربية وعقبات المرأة   
  السعداوي نوال

السنة / ات الوحدة العربية  العربي، بيروت، مركز دراس    المستقبل مجلة
  .م١٩٨١ سبتمبر - والثالثون، أيلول الواحدالرابعة، العدد 

 العربيـة فـي القـوى    المـرأة مـشاركة  : والعمل العربية  المرأة 
  العاملة ودورها في عملية التنمية 

   عزامهنري
:  ودورهـا فـي حركـة الوحـدة العربيـة         المـرأة )محـرر (نـصر  مارلين   في

  بحوث 
  وة الفكرية ومناقشات الند

  .م١٩٨٢ دراسات الوحدة العربية، مركز بيروت،
 في التنمية المرأة   

   محمد فهميسامية .د
  .م١٩٩٢، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية

 من  معركتها كبيراً رغم استمرار      المصرية حققت تقدماً   المرأة 
  أجل التنمية 
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   سلطانعاطف
  .م١٩٩٧/ ١٢/ ٦، األهرام جريدة

 المصرية وشروط النهوض المرأة  
   عواطف عبد الرحمن .د

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٢، األهرام جريدة
 وقاف الخيرية واألالمرأة!  

  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٧، األخبارجريدة 
 والبناءالمرأة   

 لنــساء العــراق، الموصــل، مطــابع مديريــة دار الكتــب،  العــام االتحــاد
  .ص١٠٧م، ١٩٧٦
 في جمهورية مصر    ةالمرأ عن أوضاع    دراسة:  والتنمية المرأة 

   والتنمية العربية المرأةسلسلة دراسات عن : العربية، من 
  الصفتي محمد رشاد
  .م١٩٨٥، اللجنة، بغداد
 اسالمية رؤية:  والتنميةالمرأة   

  خلدون بن سمية
  أكتوبر٣٠ -٢٩ الدورة الخامسة -ية اإلسالم الصحوةجامعة : في

  .م١٩٩٨ية، اإلسالم االوقاف والشؤون وزارة، الرباط
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 والتنمية المرأة   
   شاكرصفاء

  .م١٩٩٦/ ١٢/ ٢٠ ،األهرام جريدة
 والتنمية المرأة   

  االلوسي يونس منال
  .ص٢٠ + ٢٤م، ١٩٨١ على الرونيو، مطبوع بغداد،
 فاق والتحدياتاآل: والتنمية المرأة  

  )محرران( زرنوقة سالم نصار، هبة
  .م١٩٩٩ دراسات وبحوث الدول النامية، مركز القاهرة،

 والتنمية المرأة   
  .ص٤٨م، ١٩٧٩، بغداد، دار الحرية، اإلعالم الثـقافة ووزارة - العراق
 المؤتمر الـوطني    إلى    بحث مقدم  ية،االقتصاد والتنمية   المرأة

  واقع وتطلعات: للمرأة االردنية
   الضامن كمال ريما

  .م١٩٨٥ النسائي االردني العام، االتحاد عمان،
 الزراعيةة  والتنميالمرأة   

  م١٩٧٩ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة،- إبراهيم عزة
  .ص٧٣م، ١٩٧٩ دار الثورة، منشورات، بغداد
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 مجموعـة  : بحوث ودراسـات  :  الثمانينيات في والتنمية   المرأة
 الخلـيج   فـي المؤتمر االقليمي للمـرأة      إلى   البحوث المقدمة 

  م١٩٨١والجزيرة العربية المنعقد في الكويت عام 
  الحداد فايز يحيى

  .م١٩٨٢ كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، شركة الكويت،
 الشريعة والقانون العراقيفي والتنمية المرأة   

  اهللا عبد ليلى
  .٣٤٠م، ص ١٩٨١، العدد السابع، )جامعة بغداد (الشريعة كلية مجلة
  مجــاالت التعلـيم، العمــل، التــشريع،  فـي  والتنميــة المـرأة 

  الخدمات 
   وريتشارد أنكرموللرن  ديكسوروث

  .م١٩٧٩، االتحاد دمشق،
 مصرفي والتنمية المرأة   

   عبد الباريحسن إسماعيل
  .م١٩٧٩ المعارف، دار القاهرة،

 الوطن العربيفي والتنمية المرأة   
  رمسيس ناديا

  . القاهرة البحاث التنميةمركز القاهرة،
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 وتنمية المجتمعالمرأة   
  الربعي أحمد
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١، سطاألو الشرق مجلة
 رسالة دكتوراه( وتنمية المجتمع المحلي المرأة(  

 الريفيـة   المرأة لمشروع تنمية    االجتماعية تحليلية لبعض االبعاد     دراسة
  بمحافظة البحيرة

  أحمد عبد الحميد عفت
  .م١٩٩٠ الزراعة، جامعة القاهرة، كلية
 ة والتغيرات والتنمية المرأةالمرافقةاالجتماعي   

   ثابت رناص
  .م١٩٨٣ الكويت، منشورات ذات السالسل، ى،األول الطبعة
 العالم الثالثبلدان والنمو في المرأة   

   اهللا حناوعبد نطفجي زينب
  .م١٩٨٤، االجتماعيةواالقتصادية  للتنمية التخطيط معهد دمشق،

 في تشريعات العمل للمرأة القانوني المركز   
  رسالن نبيلة
  لتنمية  واالمرأةمؤتمر : في

ية بـوزارة   اإلسـالم ، المجلـس االعلـى للـشؤون        األزهر جامعة القاهرة،
  .االوقاف



٤٢٢------------------------------   

 ضوضاء الخطابات والحق في احـداث       بين النسوية   المسألة 
  !تنمية حقيقية

   ناورييوسف
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٢، الحياة جريدة

 في العمل واالنتفاع بثمار التنمية والرجل المرأة بين المساواة   
   ليالكو فوقية
  .م١٩٩٩/ ٤/ ١٦ ،األهرام مجلة
 المـصرية بأدوارهـا فـي       المرأة وعي التعليم وتنمية    مستوى 

  )رسالة دكتوراه(المجتمع 
  أحمد عبد الجواد فتحية
  .م١٩٩٢ التربية، جامعة عين شمس، كلية
 دراسـة حالـة لـبعض      :  التنميـة    فـي  الريفية   المرأة مشاركة

  ية المشروعات االنتاجية في القرية المصر
  .م١٩٨٨ اللجنة، بغداد،
 الريادة واالدارة رؤى: المرأة تنمية مشروعات   

  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٣ ،األهرام جريدة
 خالل برنامج شروق والصندوق     من خاصة للمرأة    مشروعات 

  االجتماعي للتنمية 
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   بركةفاطمة
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٦ ،األخبار جريدة

 والتنمية ..  الصغيرة المشروعات  
  طنطاوي سعاد

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٤ ،األهرام ريدةج
 في التنمية المرأة بدعم دور المطالبة   

  الدردير محمد
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٦، األهرام جريدة

 لـدخول سـوق     المرأة مهارات   لتنمية بوضع برنامج    المطالبة 
  العمل الجديدة في ظل عملية الخصخصة 

   وفاء البرادعيعارف الناصر عبد
  .م١٩٩٧/ ٨/ ٢، األهرام جريدة

 بالقرى والنجوعالريفية المرأة لتنمية معسكرات   
   السيدفاطمة
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٩، األخبار جريدة

 دراسة ميدانية : الريفية المرأة تنمية معوقات  
   عطية العدلأنور

  .م١٩٩٢ القاهرة،
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 ي بين القائم باالتصال والمتلقياإلسالم اإلعالم في المرأة مكانة  
   الحليم عبد الدين محيي

   والتنمية المرأةمؤتمر : في
  .ية بوزارة االوقافاإلسالم، المجلس االعلى للشؤون األزهر جامعة القاهرة،

 التعليم في المصرية المرأة مكانة   
   والتنمية المرأة مؤتمر في

   عثمانسوسن
ية بـوزارة   اإلسـالم ، المجلـس االعلـى للـشؤون        األزهر جامعة   القاهرة،

  .االوقاف
 في التنمية المرأةبحاث  جديدة ألمكتبة   

  الجندي سوسن
  .م١٩٩٩/ ١/ ٢٢، األهرام جريدة

 المرأة الهيئات لتنمية ملتقى!  
  البديع عبد ماجدة
  .م١٩٩٦/ ٢/ ٤ ،األهالي جريدة

 المرأة لمشروعات تنمية المتحدة جنيه من االمم مليون   
   السيد نادية

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٣٠ الجمهورية، جريدة
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 المنوبىمناقب عائشة بنت عمران   
  .محمد التادلي

 محافظـات   ٤ النهوض بهـا فـي       وخطة المرأة قضايا   مناقشة 
  بالصعيد
   مهنا ماجدة
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٨، األهرام جريدة

  ضرورة.. تصنيع القرية المصرية : الريفيةالمرأةمن أجل تنمية  
  .م١٦/٢/١٩٩٨، األهرامجريدة 

 في التنمية المرأة دور بأسيوط يناقش مؤتمر   
   ماهر ليع

  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٣، األخبار جريدة
 التنمية لبلدان عدم االنجيـاز والبلـدان        في المرأة دور   مؤتمر 

  النامية االخرى 
   . العامة لالستعالماتالمصرية الهيئة
 وتقيـيم منجـزات عقـد االمـم         الستعراض العالمي   المؤتمر 

بي  في نيرو  المنعقدالمساواة والتنمية والسلم    : ةأالمتحدة للمر 
، تقرير  المرأةاحصائيات ومؤشرات مختارة عن حالة      / ١٩٨٥

  العاممين األ
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 السـتعراض وتقيـيم منجـزات عقـد االمـم المتحــدة      العـالمي  المـؤتمر 
  م١٩٨٥ المنعقد في نيروبي والسلمالمساواة والتنمية : للمراة

  .م١٩٨٥ المتحدة، االمم نيويورك،
 الريفية المرأة: الريفية الزراعي والتنمية لالصالح العالمي المؤتمر 

   اقليم الشرق األدنىفيي االقتصادوالتغير االجتماعي و
  )محرر( وهبة مراد

  .م١٩٨٩، الرباط
 التنمية   -المساواة( االمم المتحدة للمرأة     لعقد العالمي   المؤتمر - 

  )السلم
   وعثمان بنانيشريف عزيز اعداد

  .م١٩٨٠ كوبنهاجن،
 والتنميةالمرأة مؤتمر   

  م١٩٩٨اكتوبر ٣٠ -٢٩ الدورة الخامسة،-ية اإلسالم لصحوةا جامعة
  .ية بوزارة االوقافاإلسالم، المجلس االعلى للشؤون األزهر جامعة القاهرة،

 في اليمن الديمقراطيةالتنمية في خطط المرأة موقع   
   عبد القادر بافقيهأحمد با شراحبيل واهللا عبد محمد
 لغربـي آسـيا، العـدد الخـامس،         ةاالجتماعيواالقتصادية   اللجنة،  بغداد

  .م١٩٨٥
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 في قرية مزغونةالمرأة بصحة لمشروع النهوض نجاح   
  .م١٩٩٧/ ١/ ١٠، األهالي جريدة

 في القوى العاملة ودورها في عملية التنمية العربية المرأة ندوة   
   عزام هنري
  .م١٩٨١ دراسات الوحدة العربية، بيروت، مركز
  جارية  : ة  نفيسة المرادية ارتفعت في مجتمعها أعلـى      شركسي

أياد كثيرة مكانة وكان لها في البر   
  سنية قراعة

   .١٢٨  ص)م ١٩٧٤  /١١( ٢٩٢مجلة العربي، العدد 
 للتنمية وتحقيق االستقرارأساسي شرط المرأة بالنهوض   

   الجندي امينة
  .م١٩٩٦/ ٨/ ٢٤ ،األهرام جريدة

 قـشه نـدوة    محافظـات تنا   ٧فـي  المـرأة  بمـستوى    النهوض
  باالسكندرية اليوم

   مهنا ماجدة
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٧، األهرام جريدة

 التنمية للمرأة والطفـل    :  المستقبل وآفاق القرية المصرية    واقع
  في الريف
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   الجنديسامية
   والتنمية المرأةمؤتمر : في

  .ية بوزارة االوقافاإلسالم، المجلس االعلى للشؤون األزهر جامعة القاهرة،
 للمرأة حول تنمية العامالت فـي       القومي للمؤتمر    عمل ورقة 

  الريف
   سعد الدينهيثم

  .م١٩٩٧/ ١١/ ٢٤، األهرام جريدة
 المرأة اليوسفي يعلن خطة شاملة للنهوض بوضع   

  شهبمحمد األ
  .م١٩٩٩/ ٣٩جريدة الحياة، 

  

 أخرىوجرائم شنقها الحب امرأةآخر   
   سالممحمود
  .م١٩٩٨ مصر،  نهضةدار القاهرة،

 ي، دراسة مقارنةاإلسالم الجنائي التشريع في المرأة حكامأ  
  الجندي حسني
  .م١٩٩٣، دار النهضة العربية، الثانية الطبعة
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 دراسة مقارنة بين المجتمع المصري     : المجرمة المرأة و األسرة
  واالمريكي

   الخشابمصطفى سامية
  .م١٩٨٧ الثـقافة العربية، دار القاهرة،

 وقتلة .. تأمها  
  سالمة أماني

  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢٧، الوفد جريدة
 خورده زنان فريب انتقام  

  دور سردا حمزه
ش، منــشورات كـــانون معرفـــت،   .ه١٣٤٣، طهـــران، الثانيـــة الطبعــة 

   .ص، بالفارسية٢٠٦
 بالقتلإنذار   

  !سنوات١٠ في نسائيةجريمة  ٣٨٠
 إيران جرائم زن در بررسى  

ــ الطبعــة ــشورات، طهــران، ، شــركة ســهاميىاألول ش،  .ه١٣٤١ للمن
   .ص، بالفارسية٢٣٧
 المرأة العنف عند جرائم   

   نصرسميحة
  .م١٩٩٥ والجنائية، االجتماعية القومي للبحوث المركز القاهرة،
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 النساءجرائم   
   حسن الساعاتي سامية الدكتورة
ــاض ــاض،   المركــز، الري ــدريب بالري ــة والت ــي للدراســات االمني  العرب

  .ص١٧٦، ه١٤٠٦
 مـن   المـرأة  تحمي   يمان حالوة اإل  استشعار النسائية،   الجرائم 

  االنزالق
  .م١٩٩٦/ ٨/ ٢٣ المسلمون، جريدة

 ارگ شناسى زنان ناسازجرم  
   خاكپور مهدى محمد
   .ش، بالفارسية .ه١٣٥٤، طبع پيام، ىاألول الطبعة
 الجريمة   

ــة ــة  األمجل ــة،م ــدد ا  القطري ــة، الع ــسنة الثالث ــث، ال ــد الثال ــع  المجل لراب
  .٩٠والثالثون، ص 

 وجرائم أخرى بالملل أحست امرأة جريمة   
   سالم محمود
  .م١٩٩٨ نهضة مصر، دار القاهرة،

 رسالة دكتوراه غير منشورة (المرأة العنف عند جريمة(  
   رجبنادية

  .م١٩٩٢، األزهر جامعة - الدراسات االنسانية كلية القاهرة،
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 قاتالت زوجات   
  روبي الالدين سراج لواء

ــة ــ الطبع ــشر،    ى،األول ــة للطباعــة والن ــدار المــصرية اللبناني ــاهرة، ال  الق
  .م، جزءان٢٠٠١
 دراسة اجتماعية :  العربية السعوديةالمملكة ودوره في السجن

  )ماجستيررسالة (في سجن النساء في الرياض وجدة 
   كاظم إسماعيل اهللا عبد خيرية
  . ه١٤٠٦ اعيةاالجتم الدراسات - االداب- سعودالملك جامعة
 النساء سجون   

  التركيمصطفى . د
 = ه١٤١٨، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلـوم االمنيـة،     ىاألول الطبعة

  .ص١٠٤م، ١٩٩٧
 لـدى الفتيـات الجامعيـات، فـي        ومظاهره العدواني   السلوك 

   المصريةالمرأةدراسات في شخصية 
   حسين أحمد الدين محي

  .م١٩٨٣، ١٢١ -٧٧ المعارف، دار القاهرة،
 دراسة حالة قاتالت االزواج: المرأة عند الجريمة سوسيولوجية  

  الوهاب عبد ليلى
  .م١٩٩٢ البحوث العربية، مركز القاهرة،



٤٣٢------------------------------   

 دراسة تحليلية : القاتلة المرأة سيكولوجية  
   محمد رمضان محمد

  .م١٩٩١ االنجلو المصرية، مكتبة القاهرة،
 مل األوخيبة بين الدعارة ضائعات  

   موريسداليا
  .م١٩٩٦/ ٧/ ١٠، األهالي جريدة

 النساءعصابات !  
   خليلعاطف
  .٥٧م، ص ١٩٩٧/ ٧/ ١٢ الوفد، جريدة

 دراسـة  :  والـسلوك االجرامـي    االسـري  بين التوافق    العالقة
  ميدانية في سجن النساء في مدن الرياض وجدة والدمام

   العزيز آل سعود عبد سعود زهوة
  . ه١٤٠٥ علم النفس، - قسم التربية -ود  بن سعمحمد الملك جامعة
 دراسـة اجتماعيـة ميدانيـة       - المرأة عنداالجرام   إلى   العودة 

  )رسالة ماجستير(
   صالح حسين ناهد

  .م١٩٦٧ جامعة القاهرة، - االداب كلية القاهرة،
 لالدمانوبائعات وخاطفات قاتالت !  
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   جالء إبراهيم
  .م١٩٩٦/ ٨/ ٢٣ المسلمون، جريدة

 امام على عليه السالم شهادت ونقش او در قطام   
   زيدان جرجي
   خانه زرين وايرج متقى زادهإبراهيم: وتحقيق ترجمة
قاقية للنشر، الثانية الطبعة   .ص٢٨٦ش،  .ه١٣٧٧، قم، مؤسسة مشهور الـث
 النساءكيد   

  السعدني عزت
  .ص١٨١م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ىاألول الطبعة
 من لدن محكمة التفتيش الدينية      مغربية امرأة محاكمة   محضر 

  )م١٩٥٩(البرتغالية 
   بوشربأحمد: ترجمة

  .٢٢٤م، ص١٩٨١الحادي والعشرون، يوليو ، السنة الثامنة، العدد المناهل مجلة
 االخرى المرأة   

   سمير راندا
  .م١٩٩٦/ ١/ ١٧، األهالي جريدة

 والجريمة المرأة   
   مجذوبال علي أحمد

  .ص٢٧١م، ١٩٧٦ النهضة العربية، دار القاهرة،
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 والجريمة المرأة   
  هيدسون فرانسس

   إبراهيم حسين ريهام: ترجمة
  .م١٩٩٩ االعلى للثـقافة، المجلس القاهرة،

 اتجاهات حديثة في علم االجرام( والجريمة المرأة(  
   الثاقبفهد

، األول عشر، العـدد  ، المجلد الرابع  )الكويت (االجتماعية العلوم مجلة
  .١٣٩ ص، ه١٤٠٦= م١٩٨٦ربيع 
 اجتماعية ميدانية دراسة:  والجريمةالمرأة   

   الخشابمصطفى سامية
  .م١٩٨٣ االنجلو المصرية، مكتبة القاهرة،

 في وقاية المجتمـع     المرأةدور  :  عشرة الحادية العلمية   الندوة 
  من الجريمة واالنحراف

  )محرر( وهبة مراد
  .م١٩٨٥ دمشق،

 قضايا النساء القاتالت أشهر:  يقتلن هكذاالنساء   
  الجداوي المنعم عبد

  .م١٩٧٧ الحرية، دار القاهرة،
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 دراسـة تحليليـة ميدانيـة علـى       : المرأة حوادث وجرائم    نشر
  جريدة أخبار الحوادث

   حافظأسماء
  .م١٩٩٣ مصر، -الزقازيق

 النـساء كالمتـشردات والـسجينات    مـن  بعض الفئـات   واقع 
  حرفاتوالمن
  نعوم رؤوف ايلد

  .ص٥٧م، ١٩٨١ االتحاد العام لنساء العراق، منشورات، بغداد

  

 روسأمبراطور خانواده آخرين   
   خان الصمصامى على غالم ميرزا

   .، بالفارسيةه١٣٤١ طهران،
 روسيه ملكه آخرين   

   ويروبوا آنا
  نظام الدين احتشام  : ةترجم

ص، ٣٤٤ش،  .ه١٣٧٦ان، منــشورات خجــسته، ى، طهــراألولــ الطبعــة
  .بالفارسية
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 معتقل في سبيل اهللا زوجة ومسؤوليات ابتالءات   
   شحاتة حسين حسين

  .م١٩٩٧ الكلمة للنشر والتوزيع، دار، المنصورة
   المـصرية نحـو ممارسـة العمـل الـسياسي           المرأة اتجاهات 

  )رسالة دكتوراه(
  سعيد محمد محمد نصر

  .م١٩٨٢ عين شمس، كلية االداب، جامعة
 باريسفي النساء التقدمي اتحاد   

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٩ ،األهالي جريدة
 دراسـة  : الـسياسية للمـرأة المـصرية     الثـقافة االمية على    أثر 

  )رسالة ماجستير( للمرأة الحضارية ميدانية
   غنيمةشفيق أحمد ماجدة

  .م١٩٨٢ والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، االقتصاد كلية
 األول في العـصر العباسـي       واالجتماعي السياسي   المرأة أثر 

  )رسالة ماجستير(
   اهللا جار رائدة

  .م١٩٤٦ كلية االداب، -القاهرة جامعة
 في عمليـة التحـرر      المرأة لبنان ودور    في السياسية   االحزاب 

  )مقالة(ي واالجتماعي والثـقافي االقتصادالسياسي و
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   مطراننخلة
   .الطليعة

 المصرية في برنامج اتحاد النساء التقدمي المرأة أحوال  
  .م١٩٩٨/ ٦/ ٣، األهاليجريدة 

 النساء في مهب الريحمكاسب.. عاماً على الثورة ٤٤   
   العقاد سهام

  .م١٩٩٦/ ٧/ ٢٤، األهالي جريدة
  دراسة عن اُرينب بنت اسحاق(اُرينب(  

  اهللا حسون العلي عبد
  .ص٦١م،١٩٥٠النجف األشرف، مطبعة الزهراء، 

 اُرينب بنت اسحاق  
  اهللا امين ظاهر خير

  .٢٧٣م، ص١٩٢٠، ٥٦مجلة المقتطف، المجلد
 طاووس تا فرحاز   

  طلوعى محمود
   .ص، بالفارسية٥٥٦ش،  .ه١٣٨٠، طهران، منشورات علم، الثالثة الطبعة
 في الحضرباالمهات الخاص االستفتاء   

   والجنائيةاالجتماعية للبحوث القومي المركز
  .م١٩٦٩فاضل،  أبو مطبعة القاهرة،
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 أسرار أميرة سعودية  
  ساسون.جين ب
م، ١٩٩٦ى، القـــاهرة، دارســـفنكس للطباعـــة والنـــشر، األولـــالطبعـــة 

  .ص١٩٢
 زنان در تركيه ودينسياست :  زندهاسالم   

   سكتنبر آيز
ص، ٢٥٦بـــى، منـــشورات تـــاوريس، . آى : ، لنـــدنىاألولـــ الطبعـــة

  .باالنجليزية
 المقاتالت قضايا النساء شهرأ  

  الجداوي المنعم عبد
  .ص٢١٥م، ١٩٧٧ الحرية، دار القاهرة،

 الجيوش العربية القديمة في والممرضات طباءاأل   
  عون الرؤوف عبد

  م١٩٦١ المعارف، دار القاهرة،
  .١١٩ ص اإلسالم العربي في صدر الفن كتاب في
 للمرأة القومية تشكيل اللجنة إعادة   

   مهنا ماجدة
  .١٩٨م، ص ١٩٩٦/ ١٢/ ٢٦ ،ماألهرا جريدة
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 لالتحادات والمنظمات النسوية العربيةالقيادية الكوادر اعداد   
ــاد ــسائي االتح ـــقافية،   الن ــة الث ــداد، المطبع ــام، بغ ــي الع م، ١٩٧٥ العرب

  .ص١٩٠
 التـي يعقـدها مركـز البحـوث         المـرأة  دورة توعيـة     أعمال 

  والدراسات السياسية بجامعة القاهرة
  .م١٩٩٨أكتوبر  ٣٠ -٢٩ الدورة الخامسة، -يةالماإلس الصحوة جامعة
 البكريالحرب في المرأة عمالأ   

   الخوريروفائيل بطرس
  .ص١٧٠م، ١٩٣٠ الكاثوليكية، المطبعة بيروت،

 السياسية في العالم العربيوالمشاركة المرأة ندوة عمالأ   
  ، مركز االردن الجديد للدراساتعمان -االردن

 أم جعفر البرمكية  
  ة قراعةسني

  .ص١٥٠) م١١/١٩٧٢(، ١٦٨مجلة العربي، العدد
 زوج أبي العباس السفاح:  أم سلمة بنت يعقوب  

  عبد الصبور شاهين 
  .م١٩٩٨القاهرة، دار االعتصام، 

 أ رومان مأعائشة م  
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   علي قطبمحمد
   .م١٩٩٣، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، االسكندرية

  اجتماعي زنان تأكيدي دوبارهامام خميني، حضور ومسؤوليت  
  گومريم حقيقت 

  .، بالفارسية١١٢، ص٩١ زن، العددمياپة مجل
 في رحلة التحرر النسوي الجاد ..  مؤمنتان امرأتان  

   العربيشهرزاد
، دار المنار الجديد للنشر والتوزيع، العـدد     القاهرة المنار الجديد    مجلة

  .م١٩٩٩، ٨
 مقالة( السياسي  في العملالعربية المرأة امكانات(  

  زيد  أبو حكمت. د
  . العربيالمستقبل مجلة
 مينهأ  

   بهنودمسعود
  .بالفارسية. ص ٣٨٢ش،  . ه١٣٨٠ علم، الرابعة، طهران، منشورات الطبعة
 حقق للمرأة معظم طموحاتها السياسية مبارك عهد: المرأة أمينة   

  الفقار ذو قمرشاه
  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢٣ ،األخبار جريدة
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 السلطة لتولي المرأة أهلية   
   محمد مهدي شمس الدين الشيخ اهللا آية

  .ص١٧٠ الدولية للدراسات والنشر، المؤسسة بيروت،
 فرمانروا بانوى   

   زوارهگلى رضا غالم
   .، بالفارسية٤٧و٢٠، العدد الثامن والثمانون، ص زن پيام مجلة
 والقانون والثورة المرأة بحث   

  معروف حسين ليلى
  .م١٩٧٨ االتحاد العام لنساء العراق، راتمنشو،بغداد
 براءة العباسة أخت الرشيد  

  طنطاوي جوهري
  .م١٩٣٦القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، 

 في الحياة السياسية المرأة مشاركة لدعم الوطني البرنامج   
  ص١٦٠.م ١٩٩٧أيار  ٥ الصحفى المؤتمر
  . للثـقافة، بيروتاالجتماعية الترقية مؤسسة

 إحـدى  ..  فـي العـالم      المـرأة  قـضايا  :مجىء أولبرايت  بعد
  أولويات السياسة الخارجية االمريكية 

  .م١٩٩٧/ ٣/ ٢٦ ،األهرام جريدة
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 رسـالة  ( في المراكز القيادية     للمرأة السمات الشخصية    بعض
  )ماجستير

  زيد  أبو علي أمين نبيلة
  .م١٩٨١، جامعة عين شمس، البنات كلية
  ددختنامه يزد جرپوران  

  ورداودپ
  .بالفارسية

 بيعة النساء للنبي’  
  محمد قطب

  .ص١١٠
 ودليل اإلسالم السياسية للمرأة في الحقوق النساء ووثيقة بيعة 

  رسالتها في تنمية المجتمع
  العدوي إبراهيم

   والتنمية المرأةمؤتمر : في
ية روزارة  اإلسـالم ، المجلـس االعلـى للـشؤون        األزهر جامعة القاهرة،

  .وقافاأل
 ي يران اإلالتاج  

   چانوأسيمة
  .ص٢٣٠م، ١٩٨٧، القاهرة، مكتبة مدبولي، ىاألول الطبعة



---------------------------------------٤٤٣  

 ـ  فارسى كن  مقاالتمجموعه  ( زن   اهگ بر جاي  تأملى  بـين   رهگ
  ) امام خمينىاهگ ونقش زن از ديداهگالمللى جاي

   مؤلفين مجموعة
 عنـد   المـرأة ، طهران، منشورات المؤتمر الثـقافي لمقـام        ىاألول الطبعة

   .بالفارسيةص، ٣٤٧مام الخميني، اال
 الثاني، االتحاد النسائي التقدمي العام المؤتمر ، الوعيتحرير   

  الزيات لطيفة دورة
  .١٩ التجمع، حزب القاهرة،

 زن سياسى واجتماعى تربيت  
  نيا منوچهرانگيزمهر . د

، إيـران ش، هيئة االمم المتحدة، اتحـاد المحاميـات،          .ه١٣٤٧ طهران،
   .فارسيةص، بال١٥٥
 شاقة نائبات في مهمة تسع  

   الديبخالد
  .٧٤م، ص ١٩٩٨/ ٧/ ٢٩ ،األهرام جريدة

 شفيقة بنت محمد( إلى )كيلوبترا (تعبر!(  
  جليل أبو حمدي
  م١٩٩٨/ ٤/ ١٣ الحياة، جريدة
  . كتاب ايام الديمقراطية لعطيات االبنوديحول صحفي تحليل
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 طيـة التنـوع وال      يحقـق ديمقرا   للمرأة الدور السياسي    تعزيز
  يجحف بمركز الرجل

   العبد شريف
  .م١٩٩٧/ ٢/ ١٥ ،األهرام جريدة

 في انتخابات الشورى الحل هو المرأة تعيين   
  النصر أبو سعاد

  .م١٩٩٨/ ٥/ ٩ ،األخبار جريدة
 فـي  المـرأة  المتحدة حول مـشاركة  لالمم االمين العام  تقرير 

 االسـتعمار  تعزيز السلم واالمن الدوليين وفي الكفـاح ضـد        
والعنصرية والتمييز العنصري والعدوان االجنبـي واالحـتالل        

   االجنبية السيطرةوجميع أشكال 
   شريف وعثمان بنانيعزيز: اعداد

  .م١٩٧٩ المتحدة، االمم نيويورك،
 المساهمات النسوية الدرزية في الجبـل     في والتجديد   التقليد 

  )مقالة(م١٩٩٠ -١٩٧٥.خالل الحرب االهلية
  .النجار عائدة
 المرأة أوضاع تقويم   

   المهديهدى
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  سبتمبر١٦ نسائى مؤتمر في
  .م١٩٩٦/ ٨/ ٩ ،األهرام جريدة

 أجهزة الدولة واالدارة في المرأة تعيشه تناقض   
   شفيقأمينة

  .م١٩٩٩/ ٤/ ١٨ ،األهرام جريدة
 تحت الحجابالثورة   

  خواه عادل فريبا
   عبد الرؤوف مراد هالة: ترجمة
  .ص٢٤٢م، ١٩٩٥ى، القاهرة، دار العالم الثالث، األول ربيةالع الطبعة
 في عشرين عاماً من معركة      مذكراتي:  في البرج العاجي   ثورة 

   السياسية المرأةحقوق 
  .م١٩٤٥ القاهرة،

 اإلسالم النساء في ثورة   
   اثبلوغودو

  . ص١٨٨، روائع دار بيروت،
 البرلماني الدولياالتحاد نسائية في ثورة   

   منير حازم
  .م١٩٩٧/ ٢/ ٢٦ ،األهالي جريدة
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 المرأة يوليو ونهضة ثورة   
   حلميمنى

  .م١٩٩٦/ ٧/ ٢٧ ،األهرام جريدة
 بانوان جنبش   

   هوشمند جواد محمد
ص، ٢٩ش، مطبعــة طلــوع،  .ه١٣١٥ بــشر، طهــران، ســعادت جريــدة

   .بالفارسية
 المجالس النيابية في المرأة عضوية جواز   

   محمد هناء
/ ١، السنة الثالثة واالربعون، العدد العاشر،       )القاهرة (االسالماء   لو مجلة

  .٥٢م، ص ١٩٨٩
 اإلسالم في المرأة جهاد   

  طبش مصطفى محمد
  .ص١٦٠ الشروق العربي، دار القاهرة،

 دالالت وعبر- لبنان في جنوب المرأة جهاد   
   فياض كوثراني منى .د

  .م١٩٨٦ الثاني، ى، العدداألول، السنة )النمسا (الحوار مجلة
 ربات الجمالسياسة والمآل في الحال   

  . حنا عطية
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 ترجمة حياتها بقلم ولدها : حبوبة خاطر  
  محمد خاطر

  .م١٩٣٠بيروت، المطبعة الكاثوليكية، 
 كفاعل سياسيالمرأة النسائية على دور المطالب وأبعاد تأثير حدود   

   المصدقرقية
تمر الجنـدرة وادارة شـؤون الدولـة         للباحثات العربيات، مؤ   اللقاء : في

  )١٧/٤ -١٥(والمجتمع 
  .م١٩٩٩ دراسات واستشارات االدارة العامة، مركز القاهرة،

 الشرق وصلتها باالستعمار والصهيونية     في النسائية   الحركات 
  العالمية 

   الوهابعبد فهمي محمد
  .ص٥١م، ١٩٧٩ االعتصام، دار القاهرة،

 الستعمار باوصلتها النسائية الحركات  
  خميس عطية محمد

   . االعتصامدار القاهرة،
 العربية على أرض مصرالمرأة قضية - الحديثة النسائية الحركة   

   خليفة محمود اجالل
  .ص٢٧١م، ١٩٧٣ العربية الحديثة، المطبعة القاهرة،



٤٤٨------------------------------   

 اللبنانية النسائية الحركة   
   إبراهيم فارس اميلي

  .ص٢٣١م، ١٩٦٦، الثـقافة دار بيروت،
 والسياسية النسائية الحركة   

   أكسفوردفيلبس . أ
  .م١٩٨٧
 نسائية حركة النقابية الحركة   

   البنا جمال
  .م١٩٩٢ي، اإلسالم الفكر دار القاهرة،

 الرسولعهد النساء في حركية   
  الناظر عبد محسن

 الخـامس،  - األول، الـسنة الثانيـة عـشر، العـدد        )تـونس  (الهداية مجلة
  .م١٩٨٥ = ه١٤٠٥
 والنساءالنبي السياسي، الحريم   

  المرنيسي فاطمة
   عباسالهاديعبد : ترجمة
  . ص٢٨٠م، ١٩٩٣، دمشق، دار الحصاد، الثانية الطبعة
 العثماني في القصر الحريم   



---------------------------------------٤٤٩  

  مخلوف صالح ماجدة
  .م١٩٩٨ االفاق العربية، دار، القاهرة

 فاروق إلى  عليمحمد ملوك مصر من حريم  
  المحالوي حنفي

  .م١٩٩٣ دار االمين للنشر والتوزيع، الجيزة، -رةالقاه
 بمناسبة انتخابات المحليات .. المرأة عن حقائق  

   شفيقأمينة
  .م١٩٩٧/ ٨/ ١٣ ،األهرام جريدة

 اإلسالم في للمرأة السياسية الحقوق  
   الشواربيالحميدعبد . د

  .ص٢٨٨، منشأة المعارف، االسكندرية
 والفكـر والتـشريع     سـالم اإل فـي    للمـرأة  الـسياسية    الحقوق 

  المعاصر
   جعفرقاسم انس محمد

  .ص١٦٠م، ١٩٨٧ النهضة العربية، دار القاهرة،
 الكبرى والقضاء أو أن تكون وزيرةاالمامة المرأة تولي حكم   

   أحمد محمد الحاج االمين
  .ص٨٦م، ١٩٨٩ جدة، دار المطبوعات الحديثة، ى،األول الطبعة
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 العالم تغزو برلمانات حواء   
  .م١٩٩٩/ ٤/ ١١، الوفد جريدة

 حياة أميرة عثمانية في المنفى  
  كينيزي مراد

  حافظ الجمالي: ترجمة
  .ص٧٥٩م، ١٩٩٦الطبعة الثانية،دمشق، طال سدار، 

 ويوم في ألف يوم حياتي   
   ديبافرح

   رجبمنى : ترجمة
  .م١٩٧٩ المعارف، دار القاهرة،

 الناعم للجنس فتح الباب يخاتم   
  ) ابتكار مساعدة خاتميعومةمصحوار مع (

   وعبد اهللا الحاجصالح خالد -حوار
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٩ العربي، األهرام جريدة

 ي بي ممتاز محل تاج بگمخالصة أحوال بانو بي  
  المؤلف مجهول

  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران
 خواطر األميرة قدرية  



---------------------------------------٤٥١  

  قدرية حسين
  عبد العزيز أفندي، امين الخانجي: ترجمة
   .ه١٣٣٨مصر، 
 اإلسالموديمقراطية  .. المرأة:  انتخابيةخواطر   

   حتحوت حسان
  .٦٠م، ص١٩٨٥/ ١١ والرابع والعشرون،  العدد الثالثمائةالعربي، مجلة
 دراسة اوربية - المرأة يتضاعف بقيادة الدخل   

   حمزة ناهد
  .م١٩٩٧/ ٣/ ٤ ،األخبار جريدة

 النـسائي لالتحـاد     بتكوين التنظـيم     الخاصة االنتخابات   دليل
  االشتراكي العربي

   القاهرة- العربياالشتراكي االتحاد
  .ص٩٤م، ١٩٧٦ مؤسسة الشعب، مطابع القاهرة،

 النسائية العمل مع الجمعيات دليل   
  الحميد عبد نجيبة

  .ص٣١م، ١٩٧٦ الثـقافة العربية، دار القاهرة،
 المسلمة المرأة الحقيقي لجهاد الدور   

   ابتهالأم
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 مـايس   ١٧ = ه١٤٠٠ى، العدد الثالث، رجب     األول، السنة   لجهادا مجلة
  .٢٦م، ص ١٩٨٠
 مصر القديمة في السياسي للملكات الدور   

   سعد اهللا عليمحمد . د
  .ص٢٨١م، ١٩٨٨، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية

 تجربتي حزب اهللا : حزاب السياسية األفي اللجان النسائية دور
  والحزب الشيوعي

 الثاني للباحثات العربيـات، مـؤتمر الجنـدرة وادارة شـؤون            لقاءال : في
  ابريل ١٧ -١٥الدولة والمجتمع 

   المقدم رنا
  .م١٩٩٩ دراسات واستشارات االدارة العامة،مركز القاهرة،

 الرساليالمرأة دور   
   فضل اهللا حسين محمد السيد

  . الجديدالتيار دار بيروت،
 نبوة  دولة الفي الرسالية المرأة دور  

   الهاشمسعيد . د
  .ص٣٥٧م، ١٩٩٣ بريطانيا، مؤسسة الفجر في لندن، -، لندن ىاألول الطبعة
 المدنيالدفاع في مجال المرأة دور   



---------------------------------------٤٥٣  

   الداخلية وزارة -مصر
  .ص٤٩م، ١٩٦٤ وزارة الداخلية، منشورات القاهرة،

 في المعركة المرأة دور   
  مرزوق زاهية

قليمــي للجمعيــات والمؤســسات ، منــشورات االتحــاد االاالســكندرية
  .ص٢٧م، ١٩٧١الخاصة، 
 النساءدولة   

  البرقوقى الرحمن عبد
  .ص٦٦٨ الثـقافة الدينية، مكتبة القاهرة،

 المنزل في تبدأ الديمقراطية   
  اسبورن ارنست
   نسيم رافتمحمد: ترجمة

  ص٦٧م، ١٩٦٧ الخانجي، مؤسسة القاهرة،
 ات الشورى في مؤسسالمرأة في اشراك اإلسالم رأي  

  الكبيسي عبيسى أحمد
  ٦٦ -١١/ ٢ية اإلسالم الحضارة:  كتابفي

  .م١٩٨٦ = ه١٤٠٧ آل البيت عليهم السالم، مؤسسة، عمان
 في بالدناالمرأة مستقبل السياسة يحددون رجال   

  .م١٩٩٦/ ٤/ ١٩ ،األهرام جريدة
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 النسائية في ظل العولمةالمنظمات مستقبلية لدور رؤية   
   عوضهدى

 للباحثـات العربيـات، مـؤتمر الجنـدرة وادارة شـؤون            الثانياللقاء  : في
  أبريل ١٧ -١٥الدولة والمجتمع 

  .م١٩٩٩ دراسات واستشارات االدارة العامة، مركز القاهرة،
 المرأة والرئيس   

   منتصرصالح
  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢٠ ،األهرام جريدة

 محلية  للمرأة في انتخابات المجالس الالفرصة يطلب اتاحة الرئيس  
  يوسف. د

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٢٧ ،األهرام جريدة
 ،دين، سياستزن   

  اللهى آيت زهرا
ص، ٢٠٠ش،   .ه١٣٨٠ طهران، منشورات سفير صـبح،       ى،األول الطبعة

   .بالفارسية
 وانتخاباتزن   

 ي كرمـان  ي حجتـ  ي بالتعـاون مـع علـ      ي شبـستر  مجتهدى محمد   الشيخ
  يعميد زنجان ي علوعباس ي وحسين حقانيوزين العابدين قربان

   .ص، بالفارسية١٤٦ش،  .ه١٣٣٩، قم



---------------------------------------٤٥٥  

 در آئينه اصالحاتزنان   
 واللقاءات الصحفية لرئيس الجمهوريـة الـسيد محمـد          وبيانات خطب

   .المرأةخاتمي فيما يتعلق ب
 الخليجية من ممارسة السياسةالمرأة ما يمنع ليس:  الشيخ زايدزوجة   

  أحمد المكي محمد
  .م١٩٩٨/ ٦/ ١٤، الحياة جريدة

 الوظائف الحكومية بدء احتكـار      من استقاالت الرجال    زيادة 
   لمناصب وكالء الوزارات المرأة

   عبد المنعم وجهاد غالب محمود
  .م١٩٩٧/ ٣/ ٢٨، الوفد جريدة

 في االنتخابات القادمة للمجالس المحلية والشباب المرأة نسبة زيادة   
   الكوليوفوقية شكري نهال

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٢٧ ،األهرام جريدة
 بـا تـاريخ    (الدين شـاه     دختر ناصر گذشت تاج السلطنة    سر

  )ني اوگاحاالت ايام زند
  مؤلف مجهول

  في ضمن مجموعة
  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران، بالفارسية
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 سفانة بنت حاتم الطائي  
  يحيى بشير حاج يحيى

ــوعي  ــة الــ ــالممجلــ ــت(ي اإلســ ــدد) الكويــ  = ه٢/١٤٠٧ (١٦٦العــ
  .٣٠ص) م١٠/١٩٨٦
 سفانة الطائية  

  يوسف مصطفى الحمادي
  .م١٩٩٢القاهرة، مكتبة مصر،

 في تحقيقهالمرأة العالمي ونصيب السالم   
   شعراويهدى

  .ص٢٣م، ١٩٣٨ مصر، مطبعة القاهرة،
 تعمل بالسياسة في جمهوريـة      التي الشخصية للمرأة    السمات 

  )رسالة ماجستير(مصر العربية 
   حسين غالبالرحيم عبد محمود

  .م١٩٨٢ جامعة عين شمس، االداب، ةكلي
 الدولية للمرأة السنة   

ــة ــة اللجن ــة للمــراة، االردن  االردني ــسنة الدولي  عمــان، - المــشتركة لل
  .ص٤٧م، ١٩٧٥
 سيدات البالط العباسي  



---------------------------------------٤٥٧  

  مصطفى جواد
  .ص٢٠٧م،١٩٥٠بيروت، دارالكشاف،

 سية  يدعم دورها في المشاركة السياالمرأة تعيين: ىاألول للمرة سيدات  
   صقرهدى

  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٧ ،األخبار جريدة
 أم الزعيم الكوري العظيم: السيدة كاتنج بان سوك  

  .م١٩٧٠، األهرامالقاهرة، مطابع 
 اسالمى زن در نظام سيماى  

  قمى آذرى أحمد
   .ص، بالفارسية١٢٧، قم، منشورات دار العلم، الثانية الطبعة
 السنائية الشرطة   

  .ص٩١م، ١٩٨١ عمان، مديرية االمن، -، االردن العامةاالمن مديرية
 ية اإلسالم في الدول للحكم المرأة قيادة شرعية  

   العثمانيرفيع محمد الشيخ
   عالم الندويآفتاب: ترجمة

 المجلد الرابع والثالثون، العـدد الثـاني، شـوال      ي،اإلسالم البعث   مجلة
 = ه١٤٠٩دة  ، والعـدد الثالـث، ذو القعـ       ٤٦ -٣٢م، ص   ١٩٨٩مايو   = ه١٤٠٩
  .٣١م، ص ١٩٨٩يونيو 
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 والسياسةالمرأة: ياإلسالم من التاريخ صفحة   
  الكبيسي عبيد أحمد
  .م١٩٧٨ العدد المائتان وتسع وثالثون، اكتوبر العربي، مجلة
          صورة قبر الست زبيدة احدى خواتين السلجوقية الذي يظن

   هارون الرشيدامرأةفيه العوام انه قبر زبيدة 
  عبادةعبد الحميد 

  .٧٥٦م، ص١٩٢٨، ٦المجلد
 عبد الملك بن مروان زوج:  بنت يزيدعاتكة   

   الصبور شاهينعبد
   .م١٩٩٨ دار االعتصام للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،

 العباسة أخت الرشيد  
  جرجي زيدان

  .مصر، مطبعة الهالل
 العباسة أخت الرشيد  

  خضر العباسي
  .م١٩٥١الطبعة الثانية، بغداد، 

  و تكية البرامكةأالعباسة أخت الرشيد  
  جرجي زيدان

  .ص٢٠٧بيروت، مكتبة دار الحياة، 



---------------------------------------٤٥٩  

 عباسه خواهر رشيد  
  جرجي زيدان

   القميإبراهيمميرزا : ترجمة
  .طهران، مجلدين، بالفارسية

 العباسة بنت المهدي  
  قدرية حسين

  .انجيعبدالعزيز امين الخ: القاهرة، المطبعة اليوسفية، نقلها عن التركية
 عباسه وجعفر برمكي  

  جرجي زيدان
  .محمد علي نقيب الممالك الشيرازي: ترجمة

 المرأة ما تحكم عند   
   محمد محسن

  .م١٩٩٧ الشروق، دار القاهرة،
 النساء العالم؟حكمت لو ماذا الرجال العنف لدى غريزة   

  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢٠ الشعب، جريدة
 مل وملتزمات ومفاهيم   أرا: اللبناني) حزب اهللا ( عالم نساء    في

  خاصة عن الحب والزواج
   سويد هدى

  .م١٩٩٩/ ٤/ ١٩، الوسط جريدة



٤٦٠------------------------------   

 أسـر  تكـريم  التقـدمي بـالتجمع      النـساء  مبادرة التحـاد     في 
   أحمدالمعتقلين السياسيين واهداء التكريم لفتحية سيد 

   فؤاد عماد
  .م١٩٩٧/ ٣/ ٢٦ ،األهالي جريدة

  سحاق إقصة ارينب بنت  
  مرتضىالسيد جعفر 

  .٥٦ص ) ه٨/١٣٩٥ (٣مجلة الهادي، السنة الرابعة، العدد
  سحاق إرينب بنت أقصة  

  محمود محمد الحبيب
 = ه٢/١٣٦٨ (٥٧الـسنة الثالثـة، العـدد     ) النجـف األشـرف   (مجلة البيان   

  .٢٣٩ص) م١٢/١٩٤٨
 امبراطور فرنسااألول نابوليون امرأة - جوزفين قصة   

   سركيسسليم
  .م١٩٠١، نيويورك

 والجنسية السياسية المصرية المرأة ضيةق   
   السعداوي نوال

  .ص٥١م، ١٩٧٧ الثـقافة، دار القاهرة،
 ي امام علشهادت ونقش او در قطام×  



---------------------------------------٤٦١  

   زيدان جرجي
   خانه زرين وايرج متقى زادهإبراهيم: وتحقيق ترجمة
ــة ــة الطبع ــشر،    الثاني ـــقاقية للن ــشهور الث ــسة م ــم، مؤس ش،  .ه١٣٧٧، ق

  .ص٢٨٦

 ينگلكه غمفوزية م  
  يفرامرز فرامرز: ةترجم

   بيروتچاپد، الموعةمجل
ــتان،     ــشورات دس ــران، من ــة، طه ــة الثالث ص، ٣٣٠ش،  .ه١٣٨١ الطبع

  .بالفارسية

 رسالة ماجستير( دراسة مقارنة - االجتماعيوالتغير النسائية القيادات(  
   شحاتة محمدإبراهيم فاطمة

  .م١٩٨٣ن شمس،  قسم االجتماع جامعة عي- االدابكلية القاهرة،

 الحكومي الجهاز نسائية في قيادة   
  الشماع محمد
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٣٠ ،األخبار جريدة

 زن قيام   
  مهرداد مهرين:وتلخيص ترجمة

  .ص٩٥ش،  .ه١٣٣٢ ،إيران



٤٦٢------------------------------   

 المرأة كفاح   
   الرمليسعاد

  .ص٦٦م، ١٩٤٨ الطباعة الحديثة، دار القاهرة،
 المرأة كفاح   

   داغرمعلوف كاترين
  .ص١٨٧م، ١٩٦٥ الحياة، مكتبة دار ،بيروت

 العالمي والعربيالصعيدين على المرأة كفاح   
  الشاعر حمدي وفيقة

ــشق، ــشورات دم ــيش   من ــوي لج ــه العن ــة والتوجي ــشؤون العام  ادارة ال
  .م١٩٧٣التحرير الفلسطيني، 

 المرأة أسبوع مساندة - في ظل ثورتهاالفلسطينية المرأة كفاح 
  م١٩٧٠/ ٣/ ١٥ -٨القاهرة من  -الفلسطينية الفدائية 

   القاهرة- الفلسطينية المرأة عام اتحاد
  .ص٧٦م، ١٩٧٠ شركة االعالنات، مطبعة القاهرة،

 معتقلزوجةوراق أمن ..  أنا كما   
  )ام عبد اهللا( صادق إيمان
م، ١٩٨٩ = ه١٤٠٩، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيـع،        ىاألول الطبعة

  .ص٥٨



---------------------------------------٤٦٣  

 للنائبات..  عزاء ال!..   
   إبراهيم تهاني

  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٤ ،األخبار جريدة
 الجديد العالمي لما يريده النظام ال   

  .م١٩٩٦/ ٦/ ٢٢، الحياة مجلة
 البرلماني الدوليباالتحاد دائمة للمرأة لجنة   

  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢٥ ،األهرام جريدة
 سـوزان مبـارك تنـاقش غـدا    برئاسـة  القومية للمرأة  اللجنة  :

   الريفية ومشاركتها في الحياة السياسية ةالمرأللنهوض ب
   مهنا ماجدة
  .م١٩٩٩/ ١/ ٨ ،األهرام جريدة

 الدورة الخامسة - العربية المرأة لجنة   
  .ص٦٥م، ١٩٧٦، بغداد، االجتماعية ادارة التنمية - العربية الدول جامعة
 على حساب الوزارة الشخصيةبطاقتك :  فقطللمرأة   

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢١ ،األخبار جريدة
 النقابية وفزت بها على عتاولة   االنتخاباتخضت  :  الشال ليلى 

  الرجال
  .م١٩٩٧/ ٨/ ٢٠ ،األهالي جريدة



٤٦٤------------------------------   

 في انتخابات اللجان العمالية؟المرأة ستقدم ماذا   
   شاكرصفاء

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ١١ ،األهرام جريدة
 ميرفـت  فـي التنميـة      المرأة مشاركة الشورى يناقش    مجلس 

أكبر ، دور   المرأة االسر المصرية تنفق عليها      من% ٢٥: تالوي
   في الحياة السياسية المرأةلالحزاب لزيادة مشاركة 

  زايد علي سعد ومحمد عبد الحافظ  : المناقشات تابع
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٢ ،األخبار جريدة

 مذكرات ثريا  
  )الملكة(ثريا 

  سمير السهيلي: ترجمة واختصار
  .م١٩٦٦القاهرة، دار الثقافة الحديثة، 

      مذكرات األميرة جويدان، دراسة وتعليق عن عهـد جويـدان
  بقلم سعد رضوان

  )األميرة زوجة عباس حلمي الثاني خديوي مصر(جويدان 
  .م١٩٨٠القاهرة، دارالهالل، 

 مذكرات األميرة جويدان هانم زوجة سكو الخديوي السابق  
  جويدان هانم



---------------------------------------٤٦٥  

  القاهرة، مجلة الصباح
  .دارة مجلة الصباحإ: نقلها عن اآللمانية

 مذكرات ميرة عربية  
  سالمة بنت سعيد بن سلطان

  عبد المجيد حبيب القيس : ترجمة
  .ص٣٢٠م، ١٩٧٩مسقط، مطبعة وزارة التراث القومي، 

 مذكرات سجينة، صفحات حمراء من تاريخ منسي  
  علي العراقي، فاطمة العراقي

  .ص٥٦٠ى، قم، دار الفقه،األولالطبعة 
 ن النساء في سجمذكرات  

  السعداوي نوال
  .ص٢٥٨ المستقبل العربي، دار القاهرة،

 وعملها كفاحها - المرأة  
  أحمد طه أحمد

  .ص١٢٠م، ١٩٦٤ الجماهير، دار القاهرة،
 دراسة دولية( القيادية المناصب أفضل في المرأة(  

  .م١٩٩٧/ ٩/ ١٠ ،األهرام جريدة
 سوح الجهادفيية يران اإلالمرأة   



٤٦٦------------------------------   

الـسنة الثامنـة، العـدد المائـة وواحـد وخمـسون، محـرم             الشهيد، مجلة
  .٣٢ صم، ١٩٨٥/ ٩/ ٢٥ = ه١٤٠٦
 الدبلوماسي والسلك القضائيالسلك بين المرأة   

   السيد سعيد محمد
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٤ ،األهرام جريدة

 ياإلسالم في االجتماع السياسي وحقها بين واقعها المرأة  
  وي مركز شؤون العمل النسمنشورات سلسلة

  .ص١٠٧، ه١٤١٥= م ١٩٩٥، الثـقلين دار بيروت،
 الرجال تحكم بأصوات المرأة  

  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٩ العربي، األهرام جريدة
 النتخابات مجلس الشعب القادمةناآل تستعد من المرأة   

   شاكر صفاء
  .٦٧م، ص ١٩٩٦/ ٣/ ٢٢ ،األهرام جريدة

 تاريخها النضاليعبر السودانية المرأة   
   االمين دأحم نفيسة

  . ص٢٠م، ١٩٧٢ والثـقافة، اإلعالم منشورات، الخرطوم
 البطوالت رضأو السودانية المرأة   

   المحمود عبد فاطمة
  .ص١٦ االيام، دار، الخرطوم



---------------------------------------٤٦٧  

 وبعدهاالحرب العربية قبل المرأة   
   شلقمقبولة

  .م١٩٤٢، الجزء الرابع، األول المجلد
 جحيم االنوثة  إلىمن نار السياسة..  العربية المرأة!  

   مطر إيمان
  .م١٩٩٩/ ٣/ ٢٧، اليوسف روز مجلة
 العسكريةوالخدمه العربية المرأة   

   إبراهيم خليل باسم
  .١٠٧م، ص ١٩٧٦، العدد الواحد والثالثون، )بغداد( الركن مجلة
 النضالية العربية والروح المرأة   

   ملحسثريا
  .م١٩٦٨، الكتب دار بيروت،

 فلسطينضية  العربية وقالمرأة   
م، ١٩٣٩ المـــصري، القـــاهرة، المطبعـــة االميريـــة، النـــسائي االتحـــاد

  .ص٣٠٧
 مقالة( على أرض الثورة المرأة(  

   حليم أسما
   .الطليعة



٤٦٨------------------------------   

 دراسة اجتماعية ميدانية تحليلية-والثورة الفلسطينية المرأة   
  الخليلي غازي

  .ص٣٣٨م، ١٩٧٧ التحرير الفلسطينية، منظمة بيروت،
 صراعها المستميت في الفلسطينية المرأة   

  خوري ميخائيل
  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٦، الحياة مجلة
 في حرب اكتوبرالمرأة   

م، ١٩٧٤ العامة لالستعالمات، القاهرة، منـشورات الهيئـة،     الهيئة -مصر
  .ص١٤
 في زمن الحربالمرأة   

   الرزاق االلوسيعبد يونس منال
  .م١٩٨٥ للطباعة، الحرية، دار بغداد
 واالجتماع في السياسة أةالمر  

  ناصيف عطوي خالد
  .م١٩٤٩ االنصاف، دار منشورات

 واالجتماع في السياسة المرأة   
  الزعبي علي محمد

  .م١٩٥٠ لبنان، االنصاف، دار بيروت،



---------------------------------------٤٦٩  

 المتحدة االمم في مسيرة المرأة   
   السيد هالة

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ١٥ ،األهرام جريدة
 العامة في المناظرات المرأة  

   الدين شرف مةفهي
 للباحثـات العربيـات، مـؤتمر الجنـدرة وادارة شـؤون            الثانياللقاء  : في

  أبريل ١٧ -١٥الدولة والمجتمع 
  .م١٩٩٩ دراسات واستشارات االدارة العامة، مركز، القاهرة

 الكفاح في ميادين المرأة   
   المجيد عبد فائزة

  .ص١٣٢ المصرية العامة للكتاب، الهيئة القاهرة،
 موقـف التنظيمـات    :  أو فاعلة  محتملة كجماعة ضغط    أةالمر

  النسائية من االجندة السياسية في بعض البلدان العربية
   موسى علي غادة

 للباحثـات العربيـات، مـؤتمر الجنـدرة وادارة شـؤون            الثانياللقاء  : في
  أبريل ١٧ -١٥الدولة والمجتمع 

  .م١٩٩٩ دراسات واستشارات االدارة العامة، مركز القاهرة،
 مواجهة الحرب والعنففي اللبنانية المرأة   

   فاعورعلي
  .م١٩٩٥ في لبنان، األسرة تنظيم جمعية بيروت،
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 غير تلك التي خرجت منهاالحرب التي دخلت المرأة   
   حسين بهيجة

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٣٠ ،األهالي جريدة
 م١٩٧٥ -١٩٦٥ اعوام عشرة الليبية في المرأة  

   الفاهوم صبا
  .ص١٠٢م، ١٩٧٦، طرابلس

 المتسلطة المرأة   
   خليلعزيز مرقس القمص
  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٧، الوفد جريدة

 ١٢٥ -١١٤ والسياسة، ص الحرب المسلمة بين المرأة  
  عفيفي اهللا عبد
   العربية في جاهليتها واسالمهاالمرأة كتاب في

   .األول االستقامة، الجزء مطبعة القاهرة،
 القتالميادين المسلمة في المرأة   

   شوقي الفنجري أحمد
  .٣٢م، ص ١٩٧٥ العدد المائة وثمان وتسعون، مايو العربي، مجلة
 القتال ميادين المسلمة في المرأة   

   باعباد الضالعاهللا عبد أحمد
  .٦م، ص ١٩٧٥ العدد المائتان واثنان، سبتمبر العربي، مجلة



---------------------------------------٤٧١  

 ية اإلسالم والحركات المسلمة المرأة  
  الرحمن عبد مأ

، المجلـد الـسادس، الـسنة الـسادسة، العـدد الرابـع             القطريةة   االم مجلة
  .٥٨والستون، ص 

 العسكريةوالخدمة المسلمة المرأة   
   فوزي الستار عبد

/ ٧، السنة الخامسة والعشرون، العدد الثالث،       )بغداد (العسكرية المجلة
  .٢٦٢م، ص ١٩٤٨
 ياإلسالم المسلمة والعمل المرأة  

   شفق مأ
  .١٠م، ص١٩٨٤/ ٣ = ه١٤٠٤/ ٤عدد الثالث والسبعون، ، الالرائد مجلة
 البرلمان المصرية في المرأة  

   فريد مانيأ
  .ص١٥٢م، ١٩٤٧ المتوكل، مطبعة القاهرة،

 رؤية مقارنة مـع    : م المحلية ١٩٩٧ وانتخابات المصرية   المرأة
  النتخابات القليوبية إلى اشارة خاصة

   معوض جالل
  نتخابات المحلية  واالالمرأةندوة  إلى  مقدمبحث
  .م١٩٩٧ يونيو والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، االقتصاد كلية
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 م١٩٧٣اكتوبر المصرية وحرب المرأة  
   خليفة محمود اجالل

  .ص١٣م، ١٩٨٠ القاهرة،
 السياسية والمشاركة المصرية المرأة   

   مكرم عبيد منى الدكتورة
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ١٢ ،األهرام جريدة

 قراءة في الواقع والخطاب: الديمقراطيةالية  واشكالمرأة  
  العاصمي مليكة
  .م١٩٩١، افريقيا الشرق، البيضاء الدار
 مامة  واإلالمرأة  

   شنننادرة
  .١٣٤، ص ه١٣٨٤ العدد الثاني، المسلمون، جريدة

 واالنتخابات المرأة   
   حجازي محمود عرفات
  .ص٦٧ التجارية، الجهاد مطابع القدس،

 م١٩٩٥ الشعب مجلسابات  وانتخالمرأة  
   وآخرونقنديل أماني
  .م١٩٩٦ والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، االقتصاد كلية



---------------------------------------٤٧٣  

 م١٩٩٥ الشعب مجلس وانتخابات المرأة  
  )محرر (بدران ودودة

  .م١٩٩٦ والعلوم السياسية، االقتصاد كلية القاهرة،
 المحليةواالنتخابات  .. المرأة   

  شكري كامليا
  .م١٩٩٧/ ٧/ ١٠، الوفد جريدة

 في المجتمع المعاصرالسياسي والتطور المرأة   
   يونسمنال

  .م١٩٨٥ العربية للطباعة، الدار، بغداد
 والثورة المرأة   

   رؤوف عفيفة
  .ص٥٦م، ١٩٥٨ الرابطة، مطبعة، بغداد
 العالمية يةاإلسالم والثورة المرأة   

الثـاني   والبحوث التـي القيـت فـي المـؤتمر الـدولي             الخطب مجموعة
  .ص١٦٩ش،  .ه١٣٦٨ية، اإلسالم إيران في جمهورية المرأة جمعية طهران،
 إيران وثورة المرأة  

   شمص الهام
  .٧٨، ص ه١٤٠٠ العدد السابع، شهر رمضان الحكمة، مجلة
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 والجهاد المرأة   
   البجالت عقيلة

  .م١٩٦١، األول شهرية، العدد ،اإلسالم لواء في
 والجهاد المرأة   

  ن شننادرة
  .٣٨، ص ه١٣٨٤، األول العدد المسلمون، مجلة
 اإلسالم والحرب في المرأة   

   عباد الدين جمال
  .ص٤٠م، ١٩٧٠ الثـقافة العربية، دار القاهرة،

 ياإلسالم التاريخ والحرب في المرأة  
  الكبيسي عبيد أحمد
  .١٠٦م، ص ١٩٧٩، العدد المائتان وستة واربعون، العربي مجلة
 عمـال العامـة، رأي الهيئـات        واأل الـسياسية ق   والحقو المرأة

  ية في مصراإلسالموالجمعيات 
  خميس عطية محمد

  .م١٩٧٨ االنصار، دار القاهرة،
 عداء األمجاهدة ودورها في المرأة  

   صوفي أحمد ماجد



---------------------------------------٤٧٥  

ــة ــوعي مجل ــسعون، ربيــع     ي،اإلســالم ال ــان واثنــان وت ــدد المائت  الع
  .٩٩، ص ه١٤٠٩االخر
 اإلسالم جرف والدولة في المرأة  

   ابوتنابية
   الغني حسنعبدمحمد : ترجمة

  .ص٢٥٢م، ١٩٤٣ القاهرة، مطبعة القاهرة،
 العربية والوحدة والديمقراطية المرأة   

  السعداوي نوال
  .م١٩٨٠ العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبل مجلة
 في مرايا االمراء دراسة:  والسياسةالمرأة   

  ادرباق بكر ابو
 بيــروت، تجمــع الباحثــات اللبنانيــات، العــدد الرابــع،  باحثــات، مجلــة

  .م١٩٩٨ -١٩٩٧
 السياسي في المغربالتمثيل:  والسياسةالمرأة   

   المصدقرقية
  .م١٩٩٠، منشورات دار توبقال، البيضاء الدار
 والسياسةالمرأة   

   عبد العزيز الصدرمحمد: ترجمة
  .ص١٠٢ م،١٩٥٨ الرحمانية،المطبعة القاهرة،
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 اإلسالم صدر في والسياسة المرأة  
   الكبيسي أحمد

   ظبيابو
  .ص١٨١م، ١٩٨٠ المكتبة، مكتبة منشورات

 م١٩٩٦ لبنان في ضوء انتخابات في والسياسة المرأة  
  الحلو مرغريت

 في كتـاب شـامل عـن االنتخابـات اللبنانيـة االخيـرة             مساهمةم،  ١٩٩٧
  .م١٩٩٨ام  في عللدراساتيصدر عن المركز اللبناني 

 ية األرض الكرة الوطنية في المرأة  
   .فنديك كرينلوس

 رؤية اسالمية : السياسي والعمل المرأة  
   عزت رؤوف هبة

  .م١٩٩٥ي، اإلسالم العالمي للفكر المعهد فرجينيا،
 اإلسالم في ومناصب الدولة المرأة  

  المودوديعلى  األبوأ
   كاظممحمد: ترجمة

مشق، المنشور باالصل في جريدة ترجمان  د- بيروتالفكر، دار طبعة
ــي     ــدد الــصادر ف ــرآن، الع ــدوين الدســتور    ه١٣٧٢الق ــا والحقهــا بت ، عربه

  . ٨٤ي، ص اإلسالم



---------------------------------------٤٧٧  

 يةاإلسالم بين الدستور والشريعة القيادية والمناصب المرأة  
   الصباحيالسيديحيى . د

  .م١٩٩٧/ ٢/ ١٥ ،األخبار جريدة
 ركتها السياسية  أساس لمشاالعمل في المرأة مساهمة  

  .٥١م، ص ١٩٩٧/ ٧/ ٩ ،األهالي جريدة
 يةاإلسالم والمقاومة يةاإلسالم بين الثورة المسلمة  

   الحكيم عفاف
 األولتشرين  = ه١٤٠٦، العدد التاسع والعشرون، محرم     المنطلق مجلة

  .٢٣م، ص ١٩٨٥
 سياسى زنمشاركت   

   رؤوف هبة الدكتورة
   آرمين محسن: ترجمة
   .ص، بالفارسية٢٦٨ش،  .ه١٣٧٧، طهران، منشورات قطرة، ىلاألو الطبعة
 امكانات- سياسى زنان، موانعمشاركت   

  كار مهرانگيز
  .ه١٣٨٠ طهران، منشورات البحـوث النـسوية الثــقافية،          الثانية، الطبعة

   .ص، بالفارسية١٧٦ش، 
 للمرأة السياسية المشاركة   



٤٧٨------------------------------   

   جمعة شعراوي سلوى
  .٧٢م، العدد الثالث والرابع، ص ١٩٩٦) المرأةكتاب  (هاجر
 وقوى التغير االجتماعيللمرأة السياسية المشاركة   

  صالح خضر سامية
  .م١٩٨٩ الطباعة، لخدمات الصدر القاهرة،

 االنتخابات البلدية في لبنانفي المرأة مشاركة   
   حلومارجريت

 للباحثـات العربيـات، مـؤتمر الجنـدرة وادارة شـؤون            الثانياللقاء  : في
  ابريل١٧ -١٥الدولة والمجتمع 

  .م١٩٩٩ واستشارات االدارة العامة، دراسات مركز القاهرة،
 مـع المقارنـة     اإلسـالم  للمرأة فـي     السياسية الحقوق   مشكلة 

  )دكتوراهرسالة (باالنظمة الدستورية الحديثة 
  الشواربي الحميد عبد
  .م١٩٨٣ الحقوق، جامعة االسكندرية، كلية
 الدبلوماسيالسلك في المصريات   

   حسن باشاومحمود علي علوية محمد
  .م١٩٥٠ دار الهالل، سبتمبر القاهرة، الهالل، مجلة
 فـي تـولي المناصـب القياديـة         المـرأة  أحقية يؤكد   المفتي 

  باستثناء رئاسة الجمهورية 



---------------------------------------٤٧٩  

   فريد نصر
  .٤٣م، ص ١٩٩٧/ ٢/ ١٥ الوفد، جريدة

 التشكيالت النقابية في دائمة للمرأة مقاعد   
   الشاذلي علي

  .م١٩٩٧/ ٣/ ١٢ الجمهورية، جريدة
 ياإلسالم الحركة النسوية في العالم صولأولية عن أ مقدمات  

  الحسيني الدين شهاب
، السنة الثانية، العدد الثـاني والعـشرون،      )لندن (يةاإلسالم الطليعة   مجلة

  .٢٣م، ص ١٩٨٤نوفمبر  = ه١٤٠٥صفر 
 ب السياسية الوحدوية واالحزاالتنظيمات في المرأة مكانة  

  بشور نصير نجالء
   في حركة الوحدة العربية ودورها المرأة:  كتابفي

  .م١٩٨٢ بيروت،
 االدارية والبطوالت القتاليةالشؤون في المرأة مكانة   

   ظاهر وترمحمد
  .ص٣٧٤م، ١٩٧٩، الرسالة مؤسسة بيروت،

 مقارنة بـين النـساء     :  ومناهضة الجندر  الديمقراطية الممارسة
  والرجال في المنظمات غير الحكومية 



٤٨٠------------------------------   

   شرارة بيضون عزة
 للباحثـات العربيـات، مـؤتمر الجنـدرة وادارة شـؤون            الثانياللقاء  : في

  ابريل ١٧ -١٥الدولة والمجتمع 
  .م١٩٩٩ واستشارات االدارة العامة، دراسات مركز القاهرة،

 اإلسالم في النساء جهاد من  
    حسن سالمسالم

  .ص ٣٠ 
 المراكز القيادية تولي لمرأةا حق من   

  نصر فريد . د
  .م١٩٩٧/ ٢/ ١٥، األخبار جريدة

 اليمنية المرأة نضال من   
 الـيمن الديمقراطيـة، عـدن، منـشورات االتحـاد،           لنـساء  العـام    االتحاد

  .ص٨٠م، ١٩٧٥
 العنصرية مناهضة   

   جالبوائل
  . ٨٢م، ص ١٩٩٦/ ٤/ ٣، األهرام جريدة

 تضرب عن الطعام  المرأةعاماً  ٤٢ منذ  
  .م١٩٩٦/ ٦/ ٥، األهالي جريدة



---------------------------------------٤٨١  

 للمرأة األول القومي المؤتمر   
  الزيات لطيفة دورة

  .م١٩٩٤ القاهرة،
 للمرأة الثالث القومي المؤتمر   

  م١٩٩٨أكتوبر  ٣٠ -٢٩ الدورة الخامسة، -يةاإلسالم الصحوة جامعة
  . والطفولةلالمومة القومي المجلس

 النسائية الحركة مولد   
  حسان إ رضية

  . العربياالشتراكي االتحاد القاهرة،
 بين البقاء والرحيل..  الشورى نائبات  

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١١، األهرام جريدة
 عثمان بن عفان زوج:  بنت الفرافصةنائلة   

   الصبور شاهينعبد
   .م١٩٩٨ دار االعتصام للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،

 ية اإلسالملحركة  للمرأة في امتقدمة مواقع نحو  
   وليد سليمان محمد
، السنة السادسة، العدد الثاني والـسبعون، ذو الحجـة          )قطر( االمة   مجلة

  .٢٢م، ص ١٩٨٦آب  = ه١٤٠٦



٤٨٢------------------------------   

 فـي الحيـاة     المـرأة  تطالب بمشاركة    بالمنصورةمية   األ ندوة 
  السياسية 

  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٨، األهرام جريدة، األهرام مكتب
 المحليةات  واالنتخابالمرأة ندوة   

  الزيات لطيفة دورة
  .م١٩٩٧ والعلوم السياسية، يونيو االقتصاد كلية القاهرة، جامعة
 بحـوث   - في حركـة الوحـدة العربيـة         ودورها المرأة ندوة 

  ومناقشات الندوة الفكرية 
   بيروت- العربية الوحدة دراسات مركز

  .ص٥٥٥م، ١٩٨١ المركز،، منشورات بيروت
 السياسية في العالم العربياركةوالمش المرأة ندوة   

  .م١٩٩٧ الجديد للدراسات، االردن مركز عمان،
 على حقوقها السياسية المرأة حصول على اًعام ٤٠ مرورندوة   

   النقاديسيلفيا
  .م١٩٩٦/ ٤/ ٧، األهرام جريدة

 السقالة فوق نساء!  
   زكريا عادل

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٢١، األهالي جريدة



---------------------------------------٤٨٣  

 االخرى المرأة نساء   
   موريس داليا

  .م١٩٩٦/ ١/ ٢٤، األهالي جريدة
  العرش الذي إضاعه الهوى(نساء ملك فاروق(  

  اشرق توفيق
  .م٢٠٠٠ى، القاهرة، دار الكتاب العربي، األولالطبعة 

 نصف الحكم العالم، نصف النساء   
   حليميجيزيل
  .ص٢٣٩م، ١٩٩٨ عويدات للنشر والطباعة، بيروت،ى، األول الطبعة
 الدولة وسياسة النساء   

  سنغافورة اهللا نرعيني، عبد
  .م١٩٨٩
 السياسة ولعبة النساء  

   المحالويحنفي
  .م١٩٩٢ اللبنانية، المصرية الدار القاهرة،

 العالم يحكمن النساء  
   عيسى علي

  .م١٩٨٩، عيسى



٤٨٤------------------------------   

 مع قدوم االلفية الثالثةالعالم يحكمن النساء !  
   عبد الحميد سوزي
  .م١٩٩٨ /٨/ ٢ االسبوع، جريدة

 أكتوبر٦ يوم عذاب السجن نسيت   
   محمود ذكريات

  .م١٩٩٨/ ١٢/ ٩ العربي، األهرام جريدة
 الفلسطينية المرأة نضال   

  .ص١٣م، ١٩٧٥ االبحاث الفلسطيني، مركز منشورات بيروت،
 ظبـي  أبو    النسائي في دولة االمارات    لالتحادساس   األ النظام 

  ين واالنظمة  القوان- العربية المتحدة االمارات
  .ص٢٧م، ١٩٧٣، األوسط الشرق مؤسسة

 المرأة على تغيير دور وأثره النفط   
   رمزيناهد

  .م١٩٨١ جامعة الدول العربية، تونس، شؤون عربية، مجلة
 ية في العراق ومصراإلسالم الدولة النساء في نفوذ  

   محمد علي وفاء
  .ص١٣٧م، ١٩٨٦ العربي، الفكر دار القاهرة،

 للمرأة العباسية السياسيرزة من التاريخ  بانماذج   



---------------------------------------٤٨٥  

   سعيد محمد
  .٥٨ -٥٦م، ص ١٩٧٧، السنة الثانية، العدد الثامن، نيسان عربية آفاق مجلة
 هند بنت عتبة:  نماذج من نساء العقيدة  

  منير محمد الغضبان 
  .م١٩٨٤األردن، مكتبة المنار، 

 مذكرات األميرة عائشة: والدي السلطان عبد الحميد  
  عثمان أوغلو: إعداد

  صالح سعداوي صالح: ترجمة
  .بيروت، عمان، دمشق، مؤسسة الرسالة ودارالبشير

 جادة ومفيدةخطوة واالنتخابات المرأة ورشة   
   امبابي منى

  .م١٩٩٦/ ٤/ ٢٦ الشعب، جريدة
 اإلسالم في المرأة عند السياسي الوعي   

   عبيد الكبيسي أحمد
   ثـقافية  مجلة آفاقعاقل،نبية  : تقديم
  .٥٧م، ص ١٩٧٨ -١٩٧٧
 للتمثيل النيابييصلحن ال والمصريات !  

   سليمان حسام
  .م١٩٩٧/ ٣/ ١٨ اليوم، العالم جريدة



٤٨٦------------------------------   

 تحارب للمرأة أن هل  
   العقاد محمود عباس
  .م١٩٥٢ الهالل، القاهرة، دار الهالل، مارس مجلة

 الحركـة  فـي    شـهيدات  : فـي عيـدها    المصرية المرأة هموم 
  عودة االتحاد النسائي المصري إلى والدعوة.. ة النسائي

   شكريأسمهان
  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٢ الشعب، جريدة

) اقتصادياًناجحة سياسياَ وفاشلة ) هي!  
   عدلي نبيل

  .١٦٣م، ص ١٩٩٦/ ١١/ ٢، اليوم العالم جريدة

 آفتاب يار   
  ) السيد الخميني السيدة مصطفويمعلقاء صحفي (

  ثقفي خديجة السيدة اللقاء أجرى
  .، بالفارسية ٢٠٢ الواحد والتسعون، ص العدد پيام زن، مجلة

 القتحام مجلس النوابنسائيةحمالت : اليمن   
  المؤيد الوهاب عبد

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٢١ الوسط، جريدة



---------------------------------------٤٨٧  

  

 علم االجتماع المعاصرفي المرأة اغتراب   
   الساعاتيسامية

 االجتماعيـة قاهرة، المركز القومي للبحوث      ال القومية، االجتماعية المجلة
  .م١٩٧٧ الثالث، - األول االعداد من عشر،والجنائية، المجلد الرابع 

 ،دوبارهاهىگ نجامعه خانواده، زن   
  .، بالفارسية١٨ التاسع والثمانون، ص العدد پيام زن، مجلة
 المرأة اجتماع علم   

   رشوانأحمد الحميدحسين عبد . د
  .ص٢١١م، ١٩٩٨ الحديث،عي  الجامالمكتب

)    مؤلف . ا.  شناسى مدرن ج   جامعهدر  ) كار زن تمامى ندارد
  يپترورسل

   رابوتاميالش
  نياپوحسن : ترجمة
   .ش، بالفارسية .ه١٣٧٣، چاپخش، طهران

 دراسة سوسيولوجية تحليلية: المغرب والجنس في المرأة  
  الديالمي الصمد عبد

  .م١٩٨٥ة،  دار النشر المغربيالبيضاء، الدار



٤٨٨------------------------------   

 بين الثابت والمتغيرالحقوقي المرأة وضع   
ى، بيـروت، دار    األولـ  العمل النـسوي، الطبعـة       شؤون مركز   منشورات

  .ص ٨٣م، ١٩٩٧ = ه١٤١٨الثـقلين للطباعة والنشر والتوزيع، 

  

 إيران زىپآش   
   پروانه شهربانو
ش،  .ه١٣٧٧،  طهــران، منــشورات خــشاياروالثالثــون، الرابعــة الطبعــة

  .ص١٩٨
 سيمازىپ وشيرينى زىپآش   

   خليليانسيما
  .ص٢٨٦ش،  .ه١٣٧٥ى، طهران، منشورات مجرد، األول الطبعة
 هامة منزلية ارشادات   

   نصار ليلى
  .م١٩٨٦، دار الندوة للنشر، االسكندرية

 زن خانه داريك ياد داشتهاى از   
  )رحيمى افشار( گنجوى الهه

  .ص٤٩٦ش،  .ه١٣٧٦رات پارسا،  السابعة، منشوالطبعة



---------------------------------------٤٨٩  

 كارالمع التغذية أسرار   
   مراد ال حبيب كار

  .ص٣١٩م، ٢٠٠٥ أكاديميا، بيروت،
 ياء االغذيةألف   

   حكيم شحادةزينب
  سبححسني . د: تقديم

  .ص١٧٦ النوري، مكتبة منشورات دمشق،
 م١٩٨٧ -١٩٢٥ أميرة كامل  

  حسن عبد المنعم 
  .م١٩٩١مة للكتاب، القاهرة، الهيئة المصرية العا

 زاهايتپ  
   آليسونسونيا:  مجموعهسرپرست

  دزفولىرضوان : ترجمة
  ص٣٤ش،  .ه١٣٨٣ الرابعة، دار راضية، الطبعة
 رمزي شويريالشيف الطبخ مع تعلم   

  السلطات، المقبالت، سماكاأل
  شيونال انترنا أكاديميا

  .ص٨٣ مجلدات،م، ثالث ٢٠٠٥



٤٩٠------------------------------   

 ي رمزي شويرالشيف الطبخ مع تعلم  
  السلطات

  .ص٨٣م، ٢٠٠٥ للنشر والمعلومات، اكاديميا لبنان، -بيروت
 تقنيات تحضير الحلويات  

  جيني رايت، إريك تروي
  مركز التعريب والترجمة: ترجمة

ــة  ــالطبع ــوم،    األول ــة للعل ــدار العربي ــروت، ال م، ٢٠٠٤ = ه١٤٢٥ى، بي
  .ص٢١٥
 الشوكوالحلويات   

  كوهين وولف اليزابيت
   في أكاديمياريرالتحهيئة : ترجمة
  .ص٩٦م، ٢٠٠٢ لبنان، أكاديميا، -بيروت العربية، الطبعة
 للريجيم حلويات   

   فرانسكريستين
   في أكاديمياالتحريرهيئة : ترجمة
  .ص٩٦ للنشر والطباعة، اكاديميا لبنان، -بيروت

 من عشتار وسـيدة الحـب       ورؤىميثولوجيا  :  العاشق خطاب 
  المتنبي عاشقا إلى األول



---------------------------------------٤٩١  

  لجزائري امحمد
  .م١٩٩٦ دار الشروق، عمان،
 زىپ آموز آشخود  

  پور زمانى - جوحق
ــة ــ الطبع ــمى، األول ـــقافي،   ق ــدي الث ــصار المه ــز ان ش،  .ه١٣٧٦، مرك

  .ص٣٤٠
 خياطى دستور   

  برها لقا خانم ماه
   .ص، بالفارسية١٣٤ش،  .ه١٣٠٩ طهران،

 في فن التفصيل المسلمة المرأة دليل   
   الجنزوريعنايات

  .ص٨٠م، ١٩٨٧ القاهرة، مكتبة القرآن، ايداع الساعي، مكتبة ض،الريا
 سيدتيدليلك   

  .م. م.  للمطبوعات، شالشرقية الشركة منشورات
 الفرنأطباق.  سيدتيدليلك   

  .ص٤٠م، . م.  شللمطبوعات الشرقية الشركة
 الزيتيالطبق.  سيدتيدليلك   

  .ص٤٠م، . م.  شللمطبوعات الشرقية الشركة



٤٩٢------------------------------   

 المنزلتدبيرفي (دار  الربة (  
   سعد ملكة اآلنسة

  .م١٩١٥، التوفيقية مطبعة القاهرة،
 ،وسينما اسالم زنان  

  كالين دونمز گونول
  .ص، باالنجليزية٢٦٨ منشورات ريكتون بوكس، بريطانيا،ى، األول الطبعة
 هنرها تفاوت در اجراى نمايش:  در عملزنان  

   سنليكلورنس
  .ص، باالنجليزية٣٩٢نشورات جامعة نيوانگلند، ى، بريطانيا، ماألول الطبعة
 افطار الصائم. الرمضانية السفرة  

   الزهراء المغربيفاطمةالحاجة : اعداد
  .ص١٢٨م، ١٩٩٦ى، بيروت، دار الراتب الجامعية، األول الطبعة
 عامرة سفرة   

  خنافر زينب هاديا
  .ص٣٠٤م، ٢٠٠٦ الثانية، لبنان، الطبعة
 رنگگا هاى رنسفره   

  پرتوى . م
  .ص، بالفارسية٣٢٠ش،  .ه١٣٧٥ منشورات جلوه، ،يةثان الالطبعة



---------------------------------------٤٩٣  

 المرأة سينما   
   توفيقرؤوف
  .م١٩٩٩ العامة للكتاب، المصرية الهيئة القاهرة،

 خاص عن السينما العاريةوجزء المرأة سينما   
   توفيقرؤوف
  .م١٩٨٣ اليوسف، روزا القاهرة،

 يگ خاني هايشيرين  
   آليسونسونيا:  مجموعهسرپرست

  دزفولىرضوان : ترجمة
  .ص٣٤ش،  .ه١٣٨٣ الرابعة، دار راضية، الطبعة
 بمطبخك .. صحتك  

   أحمدسيد عزيز .  د-شارما . ش. س. د
  .ص١٨٧م، ٢٠٠٧ى، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، األول الطبعة
 والشفا بالهنا صحتين  

  مزوق نور وكمال مريم
  .ص٤٢٥م، ٢٠٠٤ دار الخيال للطباعة والنشر، ى، بيروت،األول الطبعة
 والخصائص الخليجية والسعوديةاالصيلة الحلويات العربية صواني   

   قبيعةوفاء
  .ص١٤٣ الجامعية، الراتب دار



٤٩٤------------------------------   

 ونماذج من االدب الشعبيالمرأة لدى الشعبي التراث  صورة  :
  رؤية سيكولوجية

  السيد عزيزة
 /٩الـسنة العاشـرة، العـدد الثالـث،     ، الكويـت،   االجتماعية العلوم   مجلة

  .م١٩٨٢
 القلبلمرضى الصحي الطبخ   

   ليناسجاكي
   ملصحسانمحمد : ترجمة
  .ص١٤٤م، ٢٠٠٤ لبنان، أكاديميا للنشر والطباعة، -بيروت العربية، الطبعة
 الدجاج الذهبي، الطبق  

  .ص٩٦م، . م.  للمطبوعات شالشرقية الشركة
 السمك الذهبي، الطبق  

  .ص٩٤م، . م.  شللمطبوعاتالشرقية  الشركة
 اللحوم الذهبي، الطبق  

  .ص٩٤م، . م.  شللمطبوعات الشرقية الشركة
 ،للطهيطريقة أسهل الطهي   

   رشيد نادية
  .ص٩٩م، ١٩٩٩ى، القاهرة، دار الشباب العربي، األول الطبعة



---------------------------------------٤٩٥  

 والد  المثالي لألالغذاء  
   ستانواييينپ. د

  الحلبينجالء : ترجمة
  .ص١٤٤م، ٢٠٠٣ لبنان، أكاديميا للنشر والطباعة، -العربية، بيروت الطبعة
 للوركا الدموي العرس  

   مجيد عبد الزهرة حسين
 رمـضان   - الرابـع والثالثـون، شـعبان        العـدد ،  )عمـان (  الثــقافية  المجلة

  .١٣٠م، ص ١٩٩٥) يناير(، كانون الثاني ه١٤١٥
 والفن فاطمة رشدي بين الحب   

  علي الجمبالطي
  .م١٩٧١قاهرة، مطبعة سعدي وشندي،ال
 االطباق تزيين فن  

  .ص١٥٨م، . م.  شللمطبوعات الشرقية الشركة
 ومختارات من الطبخ العربي والعالميالعراقي الطبخ فن   

   العزيز الربيعيعبدهيفاء : اعداد
  .ص١٣٠ واسط، دار
 على كيفية اعداد المآكل العربية واالفرنجيةيحتويوهو .  الطبخفن   

  الريس ناصيف ورجج
  .ص٩٣١م، ١٩٦٩ الثالثة، بيروت، مكتبة انطوان، الطبعة



٤٩٦------------------------------   

 المرأة والفن   
   فتحيشريفة

  . ص٨٠م، ١٩٧٩ المعارف، دار القاهرة،
 الحجاب وراء فنانات  

   كاملمجدي
  .م١٩٩٤، اإلعالم للنشر والراية مركز القاهرة،

 فوزية الهيشري  
  ناديا الجردي نويهض

  ١٦٩نساء من بالدي : في
  .م٢٠٠٠ى، بيروت، دار الحداثة، األولالطبعة 

 الحلويات الحديثة في الذهبي الكتاب   
  إبراهيم تادرس دولت

  ص٢٠٤ الحديث، العربي المركز
 فن الطهي الحديثفي الذهبي الكتاب   

  إبراهيم تادرس دولت
  ص٢٠٥ الحديث، العربي المركز القاهرة،

 ة تتعلمين الخياطوكيف تديرين بيتك كيف  
   رفعت محمد

  .ص١٨٣م، ١٩٧٧، المعرفة دار بيروت،



---------------------------------------٤٩٧  

 درباره زن وهنرهاى زيبافتارگ   
  بيانى ملك زاده بانو

   .ص، بالفارسية١٨ش،  .ه١٣٢٩ طهران،
 الجمالالجل..  شفاء لمسة   

  إفلين عون. د
  .ص١٢٤م، ٢٠٠٦ الثانية، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة
  الشرق والغربمائدة مارلين من  

  مارلين مطر
  .ص٤٣٩م، ٢٠٠٥ = ه ١٤٢٦ لبنان، الدار العربية للعلوم، -ى، بيروتاألولالطبعة 
 والحداثة بين الميثولوجيا المرأة   

   صبارخديجة
  .م١٩٩٩ البيضاء، افريقيا الشرق، الدار
 المسلمالمصور في انتاج المرأة   

   حسين إبراهيممحمود . د
  .ص٦٦لشرق،  انهضة مكتبة القاهرة،

 في رسوم الواسطيالمرأة   
  النعيمي عبد الفتاح ناهدة
  .ص٣٦م، ١٩٧٢ مؤسسة رمزي بغداد، التايمس،، مطبعة بغداد



٤٩٨------------------------------   

 اليدوي والعمل المرأة  
  زيد  أبو محمود
  .م١٩٧٩ والتنمية، المرأة دراسات مركز القاهرة،

 السينما المصريةفي والعنف المرأة   
   عثمان منال

  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٠ حواء، مجلة
 اعداد المائدة والوالئم فن األسرة في مرشد   

   حلويات - طهي- مخللالت- صلصات-سلطات
  أماني حسين : إعداد

  .ص١٩٢، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية
 ي يران اإلالمطبخ  

  هدى حسيني وزهراء انصاري : إعداد
   .ص٥١٤، ه ١٤١٤،، منشورات سعيد بن جبيرإيران -ى، قماألول الطبعة
 الشامي المطبخ   

   زيوار الجابي رهيدة
  ص ١١٩م، ١٩٨٩ =ه١٤١٠ى،دمشق، دار المعرفة، األول الطبعة
 مطبخ منال العالم  

  .ص١٧٧م، ٢٠١٠الطبعة الخامسة، 



---------------------------------------٤٩٩  

 اإلسالم في صدر العربي الجمال ملكتا   
   الجندي علي

 ٧٠م  ١٩٣٧ صحيفة دار العلوم، السنة الثالثة، العدد الثالث،فبراير         مجلة
  .٨٦م، ص١٩٣٧ الرابعة، العدد الثاني، اكتوبروالسنة
 في الشؤون المنزلية وكيفية تدبيرها يبحثكتاب  ( المنزل (  

  حسنين.  واآلنسة
   .م١٩١١ مطبعة رعمسيس، مصر،
 من المسرح الثوري قاكانع قرية نساء   

  .ص ٥٢م، ١٩٧٧، دار النشر األجنبية، كوريا
   والسينما الـذي عقدتـه      المرأةي ملتقى   ألّفت ف (ه  ينآبگنماي 

  )منظمة الثقافة النسوية بطهران
  فاطمة محبي، فاطمة علي عسكري: داداع

ش، جـزءان،    .ه١٣٧٩ى، طهران،منـشورات سـفير صـبح،        األولالطبعة  
  .ص،بالفارسية٤٠٢
 الشام والئم   

   .ص١١٨م، .م. الشرقية للمطبوعات شالشركة
 المسرح على المرأة هموم   

  عطية حسن
   .م١٩٨٢ شؤون عربية، تونس، جامعة الدول العربية،مجلة



٥٠٠------------------------------   

 نمونه ) پزى، شيرينى آرائى هسفر(پزى آشهنر  
  شمس شعبانى، مينا صدر .د: اعداد
  .ص، بالفارسية٤٩٦ش،  . ه١٣٧٥ى، منشورات حافظ نوين، األول الطبعة
 بانو آشپزى گل هنر  

   رودابه روانهپ بانو
  .ص٣٢٠، ه١٣٧٦، ليگنشورات  الثانية، طهران، مالطبعة
 درتمدن اسالمى خوشنويس خط وزنان هنر   

   عقيقى بخشايشىعذرا
  .ص٢٠٦ش، . ه١٣٧٥ى، تبريز، منشورات آذربايجان،األول الطبعة

  

 للمشاركة في سلك القضاء المرأة أمام الفرصة إتاحة   
   مهنا ماجدة
   .م١٩٩٨/ ٧/ ٢٢، األهرام جريدة

 قاضيا المرأةنظر قضية تنصيب .. ر يناي١٢   
   عبد العزيزنجوى
   .م١٩٩٨/ ١١/ ٤ الوفد، جريدة



---------------------------------------٥٠١  

 القضاء تولي في المرأة أحقية   
  الخير  أبو علي

   .م١٩٩٨/ ٦/ ١٩ الوفد، جريدة
 قاضية أن أصبح أرفض   

   عبد العزيز عبد الغني علية
   .م١٩٩٨/ ٥/ ٣٠، األخبار جريدة

 في السلك القضائي  العملمن المرأة على أشفق   
   .م١٩٩٨/ ٢٣/٥ أخبار اليوم، جريدة

 القاضية:  ومعان ألفاظ   
   صبري عبد اهللا إسماعيل

   .م١٩٩٨/ ٦/ ١٧، األهالي جريدة
 توقعي على ورقة بيضاء ال..  للمرأة تحذير   

   موسى مشيرة
   .م١٩٩٨/ ١٢/ ١، األهرام جريدة

  ضية وعملها كقا..  الفسيولوجي للمرأةالتركيب  
  محمد مبروك عبد العزيز. د

   .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٩ الجمهورية،جريدة
 بمحكمـة األسـرة وعـضوا فـي محـاكم         قاضيا المرأة تعيين 

  األحوال الشخصية 



٥٠٢------------------------------   

   عبد الحليم حنان
   .م١٩٩٨/ ٤/ ١٦  الجمهورية،جريدة

 في مجلس الشعب قاضيا المرأة تعيين   
   عبد الغفار محمد
   .م١٩٩٨/ ٥/ ٦ ،األخبار جريدة

 بين تراثنا الفكري والواقع المعاصرالقضاء المرأة تولي   
   علي عارف عارف
العــدد  ية العلميــة بماليزيــا،اإلســالم التجديــد، ماليزيــا، الجامعــة مجلــة

   .م٧/١٩٩٧الثاني، 
 القضاء، إجازة قانونية وحرمان فعلي منصب المرأة تولي   

   خيرفاطمة
  .م١٩٩٨ /٤/٣، األهالي جريدة

 والكفة الراجحة القضاء لمرأةا تولية   
   الغفار حامد هالل عبد

  .م١٩٩٨/ ١٦/١٠ ،األخبار جريدة
 للقضاء في حالة قدرتها على تحقيق العدالة المرأة والية جواز   

   نظمي سهيلة
   .م١٩٩٨/ ٧/ ١٧ ،األهرام جريدة



---------------------------------------٥٠٣  

 الكبرى والقضاء أو أن تكون وزيرة اإلمامة المرأة تولي حكم   
   أحمدحمد  الحاج ماألمين
   .ص٨٦،ه١٤١٠ى، جدة، دار المطبوعات الحديثة،األول الطبعة
 انتظار النيابةفي الحقوق خريجات !  

   عياد محمد
   .م١٩٩٨/ ٢٠/٩،األهرام جريدة

 بالقضاءالمرأة قضاة طنطا حول اشتغال نادي حادة في خالفات   
   العزيز هالل عبد

   .م١٩٩٨/ ٦/ ١٨، األخبار جريدة
 زنان داورى   

   حسين واثـقى راد محمد
  .ص، بالفارسية والعربية٨٨ قم، منشورات فقه،-ى األول الطبعة
 المرأةو والقضاء الدستور   

   عبد العزيز عبد الغني علية
   .م١٩٩٨ / ٢٤/٨، األهرام جريدة

 لمناصب القضاءالمرأة تولي شرعية   
   السعيد إبراهيمهشام . د

   .م١٩٩٦/ ١٠/ ١٦، األهرام جريدة



٥٠٤------------------------------   

 قاضية... المرأة حق هادةش!!  
   فاضل حسن علي

   .م١٩٩٨/ ٢٢/٦، األهرام جريدة
 وظيفة قاضية المرأة من تولي المانع: األزهر شيخ   

   رفعت عالء
   .م١٩٩٨/ ٤/٨، األخبار جريدة

 المصرية لمنصب القاضي المرأة تولي تناقش ألمانية صحيفة   
   حسان مازن

   .م٧/٨/١٩٩٨، األهرام جريدة
 والقضاءالمرأة( والحياة لمالع  (  

   عواطف عبد الجليل .د
   .م٣٠/٥/١٩٩٨ الجمهورية، جريدة

 القاضية من حقنا وهذه مؤهالتنا منصب : مصريتانفتاتان  ..  
   بركة فاطمة 

   .م١٩٩٨/ ٣٠/٥، األخبار جريدة
 العربيات في مصر القاضيات لقاء في   

   .م١٩٩٨/ ١٠/٥، األخبار جريدة
 ؟المصرية القاضية أين: تسألنلعرب  االقاضيات !  



---------------------------------------٥٠٥  

   زين الدين غادة
   .م١٩٩٨/ ١٠/٥، األخبار جريدة

 الشرعية في السياسة المرأة قضاء   
   الخالدي محمود

  .٦٩ص م،١٩٨٤/ ٤-١  والثاني،األول الباحث، السنة السادسة، العدد مجلة
 والرجل المرأة بين العمل وتقسيم القضاء   

   مجدي مرجان محمد
   .م١٩٩٨/ ٢٨/٥، األخبار دةجري
 المرأة وجهاد وحكومة قضاء   

   الحسين الحسيني الطهراني محمد
   .ص١٦٧م،١٩٩٣، دار المحجة البيضاء، بيروت

 ماجستيررسالة ( زن قضاوت(  
   مدنى شذى
 ية الرضـوية، اإلسـالم ى، مشهد، منـشورات جامعـة العلـوم     األول الطبعة

   .ص، بالفارسية١٨٨
 قاضية كوني ..  

   .م١٩٩٨/ ٢٠/٦، األخبار جريدة
 لوظيفة معاونات نيابة يتقدمن فتاة ٢١:  مرةألول   



٥٠٦------------------------------   

   عفيفي خديجة
   .م١٩٩٨/ ٢٠/٩، األخبار جريدة

 من القضاء المرأة أو شرعي يمنع دستوري يوجد مبرر ال   
   السعيد سناء

   .م١٩٩٨/ ٢٢/٦ األسبوع، جريدة
 قاضية المرأة تعيين الشعب يرفض مجلس   

   غالب ودمحم
   .م١٩٨٨ / ٢٦/٨ الوفد، جريدة

 والقضاء النيابة بين المرأة   
   شكري عبد الفتاح محمد
  .م١٩٩٨/ ١٠/٩، األخبار جريدة

 قضائيةلهيئةرئيسا .. المرأة !!  
   كاميليا محمد شكري الدكتورة

   .م١٩٩٨/ ١٧/٩ الوفد، جريدة
 قاضيا .. المرأة!!  

   شلش زكريا
   .م١٩٩٨/ ٢٩/٥، األخبار جريدة

 قاضية .. المرأة!!  



---------------------------------------٥٠٧  

   كاميليا محمد شكري .د
   .م١٩٩٨/ ٢٥/٦ الوفد، جريدة

 قاضية المرأة   
   .م١٩٩٩/ ٣/١، األهرام جريدة

 قاضيا ..  المصرية المرأة!  
   عبد الفتاح نرمين

   .م١٩٩٧/ ٢٦/٣، األهرام جريدة
 القضاء ووالية المرأة   

   بن حسين بن عبد اهللا الموجان أحمد
  .ص١٨٣م، ١٩٩٧  =ه١٤١٧ى، القاهرة،دار األعتصام، األول طبعةال
 لتولي السلطة المرأةأهلية : المرأة فقه حرجة في مسائل   

   مهدي شمس الدين محمد
  .م١٩٩٥، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت

 لوظائف القضاءالمرأة تولي موضوع على مالحظات   
   حسام النجارالقاضي أحمد

   .م١٩٩٨/ ٤/٧، ألخبارا جريدة
 قاضية.. المنصة على مناقشة!  

   .م١٩٩٨/ ٩/١، األهرام جريدة



٥٠٨------------------------------   

 القاضيةللمرأة .. نعم   
   سامية خضرالدكتورة

   .م١٩٩٨/ ٢١/٧، األهرام جريدة
 القاضية للمرأة..  والنعم   

   عبد اهللا الدكرمحمد
   .م١٩٩٨/ ٨/٦ الجمهورية، جريدة

 قضائيه وه زنان در قنقش   
   غمامى يدمج

   .، بالفارسية٦العدد العاشر، طهران، ص  حقوق زنان،مجلة
 ال تـصلح قاضـية احترامـا لشخـصيتها     المـرأة ..  نظر   وجهة 

  وأنوثتها .. وتكوينها 
   إبراهيم فريد

   .م١٩٩٨/ ٢٢/٥ الجمهورية،جريدة
 بالقضاء المرأة حول معوقات عمل القضاة عمل بنادي ورشة   

  ي  النمر وخالد ميررجاء
   .م١٩٩٨/ ٤/٥،األخبار جريدة

 على منصة القضاءالمرأة أن أرى أمنيتي:  العدلوزير   
   ميري خالد

  .م١٩٩٧/ ١/ ٧، األخبار جريدة



---------------------------------------٥٠٩  

 المهم حسن االنتقاء .. القاضية المرأة بمرحبا العدل وزير  
  حربي الجواد عبد

  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٥ الجمهورية، جريدة
 ياإلسالم الفقه في المرأة والية  

   أنورمحمدحافظ : اعداد
   ص٨١٣، ه١٤٢٠ى، الرياض، دار بلنسية للنشر والتوزيع، األول الطبعة
 القضاء؟مناصب المرأة تتولى هل   

   السعيد إبراهيمهشام . د
  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٣ الوفد، جريدة

 للقضاء؟المرأة تصلح هل   
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٢٥ االسبوع، جريدة

  

 واللغةالمرأة    
  عبد القادر القط . د

  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢٦، األهرام جريدة
 واللغةالمرأة    



٥١٠------------------------------   

   اهللا محمد الغذاميعبد
  .ص٢٤٥م، ١٩٩٧ الثانية، بيروت، المركز الثـقافي العربي، الطبعة

  

   النساء المسلمات في مجتمع الهند     : الجنس، القبحن المجتمع
  والهند المستعمرة

   گوپتا جارو
   .ص، باالنجليزية٤١٦ ،يو گرپالى، نيويورك، منشورات ألولا الطبعة
 حقوق النساء المسلمات في الهند: الجنس والمجتمع  

   نرين رنيدا
   .ص، باالنجليزية١٩٢ى، تورنتو،منشورات جامعة تورنتو، األول الطبعة
     تجربية دينيـة فـي الهنـد       : صوت النساء في مراسم الصوفية

  پاکستانو
   برني عباس شميم

ــة ــ الطبعـ ــساس،  األولـ ــة تكـ ــشورات جامعـ ص، ٢٤٠ى، تكساس،منـ
   .باالنجليزية
 الهنديةالساحة في النساء    

   .م١٩٧٦ دسجوبتا، نيودلهي، كلبانا
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 في الهندالشهيرات المسلمات النساء    
   الحسن الندوي محمود

م، ١٩٦٦، ينـاير  األول ثـقافة الهند، المجلـد الـسابع عـشر، العـدد            مجلة
  .٢٨ص

  

  ـة  الحقـوقللمـرأة فـي   االقتـصادية   والـسياسية و االجتماعي
  المجتمع اليمني

  سلطان ناجي . د
  .م١٩٨٠، العدد الرابع عشر، )بغداد( المؤرخ العربي مجلة
 الديمقراطية اليمن في تشريعات المرأة حقوق   

   الشميرينجيب
  . دار الهمداني للطباعة والنشرعدن،
 ةواالقتصادية  في التنمية    اليمنية المرأة دورتقريـر   االجتماعي ،

 العربيـة واللجنـة     المرأة للجنةالدورة الثانية عشرة     إلى   مقدم
  التحضيرية العربية للمؤتمر العالمي للمرأة 

   مشهور فاطمة
  .م١٩٨٢ والعمل والشباب، االجتماعية، ادارة الشؤون صنعاء
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 وزارة   الشخصية الـشرعية، الـيمن     االحوال قوانين   مجموعة ،
  العدل

   ديكسون موللر وريتشارد أنكر روث
  .م١٩٨٤ التجارية، األهرام مطابع القاهرة،

 والمقدرة على المناقشة األسرة:  صنعاءمحكمة   
   فيرتآنا

  عبد اهللا باخشوين : ترجمة
 االجتهـاد، بيـروت، دار االجتهـاد لالبحـاث والترجمـة والنــشر،      مجلـة 
  .م١٩٩٨ن، االربعو/ والثالثونالعدد التاسع 

 اجتماعية ميدانية بمدينة صنعاءدراسة:  اليمنية العاملةالمرأة   
   ديكسون موللر وريتشارد أنكر روث

  .م١٩٨١ الوزارة، صنعاء،
 العصر اليمنية وتحديات المرأة  

   من الباحثينمجموعة
  .م١٩٩٥ دار المدى، دمشق،

 اليمنية المرأة نضال من   
  يمقراطية  العام لنساء اليمن الداالتحاد

  .ص٨٠م، ١٩٧٥ منشورات االتحاد، عدن،



---------------------------------------٥١٣  

 التنمية في اليمن خطط في المرأة موقع   
   عبد القادر بافقيهأحمد عبد اهللا باشراحبيل ومحمد
 لغربـي آسـيا، العـدد الخـامس،         االجتماعيةواالقتصادية  ، اللجنة   بغداد

  .م١٩٨٥
 لنساء اليمنالعام االتحاد وثائق   

  اليمن الديمقراطية  العام لنساء االتحاد
  .ص٦٨م، ١٩٧٥ أكتوبر للطباعة، ١٤ مؤسسة عدن،
 القتحام مجلس النوابنسائيةحمالت : اليمن   

   الوهاب المؤيد عبد
  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٢١ الوسط، جريدة

  

 جولدا مائيراعترافات   
   مائيرجولدا
  عزيز عزمي: ترجمة

شر بالتعاون مع مركز الدراسات  مؤسسة دار التعاون للطبع والن القاهرة،
  .ص٣٦٢م، ١٩٧٩الصحفية، 
 دولة اليهود وأسرار اسرائيل تابن   
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   رجب محمد
  .م١٩٩٨ مكتبة مدبولي الصغير، الجيزة،

 عالمة حضارية المرأة: الثـقافي التهويد   
   فحص هاني
م، ١٩٨٦ الرابع،   - العرفان، المجلد الرابع والسبعون، العدد الثالث      مجلة

  . ٨٨ص
 مثاالالمرأة: الثـقافي الهويد   

   فحصهاني
  .ص٢٠٧م، ١٩٨٨ى، بيروت، دار االمالي، األول الطبعة
 في الواقع واالدبالمرأةوصورة : الثـقافي التهويد   

   فحصهاني
/ ٦ -٥ الثـاني،  -األول العرفان، المجلد الرابـع والـسبعون، العـدد      مجلة

  .٢٨م، ص ١٩٨٦/ ٢-١ = ه١٤٠٦
 في الكتاب المقدسةالمرأ عن الحديث   

   موريسأنيس
  .م١٩٩٢ دار الطباعة القومية، القاهرة،

 الخراج العربنعم:  اسرائيلمجندات   
   االصورخالد
  . االمة القطرية، المجلد الخامس، العدد التاسع واالربعونمجلة
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 ية والنظم اليهوديةاإلسالم الشريعة بين المرأة  
   ربيع آمال

  .م١٩٨٨
 وكرامة مفقودة ..  تاريخ اسودالصهيونية المرأة  

   علي حسن ديب
  .ص٢٩٦م، ١٩٩٥ = ه١٤١٥ الثـقافية، المكتبةى، بيروت، األول الطبعة
 الحالية التوراة في أسفار المرأة   

  .علي عبد اهللا الجباوي. د
 التوراة في المرأة  

   دبجإسماعيل
  .ص١٥٥م، ١٩٩٩ى، بيروت، الرواد، األول الطبعة
 اإلسالم في المرأةو..  اليهودية عةالشري في المرأة  

   سعيدفاطمة
  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٠، األخبار جريدة

 رسـالة  ( فـي الـشريعة اليهوديـة        وواجباتها وحقوقها   المرأة
  )ماجستير
   السعيد يوسفسوزان

  .م١٩٨٣ االداب، جامعة القاهرة، كلية
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 الماضي، الحاضر، المستقبل( اليهودية المرأة(  
   رينناتالي

  م منصورسها: ترجمة
  .ص١٨٠م، ١٩٨٧ العربية الثانية، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة
 فضائح التوراة وقبضة الحاخاماتبين اليهودية المرأة   

   علي حسنديب
ــة ــ الطبع ــدمات     األول ــع والخ ــشر والتوزي ــل للن ــشق، دار األوائ ى، دم

  .ص٣٥٢م، ٢٠٠٠الطباعية، 
 فلسطين المحتلة في اليهودية المرأة   

  وار قعاديب
  .ص٣٨٤م، ١٩٦٨ منشورات منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت،

 اليهوديةالشريعة في المرأة مركز   
   محمد عاشورالسيد

  .ص١٥١م، ١٩٧٤ دار االتحاد العربي، القاهرة،
 القانون الموسويوفي في القانون المرأة مركز   

   مل ريكجان
  سليم العقاد: ترجمة

  .ص١٢٨م، ١٩٢٦ المطبعة العصرية، القاهرة،
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 اسرائيل زن در مقام  
   تقى عسكرىمحمد

   .ص، بالفارسية٥٩ش،  .ه١٣٤٥ طهران،
 القديم العهد نساء   

  سيد سليمان عليان. د
  .ص٢٣٨م، ١٩٩٦ = ه١٤١٧ى، القاهرة، مكتبة مدبولي، األول الطبعة
 رسالة ماجستير( في اسرائيل اليهودية المرأة نشاط(  

   اهللا عياشعبد
  .ص٢٨٧م، ١٩٧٢ البحوث والدراسات العربية،  معهدالقاهرة،

 اليهوديةالمرأة المسلمة والمرأة في حياة نظرة   
   الحكيم عفاف
  .٩٨، ص ه١٣٩٨ المنطلق، العدد الثالث، رمضان مجلة

  

 العربيالذكوري في المجتمع المرأة أزمة   
   ياسينبوعلي
  .م١٩٩٢ دار الحوار، دمشق،
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 األسرة والمرأة كلةمش يعالج اإلسالم  
   عبدة الهنداوي محمد
، الـسنة الـسادسة والثالثـون،       )مكة المكرمة (ي  اإلسالم التضامن   مجلة

  .٥٧، ص ه١٤٠٢/ ٤العدد العاشر،
 والمنع غير مستحقمستحب غير االطالق   

  .م١٩٩٨/ ٩/ ٥، األخبار جريدة
 مع التأكيد على المـشاكل التـي تواجـه         (يةاإلسالم االقليات

سـرة   بالنـسبة لأل   ودورهـا  المسلمة في تلك االقليات      ةالمرأ
  )وتطوير المجتمع

  .)ماليزيا( المسلمة في التنمية المرأةمؤتمر دور :  مقدم فيبحث
 زنىگ زندبحرانهاى   

  ايزدى. د
  .بالفارسية

 زنانىگبرد   
   ميلاستوارت

  فتح اهللا واال: ترجمة
   .ص، بالفارسية٤٢ش،  .ه١٣٢٧ طهران،

 العربية في نهاية القرن العشرينالمرأة تواجهلتي  االتحديات   
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   السعداوينوال
  .م١٩٨٨ العربية، المرأة منشورات تضامن القاهرة،

 المرأة كطريق لعالج مشاكل األسرة طبيب مفهوم تطوير   
  .م١٩٩٨/ ٦/ ٣، األهالي جريدة

 علـى أنهـا     المـرأة  تـصور    اإلعـالم  وسـائل :  تكشف تقارير 
   المشكلة السكانية مستهلكة ومسؤولة عن

   منيرحازم
  .م١٩٩٧/ ٢/ ٢٦، األهالي جريدة

 حتى اصـبح مليـونيرا      زوجها بجوار   وقفت : االخالص جزاء 
  !فطلقها غيابياً

   ميريخالد
  .م١٩٩٨/ ٧/ ٢١، األخبار جريدة

 ثرواتنـا   باسلوب علمي  المرأة مشاكل   لحل ايجابية   خطوات 
   لالجيال الناشئة الثـقافيةرصيد

   راهيمإب مجيدة
  .م١٩٩٧/ ١/ ٩، األخبار جريدة

 وتحديات القرن الحادي والعشرينالعربية المرأة حول   
   مقصود هالة
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 المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الـسنة       مجلة
  .م١٩٩٥يناير/  المائة وواحد وتسعون، كانون الثانيالعددالسابعة عشر، 

 محو كليه اشكال   ( نامه    هاى فقهي در خصوص عهد     اهگديد
  ) عليه زنانتبعيض
   قديرمحسن
  مركز القوة القضائية للتحقيق الفقهي: اعداد
   .ص، بالفارسية٢٧٢ى، قم، األول الطبعة
 أمام المحاكمالمرأة المعاناة عن رفع !  

   المالأحمد
  .م١٩٩٨/ ٦/ ٩، األخبار جريدة

 ،عيـت   اى اشكار، در حاشيه قانون ممنو      مبارزه نماد   روسرى
  اشتغال بانوان در ألمان

   صفاوردى سوسن
  .، بالفارسية١٧ پيام زن، العدد السادس والتسعون، صمجلة
 تبـسيط  : اللجنـة القوميـة للمـراة   اجتمـاع  مبارك في    سوزان 

  مطلب جماهيري..  في االحوال الشخصية التقاضياجراءات 
   محرمنجوان
  .م١٩٩٩/ ١/ ١١ الجمهورية، جريدة
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 المرأةة شاقة للغاية امام المهم: الشاذلي   
  .م١٩٩٨/ ٦/ ٣، األهرام جريدة

 فتيات النوبةيطارد العنوسة شبح   
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٤ االسبوع، جريدة

 وكيفية التغلب عليها االخوات في طريق عقبات   
   بن محمد الشريفعصام

  .م١٩٩٨ للطبع والنشر والتوزيع، يمان دار اإلاالسكندرية،
 في وطنهاأةالمر ما ال تكرم عند   

   شفيقأمينة
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٥ الجمهورية، جريدة

 العنوسه  
   عبد ربهنبيه

 = ه١٤٠٦، الــسنة الحاديــة عــشر، العــدد الــسابع،  اإلســالم منــار مجلــة
  .١١٠م، ص ١٩٨٦
 أنثوية مسألة العنوسة  

   صابركارين
  .م١٩٩٦ى، دمشق، دار المدى، األول الطبعة
 كدة والوافدة التقاليد الرابين المرأة قضايا  
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   الغزالي محمد
  .م١٩٩٠ دار الشروق، القاهرة،

 لمن؟ الزوجة مرتب تبحث عن حل قضية!  
   حافظ نبيلة

  .م١٩٩٩/ ٣/ ٦ حواء، جريدة
 من التقاليد المرأة قضية   

ظبي، دولة االمارات العربيـة المتحـدة،    أبو  االتحاد االسبوعي، جريدة
  .م١٩٨٤فبراير 
 في عصر المساواةمرأةال حرية حديدي على قيد   

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢٢، األخبار جريدة
 النساء؟الدجالون يجذب لماذا   

   السباعياقبال
  .م١٩٩٩/ ٣/ ٨ روز اليوسف، جريدة

 لكم نعد جواري لم   
   خليفة سحر

  .م١٩٨٨ دار االداب، بيروت،
 حللها المرأة متاعب   

   سلطانمحمود
  .م١٩٩٦ داراخبار اليوم، القاهرة،
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 ترفض طلب ادراج اسم زوجة فـي        االداريالقضاء   محكمة 
  قوائم الممنوعين من السفر

  .م١٩٩٨/ ٩/ ٥، األخبار جريدة
 العصرومعطياتبين التقاليد  .. المرأة !!  

  حسن عالم . د
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٦، األهرام جريدة

 التخلف االجتماعي ومتطلبـات الحيـاة       مشكالت بين   المرأة 
  اعية جنسية رؤية ثقافية اجتم: الجديدة

   السيد جاسم عزيز
  .م١٩٨٠ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،

 العائلية باالعباء تتمتع المرأة   
   فوازفؤاد

  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٢، األخبار جريدة
 مشاكلها تحل المرأة   

   زيدانليلى
  .ص٥٥م، ١٩٥٩ الثانية، بغداد، مطبعة النجاح، الطبعة
 لعالمي االنخاسة في سوق المرأة  

   معبر القحطانيأحمد محمد
  .ص٤٠، ه١٤٠٧ الثانية، جدة، مكتبة الوفاء، الطبعة
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 للبيت لن تعود المرأة  
   شفيقأمينة

  .م١٩٨٧ دار الثـقافةالجديدة، القاهرة،
 الرجللعبة ليست المرأة   

   موسى سالمة
  .ص١٤٢م، ١٩٦٤ دار الفكر العربي، القاهرة،

  ـ  المـسلمة والمعوقـات   المـرأة  تواجههـا فـي الــدعوة   يالت
  ية اإلسالم

  ية اإلسالمالمؤتمر الحادي عشر لمجمع البحوث : في
   علي خليل رسمية

  .م١٩٨٩ القاهرة،
 والفراغالمرأة   

م، ١٩٨٣ الخليج، العدد الف واربعمائة وسبعة وخمسون، ابريل جريدة
  .االمارات
 والقهر االجتماعيالمرأة   

  اليز) بولدنج(
  لنجارحسين فوزي ا: ترجمة
   .٩٤،م١٢/١٩٧٩-١٠، ٢٧، العدد االجتماعية الدولية للعلوم المجلة
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 وتحديات المستقبلالماضي ومشكالت المرأة   
   سليم حمود رفيقة

  .م١٩٩٦ دار االمين، القاهرة،
 زنىگزند بحرانى مراحل   

  سيروس ايزدى. د
  . شركت سهامى چهرنشوراتش، م .ه١٣٥٠ طهران،

 الشهرية المرأة مشاكل   
   كالرك جون

  الدكتورة ليلى محمد الزلباني: ترجمة
  ص٥١م، ١٩٨٣ = ه١٤٠٣ الثانية، بيروت، دار الشروق، الطبعة
 في الماضي والحاضر والمستقبلالمسلمة المرأة مشاكل   

  محمد مورو . د
   .الروضة

 اصفهاندهات زنان مشكالت   
   تفضلى مسعوده

   .ش، بالفارسية .ه١٣٤٨ اصفهان،
 المسلمة المرأةي طريق  فمشكالت   

   محمد الجملإبراهيم
  .ص١٨٤م، ١٩٨٤ البشير للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،
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 التعلم والعمل في العربية المرأة مشكالت   
   حمود حسن

  .ص١١٢م، ١٩٨٢ المنظمة العربية للتربية، تونس،
 البالد العربية في المرأة مشكالت   

   عبد اهللا محيإبراهيم
  .ص٧٧م، ١٩٥٨طبعة الرابطة، ، مبغداد
 المعاصرة وحلها في ضوء الكتـاب       المسلمة المرأة مشكالت 

  )رسالة دكتوراه(والسنة 
   نواب مرزةمكية
  .ه١٤٠٥ية بمكة المكرمة، اإلسالم الشريعة والدراسات كلية
 القصة في العراقوكاتبات المرأة مشكالت   

   محمد طالبعمر
  .ص٤٩م، ١٩٧٨اق، ، االتحاد العام لنساء العربغداد
 نسائية مشكالت   

   رشيد العويد محمد
 = ه١٤١٩ الثانية، بيروت، دار ابن حـزم للطباعـة والنـشر والتوزيـع،       الطبعة

  .ص١٨٢م، ١٩٩٨
 منهااإلسالموموقف ..  العنوسة مشكلة   
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   عبد التوابمرفت
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١١، األهرام جريدة

 وحدها٢٩١ المادة ليست المشكلة!  
  ن سالمة  المحسعبد

  .م١٩٩٩/ ٥/ ٣، األهرام جريدة
 التاريخيالعامل : المرأة مشكلة   

   الدين السباعيبدر
  .م١٩٨٥ دار الجماهير الشعبية، دمشق،

 العربية البالد في المرأة مشكلة   
   عبد اهللا محييإبراهيم
  .م١٩٥٨ القاهرة،

 اإلسالم وعالجها في ضوء المرأة الرجل وبين المساواة مشكلة   
   القاضي يعل

/ ٦ي، المجلد الخامس والعشرون، العدد التاسـع،        اإلسالم البعث   مجلة
  .٣٩، ص ه١٤١١
 النسائية المشكلة   

   محمد فخر الدين فؤاد
  .ص٥٠م، ١٩٥٦ مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،
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 بعدم المساواةالروسيات مطالبات   
ــة،  مجلــة ــسنة الثالث ــد الثالــث، ال ــة، المجل  العــدد التاســع  االمــة القطري
  .٥٤ صوالعشرون، 
 المسلمة المرأة تواجه ومشكالت معضالت   

   الحليم محمد قنبسعبد
  .ص١٤٨م، ١٩٨٦ دار االلباب، دمشق،

 والمفترى عليها..  المفترية الممرضة!  
   البندارياهداف
  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٥، األهرام جريدة

 يتحطمن حين النساء  
   عبد الصبورصالح

  .ص١٥٦م، ١٩٧٣ العربي،  دار الوطنبيروت،
 فاضالت نساء   

   شاهين مي
  .م١٩٩٧/ ٢/ ٢٦، األخبار جريدة

 أسرعنمسؤوالت  .. نساء !!  
   كاميليا محمد شكريالدكتورة

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٩ الوفد، جريدة
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 سوق الرقيق سنوياًفي امرأة مليون نصف !  
  .م١٩٩٧/ ١٠/ ١، األهرام جريدة

 به  إيرانمهورى اسالمى    حقوق الحاق ج   بررسى:  الحاق نقد 
  كنوانسيون رفع تبعيض از زنان

   اهللا سجاد منشلطف
   .ص، بالفارسية٢٤٧ى، قم، مؤسسة االمام الخميني للتعليم والتحقيق، األول الطبعة
 المرأة عقل نقد   

  سنة أبو منى
  .ص١٣٦ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،

 عيض عليه زنان  كليه اشكال تبرفع كنوانسيون نقد  
   عال سوند فريبا

  حميده انصارى:  الفنياالشراف
   .ص، بالفارسية١٨١ى، قم، مركز ادارة الحوزة العلمية، األول الطبعة
 العربية المرأة من مشاكل نموذج   

   جودت الدليمي نزيهة
  .ص٩٦م، ١٩٥٨ المطبعة العصرية، تونس،

 المـرأة  بمشاكل   كبير اهتمامنا : في ألمانيا  المرأة شؤون   وزيرة 
  ومساعدتها في صناعة القرار 
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   عبد الغفارعائشة
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٤، األهرام جريدة

 المرأة عند الوقت   
   محمد المطوعجاسم
  .ص١١٢، ه١٤١٤ى، الكويت، مؤسسة الكلمة، األول الطبعة
 داعية هموم   

   الغزاليمحمد
  .م١٩٨٣، دار الحرمين للنشر، الدوحة

 بين العمل والثرثرة : العربية المرأة هموم  
   االسخريوطيسمير
 مستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحـدة العربيـة، الـسنة            مجلة

  .م١٩٧٨ /٩، لثالثاى، العدد األول
 ومشكالتهاالمسلمة المرأة هموم   

 االمة القطرية، المجلد الخامس، السنة الخامسة، العدد الخـامس          مجلة
  .٧٦ صوالخمسون، 
 بطاقة الرقم القوميتجنبن..  نساء مصر يا !!  

   مصطفى البرادعيمحمد
  .م١٩٩٧/ ٦/ ٢١، األهرام جريدة
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 من دون تاريخهاالمرأة مشكلة فهم يستحيل   
   إبراهيم أحمد فاطمة
  .م١٩٩٦/ ٩/ ٢٣ الحياة، جريدة

  

 المرأة حول ونظريات حديثة آراء   
   جمال الدين وشحادة الخورينجيب
  .ى، القاهرة، نشر وطبع المكتبة الكبرىولاأل الطبعة
 بايد يك زن بداند هچآن   

   اهللا محمدى نيا اسد
 العلمي الثــقافي،   السادسة، قم، مركز مسجد صاحب الزمان   الطبعة

   .ص، بالفارسية٤٦١ش،  .ه١٣٧٧ورامين، 
 زنان برترند؟از به راستى مردان آيا   

   هوتكورين
  محمود بهزاد : ترجمة
   .ش، بالفارسية .ه١٣٦١شورات رودكي،  منطهران،

 في تحقيق االمن الغذائيالمرأة دور ابراز   
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   النقاديسيلفيا
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٩، األهرام جريدة

 االتباع   
  .٩٣ ص، ٣٩ االمة القطرية، المجلد الرابع، السنة الرابعة، العدد مجلة
 الجارات بين وذكريات أحاديث   

   حسان الحلو ام
  .٦٢ ص، ٤٤طرية، المجلد الرابع، السنة الرابعة، العدد  االمة القمجلة
 النساء من احترس!  

  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢١ الوفد، جريدة
 الهاتفأدب   

  زيد  أبو  بن عبد اهللابكر
  .ص٣٩، ه١٤١٦ى، الرياض، دار العاصمة، األول الطبعة
 زن ارزش   

   كريميمژگان
ي، اإلسـالم  إلعـالم اى، طهران، المعاونيـة الثــقافيةلمنظمة       األول الطبعة

   .ص، بالفارسية٣٦
 المرأة ورحلة طويلة من اجل قضايا ووزيرتينا االرقام   

   السيدهالة
  .م١٩٩٧/ ٧/ ١١، األهرام جريدة
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 من أسرارالمرأة في عالم عما الستار إزاحة   
   شمس الدين شريف
  .ص٢٠٧ى، األول الطبعة
 شعار وهدف المرحلة المقبلة المرأة طاقات استثمار   

   مباركسوزان
  .م١٩٩٧/ ١/ ٩، األهرام جريدة

 النساءسرارأ   
  جالينوس

 النساءسرارأ   
   گرگانىرستم
 النساءسرارأ   

   فريد محمود كامل
  .ص٩٤م، ١٩٢٥ مطبعة الترقي، القاهرة،

 وحرامعار النساء شرافإ   
   االبراشيوائل
  .م١٩٩٦/ ٦/ ١٧ روز اليوسف، مجلة
 النساءصنافأ   

   علي سينا بوأ
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   ترجمة له بالفارسية في الحاشيةمع
  ضمن مجموعة: في

  .مكتبة جامعة طهران: ، فيمخطوط
 المرشدات حركة أصول   

   محمد فتحيعفاف
  .م١٩٩٨ دار المعارف، القاهرة،

 بالعام الدولي للمرأة احتفالنا على برامج اضواء   
 النــسائي العربــي الليبــي العــام، طــرابلس، منــشورات االتحــاد االتحــاد

  .ص٧م، ١٩٧٥لنسائي الليبي، ا
 ١( متأخرة اعترافات(  

   بن عبد العزيز المسند محمد
  .ص٦٩، ه١٤١١ى، الرياض، دار الراية، األول الطبعة
 ٢( متأخرة اعترافات(  

   بن عبد العزيز المسند محمد
  .ص٩٥، ه١٤١٢ى، الرياض، دار الراية، األول الطبعة
 الحديث في العالم القديم والمرأة عجائب غربأ  

   صديق عبد الفتاحسيد
  .م١٩٨٨ دمشق، دار الكتاب العربي، -سوريا
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أغلى من الآللىء والجواهر والذهب   
  ميسر بنت ياسين

  .ص١٠٤، ه١٤١٢ى، دار ابن خزيمة، األولالطبعة 
 المرأة غار لرأس إكليل   

   نقوال بازجرجي
  . مطبعة القديس جاورجيوسبيروت،

 المرأةعام : ١٩٩٧  
  طيني القشخالد
  .م١٩٩٨/ ١/ ١، األوسط الشرق مجلة
 زن اصيل وازادوىگال   

   تقى حشمت الواعظينمحمد
   .ص، بالفارسية٦٠٣ السابعة، قم، منشورات مدرسة االيراواني العلمية، الطبعة
 وحالتها المرأة الدنيا او ام   

   الشهيدي أحمد علي
  .ص١١٠، ه١٣٢٧ مطبعة التمدن، القاهرة،

 في السنوات المقبلة المرأةقضية . . الحيوي ماناأل   
   الجنديسوسن
  .م١٩٩٩/ ٤/ ١٦، األهرام جريدة
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 أفعى تحاور امرأة   
   طه الصافيعلوي

  .م١٩٩٠، دار الصافي للثـقافة والنشر، السعودية
 شفيقدرية:  مختلفةامرأة   

   نلسونسينثيا
   سالم أحمدنهاد : ترجمة

  .م١٩٩٩ المجلس االعلى للثـقافة، القاهرة،
 والنساءأنا   

   بهجت أحمد
  .م١٩٩٧/ ٧/ ٣، األهرام جريدة

 االنثى   
   محمد كمالأحمد

  .ص٢١٩م، ١٩٦٦ دار الجيل للطباعة، القاهرة،
 البلوغ حتى شهر العسلمنذ حياتها - االنثى   

   الفتاح الفحاحد عبخديجة
   مراهقة، زوجة، ام، ارملةفتاة،

  .ص١٥٩م، ١٩٧٢، المكتبة الشعبية، القاهرة
 مناورة في االنثى   
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   جاللمحمد
  .م١٩٧٠ دار الهنا للطباعة، القاهرة،

 او االنثى هي االصل. االفضل هي االنثى  
   سعداوينوال

  .م١٩٧٧، مكتبة مدبولي، القاهرة
 والحداثة الجسد أنثربولوجيا   

   لوبروتوندافيد
  محمد عرب صاصيال : ترجمة

  .م١٩٩٣لتوزيع،  المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر وابيروت،
 المرأة أو الثاني االنسان   

   محمود العقاد عباس
  .م١٩١٢ القاهرة،

 ال أنثى انسانة   
   البجالت عقيلة
  .م١٩٦١، العدد الثامن، اإلسالم لواء مجلة
 اختاه حياتك يا انها   

   الحومانيبلقيس
  .ص٢٠٢ مطابع الخليج، الدوحة،
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 امرأة مشاعرأن تجرح  .. إياك!!..  
   سعيد فاطمة
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١١، األخبار جريدة

 المرأة كمال أين   
   محمد حسن القبيسيالشيخ
  .ص١٣٦ + ١١٢م، ١٩٨٢ = ه١٤٠٢ الرابعة، بيروت، الطبعة
 ٩٧ المرأة بانوراما  

  .م١٩٩٧/ ١٢/ ١٩، األهرام جريدة
 ال بالمراسيمبالتعاليم   

   هويديفهمي
  .م١٩٩٦/ ٦/ ٢٥، األهرام جريدة

 زنشخصيتياد  أبعبررسى   
ى، طهران، مكتب تحديد ضوابط التعيـين االداريـة التـابع           األول الطبعة

  .ص، بالفارسية ٢٤٩ش،  .ه١٣٦٩ الوطنية، والتعيينلمنظمة االدارة 
 زن واالى كرامت بررسى   

ى، طهران، مكتب تحديد ضوابط التعيـين االداريـة التـابع           األول الطبعة
   .ص، بالفارسية٢٢١ش،  .ه١٣٦٩  الوطنية،والتعيينلمنظمة االدارة 

 حواءبنات   
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   إبراهيم مبارك
  .م١٩٥٠ دار الفكر العربي، القاهرة،

 حواءبنات   
   ثابت محمد

  .ص٢٨٨م، ١٩٥٠ دار الفكر العربي، القاهرة،
 األرضو السماء بين  

   سميرراندا
  .م١٩٩٦/ ٧/ ٢٤، األهالي جريدة

 دولة ١٧ في العربية المرأة تجارب  
  الحليم  عبد محمد
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٦ ،األهرام جريدة

 المرأة عن حالة اجتماعية مؤشرات تجميع   
   دايجيني

  .م١٩٨٨، منظمة االمم المتحدة، نيويورك
 المرأة ترويض   

  سامي محمود. د
  . المركز العربي للنشر والتوزيعالقاهرة،

 محمـد بـن سـيرين    عالماال كالم االئمة    منحالم   األ تفسير - 
   المرأةبن حجر ويليه تفسير احالم  ا-البخاري
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   عبد العال الطهطاويأحمدالشيخ علي : اعداد
 الثانيـة، بيـروت، منـشورات محمـد علـي بيـضون، دار الكتـب        الطبعـة 

  . ص٨٧، ه١٤٢٦= م ٢٠٠٥العالمية، 
 المرأة تقويم   

  خليل زينية
  .م١٩٢٧االسكندرية، مطبعة جريدة البصير، 

 م١٩٨٥ -١٩٧٥ المرأة لعشرية تقييم  
   والمعلومات البحوث
  .م١٩٨٥ الوزارة، تونس،

 المؤمنات تنوير   
   السالم ياسين عبد

  . طنطا، جزءان-ى، مصر، دار البشير للثـقافة والعلوم األول الطبعة
 المرأة حول وشبهة سؤاالً ثالثون   

  ) دام ظله(شؤون الثـقافةوالتعليم في مكتب االمام الخامنئي : اعداد
م، ٢٠٠٥ = ه١٤٢٦ى، بيروت، دار الوالء للطباعة والنـشر،        األول الطبعة

  .ص٢٤٤
 معناامرأة مليون ثمانون   

   افالطون انجي
  .ص٥٦م، ١٩٤٨ مطبعة مصر، القاهرة،
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 النساءثورة   
   الودود يوسفعبد

  .ص١٥٨، ه١٣٩٧ دار السالم، حلب،
 األنثويالجسد   

   عائشة بلعربياشراف
  .م١٩٩٠، الدار البيضاء، الفنك
 وكمال زنجمال   

  ىإبراهيم اهللا رحمت
   .ص، بالفارسية١٩٢ى، قم، منشورات طليعة نور، األول الطبعة
 االخرالجنس   

   دي بوفوارسيمون
   أحمدمحمد علي : ترجمة

  .ص١٤٤م، ١٩٧٣ المكتبة الشعبية، القاهرة،
 الرشيقالجنس   

   يوسفمحمود
  .م١٩٤٢ مطبعة الحرية، القاهرة،

 الحادث   
  .٤٦ ص، ٢٨ القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العدد  االمةمجلة
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 والعشق والوجود المرأة في تأمالت والفناء الحب   
   حربعلي

  .ص١٦٠م، ١٩٩٠ = ه١٤١١ى، بيروت، دار المناهل، األول الطبعة
 المرأة حول حديث   

   محمد صالح الحسينيالشهيد
  .١١٩، ص ه١٤٠٤ /٢ ،١ى، العدد السادس، األول التوحيد، السنة مجلة
 المادة حضارة   

لـسنة الثالثـة، العـدد الثالثـون،      االمـة القطريـة، المجلـد الثالـث، ا     مجلة
  .٨٤ص
 ذلك اللغزالمرأة من كتاب مختارات الرمز حل   

   العقاد عباس
 بيروت، المكتبة المكية ودار ابن حزم،    -ى، مكة المكرمة  األول الطبعة

  .ص٩٦م، ١٩٩٦ = ه١٤١٦
 درس عقل النساءفيجيال  األحلقات   

   طنطاوي وجرجس باليوسمحمد
  .ص١٠٤م، ١٩٣٢ مطبعة المقـتطف، القاهرة،

 امروز حواء   
   حداد نيكال
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  محمود عرفان شيرازى: ترجمة
   .ص، بالفارسية٢٠٠ش،  .ه١٣٠٥ طهران،

 المرأة حول حوار   
   المدرسيهادي
  .ص٦٤ م،١٩٧٩ = ه١٣٩٩ الثانية، بيروت، دار التعارف، الطبعة
 االبدي ذلك اللغز حواء  

   الكياليسامي
 عن الحماةحوار   

   لحامحنان
 االمة القطرية، المجلـد الـسادس، الـسنة الـسادسة، العـدد الثـاني             مجلة

  .٦٢ صوالستون، 
 مع عائدة حوار   

  حنان عطية : اعداد
 = ه١٤١٥ى، الشارقة وبيروت، دار العلوم ودار ابن حـزم،          األول الطبعة

  .ص٤٣م، ١٩٩٥
 هادفحوار   

   الدين خالدبهاء
ــة ــع    مجل ــدد الراب ــة، الع ــسنة الثالث ــث، ال ــد الثال ــة، المجل ــة القطري  االم

  .٩٠ صوالثالثون، 



٥٤٤------------------------------   

 المرأة حول   
   جمال الدين نجيب

  .ص٦٥٧ المكتبة الكبرى، القاهرة،
 والمطبخ .. المرأة عقل امرأة الحياة  

  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٠ بركة، مجلة حواء، اقبال
 الطيبة  الحياة  

، السنة الخامـسة، العـدد الثـامن    )بيروت (المرأة خاص في شؤون   عدد
   .ه١٤٢٦= م٢٠٠٥عشر، خريف 

 الكبيرالخرق   
، ٥٠ االمـة القطريــة، المجلـد الخـامس، الــسنة الخامـسة، العــدد     مجلـة 

  .٥٤ص
 األنوثة خصائص   

   سالمة جبرمحمد
  .ص٤٧، ه١٤٠٨ية، اإلسالم الثانية، الكويت، مكتبة المنار الطبعة
 أنت بعدهاثم أوالً والدتك خطأ الخطأ   

  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٢ حواء، مجلة
 يتهددنا خطر   

  .٦٦ ص، ٢٦ االمة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العدد مجلة



---------------------------------------٥٤٥  

 والرجلالمرأة في آالف قول خمسة   
   شيخاني سمير

  .ص٢٤٨م، ١٩٩٢ الثانية، بيروت، دار الجيل، الطبعة
 في ميزان العقلالمرأةأخطر قضايا : مشكلةالً لخمسين  حخمسون   

   حمزةكاريمان
  .م١٩٨١ دار االعتصام، القاهرة،

 للمرأة األول الدرس   
   جريجوريوساألنبا

  .م١٩٧٣ مكتبة المحبة، القاهرة،
 ًدراسة نفسية اجتماعية جنسية : المرأة عن دفاعا  

   عوض خميسمحمد
  .م١٩٨٥  العربي للنشر والتوزيع،القاهرة،

 زنان دوم مسائل دفتر  
   عالئى طالقانىاعظم
  .ه١٣٧٠ص، ١٨٢ى، مطبعة واژه، طهـران، ناشـر مؤلـف،       األول الطبعة

   .ش، بالفارسية
 السوق على عتبة دمعة  

   عبد الرحمن آمال
  .ص٢٣، ه١٤١٥، هيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جدة



٥٤٦------------------------------   

 المرأة دليلة  الذكي  
  برنارد شو

  عمر مكاوي.  د:ترجمة
   . والثانياألول، الجزء القاهرة، دار القلم

 اللطيف الجنس دنيا  
   ثابت محمد

  .ص٢٣١م، ١٩٤٧ مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة،
 المرأة دنيا   

   محمد فضل اهللا السيد
م، . م.  الرابعة، بيروت، دار المالك للطباعة والنشر والتوزيـع ش  الطبعة

  .ص٣٥٥م، ١٩٩٨ = ه١٤١٨
 المرأة دنيا   

   مسعود محمود
  ٠م١٩٥١ شركة التوزيع المصرية، القاهرة،

 أروع ما حوته كتب التـراث  :  أن يدخلها أراد لمن   المرأة دنيا
  من أقاصيص تبرز سماتها وتصور حياتها

   سليم إبراهيم محمد
  .م١٩٨٨ مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة،



---------------------------------------٥٤٧  

 لم يكتملدور   
   البطريقحمدأ

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٣٠، األهرام جريدة
 المرأة دور   

   حمديوفيقة
  .م١٩٧٥ دمشق،

 في عالمنا المعاصرالمرأة دور   
   نزيهة الدليمي، زكية خليفة،بشرى برتو

  .م١٩١٨بغداد، 
 حواء في الجامعة ذكريات   

   السعيدأمينة
  .م١٩٥١ الهالل، القاهرة، دار الهالل، يناير مجلة
 بانوانراهنماى   

   عبد الرحمن سيف آزاد شيخ
  .ش، بالفارسية .ه١٣٣٠ طهران،

 ولكنالمرأة ِراس الرجل   
   عزيز خليل مرقص

  .م١٩٩٣ كنيسة القديسة العذراء والشهيدة دميانة المعلقة، القاهرة،



٥٤٨------------------------------   

 المرأة الضياف في أبي بن أحمد رسالة  
   الشنوفيالمنصف

  .٤٩م، ص ١٩٦٨، ٥لعدد مجلة حوليات الجامعة التونسية، ا) مخطوط(
 حواء إلى رسالة  

   رشيد العويد محمد
  ..ص١٠٧م، ١٩٨٣ = ه١٤٠٣، الكويت

 المرأة رسالة   
   شنننادرة
  .٣٣٦، ص ه١٣٨١، ٤ المسلمون، العدد مجلة
 من قارىءرسالة   

   طلبة محمودمحمد
  .٩٢ ص ،٣٣ االمة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العدد مجلة
 وإليها..  منها رسالة  

   الشعراويالشيخ
  م١٩٩٨/ ٣/ ٢٠، األخبار جريدة

 النساءكل  إلى رسائل  
   حسان ام

  . عمان، دمشق، مؤسسة الرسالة ودار البشيربيروت،



---------------------------------------٥٤٩  

 اليها رسائلي   
   قفة حيدر
  .ص١٢٢، ه١٤٠٥ى، االردن، دار الضياء، األول الطبعة
 المرأة والعظماء في الفالسفة أقوال روائع   

   صديق عبد الفتاحسيد
  .م١٩٨١ مكتبة مدبولي، القاهرة،

 إن النساء رياحين خلقن لنا: االنسانية رياحين..  
   حلميأحمد

  .م١٩٠٨ مجلة القطر المصري، القاهرة،
 إختفت من  ..  انثى   او ذكر   حكاية : يقول االهلي البنك   رئيس

  عامين
   سالم محمود
  .٤١م، ص ١٩٩٩/ ١/ ٩، األخبار جريدة

 نساء الزمن  
   كرستيفاجوليا

  بشير السباعي: ترجمة
 ألف، القاهرة، الجامعة االمريكية بالقـاهرة، العـدد التاسـع عـشر،      مجلة

  .م١٩٩٩



٥٥٠------------------------------   

 البديلة والذاكرة النساء زمن   
  )محرر( الصدة هدى

  .م١٩٨٨ والذاكرة، المرأة ملتقى القاهرة،
 زن  

   كديورجميله
ص، ٢٢٩ش،   .ه١٣٧٥ى، طهـران، منـشورات اطالعـات،        األول الطبعة

   .بالفارسية
 ٢١مجموعه آثار  (زن (  

  على شريعتى. د
ش،  .ه١٣٨٠ الرابعــة عــشر، طهــران، منــشورات چــاپخش،     الطبعــة

   .ص، بالفارسية٣٢٨
 ،مشورت؟، إيمان عقل، زن!  

   كبرى خزعلى وسيميندخت بهزاد پور وزهرا آيت اللهىالدكتورة
ص، ٣٠٤ش،   .ه١٣٨٠ى، طهران، منشورات سفير صـبح،       األول الطبعة

   .بالفارسية
 ريگ دينگاه از زن  

   محمد حسين فضل اهللا سيد
  مجيد مرادى : ترجمة
ش،  .ه١٣٨٣ى، طهـران، مؤسـسة منـشورات اميـر كبيـر،            األولـ  الطبعة

   .ص، بالفارسية١٢٠



---------------------------------------٥٥١  

 اعجاز خلقت زن   
   پارسى راد پرويز

ص، ٥١١ى، طهــران، منـــشورات پرويــز بارســـى راد،   األولـــ الطبعــة 
   .رسيةبالفا
 عفريت طبيعتيا فرشته رحمت زن   

   على شاد كام محمد
   .بالفارسية

 شخصيت زن:  به انضماماهللا مظهر خالقيت زن  
   همايونىعلويه

ــة ــ الطبعـ ــفهان،   األولـ ــشاط، اصـ ــع نـ ص، ١٩ش،  .ه١٣٧١ /١ى، طبـ
   .بالفارسية
 ناشناخته موجود زن  

   صرافان شكرانى علويه
ــفهان، ــب  اص ــسينية ومكت ــشورات ح ــصومة من ش،  .ه١٣٧٠، ÷ مع

   .ص، بالفارسية٥٧٠
 ؟.. يا فرزانه موجودى است زن  

   گلگيرى معصومه
ي للنـشر،   اإلسـالم  اإلعـالم ى، قـم، مركـز مكتـب منظمـة          األول الطبعة

   .ص، بالفارسية٦٤



٥٥٢------------------------------   

 وعقلمعنويت، آفرينش، زنان   
   دوانگرانمرجان

   .، بالفارسية٢ كتاب نقد، العدد الثاني عشر، ص مجلة
 مردان از ديد انزن  

   گروبنوات
  محمد جعفر پوينده: ترجمة
  .ص، بالفارسية٢٣٢ش،  .ه١٣٧٩ الثالثة، طهران، منشورات جامي، الطبعة
 توانمندزنان   

  هى. لوئيزال
  مينا اعظامى : ترجمة
ــة ــورتگر،   الطبع ــشورات ص ــران، من ــسابعة، طه ص، ١٢٩ش،  .ه١٣٨٦ ال

   .بالفارسية
 اساسى رسشپ وسه زنان   

  داوودى سعيد
ص، ٥٥٢، ×ى، قم، مدرسة االمام علي بـن ابـي طالـب          األول الطبعة

  بالفارسية 
 الجارات بين وذكريات زيارات   

   حسان الحلوام
  .٩٠، ص٤٠ االمة القطرية، المجلد الرابع، السنة الرابعة، العدد مجلة



---------------------------------------٥٥٣  

 المسعوروالجنس والساطور الستات   
   الضويقطب

  .م١٩٩٨ مطبعة النصر، القاهرة،
 غير واقعية امرأةو خليفة سحر   

   بثينة شعبانالدكتورة
، ١١٣ -١١٢ الموقـف االدبــي اتحـاد الكتــاب العـرب، العــدد    دمـشق، 

  .م١٩٨٨
 المرأة سر   

   شلبي محمود
  .م١٩٤٥ مكتبة نهضة مصر بالفجالة، القاهرة،

 الثانيالجزء وللنساء فقط سري   
   القطانأحمد
 المرأة سعادة   

  لي محمد العاليجميلة
  .ص٢٤٥م، ١٩٢٧ مطبعة مصر، القاهرة،

 المؤمنات سمير   
   محمد الكندريسلوى
 = ه١٤١٦ دار ابن حـزم،  - بيروت، دار حواء -ى، الكويت األول الطبعة

  .ص٢٨٨م، ١٩٩٥



٥٥٤------------------------------   

 القيامة النساء يوم سؤال   
   محمد الجملإبراهيم
  .م١٩٩٠ دار القلم للتراث، الجيزة،

 القيامة النساء يوم سؤال   
   الرواجيةأحمد عايدة

  .م١٩٩٦ دار بن زيدون، بيروت،
 ؟..؟ ماعليك إال أن ..، في حالة سيدتي  

  .ص٣٢صو ٦٤ دار المجتمع، جدة،
 وانوثة وغرب ورجولة شرق   

   طرابيشجورج
  .م١٩٧٨ دار الطليعة، بيروت،

 الرجالشقائق   
 االمة القطرية، المجلد الخامس، السنة الخامـسة، العـدد الواحـد             مجلة

  .٥٨ صخمسون، وال
 المرأة شؤون   

  غضيب أبو عطاف
  ، الجزء الرابع،المرأة والصحافة، نابلس، جمعية شؤون المرأة مجلة

  .م١٩٩٣ /١ 



---------------------------------------٥٥٥  

 المرأة في عالم صحوة   
   الحي الفرماويعبد

  .م١٩٨٤ي، اإلسالم مكتبة التراث القاهرة،
 صغيرة   

   الصالح فاطمة
  .٨٥ص، ٥٥ة الخامسة، العدد  االمة القطرة، المجلد الخامس، السنمجلة
 ولكنها دراسة علمية  .. نميمة جلسات ليست  النساءصوت  

   عبد الحميد نجوى
  .١٤٥م، ص ١٩٩٧/ ١٠/ ٣ الشعب، جريدة

 المرأة صورة  
   العتريسيطالل

  .م١٩٩٩ المؤسسة الدولية للدرسات والنشر، بيروت،
 نسائية صور   

   المرنيسي وآخرون فاطمة
  سطون جورجيت ق: ترجمة
   . دار الحصاددمشق،

 أم استفهام؟إحتواء: المرأة صورة   
   الخياطيخميس

  .٤٢م، ص ١٩٩٩/ ٣/ ٢٥ الحياة، مجلة



٥٥٦------------------------------   

 الشعبيةمثال  في األالمرأة صورة   
   حنفيحسن
  .م١٩٩٨، ٦ ،٥ هاجر، القاهرة، دار سينا للنشر، العدد مجلة
 النساءطبائع   

   بن محمد بن عبد ربه االندلسيأحمد
   سليم إبراهيممحمد : تحقيق

  .ص٢٦٤ مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،
 المرأة طبيعة   

   يوسفمحمود
  .ص١٥٩م، ١٩٤٥ مطبعة الحرية، القاهرة،

 النساءطرائف   
   ديبرضا

  .ص٣٦٨ دار الكتب العلمية، بيروت،
 الفقرالمرأة السلطة،:  الحداثةطريق ،  

   شرابيهشام
  .م١٩٩٧/ ٣/ ١٧ الحياة، مجلة
 الزهراتعالم   

   توفيقفوزية
  .م١٩٩٨ دار المعارف، القاهرة،



---------------------------------------٥٥٧  

 المرأة عالم   
  .م١٩٧٦، األهرام مؤسسة القاهرة،

 المرأة عالم   
  .م١٩٧٤ مؤسسة الهراف، القاهرة،

 المرأة عالم   
   وسكينة الزيدي وكوثر حسين كوجكلولوجيد
  .ص٣٧٦م، ١٩٧٢ عالم الكتب، القاهرة،

 فوق الشبهاتاإلسالم: ةالمرأ عالم   
   الهدى بنت

  .١٦٩م، ص ١٩٧٢ = ه١٣٩٢ /١٠، ١ الهادى، السنة الثانية، العدد مجلة
 الشيخ الباقوري إلى -المرأة عالم  

   جهادام
  .١٧٧، ص ه١٣٩٢ الهادي، السنة الثانية، العدد الثاني، ذو القعدة مجلة
 المعاصرةالمرأة هموم أو المرأة عالم   

  لحرستاني ومحمد الحسناويعصام ا: اعداد
م، ١٩٨٧ = ه١٤٠٧ى، عمـان، دار عمـار للنـشر والتوزيـع،           األول الطبعة

  .ص٢١٣
 المرأة والرجل:  مختلفانعالمان   



٥٥٨------------------------------   

   كمال النعيميطارق
  .م١٩٩٧ دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان،
 تقرير عن اعمال اللجنة التابعة لمـؤتمر       : والعالمي المرأة عام

  م١٩٧٥أكتوبر  ٢٤ -٢٠ المرأةي بشأن عام برلين العالم
   شريف، عثمان بنانيعزيز

ــاهرة، ــة    الق ــشعوب االفريقي ــضامن ال ــة ت ــة لمنظم ــسكرتارية الدائم  ال
  .م١٩٧٦االسيوية، 
 النساءعشرة   

 = ه١٤٠٩ى، بيـروت، مؤسـسة الكتـب الثــقافية،          األول، الطبعة   النسائي
  .ص٢٦٤م، ١٩٨٩
 المرأة والعقاد   

  ود اليقري ماهر محمأحمد
  .ص١١١م، ١٩٧٧ دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،

 ٢٨٢٥:  نسوانعقائد  
   .بالفارسية

 المرأة عن   
   السعداوينوال

  .م١٩٨٨ دار المستقبل العربي، القاهرة،



---------------------------------------٥٥٩  

 المرأة غريزة   
   عبد القادر المازنيإبراهيم
  . مطبعة جريدة السياسةالقاهرة،

 النساءغلطة   
   فكريعلي
  .ص١١٠م، ١٩٠٥ مطبعة الواعظ، رة،القاه
 سعيداتولكن..  متزوجات غير   

   رشيد العويدمحمد
 = ه١٤١٩ى، بيروت، دار ابن حزم للطباعة والنـشر والتوزيـع،       األول الطبعة

  .ص١٤٢م، ١٩٩٨
)     نقـد مجتمـع    (، في كتاب    )المرأةالفرويدية وأسطورة دونية

  )الذكور
   فريدانبتي

  هنريت عبودي: ترجمة
  .م١٩٨٢ى، األول الطبعة
 المرأة عن فصول   

   العلويهادي
  .م١٩٩٥ دار الكنوز االديبة، بيروت،



٥٦٠------------------------------   

 والوحدة والوطنية المرأةعن ) ٢ (المعاصر المسلم فكر   
  رفعت السعيد. د

  .م١٩٩٧/ ١/ ٢٢، األهالي جريدة
 فكرة!  

   أمين مصطفى
  .م١٩٩٧/ ٥/ ٩، األخبار جريدة

 المرأةو بين الرجل فوارق   
   الرضى الرضويمحمد

  . مطبعة الحيدريطهران،
 المرأةعماق أ في   

   قنديلماهر
  .م١٩٧٦ مطابع الشعب، القاهرة،

 النسائية الذاتية السيرة في   
   البحريمحمد
 فصول، القاهرة، الهيئة العامة للكتـاب، المجلـد الـسادس عـشر،              مجلة

  .م١٩٩٨العدد الرابع، 
 منسيات  أمهات مثالياتالعالمي المرأة عيد في   

   سميرراندا
  .م١٩٩٧/ ٣/ ٥، األهالي جريدة



---------------------------------------٥٦١  

 عيدها القوميفي   
   حلميمنى

  .م١٩٩٦/ ٣/ ١٧، األهرام جريدة
 المرأة قضايا في   

سلسلة حصاد الفكر العربي (ص، ٤٠٤م، ١٩٨١ مؤسسة ناصر، بيروت،
  .)الحديث
 ة الحديثة أ للمراالستشارات قاموس  

   منصورحكمت
  . مطبعة حجازيالقاهرة،

 المرأة تهم قضايا   
   اهللا الجار اهللا عبد

  .ص١١٤، ه١٤٠٨ الثانية، الرياض، المؤلف، الطبعة
 والحياة دباأل في المرأة قضايا   

   شريح منيرة
  .م١٩٩٠ وزارة الثـقافة، عمان،
 المرأة حول معاصرة قضايا   

  . الخامئنيالسيد
 ة والثورة والتحرر المرأة قضيةاالجتماعي   



٥٦٢------------------------------   

   دتيسزهور
  .الثـقافة

 الثـقافيوالتحكم المرأة قضية   
  .٦٠، ص ٦٥ االمة، العدد مجلة
 النساء قضية   

   طرابيشيجورج
  .م١٩٨٦ دار الطليعة، بيروت،

 النساءقضية   
   وليم وجرمين عزيز وآخرونجيزيل
  جورج طرابيش: ترجمة

  .ص٢٥٥م، ١٩٧٨ دار الطليعة، بيروت،
 المرأة قلب   

   المصريإبراهيم
  .ص١٩٣م، ١٩٧٠ دار الهالل، ة،القاهر
 المرأة في قولي   

   مصطفى صبرياإلسالم شيخ
  .م١٩٤٤ المطبعة السلفية، القاهرة،

 ٢٤٤٧/ ٧:٣:  زنانهاى ونشانه قيافه  
   .بالفارسية



---------------------------------------٥٦٣  

 ضعف هي األكانت  
   السعداوينوال

  .ص١٥٢م، ١٩٧٩ دار االداب، بيروت،
 زنانكتاب   

ص، ١٥٢ش،  .ه١٣٨٠، طهــران، عيــةاالجتما النــسوية الثـــقافية الهيئــة
   .بالفارسية
 النساء طوالع كتاب  

  ص٢٥٦ معشر البلخي الفلكي، ابو
 حبكلمة   

   الحيوانمحمد
  م١٩٩٨/ ٥/ ١٠ الوفد، جريدة

 حواء إلى كلمات  
ــة ــة   طائف ــاب، الطبع ــن الكت ــ م ــم،  األول ــروت، دار القل ، ه١٣٩٥ى، بي

  .ص١٧٤
 المرأة إلى مهداة مضيئة كلمات   

  النجار ناجي
  .ص٩٥م، ١٩٧٨، مطبعة الحوادث، بغداد
 عن النساءكلمة   



٥٦٤------------------------------   

  شوبنهور
  حسن افندي رياض: ترجمة
  .ص٣١م، ١٩٠١ = ه١٣١٩ الترقي، مطبعة
 المعسولةالكلمة   

   عبد الرؤوف سيدسيد
  .٩٣ ص، ٣٩ االمة القطرية، المجلد الرابع، السنة الرابعة، العدد مجلة
 حواءكلهن   

   شيخانيسمير
  ص١٥١م، ١٩٨٣مؤسسة عز الدين،  بيروت،

 حمالت الغزو الفكري؟المرأة تواجه كيف   
   عبد اللطيفسامية
  .١٠٢، صه١١/١٤٠٦، ١١، السنة الحادية عشر، العدد اإلسالم منار مجلة
 المرأة نحسن صورة كيف   

   شاكرصفاء
  .م١٩٩٦/ ٥/ ١٠، األهرام جريدة

 الحبكيمياء   
   توفيكسيسانستاسيا
  سن عبيد شاهر ح: ترجمة



---------------------------------------٥٦٥  

، م١٩٩٣ /٥،  ٥٨، السنة التاسعة، العدد     )الكويت( الثـقافةالعالمية   مجلة
  .٣٢، ص ه١٤١٣ /١١
 به همراه ) لبنگ(ياد نامه بانو راضيه دانشيان ( خاموش   لزارگ

  )مقاالتى درباره زنان
   گلبنمحمد
   .ص، بالفارسية٤٩٦ش،  .ه١٣٧٩ى، طهران، منشورات سانش، األول الطبعة
 لنساء الطائف  

   عيسى أحمد غالب عبده
  .ص١١١م، ١٩٩٠ص، دار ابن زيدون، ١١١م، ١٩٨٧ دار الجيل، بيروت،

 لكم نعد جواري لم   
   خليفة سحر

  .م١٩٨٨ دار االداب، بيروت،
 أميات؟المتعلمات نحن لماذا !  

   بركةاقبال
  .م١٩٩٩/ ٢/ ١٣ حواء، مجلة
 رجاالً النساء ليس  

   السعيد امينة
  .م١٩٥١القاهرة، فبراير  الهالل، مجلة



٥٦٦------------------------------   

 عن حواءماذا   
   زكي الساعيإبراهيم. د

  .م١٩٦٧، يونيو األوسط، دار الشرق االسكندرية
 المرأة عن ماذا   

   الدين عترنور
  . الرابعة، دار الفكر بدمشقالطبعة
 عن أنوثتهنالنساء تعرفه ماال   

   هيالردماريون
  .١٥٤، ص ه١٣٧٥، ٢ المسلمون، العدد مجلة
 هو الحب؟ ما  

   غريبول
  شاهر حسن عبيد: ترجمة

= م١٩٩٣ /٥، ٥٨، السنة التاسعة، العدد )الكويت( الثـقافةالعالمية  مجلة
  .٢٦، ص ه١٤١٣ /١١
 المرأة لخدمة متطوعات   

   العقاد سهام
  .م١٩٩٦/ ٧/ ١٧، األهالي جريدة

 وااليجابالسلب النساء بين مجالس   
  . امين مرزا عالممحمد



---------------------------------------٥٦٧  

 ة مدرسمذكرات  
   عبد الجليلعواطف
  .م١٩٧٢ دار الشعب، القاهرة،

 بال حدوداعترافات: مذكراتهن   
   توفيقأشرف

  .م١٩٩٧ مكتبة رجب للطباعة والنشر، القاهرة،
 المرأة مرآة   

   ألبت آرثر
  السيد محمد منيب: ترجمة
  .م١٩١٣ المطبعة العمومية، طنطا،
 المرأة مرآة   

   فوزيألماس
  .م١٨٩٨ مطبعة االداب، مصر،
 المرأة مرآة   

   إسماعيل الحجري محمد
  .ص١٥٩م، ١٩٦٤ الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس،

 المرأة   
   الجندينورأ

  .ص٣٢ مطبعة دار البيان، القاهرة،



٥٦٨------------------------------   

 المرأة   
   بيومي سليمانبهيجة

  .ص١٧٣م، ١٩٢٦ مطبعة المتوكل، القاهرة،
 المرأة   

  يري بن عثمان خوجة ومحمد العربي الزبحمدان
  .ص٣١٢م، ١٩٧٥ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،

 المرأة   
  .ييران الكميلي اإلللشيخ
 المرأة   

   محمد جواد مغنيةالشيخ
  . دار التيار الجديدبيروت،

 المرأة   
   رشيد رضا محمد

  .م١٩١٦ مطبعة اوقاف العلمية، القاهرة،
 المرأة   

   رضا الدارمحمد
  م١٩٣٤ القاهرة،

 رأةالم   



---------------------------------------٥٦٩  

   شاكرمحمود
  .ص١٠٧م، ١٩٨٧/ ٦ = ه١٤٠٧/ ١٠ الرائد، العدد المائة، مجلة
 المرأة   

   علي رجبنجيب
  .ص١٦م، ١٩١١، المطبعة العلوية، النجف

 المرأة   
   مناعهيثم

  .م١٩٨٨ ألمانيا، منشورات الجمل، - كولونيا
 المرأة  

  اإلسالم سلسلة معلمة من
  .م١٩٧٧ دار البيان، القاهرة،

 رأةالم   
  .م١٩٩١ حزيران، بيروت، - افكار العربي، العدد الرابع والستون، نيسان مجلة
 المرأة   

ــة ــسابع، العــدد   مجل ــد ال ــالم الفكــر، المجل ــاراألول ع ــران، -، اي  حزي
  .م١٩٧٦الكويت، 
 ى األخرالمرأة  

  .م١٩٩٦/ ١١/ ٢٠، األهاليجريدة 



٥٧٠------------------------------   

 خرى  األالمرأة  
  .م١٩٩٦/ ٨/ ٧، األهرام جريدة

 بساط الريحعلىخرى  األرأةالم   
  النجا أبو  شيرينالدكتورة

  .م١٩٩٦/ ٣/ ٦، األهالي جريدة
 االعماقبحث في سيكولوجية : المرأة  

   داكوبيير
  وجيه أسعد : ترجمة

  . عمان، دمشق، مؤسسة الرسالة ودار البشيربيروت،
 ١(تصورين بين المرأة(  

   أياد أم
ــة ــة، المجلــد   مجل ــة القطري ــاألول االم ــسنة ، ال ، ٣،٢ى، العــدد األول

  .٧٩،٦٨ص
 والبدع والكبائرالعبادات بين المرأة   

   عبد الغني محمد صالح
م، ١٩٩٨ /٥ = ه١٤١٩ /١ى، مكتبة الدار العربيـة للكتـاب،    األول الطبعة

  .ص٢٤٤
 ومسؤوليات الرسالةالحياة بين مهام المرأة   



---------------------------------------٥٧١  

   محمد تقي مدرسيسيد
  .ص١٢٠، ×ن الحسينى، طهران، منشورات محبااألول الطبعة
 والبناءالهدم بين المرأة   

   عبد الرحمن عوضمحمد
  .ص٩٦ دار البشير للنشر والتوزيع، القاهرة،

 تحت الميكروسكوبالمرأة   
   سالمة أمين

  .م١٩٩٧
 الجديدةالمرأة   

   بن محمد بن عبد الوهاب السباعي الجبريمحمد
  .ص١٨٣ مصر،
 الجديدة المرأة   

   هزاع محمد
  .٦٢م، ص ١٩٩٦/ ٣/ ١٥، هراماأل جريدة

 جسد وروحالمرأة   
   حناجورج
  .ص١٥٨م، ١٩٥٩ الثالثة، بيروت، دار الثـقافة، الطبعة
 وسالم حرب المرأة   



٥٧٢------------------------------   

   محمود العقاد عباس
  .م١٩٥١ الهالل، القاهرة، دار الهالل، نوفمبر مجلة
 عيون الفالسفة في الخالدة المرأة   

   مارك سوتيه - بارديه مارى
  محمود قاسم : ةترجم

ــة ــة  مجل ـــقافة العالمي ــت( الث ــدد   )الكوي ــعة، الع ــسنة التاس  /٧، ٥٩، ال
  .١٠٦، ص ه١٤١٤ /١ =م١٩٩٣
 اللغز ذلك المرأة  

   محمود العقاد عباس
  عامر العقاد : اعداد

  .ص٢١٨م، ١٩٧٠ دار الكتاب العربي، بيروت،
 قهرمانةمأ ريحانة المرأة   

   رضا االنصاريمحمد
   . االعتصامدار
 بعض التحدي الجميل والخطرفيهسؤال .. المرأة   

   الرحمن منيفعبد
  م١٩٩٥ مجلة النهج، العدد الواحد واالربعون، خريف دمشق،

 وجهاد علم وعمل المرأة  
   االمام الخميني الثـقافيمركز



---------------------------------------٥٧٣  

 زمةاأل في خطاب المرأة  
  زيد  أبو  حامدنصر

  م١٩٩٥ دار نصوص للنشر، القاهرة،
 يماناإل  في ركبالمرأة  

   الصرافاعتصام
   دار االعتصامالقاهرة،

 في ظالل الحقيقة المرأة   
  كاظم حطيط . د

ــاب ش بيــروت، ــة للكت ــشركة العالمي ــاب العــالمي، . م.  ال ل، دار الكت
  .ص١١٢، ه١٤١٣= م ١٩٩٢
 العالم في المرأة  

   العظيم شندي نداعبد
  .م١٩٩٠ مؤسسة شندي للصحافة والنشر، القاهرة،

 اتجاهات واحصاءات : م١٩٩٠ -١٩٧٠ العالمفي  المرأة  
   دايجيني

  .م١٩٩١ صندوق االمم المتحدة االنمائي للمراة، نيويورك،
 اتجاهات واحصاءات : م١٩٩٥ العالم في المرأة  

   دايجيني
  .م١٩٩٥ االمم المتحدة، نيويورك،



٥٧٤------------------------------   

) قضية النساء (كتاب، في ) في العالمالمرأة(  
   آنجاكلين
  .م١٩٧٨يعة بيروت، دار الطل: ترجمة

 بين الواقع والطموحالراهن في العصر المرأة   
   الساعاتيزينب
  .٤٨م، ص١٩٨٦ /٣ = ه١٤٠٦ /٦، ١٦٢ الشهيد، السنة التاسعة، العدد مجلة
 المرأة في المرأة  

   حلميإسماعيل
  .م١٩٨٨ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،

 في مرآتيالمرأة   
   سالمةمينأ

  .ص١١١م، ١٩٨١ دار الفكر العربي، القاهرة،
 الميثاق في المرأة  

   محمود جادعطيات
  ص٤٨م، ١٩٦٢ الدار القومية للطباعة، القاهرة،

 الوجود في المرأة   
   لويزانجيل

  .م١٩٠٧ مطبعة التقدم، القاهرة،



---------------------------------------٥٧٥  

 وحديثاً قديماً المرأة  
   رضا الحسانيمحمد
  . ه١٣٥٥ نجف،

 الساعة قضية المرأة   
  يم العوادي الحكعبد
  . ٨، العدد السادس، ص ٢١ + ١٥
 كسلعة المرأة   

   القابسي ومحمد الملهوفنجاح
  .م١٩٨٥ المركز العالمي البحاث الكتاب االخضر، طرابلس،

 نفسها كثيراًتكلم التي المرأة   
   اهللا الطوخيعبد

  .م١٩٦٧ روز اليوسف، القاهرة،
 الرجل لعبتها المرأة   

   الصاوي محمد أحمد
   . مطبعة فن الطباعةهرة،القا
 لغزالمرأة   

   حسنيإبراهيم خليل
  .ص١٤٤م، ١٩٥٤ مطبعة الشباب، بغداد،



٥٧٦------------------------------   

 السقوط؟بعدماذا : المرأة   
   العزاز بدرية
  .ص٢٥٢م، ١٩٨٨ية، اإلسالم الثانية، الكويت، مكتبة المنار الطبعة
 وما بطنمنها ما ظهر المرأة   

   عباس محمد
  .٦٤م، ص ١٩٨٧/ ١٢ = ه١٤٠٨/ ٤، ٣٨ المنطلق، العدد مجلة
 علىاأل المثال المرأة   

  قاسم صفا . د
  .١٢٥م، ص ١٩٨٩/ ١١ = ه١٤١٠/ ٤، ٦٠ المنطلق، العدد مجلة
 المجهولة المرأة   

   غنام نزهة
  .ص٥٦م، ١٩٣٤، بغداد
 نفقد أنوثتنا وال نقبل ثمـن  ولم الحزم   تعلمنا محضراً... المرأة 

  !!الشاي
   سميرراندا

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٠، هالياأل جريدة
 المستنيرة المرأة   

   لودفيج ليفيلينز



---------------------------------------٥٧٧  

  محمد مظلوم الشامي : ترجمة
  .م١٩٥٣ دار المعارف، القاهرة،

 اطعام العالم .. عن مسؤولة المرأة!  
   عبد السميع نادية

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٣، األخبار جريدة
 وموقف مسؤولية المرأة  

  . حسن الصفااالستاذ
 من؟ مشكلة المرأة  

   العربيةالمرأة والمرأة ملف قضايا في
   خليل أحمدخليل . د

  .م١٩٨٠، ١٨ -١٧ مجلة الفكر العربي، العددان افتتاحية
 ومجاالً مكانة، ودوراً، ،المرأة  

   متولي الشعراويمحمد
  . الدار السلفية القاهرة،

 قراءة في أعمال قاسم امين : محرمات منطقة المرأة  
   الصدةهدى
  .م١٩٩٣، األوللقاهرة، دار سينا للنشر، العدد  هاجر، امجلة
 الحقيقة نصف المرأة   



٥٧٨------------------------------   

   ايناس طهالدكتورة
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ١٧، األهرام جريدة

 فتاة وزوجاً وأماً: الثالثةدوارها أ والمرأة  
   مسعودمحمد

  .م١٩٢٥ القاهرة،
 واأللوهية المرأة   

   وحيد خان محمد
  .م١٩٨٤ دار الحوار، الالذقية،

 العصرمع وتواؤمها أةالمر   
   منصور إيمان
  .٥٧م، ص ١٩٨٨/ ٥، ٢٧، العدد اإلسالم رسالة مجلة
 والحبالمرأة   

   شيسراستاسي
  لويس جريس:  وترجمةاختيار

  .م١٩٦٩ مؤسسة روز اليوسف، القاهرة،
 والحبالمرأة   

   دانيايأنا
  .م١٩٩٧ دار المعارف، القاهرة،



---------------------------------------٥٧٩  

 المفاهيم وحديث المرأة   
   البديري الكاظمعبد

  .ص٦٠م، ١٩٦٦ مطبعة االداب، النجف،
 وحسم قضاياها .. المرأة!!  

   كاميليا شكريالدكتورة
  .م١٩٩٦/ ٨/ ٢١ الوفد، جريدة

 والحياة المرأة   
   ثامرناجية

  .ص١١٢م، ١٩٥٦ المطبعة العصرية، تونس،
 المطلوب والدور المرأة  

   هادي المدرسيالعالمة
  .م١٩٩٣ = ه١٤١٣كلمة الطيبة، ى، بيروت، دار الاألول الطبعة
 مقابلة( والذاكرة المرأة(  

   الصدة هدى
  .م١٩٩٩، ١٩ ألف، القاهرة، الجامعة االمريكية بالقاهرة، العدد مجلة
 والرجلالمرأة   

   عسيرانشريف
  .م١٩٥٤، بغداد



٥٨٠------------------------------   

 ة والسلطالمرأة  
   المرنيسيفاطمة
  .، الدار البيضاءالفنك
 القطارومحطة  .. المرأة  

   ايناس طهورةالدكت
  .م١٩٩٦/ ٧/ ١٠، األهرام جريدة

 االبدياللغز هذا المرأة   
   الكياليسامي

  .ص١٣٧م، ١٩٤٧ دمشق،
 الشجرة هذه المرأة  

   محمود العقادعباس
  .م١٩٧١ دار الكتاب العربي، بيروت،

 صل هي األالمرأة  
   المصريإسماعيل الروواق رزق عبد

  .ص٦٤م، ١٩٥٧ المطبعة العصرية، تايلس،
 المرأة مستقبل   

   جاروديروجيه
  محمود هاشم الودرني: ترجمة

  .م١٩٨٥ دار الوار، الالذقية،



---------------------------------------٥٨١  

 ملك حنفي ناصف-عند باحثة البادية( العصرية المسلمة (  
   المتعال محمد الجبريعبد

  .ص١٦٨ دار االنصار، القاهرة،
 حقاً عالم النساءرائع:  عالم الذكورمسكين   

   الحموريفواز
  .٧٥م، ص١٩٩٤، ١٠ = ه١٤١٥ /٥، ٣٣، العدد )عمان(قافية  الثـالمجلة

 العروسمسند   
   الرحمن الجوزوعبد

  .ص٣١٩ مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت،
 المرأة مسؤولية   

   الصفارحسن
  .ص١٦٠م، ١٩٨٤ = ه١٤٠٤ الثانية، بيروت، مؤسسة الوفاء، الطبعة
 ةأللمر األول المفتاح   

   محمود خالد
  .م١٩٨٣ مطبعة دار البيان، ة،القاهر
 المنطق وثالثهما المرأة والمفكر!  

   كريمسامح
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٥، األهرام جريدة



٥٨٢------------------------------   

 ضمن مجموعة (المرأة مكانة(  
   علي عيروضمينأ

  . مطبعة المعارفحلب،
 الرجلعالم في المرأة مكانة   

   جينيواياليزابت
  حسن بسام: ترجمة
  .ص٥٣٢م، ١٩٨١الرشاد،  منشورات وزارة الثـقافة وادمشق،

) المرأةحول ) مكلمة!  
   هويديفهمي

  .٢٦م، ص ١٩٩٨/ ١١/ ٣، األهرام جريدة
 نسائية مالمح   

   المرنيسيفاطمة
  .م١٩٨٧ البيضاء، نشر الفنك، الدار
 وقضاياها المعاصرةوالذاكرة المرأة ملتقى   

   المهديهدى
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٧، األهرام جريدة

 ما ألف عن النساء: المفقود تراثنا من  
  صالح الدين المنجد. د



---------------------------------------٥٨٣  

 المجمع العلمي بدمشق، المجلد السادس عشر، الجزء الخامس،         مجلة
  ٢١٢م، ص ١٩٤١

  .١١١ صم، ٨/١٩٤١، ٤٤٣ الرسالة، السنة التاسعة، العدد مجلة
 المرأةية من قضية اإلسالم الجماعاتموقف :  خلف الحجابمن   

   المصريسناء
  .م١٩٨٩شر،  دار سينا للنالقاهرة،

 قريب من   
  !!المرأة لغز

   سالمةأحمد سالمة
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٥، األهرام جريدة

 المرأة وحي من   
   الرحمن صدقي عبد

  .م١٩٦٥ الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،
 والحكماء في عالم النساءالفالسفةقوال أ موسوعة   

   صديق عبد الفتاحسيد
  .م١٩٨٨ دار المسيرة، بيروت،

 المرأة عالم موسوعة   
   الحسنينادية



٥٨٤------------------------------   

ــ الطبعــة ــروت، مؤســسة االعلمــى للمطبوعــات،  األول  = ه١٤٢٨ى، بي
  .ص١٤٢ + ٣٤٨م، ٢٠٠٧
 المرأة عالم موسوعة   

  هالة عمر ودينا اليوسف: اعداد
  .ص١٠٥ منشورات سوفنيربوك هاوس، بيروت،

 رؤية سوسيولوجية :  والتراثالوافد بين المرأة موقف  
   عبد الوهابليلى

، ٣، السنة الخامـسة عـشر، العـدد    )اتحاد المحامين العرب  ( الحق   مجلة
  .م١٩٨٤
 للمراة وزيرة التالوي ميرفت   

  سعد كامل
  .م٢٩/٣/١٩٩٨ ،األخبارة يدجر
 ًالقواريرصاحبةيا  ... مهال   

   محمد انوريسرية
  .ص١٤٤ دار االعتصام، القاهرة،

 العالمية في الكارثة المرأة مهمة   
   إبراهيم فارس اميلي

  .م١٩٤٢، الجزء الرابع، األول المجلد



---------------------------------------٥٨٥  

 ١٧٨٩/ ٨ النساء ميثاق  
  ضمن مجموعة: في

  .١٧٨٩/ ٦ بدو التوحيد لدعوة الحق أحمد بن على بن حمزه
 للجنس اللطيفنداء   

   رشيد رضا محمد
   ه١٣٥١ مطبعة المنار بمصر، القاهرة،

 خرين اآلنساء  
   يوسف غرابأمين

  .م١٩٥٨دي،  مؤسسة كامل مهالقاهرة،
 النار أكثر أهل النساء  

   العزيز الشناويعبد
  .م١٩٩٦، يمان مكتبة اإلالمنصورة،

 أهل الجنة نساء   
   العزيز الشناويعبد

  .م١٩٩٠ي، اإلسالم مكتبة التراث القاهرة،
 المألوف خارج نساء  

   سالم سلوم أنور
م، ١٩٩٠ = ه١٤١٠ى، دمشق، دار الحكمة للطباعة والنشر، األول الطبعة

  .ص١٦٠



٥٨٦------------------------------   

 العالم نساء   
   كامل فريد محمود
  . مطبعة السماحالقاهرة،

 رأيتهن العالم كما نساء  
   ثابت محمد

  .ص٢٦٣م، ١٩٤٠ مطبعة االعتماد، القاهرة،
 أفكار وأهداف:  الناميالعالم في النساء  

   بيجومحسنة
  منى قطان : ترجمة

  .م١٩٩٩ المجلس االعلى للثـقافة، القاهرة،
 قضية للمناقشة  .. النساء  

  مصطفى عبد الغني. د
  .م١٩٩٧/ ٥/ ٢٣، األهرام جريدة

 مالئكة النساء   
   يوسفمحمود
  .م١٩٤٨ مطبعة الحرية، القاهرة،

 امرأةالسياسة اسمها : األوسط من الشرق نساء   
   الدين النشاشيبيناصر
  . ه١٤٠٨، رياض الريس للكتب والنشر، لندن



---------------------------------------٥٨٧  

 ناجحاتنساء   
  از البالشوادفي

 بيروت، دار الفرقان للنشر والتوزيع ودار ابن -ى، الرياض  األول الطبعة
  .ص١٠٢م، ١٤١٩حزم، 
 ونصف الحكمالعالم نصف النساء   

   حليمي جيزيل
  عبد الوهاب ترو : ترجمة

  .م١٩٩٨ عويدات للنشر والطباعة، بيروت،
 والحبالنساء   

   هارت شير
  فؤاد جديد : ترجمة
  .م١٩٩٧دار المدى، ى، دمشق، األول الطبعة
 الصعبالتغيير:  ورجالنساء   

   الزهراء أزرويلفاطمة
  . البيضاء، نشر الفنكالدار
النساء والوالء   

  .محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي
 هكذا يقلن النساء   



٥٨٨------------------------------   

   المنعم الجداويعبد
  . دار الحرية القاهرة،

 النسائيات   
   البادية باحثة

  .كتبة التجارية الكبرى، جزءان الثانية، مصر، المالطبعة
 النسائيات   

   نقوال بازجرجي
  .م١٩١٩ المطبعة العباسية، بيروت،

 النسائيات   
   حفني ناصيفملكة

  .ص١٧٦، ه١٣٢٨ الجريدة، مطبعة
 المرأة عن نصوص   

   العلويهادي
  .م١٩٩٦ دار الكنوز األدبية، بيروت،

 مختلفة المرأة .. نعم   
  شريف عبد العظيم . د

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٦، األخبار يدةجر
 المرأة وجه   



---------------------------------------٥٨٩  

   البجالتعقيلة
  .م١٩٦١، العدد الثامن، اإلسالم لواء مجلة
 ..  المرأةوخلق اهللا   

   الحمد تركي
  .م١٩٩٩/ ٥/ ٢، األوسط الشرق مجلة
 خت األوصية  

  . ٨٨، ص ٢٣ية، العدد اإلسالم البحوث مجلة
 الجدةوصية   

  .٨٧، ص ٢٣ ية، العدداإلسالم البحوث مجلة
 المرأة قضايا هو موقفي من هذا   

   الدكتورة آمنة محمد نصيراألستاذة
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٦ الشعب، جريدة

 امرأة .. الهزيمة   
   مدكورمرعي

  .م١٩٧٧ دار العلم للطباعة، القاهرة،
 حواء في اذن همسة  

   بن عبدو عاصيإبراهيم
  .ص١١٠م، ١٩٧٢ دار القلم، دمشق،



٥٩٠------------------------------   

 زن بودنهنر   
  .لى پريورع. د
 المرأة تاريخوهي في  .. هو   

   إيناس طهالدكتورة
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٤، األهرام جريدة

 المرأة، في واالختالف الهوية   
   نور الدين أفاية محمد
  . والهامش، افريقيا الشرقالكتابة

 أخواتييا   
   المنقارينديمة
  .٥٦، ص ه١٣٧٤، ١ المسلمون، العدد مجلة

  

 القرن المقبل) رجال(النساء هن : الجميع فاجأت امأرق  
   صاغية حازم
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٢٤ الحياة، مجلة
 النسائية المعاصرة الحركة على ضواءأ   

  . غريبروز



---------------------------------------٥٩١  

 مالحظات حول الحركة النسائية :  الرابععامها في االنتفاضة  
   جقمان وبني جونسونريتا

، الجــزء الثــاني، ةالمــرأ، نــابلس، جمعيــة شــؤون المــرأة شــؤون مجلــة
  .م٢/١٩٩٢
 النسوية في العراقالنهضة إلى  الطريقأول   

   الشيخ داود صبيحة
  ص٣٤٤م، ١٩٥٨ى، بغداد، األول الطبعة
 النسائية في الهيئات ايام   

   حسني منيرة
  .ص٢٢٢م، ١٩٥٦ مطبعة المليجي، القاهرة،

   سبقن عصرهن وتفوقن على الرجالمتمردات..  ايزس بنات
  قي شوالهامي
  .م١٩٩٧/ ٢/ ٢٤ العالم اليوم، جريدة

 ي والوطني اإلسالم والمصرية في اطارها النسائية الحركة تاريخ  
   عبود حسن
  .م١٩٩٦/ ٧/ ١٥ الحياة، مجلة
 المرأة تطور   

   الشافعيكامل
  .ص٩٢م، ١٩٥٢ دار الكتاب العربي، القاهرة،



٥٩٢------------------------------   

 قعهد فارو إلى  في مصر في عهد عليالنسائية النهضة تطور  
   عبده ودرية شفيق إبراهيم
  .ص١٥١م، ١٩٤٥ مطبعة االداب، القاهرة،

 فـي  ١٩٢٨ -١٨٤٩ عصر النهضة    في الفكرية النسوية    الحركة
  اللغة العربية وآدابها 

   ميخائيل كالسجورج
  يوسف فرحات: اشراف
   .م ١٩٨٤ القديس يوسف، كلية االداب والعلوم االنسانية، جامعة
 لشرق وصلتها باالستعمار والصهيونية     في ا  النسائية الحركات

  العالمية 
   فهمي عبد الوهابمحمد

  .م١٩٧٩ دار االعتصام، القاهرة،
 وصلتها باالستعمارالنسائية الحركات   

   عطية خميسمحمد
  .ص١٤٠، ه١٣٩٨ى، القاهرة، دار االنصار، األول الطبعة
 اإلسالم لضرب اداة النسائية الحركة   

 /١٥٤ = ه٧/١٤١٠ ١٩لثالثة، العدد الثالث عشر،   الدولي، السنة ا   الهالل
  .١٠م، ص ١٩٩٠



---------------------------------------٥٩٣  

 مصرارض العربية على المرأة قضية - النسائية الحديثة الحركة   
   محمود خليفةاجالل

  .ص٢٧١م، ١٩٧٣ المطبعة العربية الحديثة، القاهرة،
 م١٩٥٢م١٩١٩ النسائية في مصر ما بين الثورتينالحركة  

   السبكيآمال
  .م١٩٨٦هيئة المصرية العامة للكتاب،  الالقاهرة،

 على االدوار المتغيـرة للمـراة فـي         وتأثيرها النسائية   الحركة 
  )رسالة ماجستير(المجتمع المصري 

   إبراهيم عبد العليم عفاف
  .م١٩٨٧ االداب، جامعة االسكندرية، كلية
 األوسط في الشرق والتطور النسائية الحركة  

  )محررة(لغد  أبو ليلى
   سمية رمضان وآخرون :ترجمة
  م١٩٩٩، المجلس االعلى للثـقافة، القاهرة

 المرأة وقضية النسائية الحركة   
   عبد السالم تهاني

  م١٩٧٦ مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،
 ية اإلسالم في المجتمعات وآثارها النسوية الغربية الحركة  



٥٩٤------------------------------   

   بن حامد االحمريمحمد
ر المنار الجديد للنشر والتوزيع، العدد  المنار الجديد، القاهرة، دا  مجلة

  .م١٩٩٩، ٨
 المرأة قضايا في فكر النهضة حصاد   

  .م١٩٨٠ مؤسسة ناصر للثـقافة، بيروت،
 الصفوف تتقدم حواء   

  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٥، األهرام جريدة
 ية فـي القـرن الثـاني       اإلسـالم  الـدعوة    تبليغ في   المرأة دور

  )رسالة ماجستير(الهجري 
  طاوع وهبة  محمد معلي
  .م١٩٨٧، األزهرصول الدين، جامعة أ كلية
 فعاليتهاى علمـى زنـان تحـصيل كـرده          (إيمان هاى   روزنه

  )مسلمان در امريكاى شمالى
   گيسال وب

  .ى، نيويورك، منشورات جامعة سيراكس، باالنجليزيةاألول الطبعة
 المرأة لنهضة ىاألول الرائدة زينب   

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٣ العربي، جريدة
 المرأة استراتيجية شاملة للنهوض بولأو مبارك سوزان   



---------------------------------------٥٩٥  

   عادل، رشا حسن أمينة
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٧ المسائي، األهرام جريدة

 جهان زنان در شركت   
   اهللا حسينى نورى آيت

 . ه١٠/١٣٦٩، ٢٩ -١٧ي،  اإلسـالم  فـي النظـام      المرأة تبيين مكانة    معرض
  .ص، بالفارسية ١٦ش، 
 الشيخات!  

  باعي السإقبال
  .م١٩٩٩/ ٥/ ٨ روز اليوسف، مجلة
 موجة مـن االلحـاد   : يةاإلسالم الحركة حية من تاريخ  صفحة

  واالباحية في مصر
   حسن البناالشهيد

  .١٣٩، ص ه١٣٧٢ المسلمون، العدد الثاني، مجلة
 لتحقيق االنطالقة الحضارية  .. المرأة فعالية  

  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٤، األهرام جريدة
 النهضة فكري  فالمرأة قضية   

   بن رمضانفرج
  م١٩٨٩ دار الحوار، الالذقية،



٥٩٦------------------------------   

 وعملها كفاحها المرأة  
   أحمد طه أحمد

  .م١٩٦٤، دار الجماهير، القاهرة
 ٢١ (القرن المبدعة وتحديات المرأة(  

  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٩ الوفد، جريدة
 ياإلسالم الحركة النسوية في العالم اصول أولية عن مقدمات  

  سيني  الدين الحشهاب
 /١١ = ه١٤٠٥ /٢، ٢٢ية، الـسنة الثانيـة، العــدد   اإلســالم الطليعـة  مجلـة 

  .٢٣م، ص ١٩٨٤
 في الحركة القومية العربية المرأة لتعبئة استراتيجية نحو   

   السعداوينوال
 المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد         مجلة

  .م١٩٨٢ /٢، ٣٦
 منظم فكر نسائي نحو   

   قازان حصال
  .ص١٦٠م، ١٩٩٢ دار البشير، عمان،
 حقوقها وحريتها لنيل المرأة نضال   

   فلكستراليانور



---------------------------------------٥٩٧  

  كدار بصمارجي: ترجمة
  .ص٣٩٣م، ١٩٥٩ دار اليقظة العربية للترجمة والنشر، بيروت،

 النسوانية الحركة نقد   
   كليفتوني

  أروى صالح : ترجمة
  .م١٩٩١ /١٢ن،، رقم ثمان وثالثواألهالي كتاب القاهرة،

 بانواننهضت   
   الدين الحسيني القزويني أشرف

  . بالفارسية
 مقالة( النسوية النهضة(  

   الشاطيءبنت
  .م١٩٥١ الكاتب، القاهرة، يناير مجلة
 العربية في التاريخالمرأةو المصرية المرأة ةنهض   

   الفتاح عبادةعبد
  .ص٤٩م، ١٩١٩ مطبعة الهالل، مصر،
 مصريف النسائية النهضة   

   عبده ودرية شفيقإبراهيم. د
  .م١٩٤٥ى، القاهرة، مكتبة االداب، األول الطبعة



٥٩٨------------------------------   

 مصرفي النسائية النهضة   
   بارون بث

  لميس النقاش: ترجمة
  .ص٢٤٣م، ١٩٩٩ االعلى للثـقافة، المجلس

 ية اإلسالم الحركة في المرأة وضع  
   الغنوشيراشد
ى، العـدد   األولـ ، الـسنة    )الواليات المتحـدة االمريكيـة    ( الشروق   مجلة

   األول، القسم ٣٥م، ص ١٩٨٥ /١٢ = ه١٤٠٦ /٨،٣
  .، القسم الثاني٣٤م، ص ١٩٨٦ /٢ = ه١٤٠٦ /٤، ٩ى، العدد األول السنة
 والدعوة القامة الحركـة    ..  نوال السعداوي    الدكتورة مع   وقفة

  النسائية العربية الواحدة
   القادريمنى

ز دراسات الوحدة العربية، الـسنة    المستقبل العربي، بيروت، مرك    مجلة
  .م١٩٨٠ الثاني عشر، فبراير العددالثانية، 
 م تاريخ مـوجز عـن االتحـاد        ١٩٧٣ -١٩٢٣ الذهبي   اليوبيل

   النسائيةالنسائي المصري حالياً جمعية هدى شعراوي للنهضة 
   النسائي المصرياالتحاد

  بهيجة صدقي رشيد وتحية محمد اصفهاني : اعداد
  .ص٣٢م، ١٩٧٣تبة االنجلو المصرية،  مكالقاهرة،



---------------------------------------٥٩٩  

  

 في المجتمع االنسانيالوراثية الهندسة ثرأ   
ية والقـضايا   اإلسالمي الدولي عن الشريعة     اإلسالمالمؤتمر الطبي   : في

  .) م١٩٨٧القاهرة، (الطبية المعاصرة 
   زكي البهيمحمود

 في علم الوراثة أساسيات   
   وصفي عبد الهاديعائدة
  .ص١٥٩م، ١٩٨٥ = ه١٤٠٦ى، سلطنة عمان، ألولا الطبعة
 التناسلية الپيولوجيا   

   أنيسأحمد منور
  محمد اكرم الندوي: ترجمة
 /١، ٥ي، المجلــد الخــامس والثالثــون، العــدد  اإلســالم البعــث مجلــة

  .٧٠م، ص ١٩٩٠ /٩ = ه١٤١١ /٢، ٦، والعدد ٨٥م، ص ١٩٩٠ /٨ = ه١٤١١
 في هندسة الوراثة تجارب   

  .٥١ص، ٦٩مة القطرية، المجلد السادس، السنة السادسة، العدد  األمجلة
 الجينات تجارة   

  .٤٢ص، ٧١مة القطرية، المجلد السادس، السنة السادسة، العدد  األمجلة
 المرتبطة بمعطيات الوراثة وعناصر االنجاباالنسان حقوق حماية   
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   شرف الدينأحمد
ية والقـضايا   اإلسالميعة  ي الدولي عن الشر   اإلسالمالمؤتمر الطبي   : في

  .) م١٩٨٧القاهرة، (الطبية المعاصرة 
 الوراثيةللهندسة اسالمية رؤية   

   الصبور مرزوقعبد
ية والقـضايا   اإلسالمي الدولي عن الشريعة     اإلسالمالمؤتمر الطبي   : في

  .)م١٩٨٧القاهرة، (الطبية المعاصرة 
 والتربية الوراثة بين الطفل   

   تقى فلسفىمحمد
   فاضل الحسيني الميالني:ترجمة
ــة ــات،    الطبع ــي للمطبوع ــسة االعلم ــروت، مؤس ــة، بي  = ه١٤١٢ الثاني

  .ص٣٨٤م، ١٩٩٢
 وراثت از نظر كودك   

   محمد تقى فلسفىالشيخ
  .ص، بالفارسية ٤٩٥ش،  .ه١٣٤١ طهران،

 واالستنساخ الوراثة  
  خالد فائق العبيدي. د

،  ه١٤٢٦=  م٢٠٠٥ى، بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، األولـــ الطبعـــة
  .ص١١٧
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 في تكوين الخلقثرهماأو والبيئة الوراثة   
   عبد الستار نصارمحمد
  .١٦م، ص ٢/١٩٧٧ = ه١٣٩٧ التربية، العدد التاسع، صفر مجلة
 والوصية الوراثة   

   شلبيأحمد
  .٢٤م، ص ١٩٧٥ /٥، ٥ي، السنة السادسة، العدد اإلسالم الفكر مجلة
 االنسانية بلومستق الطبية الوراثية الهندسة   

   محمد كمال السيد يوسف وفوزي عبد القادر الفيشاوي محمد
ية والقـضايا   اإلسالمي الدولي عن الشريعة     اإلسالمالمؤتمر الطبي   : في

  .)م١٩٨٧القاهرة، (الطبية المعاصرة 
 اسالمية نظرة.  المورثاتهندسة   

  سالم نجم. د
  .٢٣٠م، ص ١٩٩٠/ ١٢، ٥٩ التربية، السنة العشرون، العدد مجلة
 ومستقبل البشرية الوراثية الهندسة   

   حسن وعبد الباسط االعصر الحفناويمحمد
ية والقـضايا   اإلسالمي الدولي عن الشريعة     اإلسالمالمؤتمر الطبي   : في

  .)م١٩٨٧القاهرة، (الطبية المعاصر 
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  ٣٤٥......................................................................المرأة المسيحية )٥٣(
  ٣٤٨.......................................................................المرأة المصرية )٥٤(
  ٣٨٥........................................................................المرأة المغربية )٥٥(
  ٣٨٩........................................................................المرأة واألسرة )٥٦(
  ٣٩٣.........................................................................المرأة والتنمية )٥٧(

  ٤٢٨......................................................................المرأة والجريمة  (٥٨)
  ٤٣٥......................................................................لسياسيةالمرأة وا )٥٩(
  ٤٨٧..............................................................المرأة وعلم االجتماع )٦٠(
  ٤٨٨...........................................................................المرأة والفن )٦١(
  ٥٠٠........................................................................المرأة والقضاء )٦٢(
  ٥٠٩...........................................................................المرأة واللغة )٦٣(
  ٥١٠..........................................................................المرأة الهندية )٦٤(
  ٥١١...........................................................................المرأة اليمنية )٦٥(
  ٥١٣........................................................................المرأة اليهودية )٦٦(
  ٥١٧.........................................................................مشاكل المرأة )٦٧(
  ٥٣١........................................................................من عالم المرأة )٦٨(

  ٥٩٠........................................................................النهضة النسوية (٦٩)
  ٥٩٩....................................................................................الوراثة )٧٠(
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