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 أد الزوجاتحكام تعد )ة مقارنةدراسة فقهي(   

  الليثي حمدي الليثي
  .م١٩٩١ ، مصر-أسيوط 

 ى األول إرضاء الزوجة  
  .٢٦٢ص  ،٦العدد ،يةسالموث اإلمجلة البح

سالم اإلد الزوجات وتعد  
   بك العظمةأحمد بن أحمد
   .ه١٣٧٥ ،دمشق
  إسالم به يك همسر از نظر ازدواجبحثي درباره محدوديت  

  محمد محمد المدني
  شيخ مصطفى رهنما: ترجمة

  بالتعاون مع سيد ضياء الدين محيط
  . بالفارسية ،ص١٦ ،ق١٣٨٤ ،طهران

بيت الط د الزوجات والطالقاعة وتعد  
  علي عبد الواحد وافي

  .م١٩٦٠ ،مؤسسة المطبوعات الحديثة ،القاهرة



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

ّكاح الثاني  تشييد المباني بالن  
  . السكندر بوريأحمدوكيل 

د الزوجات تعد  
  سالم البهنساوي

  .٩٦ص )ه١٤٠٧/ ١٠( ١٠العدد  ،السنة الثانية عشر ،سالممجلة منار اإل
رسالة ماجستير( د الزوجات تعد (  

  صالح بن محمد بن سليمان الزايد
 ،المعهـد العــالي للقــضاء  ،يةســالممــام محمــد بـن ســعود اإل جامعـة اإل 

   .ه١٤٠٢
د الزوجات تعد  

  عبد السالم جودة
  .ص٣٢ ،م١٩٦٩ ،وسطدار الشرق األ ،سكندريةاإل
رسالة ماجستير( د الزوجات تعد (  

  عبد اهللا بن عبد العزيز عبد السالم 
 ، للقــضاءيالمعهـد العــال  ،يةســالممــام محمــد بـن ســعود اإل جامعـة اإل 

   . ه١٣٩٠
د الزوجات  تعد  

  عبد الناصر توفيق العطار
م١٩٧٦ ،مؤسسة الرسالة ، بيروت-دمشق  ،دار الشروق ،ةجد.  



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

د الزوجات تعد  
  محمد أبو زهرة

  . ٨٣ص  )م٦/١٩٦١( ٣١العدد  ،مجلة العربي
د زوجات تعد  

   .بالفارسية ،ص١٦ ،يسالمت دار التبليغ اإلمنشورا ،قم
ية سالمباحة والحظر في الشريعة اإلد الزوجات بين اإل تعد  

   عمر عودةكريم
  .المنشأة العامة للنشر والتوزيع ،طرابلس

د الزوجات بين الحق والباطل تعد  
  عبد العظيم الطنطاوي

  .٣٧ص )م١٩٨٨/ ٣( ٢٧٧العدد  ،المجلد السادس والعشرون ،مجلة الرابطة
د الزوجات بين العلم والدين  تعد  

  عبد المحسن علي أبو عبد اهللا 
  .ص١٧٢ ،م١٩٩٧ = ه١٤١٨ ،دار الصفوة ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

 خالقي وحماية له من الزنا من األ د الزوجات دفاع عن األ     تعد
  واللواط والسحاق

  عبد الصبور شاهين 
  .م١٩٩٧ ،رالدار الذهبية للطبع والنش ،القاهرة



١٠--------------------------------   

تعد رسالة ماجستير( اًاجتماعياً ود الزوجات ديني (  
  حسن صالح رائع 

  .م١٩٧٦ ،صول الدينأ كلية الشريعة و- زهرجامعة األ
لى يومنا هذاإد الزوجات عبر التاريخ و تعد  

  محمود سالم زناتي
  .٧٨ص  )م٢/١٩٧١( ٤٧العدد  ،مجلة العربي

كريم د الزوجات في آيات القرآن ال تعد  
  السيد محسن عطوي

  .٣٤ص  ،) م٩/١٩٨٧ = ه١/١٤٠٧( ٥٣العدد  ،مجلة المنطلق
سالمد الزوجات في اإل تعد   

  عبد اهللا ناصح علوان 
 = ه١٤٠٩ ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع     ،القاهرة ،الطبعة الرابعة 

  .ص١٠٦ ،م١٩٨٨
سالمد الزوجات في اإل تعد  

  اح عبد المنصف محمود عبد الفت
  .٨٨ص  )ه١٤٠٩/ ٢( ٢العدد ،السنة الرابعة عشر ،سالممجلة منار اإل

سالمد الزوجات في اإل تعد   
  محمد الحبش. د

  .ص٣٨ ،م٢٠٠١ -٢٠٠٠ ،دار الحافظ ،دمشق ،ىاألولالطبعة 



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

سالمد الزوجات في اإل تعد   
  محمد الخضر حسين 

  .م١٩٦١ ،العدد الثامن ،سالممجلة لواء اإل
سالمجات في اإلد الزو تعد  

  محمد الزهراني . د
  .٢٢٧ص  ،٣٦العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

 سالمد الزوجات في اإل    تعد، على افتـراءات المغرضـين      الرد 
  في مصر
   محمد الجملإبراهيم
  .ص١٩٢ ،م١٩٨٦ ،دار االعتصام ،القاهرة

رسالة ماجستير( د الزوجات في الشريعة تعد (  
  ن الزايدصالح بن محمد بن سليما

 ،المعهـد العــالي للقــضاء  ،يةســالممــام محمــد بـن ســعود اإل جامعـة اإل 
   .ه١٤٠١ ،يةسالمالشريعة اإل
رسالة ماجستير( يةسالمد الزوجات في الشريعة اإل تعد (  

  عبد اهللا ياسين الياس
الفقـه   ،المعهد العالي للقضاء   ،يةسالممام محمد بن سعود اإل    جامعة اإل 

   .ه١٤٠٠، المقارن



١٢--------------------------------   

تع رسالة دكتوراه( د الزوجات في الشرائع السماويةد (  
  رضا شعبان جاد حرب

  .م١٩٨١ ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة االزهر
د الزوجات في الشرائع السماوية الثالث  تعد  

  علوي أمين خليل
  .م١٩٩٤ ،المؤلف ،القاهرة

تعد د العشيقات د الزوجات ال تعد  
  رمصطفى عاشو ،عبد الحليم عويس

   .دار االعتصام ،القاهرة
د الزوجات لدى الشعوب األ تعدة فريقي  

  محمود زناتي 
  .ص١٠٩ ،م١٩٦٣ ،دار المعارف ،القاهرة

 ـ د الزوجات لسيادة العدالة      تعد االجتماعي    ن مـن   ة كمـا يتبـي
   سورة النساءمستهلّ

ععبد العزيز العلي المطو  
 /١٢( ٤دالعــد ،ونالمجلــد الخــامس والثالثــ ،يســالممجلــة البعــث اإل

  .٣٠ص  )م١٩٩٠ /٧ = ه١٤١٠
اإلنساند الزوجات من رحمة اهللا ب تعد  

  الشيخ محمد طاهر خراشي



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

 )م١٩٨٥/ ٥ = ه١٤٠٥/ ٨( ٨العـدد    ،السنة العاشرة  ،سالممجلة منار اإل  
  .١٠٢ص
تعد ة ود الزوجات من النواحي الدينياالجتماعية ة والقانوني  

  عبد الناصر توفيق العطار
  .ص٣٥٦ ،م١٩٧٢ ،يةسالممجمع البحوث اإل ،القاهرة

رسالة ماجستير( د الزوجات واالحتساب فيه تعد (  
  جابر بن علي بن عبد اهللا عسيري

المعهــد العــالي للــدعوة  ،يةســالممــام محمــد بــن ســعود اإلجامعــة اإل
   .ه١٤٠٦الدعوة واالحتساب  ،ية بالمدينة المنورةسالماإل
تعد ه للمجتمع المسلم تد الزوجات وأهمي  

  ناصر بن عقيل 
  .١٧٧ص ، ه ١٤١٠ ،٢٥العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

سالمد الزوجات وحكمته في اإل تعد   
  فتحي السيد الرشيدي

  .م١٩٩٦
 ق العدالـة بيـنهن فـي الـشريعة         د الزوجات ومعيار تحقّ    تعد

  ية سالماإل
   طه ريان أحمد

  .م١٩٨٤ ،دار االعتصام ،القاهرة



١٤--------------------------------   

إسالمد زوجات ومقام زن در  تعد  
  يعالمه محمد حسين طباطبائ

  .بالفارسية ،ص٩٦ ،منشورات آزادي ،قم
رسالة دكتوراه(  التوافق الزواجي (  

  راوية محمود حسين 
  .م١٩٨٦ ،داب كلية اآل- جامعة الزقازيق

إلى  دعوة د الزوجات تعد  
  عبد المجيد حامد صبح

  .م١٩٩٦ ،عدار الكلمة للنشر والتوزي ،المنصورة
زوجات العشيقات  :د الشرعي ضرورة العصرالتعد  

  حمدي شفيق
  .م١٩٩٧ ،عالم العربيمركز اإل ،القاهرة

هل تكفي؟:  زوجة واحدة  
  أسماء أبو بكر

  .م١٩٩٢ ،يسالممكتبة التراث اإل ،القاهرة
 الجمع بين أكثر من أربع نسوة   

  .٤٤ص  ،٢١العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل
الحدود د الزوجات وتعد  



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

  م الخير ال زيد أ
  .٧ص ،) م١٩٨٥ = ه١٤٠٥( ١١العدد  ،السنة الثالثة ،١٥ - ٢١مجلة 
د الزوجات حكم إباحة تعد  

  عبد اهللا بن زيدان آل محمود 
  .م١٩٨٦ ،يسالمالمكتب اإل ،بيروت

د الزوجات حكم الشريعة في تعد  
  سيوطيسيد علي الطويمي األ

  .ص١٥، ه ١٣٧٤ ،يةالمطبعة السلف ،القاهرة
 إ حكمةد الزوجاتباحة تعد  

   محمود  آلعبد اهللا بن زيدان
  .ص٢٦، م١٩٧٦، مطابع علي بن علي، الدوحة

د الزوجات والمواقف المسبقة حول تعد  
   الصرافأحمدشيماء 

  .٤٣ص ، ه ١٤٠٨/ م١٩٨٧ شتاء ،٨العدد  ،مجلة الحوار
    ـ االد الزوجات مـن النـواحي        دراسة في قضية تعد ة جتماعي

والدينية ة والقانوني  
  عبد الناصر توفيق العطار

  .م١٩٦٨ ،دار االتحاد العربي ،القاهرة



١٦--------------------------------   

يأ رد الزوجات جديد في تعد  
  محمد محمد المدني 

  .ص٣٩ ،م١٩٥٨ ،مطبعة مخيمر ،القاهرة
ي رأي جرد الزوجاتء في تعد!  

  محمد عبد القدوس
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١ ،جريدة الوفد

كثر من أربع نسوة  الزواج بأ  
  .١٠٥ص  ،١٨العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

الزواج الثاني باذن القاضي   
  .م١٩٩٨ /٢ ،مجلة سواسية

د الزوجات الزواج وتعد  
  أبو اليقظان عطية الجبوري

  .٧١ص  ،م١٩٧٢ ،١٤العدد  ،بغداد ،يةسالممجلة الدراسات اإل
زوجة واحدة ال تكفي   

  عماد الدين حسين 
   .منشورات مكتبة القرآن ،رةالقاه
د الزوجات عند المسيحيين  السهم المكين في الرد على تعد  

  فرنسيس ميخائيل أفندي
  .ص٢٨، م١٨٩٥، مطبعة التوفيق، الطبعةالثانية



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

 شريعة الزوجة الواحدة   
  البابا شنودة الثالث

  .ص٨٩ ،الطبعة الثامنة
طلب رضا الزوجة للزواج بأخرى   

  .٦٧ص  ،٢٥العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل
د الزوجات والطالق الفاروق والترياق في تعد  

  .محمد بن عبد القادر بن محيي الدين الجزائري
 ؟! فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة  

  عبد الناصر أبو هارون 
  .ص٩٨ ،م٢٠٠٠ -١٩٩٩ ،دار الحافظ ،دمشق ،ىاألولالطبعة 

د الزوجات فتوى في فضل تعد  
  ن عبد اهللا بن بازعبد العزيز ب

  أبو عبد الرحمن : جمع
  .م١٩٩٨ ،مكتبة السنة ،القاهرة

د الزوجات فضل تعد  
  أبو بكر جابر الجزائري

  .م١٩٩٢ ،مكتبة السنة ،القاهرة
د الزوجات المستشرقون وتعد  



١٨--------------------------------   

  عبد القادر السبسبي
  .٧٣ص ، ه ١٣٩٣ ،٧٤العدد  ،السنة السابعة ،يسالممجلة الوعي اإل

المسيحي د الزوجاتة وتعد  
  محمود سالم زناتي 

  .٧ص  ،) م١٩٦٢ /٨( ٣٣العدد  ،مجلة العربي
مشروع قانون يحر م تعدد الطالقد الزوجات ويقي  

  حنان حماد 
  .م١٩٩٧/ ٤/ ٩ ،هاليجريدة األ

د األزواج للزوجة واحدة :  من غرائب نظم الزواجتعد  
  علي عبد الواحد وافي. د

 )م١٩٥٨ /٧( = )ه١٣٧٨/ ١( ٣العـدد    ، العاشـرة  الـسنة  ،سـالم رسالة اإل 
  .٣٠٠ص 
 من كان تحت عصمته أكثر من أربع نسوة   

  .٥١ص  ،٩العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل
نساء الرسول ’ د الزوجاتوإباحة تعد  

  فتحي بن محمد بن حسين بن جابر بن عقيل 
  .م١٩٨٩
د الزوجات نظرات في تعد  



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

  ي حسين الزهرانيمحمد مسف. د
  .ص١٢٤ ،م١٩٩١=  ه١٤١١، ىاألولالطبعة 

د الزوجات نظرات في مسألة تعد  
  سعيد عبد العظيم 

  .م١٩٩٨ ،دار العقيدة للتراث ،سكندريةاإل
نظام تعد ة د الزوجات حسب قواعد الشريعة والقوانين الوضعي  

  عبد العزيز سعد
 )م١٠/١٩٨٦ = ه٢/١٤٠٧( ٩٥العدد ،السنة السادسة عشر ،مجلة الثـقافة

  .١٩٧ص
سالمد الزوجات في اإل نظام تعد   

  كوثر كامل علي 
  .م١٩٨٥ ،دار االعتصام ،القاهرة

   ـ ـ ة األ  النظم القانوني القـانون   -األول الجـزء    :ة وتطويرهـا  فريقي 
  .. آثار الزواج- المهر-د الزوجات تعد-ة الزواج هليأفريقي األ

  محمود زناتي 
  .ص٥٥٥ ،م١٩٦٦ ،دار النهضة العربية ،القاهرة

د الزوجات نعمة  نعم تعد  
  غالية الجحدري

  .م١٩٩٠ ،دار الهجرة للنشر والتوزيع، صنعاء



٢٠--------------------------------   

         د زوجـات صـفوة      نقض مطـاعن المستـشرقين حـول تعـد
  المرسلين

  محمد محمد الدهان
  .م١٩٧٨ ،دار الطباعة الحديثة ،القاهرة ،الطبعة الثانية

  

  واختـصاص   ،ي حكمة تعدد الزوجـات  مثنوي ف  : تزويج نامه
  بالزيادة ’النبي

   بن حسين إسماعيل ،تائب التبريزى
   .بالفارسية

وسلم ’د زوجات الرسول تعد  
  ملك غالم مرتضى

العـدد   ،السنة الخامسة عـشر  ،رةية بالمدينة المنوسالممجلة الجامعة اإل 
  .١٠٥ص  )ه١٢/١٤٠٣-١٠( ٦٠والعدد ١٥٠ص  )ه٧/١٤٠٣، ٨، ٩( ،٥٩

 د زوجات النبيتعدعلى واقعه   
  مؤسسة في طريق الحق

   .ص٢٠ ،م١٩٧٦، قم



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

مبرياپد همسران  حكمت تعد   
  محمد على صابوني

   عاجزأحمدفقير  ،يأبو الفاروق مولو: ترجمة
 ،ص٩٦ ،م١٩٨٧ = ش .ه١٣٦٦ ،يةسـالم فغانيـة اإل  الجمعية األ  ،طهران

   .بالفارسية
 زواج الرسول   

  شعريميرزا أبو الحسن األ
/ ٤ -٣،  ١٤،  ١٥دالعـد  ،الـسنة الثانيـة    ،طهـران  ،يسـالم مجلة الفكـر اإل   

  .٧٧ص ، ه ١٣٩٤

زوجات النبي  ’دهن الطاهرات وحكمة تعد  
  محمد محمود الصواف 

  .ص٩٥ ،م١٩٧٤ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الرابعة عشر

أو’  زوجات النبيدهنسرار الحكمة في تعد  
   الجملإبراهيممحمد حسن 

  .ص١٨٦ ،م١٩٧٧ = ه١٣٩٧ ،مطابع دار الشعب ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 

السر د زوجات النبي العجيب في حكمة تعد’   
  الشيخ طنطاوي جوهري

   .ه١٣٣٣ ،منشورات الجمالية ،مصر



٢٢--------------------------------   

أ شبهات ود زوجات الرسولباطيل حول تعد  
  محمد علي الصابوني

 = ه١٤٠٠ ، العزيـز كليـة الـشريعة بجامعـة الملـك عبـد      ،مكة المكرمـة  
  .ص١٨٣ ،م١٩٨٠
زواج لصاحب المعراج كثرة األ’   

  أشرف علي التهانوي
  .ه١٣٥٠ ، دهلي مطبع تجلي-شرف العلوم أ: ديوبند

زوجاته ’د النبي لماذا عد  
   الحوفي أحمد

  .ص٢٨ ،م١٩٨٩ ،مؤسسة الخليج ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 
د زوجات النبي  ماذا عن تعد   

  عبد محمد الكبيسيعبد الحافظ 
/ ٦( ٦العـدد    ،السنة الـسابعة والعـشرون     ،بغداد ،يةسالممجلة التربية اإل  

  .٣٦٦ص  )م١٩٨٦/ ٢ = ه١٤٠٦

  

 عاقالنهازدواج ، عاشقانهازدواج   
  محمد على ناشر



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

 ،ص١٩٢ ،ش .ه١٣٦٨ ،منـــشورات ياســـين ،طهــران  ،الطبعــة الثانيـــة 
   .بالفارسية
 أاج والزوسرار الحب  

  كورنتاي بييل
  محمد بدر الدين خليل: ترجمة
  .ص١٢٧ ،م١٩٥٧، دار الشرق الجديد، القاهرة

كيف تحقق السعادة الجنسية في الزواج(  بال حرج حب (  
  بوستس تشسر

   محمود سليمانأحمد ، شهابإبراهيم: ترجمة
  .ص٣٥٢ ،م١٩٦١ ،دار النهضة العربية ،القاهرة

بين الزوج والزوجة الحب   
  د رفعتمحم

  .م١٩٨١ ،مكتبة دار الجيل ،بيروت
والبيت والولد الحب   

  بيكار
  جرجيس المارديني : ترجمة
  .ص١٤١، م١٩٦١، المكتبة الكاثوليكية، بيروت

والزواج  الحب   



٢٤--------------------------------   

  محمد فائق الجوهري
  .ص١٧ ،م١٩٦٣ ،القاهرة

 والزواج  الحب  ) دراسات طبي ة ونفسي    والحيـاة   ة عـن الحـب 
ةالزوجي (  

  ن رويحةميأ
  .ص٢٤٠ ،م١٩٨٢ ،مكتبة النهضة ،بغداد
وسنةً فلسفةً- والزواج  الحب    

اد نقوال حد  
   .مصور ،ص٢٤٣ ،م١٩٢٦ ،المطبعة العصرية ،القاهرة

والزواج المثالي  الحب   
  فان دفيلد

   عقيل إبراهيم: ترجمة
  .ص١٧٥، م١٩٧٢ ،المكتبة الشعبية ،القاهرة

ة وسعادتك ال حياتك العاطفيةزوجي  
  سمير شيخاني 

  .ص٣١٨ ،م١٩٩٠ = ه١٤١١ ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر
الحي اة والحب  

  اميل لود فيج 



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

   عادل زعيتر:ترجمة
  .ص٢٠٣ ،م١٩٥٩ ،دار المعارف ،القاهرة

والزواج خواطر في الحب   
  كامل افندي توتنجي

  .ص٦١ ،م١٩١٠ ،حلب
اها المرأة  التي تتمنّ رغبات الحب  

  ريك كهنفريد
  أحمد محمد علي :ترجمة وتلخيص

  .ص١٥٨ ،م١٩٧٢ ،المكتبة الشعبية ،القاهرة
زواج الحب  -منتهى الحب ة في الحياة الزوجي  

  هنري وللتر ،فان دفليد
  أحمدمحمد علي : ترجمة
  .ص٩٥ ،م١٩٧٠ ،مكتبة رجب ،القاهرة

الزواج والحب   
  الفرد فولناي. د

  .دار الكتاب العربي ،بيروت
ع ندما يموت الحب!  

  عزت السعدني 
  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٥ ،هرامجريدة األ



٢٦--------------------------------   

بعد الزواج؟ لماذا ينتهي الحب   
  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٠ ،األخبارجريدة 

والزواج المرأة بين الحب   
  سيمون دي بوفوار

  محمد فتحي : ترجمة
  .ص٥٤٤ ،م١٩٦٤ ،مكتبة الخانجي، القاهرة

  

الزوج   
  ات الطب كلينخبة من أساتذة 

  محمد رفعت.  د:إعداد
  .ص١٩٢ ،م١٩٨٦ = ه١٤٠٦ ،مؤسسة عز الدين ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

زوجتك هذا الكائن المجهول   
  اوسفالد كوله

  أمين رويحة. د: ترجمة
  .ص٣١٠ ،م١٩٧٧ ،دار القلم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

ّمتني زوجتي عل  



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

  أم راشد 
  .ص١٠٩ ،م١٩٩٥ = ه١٤١٥ ،مدار ابن حز ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

كيف تختار زوجتك؟   
  فؤاد قنديل 
  ص١٤٣ ،م١٩٩٦ = ه١٤١٦ ،دار الشباب العربي ،الطبعة الثانية

لألزواج فقط   
  ماجد سليمان دودين 

  .ص٩٢ ،م١٩٩٠ ،سراءدار اإل ،القاهرة
لوان من النقد أ لألزواج فقط واالجتماعي  

   عاصيإبراهيم
  .ص٢١٣ ،م١٩٨٧ ،ار الثـقافةد ،الدوحة ،الطبعة الثانية

كيف تسعد زوجتك   
  محمد عبد الحليم حامد

  .ص١٦٣ ،م١٩٩٦ = ه١٤١٧ ،دار المنار الحديثة ،القاهرة ،الطبعة الثالثة
كيف تكون زوجتي   

  عبد العزيز أمين الخانجي
  .م١٩٢١ ،مطبعة السفور ،القاهرة

ما يكرهه الرجال في النساء   



٢٨--------------------------------   

   الصاللأحمدعايدة . د
  .ص٢٠٢ ،يةاإلنساندار الطرابيشي للدراسات  ،ةالقاهر
المؤمن والزواج   

  وديع ميخائيل 
  .م١٩٧٣ ،مطبعة كليوباترا ،سكندريةاإل

  

باعدقارب واأل والوارثة وتزاوج األسالم اإل  
  عز الدين فراج
  .٢٦ص ،) م١٩٨٤/ ٥ = ه١٤٠٤/ ٨( ٢٣٦العدد  ،يسالممجلة الوعي اإل

قارب زواج األ  
   إبراهيم شوقي أحمد

  .م١٩٨٦ ،كراجي ،يسالمالمؤتمر العالمي الرابع للطب اإل: في
نصاره أقارب بين خصومه و زواج األ  

  عبد الرحمن حميدة
  .١٣٣ص  )م١/١٩٦٧( ٩٨العدد  ،مجلة العربي

قارب بين العلم والدين زواج األ  
   السالوسأحمدعلي 



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

 ،ة والنشر والتوزيـع والترجمـة  دار السالم للطباع ،القاهرة ،الطبعة الثانية 
  .ص٦٤ ،م١٩٩٦ = ه١٤١٦

 

 يإسالم وطالق در قانون ازدواج 

  نوريان نيك  ،بدلى شاه نيك
 ،منـشورات الرعايـة العالميـة للكتـب القانونيـة       ،ماليزيـا  ،ىاألولالطبعة  

  .باالنجليزية ،ص١٥٨
 فرادزمة الزواج واجب الحكومة وواجب األأ  

  حناحنا 
  .ص٣٢ ،م١٩٤١ ،القاهرة

        الزواج  ، استطالع رأي المرأة في قانون إجراءات التقاضي الجديد 
  العرفي والتحريات عن دخل الزوج وسرية الحسابات أهم القضايا

  نجوى عويس
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٢ ،األخبارجريدة 

 الزوجة تجمع بين رجلين..  بالقانون!  
  إقبال السباعي

  .م١٩٩٩/ ١/ ١٨ ،مجلة روز اليوسف



٣٠--------------------------------   

    ي وأسانيد قانون الزواج والطالق     سالم بحوث في التشريع اإل
  م١٩٢٩/ ٢٥رقم 

  محمد مصطفى المراغي
  .ص٩٤ ،م١٩٢٨ -١٩٢٧، ه ١٣٤٦ ،زهردارة األإ ،القاهرة

           تقسيم العمل بين الزوجين في ضوء القانون المغربي والفقـه 
   الجنس المعياري -يسالماإل

  فريدة بناتي 
سلة منــشورات كليــة العلــوم القانونيــة واالقتــصادية      سلــ  ،مــراكش

  .م١٩٩٣ ،ةاالجتماعيو
مجلس الشعب في الدورة القادمة  إلى  تنظيم قانوني جديد يحال

  يمنع إساءة استخدام حق األزواج في منع زوجاتهم من السفر
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٩ ،األخبارجريدة 

انون زواج ضد الشرع والق: جريمة أوشكت أن تصبح ظاهرة  
  فاطمة البديوي

  .م١٩٩٨/ ٥/ ٤ ،جريدة الوفد
م.ق١١,٣ماده ( اه قانون مدني وجامعهگ حسن معاشرت أز ديد (  

  زهرا داور
   فاطمة محبي:اإلشراف الفني

  . بالفارسية ،ص١٥٦ ،منشورات سفير صبح ،طهران ،ىاألولالطبعة 



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

 اطروحة( التشريع السويسري مع ي ومقارنتهسالمالزواج اإل (  
  د الكريم بن عبد الغني الحساميعب

  .دمشق
انقضاؤه في القانون  ،آثاره ، الزواج قيامه  

  عبد الفتاح عبد الباقي
  .ص٢٣٨ ،م١٩٦٥ ،مطبعة نهضة مصر ،القاهرة

 الزواج ومقارنته بقوانين العالم   
  زهدي يكن 
  .ص٢٢٥ ،م١٩٧٢ ،المكتبة العصرية ،الطبعة الثانية

ي المحاكم  الزوجة العذراء كعب داير ف!  
  نادية مطاوع
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ٦ ،جريدة الوفد

 الزوجين شرط لقبول دعوى الزوجية سن   
  نجوى عويس

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٧ ،األخبارجريدة 
الشهادة على الزواج والطالق والرجعه في الشريعة والقانون   

  السيد محمد بحر العلوم
  .دار الزهراء ،بيروت



٣٢--------------------------------   

ّالحو الزوجية في محكمة األ عش!  
  نادية صبحي 
  .م١٩٩٧/ ٩/ ١١ ،جريدة الوفد

 أمام المحكمة ..  عيوب الزوج!  
  فاطمة الدسوقي 

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢١ ،جريدة األهرام
ي والقانون المصريسالم الفرق بين الزوجية في الفقه اإل  

  عبد العزيز رمضان سمك
  .م١٩٩٣ ،دار الثـقافة العربية ،القاهرة

 ازدواج قانون  
  . بالفارسية ،ش .ه١٣١٠لسنوي لعام المصوب ا

 ينچ در جمهوري ازدواج قانون  
  . بالفارسية ،ص٣٩
  عموميازدواجقانون   

 ،ص٤ ،طبـع بـاقرزاده    ،ش .ه١٣١٥ ،طهـران  ،مجلس الشورى الوطني  
  .بالفارسية
ر الزواجقانون جديد لتطو   

  عبد العزيز عزت
  .ص٦٤ ،م١٩٥٥ ،مطبعة كوستانوماس ،القاهرة



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

لزواج قانون ا  
  الياس غضبان 

  .ص٥٢٣ ،م١٩١٣ ،مطبعة الهالل ،القاهرة
قانون الزواج   

  .محمد شريعت سنگلجي
  ته الدولـة   سـنّ  ،وهو قـانون للـزواج والفرقـة      (  قانون العائلة

وفق المذهب الحنفيه١٣٣٦ محرم سنة ٨ة في العثماني  (  
  نبليشاكر الح: ترجمة
  .م١٩٣٦ ،مطبعة الترقي ،دمشق
  على الزوج إدراج زوجته في قائمة الممنوعين         القضاء يحظر 

  من السفر
  .م١٩٩٨/ ٢/ ٢٢ ،جريدة األهرام

حوال الشخصيةاأل(  قوانين الزواج واألسرة (  
  مصطفى كامل منيب

  .دار الفكر العربي ،القاهرة
الزوجة غير ملزمة بانتظار زوجها حتى يعثر على شقّة:  المحكمة  

  لواحظ عبد الجواد
  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٦ ،األخبارجريدة 



٣٤--------------------------------   

    ًبحـث مقـارن فـي    (  مدى حرية الزوجين في التفريق قـضاء
  ) ية والقانونسالمالشريعة اإل

   حسن الطه أحمد
  .ص٥١٢ ،م١٩٧٥ ،مطبعة العاني ،بغداد
         مسائل األحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقـوق 

  د في الفقه والقانون والقضاءاألوال
  جابر عبد الهادي سالم الشافعي . د ،محمد كمال الدين إمام. د 

  .ص٥٧٦ ،م٢٠٠٣ ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت
     القـانون  - األولالجـزء  :  النظم القانونية األفريقية وتطويرهـا 

  ..آثار الزواج ، تعدد الزوجات المهر-االفريقي أهلية الزواج
  محمود زناتي 

  .ص٥٥٥ ،م١٩٦٦ ،دار النهضة العربية ،القاهرة

  

النجاح إلى  ادفعي زوجك  
  دوروثي كارنجي

  عبد المنعم محمد الهادي: ترجمة
  .ص١٨٢ ،م١٩٥٤ ،مطبعة االعتماد ،القاهرة



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

 يإسالم ي كاربرديراهنما:  سعادتمندازدواج  
  محمد رضا بشير ،كرم بشيرأ: اعداد

   .بالفارسية ،ص٢٧٨ ،امانه: منشورات مريلند ،بلستويل
  األصول الشرعي   ة في  اجتماعيدراسة دينية   ( ةة للسعادة الزوجي

  ) ةضوء الكتاب والسنّ
  محمد محمد الحداد

  .م١٩٩٨ ،القاهرة
 يند وزناشوئيو در پيان مهربانيمپ  

  قدير على مميز
  .بالفارسية ،ص٢٨٥ ،منشورات دهقان ،قم ،الثانية الطبعة
ي السعيد سالم تحفة العروس أو الزواج اإل  

  بولي محمد مهدي االستان
  .ص٥٤٤ ،مكتبة الرسالة الحديثة ،الطبعة الخامسة

وعش سعيداً.. ج  تزو  
  كامل مهدي 

  .ص١٧٣ ،م١٩٨٨ = ه١٤٠٨ ،دار القلم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
سرة التوافق الزوجي ووسائل تنظيم األ  

مطبعـة   ،القـاهرة  ، لجنـة المـرأة   -ة  االجتماعيسقفية الخدمات العامة و   أ
  .ص٤٧ ،االينارديس



٣٦--------------------------------   

ّزواج ة األ جن  
  ماري ستوبس

  عباس حافظ ،سليم خوري: ترجمة
  ٣.ص١٥٧ ،م١٩٢٥ ،مطبعة المقطم ،القاهرة

ًحتى يكون الزواج سكنا   
  محمد رشيد العويد 

  .ص٧٤، ه ١٤١٦ ،دار المحمدي ،جدة ،ىاألولالطبعة 
ة الحجاب والسعادة الزوجي  

  محمود سالم زناتي 
  .١٥٥ص  )م١/١٩٨٦( ١٤العدد  ،مجلة العربي

 ازدواج حسن   
   ي نوري مصباحيحسين عل

  .بالفارسية  ،ص٥٦ ،ش .ه١٣٠٥ ،طهران ،يمطبعة شورو
سالمة السعيدة في ظل اإل الحياة الزوجي  

  عبد الحميد خزار
 ،م١٩٩٠ = ه١٤١٠ ،دار الفرقـان للنـشر والتوزيـع       ،عمان ،الطبعة الثالثة 

  .ص٢٥٨
ة بين النجاح والفشل حياتنا الزوجي  
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  سن مرعيح
  ص١٦٧ ،م١٩٩٨ ،شركة رشاد برس ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

يشوئ زنايگ خوش زيستن در زند  
  آندره موروا

  يحسين على هرو: ترجمة
  .بالفارسية  ،ص١٩٣ ،ونشر كتاب: بنگاه ترجمة ،ش .ه١٣٤٤ ،طهران

إلى  الدليل ةالسعادة الزوجي  
  محمد رفعت: اعداد

  .ص٣٣٤ ،م١٩٩٠ ،مؤسسةعزالدين ،بيروت
ة دليل السعادة الزوجي  

  شعبان صقر
  .ص٥٦ ،م٢٠٠٠ ،يىردار الشباب الع ،ىاألولالطبعة 

 سعاد الزوجإ دور الزوجة في  
  محسن محمد 

 )م١٩٨٨/ ٩ = ه١٤٠٩/ ١( ٥، ٦العدد ،ىاألولالسنة  ،سالممجلة نور اإل
  .١٠٧ص  )م١٩٨٨/ ١١ ،١٠ = ه١٤٠٩/ ٤ ،٣( ٧، ٨ والعدد ١١٠ص 
ير زناشوئ دي راز خوشبخت  

  ي مدرسيسيد هاد
   سعيد أحمد: ترجمة



٣٨--------------------------------   

  .ه١٣٧٢ = ه١٤١٣ ،يسالم الفكر اإل  نشر مؤسسة ،قم ،الطبعة الخامسة 
  .بالفارسية  ،ص١٣٦ ،ش
ازدواجت در عشق و راه موفقي   

  مارى كارميچل استوپس. س. د
   ياپور. د: ترجمة
  .بالفارسية  ،ص١٠٣ ،ش١٣٢٩ ،طهران

  موفّقي داشته باشيم؟ازدواج چگونه ، جوانانازدواجراهنماي   
  محمد رضا شرفي

 ،األولالمجلــد  ،ص١٦٨ ،منـشورات تزكيـة   ،طهــران ،ىاألولـ الطبعـة  
  .بالفارسية
        رسالة في حساب التنجيم ومعرفة الليالي الـصالحة للتـزويج 

  وغير الصالحة
   .الشيخ محمد بن عبد اهللا بن علي البالدي البحراني

 نديوپ رمز دوام  
  ي شيرازي حائرآيت اهللا

   .بالفارسية ،ص٣١ ،ش١٣٧٥ ،م آزادييامنشورات پ ،طهران ،الطبعة الثالثة
موفقي روابط زناشوئ   

  يجان گر



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

  نيا گلکاريرقد. د: ترجمة
 ،ص٣٨٧ ،ش١٣٧٦ ، تالشمنشورات ،منشورات تبريز ،ىاألولالطبعة 

   .بالفارسية
ان روح وريحان في موجبات سعادة النسوان بل سائر الشب   

  شاهزاده توران خانم المسعودي 
 بالفارسية ،ش .ه١٣٦٥ ، فقطاألولطبع جزوه.   

ي راز خوشبختي زناشوئ  
  ي كاظميزين العابدين خلخال

   .بالفارسية ،ص٥١٥ ،منشورات محمد ،طهران ،الطبعة الثانية عشر
ي السعيد سالم الزواج اإل  

  أبو حامد الغزالي 
   محمد عثمان الخشت:تحقيق
  .ص١٠٩ ،مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة

زواج بغير اعوجاج   
  حسين هادي الشامي

  .ص١٢٠ ،مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت
 الزواج السعيد -الزواج فن   

  .ص٦٤ ،الشركة التونسية للصحافة ،صفا قس



٤٠--------------------------------   

الزواج السعيد   
  عبد المنعم الزيادي

  .ص١٨٦ ،م١٩٦١ ،دار الهالل ،القاهرة
 الزواج السعيد   

  محمد فتحي 
  .ص٢٣٠ ،م١٩٥ ،المكتبة المصرية ،القاهرة

الزواج السعيد ليس صدفة   
  لبيب ميخائيل 

  .ص١١٩ ،م١٩٧٩ ،المطبعة التجارية الحديثة ،القاهرة
 الزواج المثالي   

  فان دفليد
  أحمدمحمد علي : ترجمة
  .ص٢٦٤ ،م١٩٧٨ ،المكتبة الشعبية، القاهرة

لزواج الناجح ا  
  مي شاهين

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٥ ،األخبارجريدة 
مفتاح السعادة - الزواج الناضج   

  اوستاس تشاسر



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

  شوقي رياض السنورسي: ترجمة
  .ص١٦٦ ،مكتبة المعارف ،بيروت

خالق الزواج واأل  
   رسل ندبرترا

   ناجيإبراهيمعبد العزيز : ترجمة
  .ص١٧٦ ،م١٩٥٨ ،الشركة العربية للطباعة ،القاهرة

ّي الزواج واالستقرار الفض  
   إبراهيمزكريا 
  .ص٢٣١ ،م١٩٥٦ ،مكتبة الثـقافة ،القاهرة

 الزواج والبيت المثالي   
   حناوي يفهم

  .ص٤١٤ ،م١٩٦٧ ،مطبعة االمانة ،القاهرة
 الزوج الصالح   

   محمد الجملإبراهيم
  .دار المشرق العربي ،القاهرة

الزوج المثالي في أعين النساء   
  عمر خالد :اعداد

  .دار الحرية للنشر والتوزيع



٤٢--------------------------------   

الزوجة سر ة السعادة الزوجي  
ات الطب نخبة من أساتذة كلي  

  محمد رفعت:اعداد
  .٢٠٨ص  ،م١٩٨٣ = ه١٤٠٣ ،مؤسسة عز الدين ،بيروت

الزوجة الصالحة   
   الجملإبراهيم
  .ص١٠٤ ،م١٩٨٧ ،دار المشرق العربي ،القاهرة

ة  الزوجة المثالي  
  بيبد المنان الطيعكاشة ع

   .يسالممكتبة التراث اإل
ة ولكن زوجة مثالي!  

  مي شاهين 
  .م١٩٩٨/ ١١/ ١ ،األخبارجريدة 

زوجات سعيدات   
  مي شاهين 

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٤ ،األخبارجريدة 
ة السعادة الزوجي  

  .الشيخ عبد اهللا أبو سقاية



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

ة السعادة الزوجي  
  عبد المنعم سليم 

  .ص١٥٣ ،م١٩٦٨ ،جلو المصريةنمكتبة األ ،القاهرة
سالم السعادة الزوجية في اإل  

   عبد الجواد الدوميأحمد
  .ص٢٠٣ ،م١٩٥٩، دار الكتب الحديثة، القاهرة

سالم السعادة الزوجية في اإل   
  محمود الصباغ

  .م١٩٨٦ ،ةمكتبة السالم العالمي ،القاهرة
؟ كيف ينالها كل رجل وامرأة-ة  السعادة الزوجي  

  وبسماري ست
  عباس حافظ، سليم خوري: ترجمة
   .األولالجزء  ،م١٩٣٠ ،مطبعة وادي الملوك ،القاهرة

السعادة الزوجي سالمماتها في ظل اإلة ومقو   
  يوسف علي بديوي

  .ص٢٦١ ،م١٩٩١ = ه١٤١١ ،دار ابن كثير ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
صفات الزوجة الصالحة والزوج الصالح:  شريكة حياتي  

  ي المنان الطيبعكاشة عبد
  .ص١٠٠ ،م١٩٨٩ ،يسالممكتبة التراث اإل ،القاهرة



٤٤--------------------------------   

صفات الزوجة الصالحة   
  محمد شومان

  ص٤٨ ،م١٩٩٢ = ه١٤١٣ ،دار ابن حزم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
الصفات المطلوبة في البنت والزوجة   

  عكاشة عبد المنان الطيبي
  .ص١٧٥ ،م١٩٩٠ ،دار الفضيلة ،القاهرة

ا إلى  الطريقة لسعادة الزوجي  
  اندريه موروا

  حسن عبد السالم :ترجمة وتلخيص
  .ص١٥٩ ،م١٩٦٧ ،المكتبة الشعبية الحديثة ،القاهرة

إلى  الطريق ةالسعادة الزوجي  
  ماجد سليمان دودين 

  .م١٩٩٤ ،دار االسراء للنشر والتوزيع
زواج ناجح إلى مثل للوصول الطريق األ  

  صالح الدين محمد بهاء الدين
  .ص٤٨ ،م١٩٩٧ = ه١٤١٨ ،دار البيارق ،بيروت ،ىاألولطبعة ال
فلسفة الزواج   

  الياس أفندي خليل التويني 
  .م١٨٩٥ ،المطبعة العثمانية ،لبنان



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

كلمة في الزواج   
   أفندي حسنأحمد

   .ه١٣٢٠ ،المطبعة العامرة الشرقية ،القاهرة
كنوز السعادة في الزواج   

  كانال. ف. ب
  الرماديجمال الدين : ترجمة
  .ص١٧٤ ،م١٩٦٠ ،دار االدباء ،القاهرة

ة  كيف تسعد الحياة الزوجي  
  هادي المدرسي

  .ص٢٢٧ ،م١٩٧٣ = ه١٣٩٣ ،ةمكتبة العلوم العام ،البحرين ،ىاألولالطبعة 
؟ كيف تسعدين زوجك  

  يوسف سعد
  .ص١٢٦ ،المركز العربي الحديث ،القاهرة

؟ كيف تسعدين زوجك وتتعاملين معه  
  عمر خالد : اعداد

  .ص١١١ ،الحرية للنشر والتوزيع
كيف تسعدين زوجك وتحافظين عليه؟   

  رمضان حافظ . د
  .ص٩٦ ،مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير ،القاهرة



٤٦--------------------------------   

؟ة كيف تكوني سعيدة في حياتك الزوجي  
  عمر خالد :اعداد

  .الحرية للنشر والتوزيع
لطائف من حياة أزواج وزوجات   

   عيسى أحمدعبده غالب 
  . ص٥٥ ،م١٩٩٢ = ه١٤١٢ ،دار الجيل ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

ه النساء في الرجال ما تحب  
   صالح أحمدعايدة 
   .ص١٥٩ ،يةاإلنساندار الطرابيشي للدراسات  ،القاهرة

 نصيحة للزواج السعيد ١٠٠   
  الشيخ توفيق حسن علوية 

  .ص٤٨٧ ،م٢٠٠٧ = ه١٤٢٨ ،دار الصفوة ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 نصيحة للزوجة السعيدة١٠٠   

  الشيخ توفيق حسن علوية 
ــة  ــالطبع ــروت ،ىاألول ــضاء  ،بي ــة البي  ،م٢٠٠٧ = ه١٤٢٨ ،دار المحج

  .ص٤٨٧
مباهج الزواج   

  محمد فتحي 
  .ص٤٧٥ ،م١٩٧٠ ،مؤسسة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة



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

سالم مباهج الزواج في ضياء اإل  
  محمد سالمة جبر

  .٧٥ص ،م١٩٩٣ = ه١٤١٣ ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،ىولاألالطبعة 
 متعة العروس والزواج السعيد   

   شافع توفيق محمود:اعداد
  .ص٨٥ ،م١٩٨٨، يمانمكتبة اإل، االسكندرية

ّرات زوجة سعيدة  مذك  
  محمد رشيد العويد

 = ه١٤١٨ ،دار ابن حـزم للطباعـة والنـشر والتوزيـع      ،بيروت ،الطبعة الثانية 
  .٧٧ص  ،م١٩٩٧
زواج مرآة األ  

  .المولى نجم الدين اسكندر
المرأة وسر  ةالسعادة الزوجي  

  محمد فهمي سالم 
  .ص١٢٠ ،م١٩٥٠ ،شركة استاندرد للطباعة ،القاهرة

مفيد البشري ة وصالح الحياة ة للسعادة الزوجيةاالجتماعي  
   القاضي أحمد

 ،م١٩٨٨ = ه١٤٠٩ ،لنشر والتوزيـع  دار الفرقان ل   ،عمان ،ىاألولالطبعة  
  .ص٢٩٥



٤٨--------------------------------   

مات الزواج السعيد  مقو  
  دافيدميس

  بدر عبد الوهاب خليل: ترجمة
  .ص٥٧ ،م١٩٦٨ ،مؤسسة الخانجي ،القاهرة

مقو ةمات السعادة الزوجي  
  ناصر سليمان العمر. د

   .ه١٤١٠ ،دار الوطن ،الرياض
ة  نادي السعادة الزوجي  

   الظهارأحمدنجالء 
=  ه١٤١٨،  دار األندلس الخضراء للنشروالتوزيع    ،جدة ،ىاألولة  الطبع

  .ص١٠٦ ،م١٩٩٨
ة لكل عروسين  النصائح الذهبي  

  عمر خالد : اعداد
  .ص١١٩ ،الحرية للنشر والتوزيع

زن ي وفا   
  ادولف بنيامين كنستانت

  حسين پژمان بن على مراد مير پنجه بختيارى :ترجمة
   .رسيةبالفا ،ص١٧٦ ،ش .ه١٣٠٨ ،طهران



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

زني وفا   
  ويليام سامرست موآم 

  علي رضا مهران  ،فرامرز برزگر: ترجمة
   .بالفارسية ،ص٨٠ ،ش .ه١٣٢٧ ،طهران

همسران موفق اينطورند   
  مجموعة مترجمين

 ،ص١٦٨ ،ش .ه١٣٨٠ ،نديشه عالمأمنشورات  ،طهران ،ىاألولالطبعة 
  .بالفارسية

  

أحكام الزواج العرفي   
   إبراهيم يوسف هالل

  .ص٣٣٢ ،م١٩٩٩ ،ةدار المطبوعات الجامعي ،سكندريةاإل
           تحريم الزواج العرفي ضرورة لحماية المجتمع مـن الرذيلـة 

ترك العصمة في يدسرالت انهيار األ الزوجة يزيد من معد  
  حازم نصر

  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢ ،األخبارجريدة 
 ثمن الزواج العرفي   



٥٠--------------------------------   

  سهير غنام 
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٨ ،هرامجريدة األ

الزواج العرفي   
  حامد عبد الحليم الشريف

  .م١٩٨٨، الدار البيضاء للطباعة ،القاهرة
الزواج العرفي   

  عبد رب النبي علي الجارحي
  .ص١٨٩ ،دار الروضة للنشر والتوزيع ،القاهرة

الزواج العرفي   
  عرفة الهادي السعيد

  .م١٩٩٧ ،جامعة المنصورة ،المنصورة
رفي الزواج الع  

  فاطمة مصطفى 
 = ه١٤١٨ ،دار الحرية للـصحافة والطباعـة والنـشر    ،القاهرة ،ىاألولالطبعة  

  .ص٢٠٢ ،م١٩٩٨
الزواج العرفي   

  فاطمة مصطفى 
  .م١٩٩٨ ،دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر ،القاهرة



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

الزواج العرفي   
  ممدوح عزمي

  .م١٩٩٧ ،دار الفكر الجامعي ،سكندريةاإل
رفي ليس ظاهرة الزواج الع  

  مامإعبد اهللا 
  .م١٩٩٩/ ٤/ ١٠ ،مجلة روز اليوسف

الزواج العرفي في النواحي الشرعي ة وة والقانونية االجتماعي  
  حامد عبد الحليم الشريف

  .م١٩٨٧ ،المكتبة القانونية ،القاهرة
    كوافير الزينـة   ،الحجاب والسفور :  في حياة المسلم المعاصر، 

  الزواج العرفي ،للالمح ،الشعر المستعار
  محمد مصطفى جاد

  .لجنة التأليف والنشر ،سكندريةاإل
ي عليهاوالزوجة مجنّ.. كل الحقوق للزواج :  في الزواج العرفي  

  .م١٩٩٧/ ١٢/ ١٢ ،جريدة الشعب
   الـزواج العرفـي بـين الطلبـة والطالبـات      (  قنبلة في الجامعة

ظاهرة في الحرم الجامعي إلى ليتحو (  
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢٤ ،جريدة الوفد



٥٢--------------------------------   

ية يصدر بياناً حول الزواج العرفيسالم مجمع البحوث اإل  
  .م١٩٩٩/ ٥/ ٧ ،هرامجريدة األ

  

والزواج العصري سالم اإل   
  محمد كاظم الالمي

  .ص٥٥ ،م١٩٦٤ ،دابمطبعة اآل ،النجف
 الزواج العصري   

   برادة ملمحمد كا
  .ص١٨٨ ،م١٩٥٨ ،نجلو المصريةمكتبة األ

  

أسبابها ونتائجها وعالجها:  أزمة الزواج في مصر  
  محمد فريد جنيدي

  .م١٩٣٣ ،مطبعة حجازي ،القاهرة
الزواج في المجتمع المصري الحديث   

   سركيسأحمدعادل 
  .م١٩٨٥ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة



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

 حاديث الزواج في مصرأ  
  محمد عبد الجواد 

  .ص٢١٦ ،م١٩٣٦ ،مطبعة المعارف، القاهرة
  االجتمـاعي  صوليين بين  بحث دراسي عن األ   (  اختيار الزواج

  ) والثـقافي للزوجين التونسيين
  عبد الحميد يوراوي

  .م١٩٧٦ ،منشورات جامعة الكويت ،الكويت
    سرة السعودية االختيار للزواج في األ )ة لمنطقـة  دراسة ميداني

  ) رسالة ماجستير( )الرياض
   الموسى إبراهيميمان محمد سل

االجتماع  ،ةاالجتماعيالعلوم  ،يةسالمجامعة االمام محمد بن سعود اإل    
   .ه١٤٠٨
 أزمة الزواج في سورية   

  بوعلي ياسين
  .ص١١٢ ،م١٩٧٦ ،دار ابن رشد ،بيروت

نواع الزواج القديمة عند العربأ أصل العائلة العربية و  
  سمير السعيدي 

  .ص١٦٠ ،م٢٠٠٠ ،دار الملتقى ،تبيرو ،ىاألولالطبعة 



٥٤--------------------------------   

ردن تقاليد الزواج في األ  
  صالح خرسات

  .مؤسسة الرسالة ودار البشير ،دمشق ،عمان ،بيروت
قليم السوري تقاليد الزواج في األ  

 ،منـشورات وزارة الثــقافة     ،دمـشق  ،رشاد وزارة الثـقافية واإل   -سورية  
  .ص١٨٣ ،م١٩٦١
     خصوصية الزواج في الجمهورية العر حدة في الفتـرة    ة المتّ بي

  م١٩٦٠ -١٩٣٧من 
  محمد عبد الفتاح خودة

  .ص٣٩ ،م١٩٦٥ ،المركز الديموغرافي ،القاهرة
         دراسة انتروبولوجية لعادات وتقاليد الزواج بالمنطقة العربيـة 

من المملكة العربية السعودية في ضوء المنهج التكاملي لعلم         
  ) رسالة ماجستير( الفلكور
   عبد الجبار عبد االلهأحمد

  .ص٢٧١ ،م١٩٧٦ ،داب كلية اآل-جامعة القاهرة ،القاهرة
      دراسة ( .سرة المصرية    الدور الوظيفي للزوج والزوجة في األ

  ) ميدانية في الريف والحضر
  سامية الساعاتي 

  .ص٦٦٦ ،م١٩٧٢ ،دار النهضة ،القاهرة



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

ة  الزواج السياسي في عهد الدولة العباسي  
  وفاء محمد علي

  .ص١٩٢ ،م١٩٨٨ ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ىاألولة الطبع
 الزواج على الطريقة المصرية   

  عبد اللطيف وهبة 
  .م١٩٩٦/ ٢/ ٢٩ ،هاليجريدة األ

دراسة مقارنة( سالم الزواج عند العرب في الجاهلية واإل (  
  عبد السالم الترمانيني. د

 = ه١٤٠٤و القعدة ذ ،دابالمجلس الوطني للثـقافة والفنون واآل ،الكويت
   .م١٩٨٤اغسطس 
سالم الزواج عند العرب قبل اإل   

  مفيد محمد نوري 
  .٢٣ص  )م١٩٧١ /٤( ٤العدد ،ىاألولالسنة  )الموصل( مجلة الجامعة

الزواج في الكويت   
   إسماعيلعزت سيد  ،عبد اهللا غلوم حسين

  .ص١٨٤ ،ة والعملاالجتماعيمنشورات وزارة الشؤون  ،الكويت
اج في المجتمع المصري الحديث الزو  

  .عادل سركيس
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قبيلة طي نموذجاً: الزواج كنسق سياسي في المجتمعات البدوية   
   علي الربيعويترك

 ،بحـاث والترجمـة والنــشر  دار االجتهـاد لأل  ،بيـروت  ،مجلـة االجتهـاد  
  .م١٩٩٨ ، صيف وخريف٣٩، ٤٠العدد 
         رسـالة  (  عادات الزواج وتقاليده في منطقة عكا شمال لبنـان

  ) ماجستير
  نهي توفيق ينسخ 

  .ص٢٣٢ ،م١٩٦٨ ،داب كلية اآل-سكندريةجامعة اإل، سكندريةاإل
   العوامل رة في ظاهرتي الزواج والطالق في      ة المؤثّ االجتماعي

  جمهورية مصر العربية 
  حسني سليمان محمد 

  .ص٥٣ ،م١٩٦٥ ،منشورات الجهاز الديموغرافي ،القاهرة
ة ومش الفتاة الليبيةاكل الحياة الزوجي  

  على يحيى معمر
  .ص١٥٣، م١٩٧٠، دارالتراث العربي، بيروت

    ـ دراسـة  (  الفتاة المعاصرة والـزواج ـ اجتماعي ة علـى  ة ميداني
  ) المجتمع السعودي

  سامية الخشاب
  .م١٩٩١ ،دار الثـقافة العربية ،القاهرة
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 قضية زواج المرأة في الجزيرة العربية من خالل الشعر العربي 
   )يةإسالمدراسات عربية و( لحديثا

  نورية الرومي
  .م١٩٨٤ /٥ ،القاهرة

 زواج العربأ مناكح  
  .هشام بن محمد بن السائب الكلبي

  

في الطعام والزواج سالم آداب اإل   
  حبشي فتح اهللا الحفناوي

  .ص٥٥ ،م١٩٨٧ ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية
سالم آداب الزواج في اإل   

  هشام قبالن 
  .مكتبة الساقي ،لندن ،م١٩٨٣ ،منشورات عويدات ،بيروت

 تكثير :  در شمال كامرون   يزشكپ و إسالم ،ازدواج : ..ي آواها
  ه روز مري در زندگيفرهنگ ييگرا

   رجيسيهلن ا
انجليــزي  ،ص٢٠٠ ،منــشورات وســت فيــف ،بولــدر ،ىاألولــالطبعــة 

   .الفارسية إلى ترجم
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 مإسال در ازدواج   
   ي قدسيه حجاز.د

  .بالفارسية ،ص٢٩٠ ،مطبوعات آرمان ،طهران
 إسالم در ازدواج  

  ييت اهللا مشكينآ
  تىآيت اهللا جنّ: ترجمة

  .ص٢٢٤ ،ش١٣٧٦ ،مكتب الهادي للنشر ،قم ،الطبعة الحادية عشر
 إسالم در ازدواج   

  ي خوانساريسيد محمد ،يسيد مصطفى كاشف
  .الفارسيةب ،ص٩٠ ،طهوري ،ش .ه١٣٣٤ ،طهران

 إسالم در ازدواج   
 ،مركـز قدسـي للتحقيـق والنـشر الحقـوقي          ،ش .ه١٣٥٨ ،الطبعة الثانية 

  .بالفارسية ،ص٢٠٣ ،طهران
 إسالم در ي وروش زن دارازدواج  

  پاك نژاد . د
  .بالفارسية

سالم اإلة والحياة الزوجي  
  عثمان السعيد الشرقاوي

  .ص١٨٠ ،م١٩٦٧ ،دار الكتاب العربي ،القاهرة
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إسالم در ازدواجز أ جامع ي تصوير  
  عبد الرشيد تريز

   .بالفارسية ،ص٣٣٦ ،منشورات احسان ،طهران ،ىاألولالطبعة 
في الزواجسالم تعاليم اإل   

  محمد حسن النائيني
  .ص١٤٧ ،م١٩٧١ ،دابمطبعة اآل ،بغداد
سالمة في نظر اإل الحياة الزوجي  

  عبد اللطيف السبكي 
ــالة  ــة الرس ــسنة ،مجل ــعةال ــدد  ، التاس  ٧٥٤ص  ،) م١٩٤١ /٦( ٤١٤الع

  .٨١٥ص  ،) م١٩٥١ /٦( ٤١٦والعدد 
الحياة الزوجي ة وة من الوجهتين التشريعية االجتماعي  

  محمود علي قراعة 
  .م١٩٤٧ ،م١٩٣٨ ،مطبعة الفتوح ،القاهرة ،الطبعة الثانية

 معصومينازدواج داستان   
   ي آملي بابايإبراهيم

صفياء الثـقافية للتحقيقات   منشورات مؤسسة نور األ    ،قم ،الطبعة الثالثة 
   .بالفارسية ،ص٢٦٠ ،العلمية
سالم دخول الزوجين في اإل   

  .٦١ص  ،٢٥العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل
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 دنيا الزواج والعالقات يإسالمة من منظور االجتماعي  
  السيد محسن النوري الموسوي

  =١٤٢٨،  العربـي للطباعـة والنـشر     دار الكاتب    ،بيروت ،ىاألولالطبعة  
  .ص٤٤٠ ،م٢٠٠٧
إسالم در ي روش شوهردار  

  سيد رضا پاك نژاد
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٩ ،منشورات بعثت ،طهران ،الطبعة الرابعة

ي سالم الزواج اإل  
   الواحدي أحمد

  .ص١١٦ ،م١٩٨٥ ،مؤسسة الوفاء ،بيروت
ي سالم الزواج اإل  

   كافيا إسماعيلطارق 
  .ص١٨٢ ،م١٩٨٠ ،لغزاليمكتبة ا

يسالم الزواج اإل  
  السيد عبد الحسين دستغيب

  .ص١٢٠، ه ١٤١٦ ،)الجزائري( مؤسسة دار الكتاب ،قم ،ىاألولالطبعة 
 قاموس المرأة( يسالمالزواج اإل (  

  كامل موسى. د
  .ص٨٠ ،م١٩٨٧ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت
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سالم الزواج اإليات ي أمام التحد  
   علي ضناويأحمد

  .م١٩٨٠ = ه١٤٠٠ ،يسالمالمكتب اإل ،بيروت ،لطبعة الثانيةا
ي السعيدسالم الزواج اإل  

   حامد الغزالي وأب
  محمد عثمان الخشت:تحقيق
  .ص١٠٩ ،مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة

سالم الزواج في اإل   
  حنان طلبة مصلح 

  .٣٧ص )م١٩٨٨/ ٦( ٢٨٠العدد  ،المجلد السادس والعشرون ،مجلة الرابطة
سالم الزواج في اإل   

  خليل مخيف الربيعي 
  . ص٨٠ ،م١٩٨٩ = ه١٤٠٩ ،دار البيان ،بغداد ،الطبعة الثانية

سالم الزواج في اإل   
  الشيخ عبد الحميد طهماز

  .شركة الشعاع للنشر ،لجنة مكتبة البيت ،الكويت
زواج النبي محمدأ وسالم الزواج في اإل’   

  سعد لطفي حسن أ
  .ص١٤٤ + ١١ ،م١٩٣٨ ،مطبعة الهيئة المصرية ،القاهرة
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وانحراف المسلمين عنه سالم الزواج في اإل   
  مجيد الصيمري 

  .ص١٧٨ ،م١٩٧٩ = ه١٣٩٩ ،يةسالمالدار اإل ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
ية سالم الزواج في الشريعة اإل  

   محمود الشافعي أحمد
   .دار الثـقافة الجامعية ،القاهرة

ية سالمج في الشريعة اإل الزوا  
  علي حسب اهللا 

   .م١٩٧٤ ،دار الفكر العربي ،القاهرة
سالم الزواج في ظل اإل   

  عبد الرحمن عبد الخالق
  .ص١٣٦ ،م١٩٧٩ = ه١٣٩٩ ،دار القلم ،الكويت ،ىاألولالطبعة 

سالزواج المقد   
  الشيخ محمد رضا شمس الدين 

  .ص ٤٠ ،م١٩٥٤ = ه١٣٧٤ ،مطبعة الغري الحديثة ،النجف األشرف
سالم الزواج من سنن الفطرة في اإل   

   الطنوبيأحمدصالح 
ــة ــسنة الرابعــة عــشر  ،المجلــة العربي  /١٠ = ه١٤١١/ ٣( ١٥٨العــدد  ،ال

  .٣٤ص  ،) م١٩٩٠
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   ـ  إسـالم  نماذج   : الزواج والشرف والمسؤولية ة فـي   ية ومحلي
  حوض المتوسط والشرق االوسط

  نانسي تابر ،ريتشارد
  محمد العامودينور : ترجمة

 ،دار االجتهـاد لألبحـاث والترجمـة والنــشر    ،بيـروت  ،مجلـة االجتهـاد  
  .م١٩٩٨، ٣٩، ٤٠العدد 
ها المسلمزواجك أي   

  عبد العليم عبد الرحمن السعدي
  .ص٩٦ ،م١٩٨٨ ،مكتبة دار االنبار ،الرمادي ،ىاألولالطبعة 

ةسالم المبادىء اإلية في الحياة الزوجي  
    العثمانأحمدعلي 
  .دار البشير ،عمان
 إسالم در ازدواج مراحل   

  مجيد رشيد پور
ــسادسة  ــة ال ــران ،الطبع ــي     ،طه ــين ف ــاء والمعلم ــة اآلب ــشورات لجن من

  . بالفارسية ،ص٩٤ ،ش .ه١٣٧٦ ،ية اإليرانيةسالمالجمهورية اإل
وسننه الزدواجسالم من شريعة اإل   

  إبراهيم إسماعيلمحمد 
  .م١٩٨١ ،دار الفكر العربي ،القاهرة
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إسالم در ازدواجفلسفه گاهي به  نيم ن   
  زهرا بحريني 
  .بالفارسية  ،ص١٠العدد  ،آشنامجلة ديدار 

في المحافظة على الحياة الزوجيةسالم وسائل اإل   
  صالح عبد الغني محمد

الجـزء  ،  م١٩٩٨ = ه١٤١٨ ،مكتبة الدار العربية للكتاب    ،ىاألولالطبعة  
  .ص١٩١ ،الثالث
شرعنا الحنيف في أمور الزواج؟ى  إل هل من عودة  

  محمد عبد الحكيم 
  .٢ص ، م١٩٨٤ ،٣٣العدد  ،السنة الثالثة ،يسالممجلة االقتصاد اإل

  

 وطالق وإرث در حقوق شورويازدواج   
  مصطفى مهذب: ترجمة
  .بالفارسية ،ص٤٠ ،طهران

    ـ      (  أنظمة الزواج في لبنان ة الـزواج   دراسة تاريخيـة وقانونيـة ألنظم
  ) المعمول بها في لبنان ومدافعة عن حق اللبنانيين في الزواج المدني
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  انطوان جوزف معوض 
  .ص٢٧١ ،م١٩٧١ ،بيروت

ةالزواج السياسي في عهد الدولة العباسي   
  وفاء محمد علي 

  .ص١٩٢ ،م١٩٨٨ ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 
الزواج في جزيرة توني   

  ى أمين مصطف
  .ص٧٧ ،م١٩٧٠، المطابع السودانية، الخرطوم

     د في مصر الفرعونية   األوالالزواج والطالق وحقوق الزوجة و 
  ) رسالة دكتوراه(

   السيد أحمدتحفة . د
  .م١٩٧٣ ،جامعة القاهرة

    نظـرة  :  في بداية الـسبعينيات    آخر من الزيجات   الكوبل نمط
  مغايرة للذات والتقليد

  منى فياض 
 -١٩٩٤، ١العـدد   ،تجمع الباحثـات اللبنانيـات     ،بيروت ،مجلة باحثات 

  .م١٩٩٥
سالم مشروع الزواج بين الجاهلية واإل   
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  أم ابتهال 
  .١٧٣ص  ،) ه١٣٩٣/ ٧( ٤العدد  ،السنة الثانية ،مجلة الهادي

من تقاليد الزواج في الجاهلية سالم موقف اإل   
  علي عبد الواحد وافي . د

ذو الحجـة   ،العدد الثالـث  ،السنة التاسعة  ،ةالقاهر ،سالممجلة رسالة اإل  
  .٢٨٢ص  ،م١٩٥٧يوليو  = ه١٣٧٦

  

     ويهود إسالم وقرباني در دين     ازدواج بررسي تطبيقي مراسم  
  ) رسالة ماجستير(

  وحيده طباطبائي زواره كاشاني 
 ،يةسالممنشورات كلية االلهيات والمعارف اإل ،طهران ،ىاألولالطبعة 

  .بالفارسية  ،ص٢٢٤
سالم تعدد نساء االنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية واإل   

   عبد الوهابأحمداللواء 
  .ص٥٣٥، ه ١٤٠٩ ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 

تنظيم الزواج المسيحي في القانون المصري   
  مصطفى محمد الحمال

  .م١٩٧٤ ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية
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لخالفات الزوجية عبر التاريخ في الفقه الهندي  ا  
ربعـون فـي رسـالة مخطوطـة فـي مكتبـة جامعـة          الفصل الخـامس واأل   

  .طهران 
الزواج المسيحي   

  البيرابوتا 
  .م١٩٦٥ ،مطبعة الجمهورية ،الموصل

الزواج المسيحي   
  ) األب( منيس عبد النور

  .ص١٨، م١٩٨٠، دارالثـقافة المسيحية ،القاهرة
قه  الزاإلنسانواج المسيحي ماجمعه اهللا ال يفر   

  إسحاقجاك 
  .م١٩٧٨ ،مطبعة سلمان الفنية ،بغداد
الزواج واألسرة في المفهوم الكنيسي   

   الفجالة -كنيسة السيدة العذراء
  .ص٤٨ ،م١٩٧٢ ،مكتبة المحبة ،القاهرة

 الزواج والطالق في جميع األديان   
  عبد اهللا المراغي

  .ص٦٣٩ ،م١٩٦٦ ،يةسالم االعلى للشؤون اإلالمجلس ،القاهرة
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 ةالزواج ومفاعيله لدى الطوائف المسيحي   
   طرابلسيإبراهيم
  .م١٩٩٤ ،نشرة مجلس كنائس الشرق األوسط ،بيروت

  ية والشريعتين  سالمدراسة مقارنة بين الشريعة اإل    (  زوجة الغائب
   )اليهودية والمسيحية

  محمد عبد الرحيم محمد
  .م١٩٩٠ ، السالمدار ،القاهرة

 ة في سورية ولبنانشرح أحكام الزواج للطوائف المسيحي   
  فؤاد صنيج

  . نشرة كنائس الشرق األوسط ،بيروت
              شريعة الزوجة الواحدة فـي المـسيحية وأهـم مبادئنـا فـي 

  األحوال الشخصية 
  بابا االسكندرية شنودة الثالث

  .ص١٣٠ ،م١٩٧٨ ،كيهمطبعة الكلية األكلير ،القاهرة ،الطبعة الثانية
والديانات األخرى سالم العصمة في الزواج بين اإل   

  عزية علي طه. د
 )م١٩٨٨ = ه١٤٠٨/ ٧( ٧العـدد  ،السنة الثالثة عـشر  ،سالممجلة منار اإل  

  .١٠١ص 
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 عقد الزواج في القوانين واألديان   
  عبد الحميد سماوي الجلوب

  .ص٢٧ ،م١٩٦٧ ،بغداد
  ية والشريعتين  سالمبين الشريعة اإل  بحث مقارن    (فسخ الزواج

  )المسيحية واليهودية والقوانين العربية
   الحجي الكرديأحمد. د

  .ص٧٤١ ،م١٩٩٠و ،ص٧٤١ ،م١٩٨٥ ،دار اليمامة ، بيروت-دمشق 
للطوائف الكاثوليكية :  في الزواج  

  .باخوس الفغالي
ما هو الزواج ؟   

  مرقس عزيز خليل
  .م١٩٩٤ ،اءكنيسة القديسة العذر ،القاهرة

آراء الفالسفة المرأة و  
  .حسين فوزي

ةسالم مقارنة بين الشريعة اإلعقد الزواج:ية والقوانين الغربي   
   يسريأحمد

  .م١٩٧٨ ،يةسالممعهد الدراسات اإل ،القاهرة
 موانع الزواج بين الشرائع السماوية الثالث والقوانين الوضعية   
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   غنيم أحمد
  .المواقع المؤيدة للزواج ،األولالجزء  ،م١٩٦٩ ،بيةدار النهضة العر ،القاهرة

        ـة فـي اإلوالـشرايع   سـالم  موسوعة الزواج والعالقه الزوجي 
  األخرى المقارنة

  ملكة يوسف زرار
  . ص٣١٥ ،منشورات الفتح لإلعالم العربي ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 

  

 ة ب والسنّة في ضوء الكتاآداب الحياة الزوجي  
   زيادةأحمد

  .ص١٩٦ ،منشورات مركز الراية ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 
 ت آن وسنّتو قرپر در ازدواج آيين  

  صالح بن غانم السدالن 
  .باالنجليزية ،ص١٥٦ ،منشورات دار البشير ،آمريكا ،ىاألولالطبعة 

 األزواج في القرآن الكريم   
  عفيفي محمود عفيفي. د

/ ١٠ = ه١٤٠٨/ ٣( ٣العــدد ،الــسنة الثالثــة عــشر ،مســالمجلــة منــار اإل
  .٦٢ص  )م١٩٨٧
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 أسس اختيار الزوجين في الكتاب والسنّة   
  مصطفى عيد الصياصنة 

  .ص١٦٦، ه ١٤٠٨ ،دار الراية ،الرياض ،ىاألولالطبعة 
على ضوء الكتاب والسنّة سالم تشريع الزواج في اإل   

  مصطفى عبد السالم محمود 
  .م١٩٨٨ ،أسيوط

  ۦ { آية   ىمعن:  درس للزوجات ـ ـ  ـ  ن  إ  ٓو  ِٰ ِ َ ۡ َ َ َ َِ َ ۡ َۡ ََ ُ َ

ٗأز ٰ َ ۡ ة ٱ َ ة ٱ ِ ز  ۡ َۡ ِ َ َ َِ ٰ َ ۡ َ َۡ ۡ ۡ ُ ٞ  ورزق ر ّ ُۡ َۡ َ ِ ِّ َ َُ ِ ِ ۡ َ ٰ وِ َ ۡ َ َ{  
   الخطيبإبراهيماألستاذ محمد 

  .م٢٧/١١/١٩٩٨ ،األخبارجريدة 
 ي أز نظر قرآن مجيد وأحاديث معتبـر ووظـايف زن            زناشوي

  ومرد وحقوق آنان 
  سيد حسن مصطفوي

  . بالفارسية ،ص٢٢٢ ،منشورات گلي ،طهران ،ىاألولالطبعة 
رسالة ماجستير(  الزواج في ضوء الكتاب والسنّة (  

   فال ولد محمد الموريتاني أحمد
  .ص٢٧٢، ه ١٣٩٧ ،كلية الشريعة ،جامعة أم القرى

اج في القرآن والسنّة  الزو  
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  عزّ الدين بحر العلوم 
ــة ــروت ،الطبعــة الثالث ــع ÷ دار الزهــراء ،بي ــشر والتوزي  ،للطباعــة والن

  .ص٣٤٤ ،م١٩٨٦ = ه١٤٠٧
 الزواج وآداب الزواج في السنّة المطهرة   

  أنور علي عاشور
  . يسالمدار االعتصام ودار المختار اإل ،القاهرة

لقرآن  الزواج والطالق المدني في ا  
  محمد ابو زيد 

  .ص٥٩ ،م١٩٢٧ ،مطبعة التقدم الحديثة ،القاهرة
     ة بيننية وروعـة الحقـائق     آعجاز اإلشارات القر  إ سنّة الزوجي

ةالعلمي  
  محمد عبد اهللا الشرقاوي

 /٩( = )ه١٤٠٦/ ١( ٢٥٣العــدد ،) الكويــت( ىســالممجلــة الــوعى اإل
  .٤٤ص  ،) م١٩٨٥
 ارش قرآن وسنّت زگبه ’ مبرياپ شيوه همسر داري  

   عابدي أحمد
   رضا بابايى:اإلشراف الفني

  . بالفارسية ،ص١٥٩ ،منشورات هستي ،طهران ،ىاألولالطبعة 
 فأتوا حرثكم أنّى شئتم   
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  التحرير
  .٩٣ص  ،٣٨العدد  ،السنة الرابعة ،المجلد الرابع ،مجلة األمة القطرية

 فقه الزواج في ضوء الكتاب والسنّة   
   عبد اهللا السدالن صالح غانم بن

   بالتركيز على حقوق المرأة واألسرة اإلنسان وحقوق سالمندوة اإل: في
  .م١٩٩٧ ، نوفمبر٢٥-٢٢من  ،القاهرة

قرآن ومسائل زناشويي   
  پائولو برانكا

  . بااليطالية ،ص٢٠٣ ،منشورات ايل مولينو ،ايطاليا ،ىاألولالطبعة 
 منهج السنة في الزواج   

   أبو النوريحمدمحمد األ. د
  .٥٥٠ص ،م١٩٧٢ = ه١٣٩٢ ،دار التراث العربي ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 
 ة فياختيار الصهر..  والدعوةاإلنسان نظرات قرآني  

  محمد بن لطفي الصباغ . د
  ٣٤ص  )م١٩٨٥( = )ه١٤٠٥/ ٧( ٨٠العدد  ،مجلة الرائد

  .٢٢ص  )م١٩٨٥/ ٥( = )ه١٤٠٥/ ٩( ٨١والعدد 
 ة فيالزواج..  والدعوةاإلنسان نظرات قرآني  

  محمد بن لطفي الصباغ . د
  .٣٤ص  )م١٩٨٥/ ٢( = )ه١٤٠٥/ ٦( ٧٨العدد  ،مجلة الرائد
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 ة فيالزوجية’ من حياة الرسول..  والدعوةاإلنسان نظرات قرآني  
  محمد بن لطفي الصباغ . د

  .٣٤ص  )م٦/١٩٨٤( = )ه١٤٠٤/ ٩( ٧٦العدد  ،مجلة الرائد

 قرآن يا همسر يابي برحسب فطرت همسر يابي أز نظر  
  قدسية موسوي حجازي

  . بالفارسية، ه ١٣٦١/ ٣ ،طهران ،المركز الحقوقي للتحقيق والنشر ،ىاألولالطبعة 

  

التعليم والزواج المبكّر في الريف   
  عبد الحميد محمود سعد 

  .م١٩٨٨ ،دار الحكيم للطباعة ،القاهرة

ًاالمبكّرالزواج(  زواج خطر جد  (  
   إبراهيمألفت 

  .م١٩٩٨/ ٢/ ٥ ،جريدة األهرام

 ةم في شفاء األمراض الصدريالزواج المبكّر عامل مه   
  محمد كاظم 

  . ص٣٤١ ،م١٩٦١ ،بغداد



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

 والدين والمجتمع الزواج المبكر في الطب   
  محمد كاظم 
 = ه١٤١٩ ،مؤسـسة المواهـب للطباعـة والنـشر        ،بيـروت  ،الطبعة الثانية 

  .٣٢٧ص  ،م١٩٩٩
 عوريفقرية المبكر في الزواج   

  الصفدي سمية
شباط  ،الجزء الثاني ،  جمعية شؤون المرأة   ،نابلس ،المرأة شؤون   مجلة

  .م١٩٩٢
             ة فـي المجتمـعالزواج المبكّر واشـكاالت العقـدة الجنـسي 

  يسالماإل
  علي صادق زبيدي 

  . ص١٥٩ ،قم ،ىاألولالطبعة 
 دختران ازدواج سن   

 ،زهرا آيـت اللهـى   :تحقيق -االجتماعي القسم  -قافية النسوية الهيئة الث 
  مريم گدازگر  ،زهره رجبيان
  . بالفارسية ،ص٢٥٩ ،منشورات سفير صبح ،طهران ،ىاألولالطبعة 

يران إبعاد خانواده در أ وازدواج  سن  
  فرخ امين زاده 

   .بالفارسية ،١٨٨ص  ،ش .ه١٣٤٧ ،١ ،٢ العدد ،اجتماعي علوم صحيفة
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 رفض خفض سن الزواج: في سويسرا  
  .٩٠ص ،٢٥العدد ،السنة الثالثة، ٣المجلد ،مجلة االمة القطرية: التحرير

 

 يامدهاپ آثار و:ت موقّازدواج  
  حسن قاضى 

   .بالفارسية ،ص٣٢٧ ،منشورات شبر ،طهران ،ىاألولالطبعة 
 انير موقّت در حقوق اازدواج  

  علي عالمه حائري 
  .يةبالفارس ،ص١٥١ ،منشورات خاقاني ،طهران ،یولاألالطبعة 

؟ ولكن المتعة حرام..صل في األشياء  األ  
  السائح علي حسين 

  .ص١٦٤ ،م١٩٨٨ ،دار قتيبة ،دمشق
ت مؤقّازدواج زن در ي بر روان شناسي تحليل  

   يطلعت رافع
   .بالفارسية ،ص١٩١ ،منشورات دانژه ،طهران ،ىاألولالطبعة 

 مجلة العربي إلى مهداة ( بال جواب؟أو سؤال سيظلّ زواج المتعة (  
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  السيد عز الدين بحر العلوم 
 = )ه١٣٨٣/ ١ ،٩( ٥،  ٦العـدد    ،ىاألولالسنة   ،) النجف( مجلة االيمان 

  .٤٦٥ص  )م١٩٦٤/ ٣ ،٢(
 سؤال سيظل بال جواب..  زواج المتعة  

  محمود سالم زناتي
  .١٤٤ص  )م١٩٦٣ /١٢( ٦١العدد  ،مجلة العربي

سؤال سيظل بال جواب.. ة ثانية  زواج المتعة مر  
  عبد الوارث كبير

  .١٤٤ص  )م١٢/١٩٦٣( ٦١ العدد ،مجلة العربي
 زواج المتعة يجعل المرأة سلعة   

   محمد جمال أحمد
  .٨ص  )م١٩٨١/ ٢( ١١العدد  ،السنة الرابعة ،) الرياض( المجلة العربية

 وزواج متعة ..  زواج منفعة  
  منير نصيف

  .١١٢ص  )م١٠/١٩٧٥( ٢٠٣العدد  ،لة العربيمج
ّت ودوره في حل مشاكل الجنس الزواج المؤق  

  محمد تقي الحكيم 
  .٤ص  )م١٩٦٢ /١١( = )ه١٣٨٢ /٦( ٢العدد  ،السنة الخامسة ،النجف
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نكاح المتعة بين الحظر واإل دراسة مقارنة( ةباحي(   
   إبراهيم صالح إبراهيم
  .م١٩٩٤ ،العربيةمكتبة دار النهضة  ،القاهرة

ّت عند الشيعة  المتعة الزواج المؤق  
  شهال حائري . د

   فادي حمود:ترجمة
 ،م١٩٩٦ ،شركة المطبوعات للتوزيـع والنـشر      ،وتيرب ، الطبعة السابعة 

  .ص٣٣٩
آن اجتماعي وي متعه وآثار حقوق   

  يمحسن شنائ. د
   .بالفارسية ،ص٣٥١ ،الطبعة الثانية ،طهران

االجتماعي صالح ي اإل المتعة وأثرها ف  
   يتوفيق الفكيك

  هشام شريف همدر: تحقيق
  .ص٣٠٠ ،م١٩٩٨ = ه١٤١٨ ،دار االضواء ،بيروت ،الطبعة الخامسة

  

 الزواج المدني   
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  ميشال غريب
  .ص٧٩م، ١٩٦٥بيروت، 

    دراسة تاريخية وقانونية ألنظمة الزواج     (  أنظمة الزواج في لبنان
نان ومدافعة عن حق اللبنـانيين فـي الـزواج    المعمول بها في لب  

  ) المدني
  انطوان جوزف معوض 

  .ص٢٧١ ،م١٩٧١ ،بيروت
انقضاء الزواج في القانون المدني الخاص   

  جعفر الفضلي 
 ،م١٩٨٣ ، مركـز البحـوث القانونيـة      -منـشورات وزارة العـدل       ،بغداد

  .ص٤٠
 الزواج المدني   

  عبد الفتاح ظاهر كبارة. د
  .١٨٤ص  ،م١٩٩٨ = ه١٤١٩ ،دار النفائس ،بيروت ،ىلاألوالطبعة 

ة سالم الزواج المدني بين اإلوالمسيحي   
  ية المسيحية سالماعداد مركز الدراسات واألبحاث اإل

   الشيخ محمد علي الحاج العاملي:اشراف
 ،م٢٠٠٨ ،شركة المطبوعـات للتوزيـع والنـشر       ،بيروت ،ىاألولالطبعة  

  .ص٣٢٥
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ديه ومعارضيه الزواج المدني بين مؤي  
  .محمد علي ضناوي

رسالة دكتوراه ( منهسالم الزواج المدني وموقف اإل (  
  عبد الفتاح ظاهر كبارة 

  .م١٩٨١ ، كلية الشريعة والقانون-جامعة األزهر 
آن  الزواج والطالق المدني في القر  

  محمد أبو زيد 
  .ص٥٩ ،م١٩٢٧ ،مطبعة التقدم الحديثة ،القاهرة

  

 د ومعارضزواج المسيار بين مؤي   
  فتحي أبو العال
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١١ ،جريدة األهرام

 زواج المسيار حقيقته وحكمه   
  يوسف القرضاوي . د

  .ص٣١ ،م١٩٩٩ = ه١٤٢٠ ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 
اختلف : زواج المسيار..  القضية التي عادت تفرض نفسها من جديد

  حول صحته واتّفق علماء النفس على أضرارهعلماء الدين 
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  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢٦ ،جريدة أخبار اليوم
 مةنكاح المسيار وأحكام األنكحة المحر   

  عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي
  .ص٢١٢ ،م٢٠٠٥ = ه١٤٢٦ ،المكتبة العصرية ، بيروت-صيدا 

  

    بعض اآلثار ة الـزوج علـى وضـع       ة واالقتصادية لهجر  االجتماعي
  ) دراسة ميدانية في قريتين بمحافظة الجيزة( دوار الزوجةأاألسرة و

  عزة تهامى البنداري ،محمد أبو مندور محمد حلمي نوار. د
/ ٢( ،١٢٠العدد ، السنة الحادية عشر ،) بيروت( مجلة المستقبل العربي

  .١١٤ص  ،) م١٩٨٩
خانواده ومسائل زناشوئي   

  باقر شريف قرشي 
  لطيف راشدي: جمةتر

  .ص٦٢ ،ش .ه١٣٧٦ ،مكتب المصطفى للنشر ،قم ،ىاألولالطبعة 
 الزواج واألسرة   

  مصطفى المسلماني 
  .م١٩٧٥ ،المطبعة الفخرية ،القاهرة
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الزواج واألسرة في االتحاد السوفيتي   
  ارد. د

  مصطفى كامل منيب : ترجمة
  .ص٤٦ ،م١٩٤٤ ،المطبعة االعتماد ،القاهرة

ألسرة في المفهوم الكنيسي الزواج وا  
  كنيسة السيدة العذراء 

  .ص٤٨ ،م١٩٧٢ ،مكتبة المحبة ، القاهرة-الفجالة
 ةالزواج والعالقات األسري   

  سناء الخولي
  .ص٣٥٦ ،م١٩٨٢ ،دار المعرفة ،القاهرة

 الزواج ومسألة العائلة   
  .دار القدس ،بيروت

 العائلة والقرابة والزواج   
  حسان محمد الحسن إ

  .م١٩٨٦ ،دار الطليعة ،بيروت
 في قضايا الزواج واألسرة   

  السيد حسين الصدر 
  . ص١٦٢ ،م١٩٧٠ ،مطبعة اآلداب ،النجف األشرف
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قضايا المجتمع واألسرة والزواج   
  +العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي

  .٢٣٩ص  ،م١٩٩٥ = ه١٤١٦ ،دار الصفوة ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
وخانواده ازدواجخنرانيها در زمينه  مجموعه مقاالت وس   

  شكوه نوابي نژاد 
 ،يةسـالم منشورات لجنة اآلباء والمعلّمين في الجمهوريـة اإليرانيـة اإل         

  . بالفارسية ،ش .ه١٣٧٥ إلى ش .ه ١٣٧٠من سنة 
ذر تاريخ ايران گ در ازدواج نظري كوتاه به خانواده و  

  بهرام سهرابي 
ة العاليـة فـي مركـز المطالعـات والتعـاون           الهيئة الثــقافية الفنيـ     ،طهران

  .الثـقافي بالفارسية

  

 م١٩٦٤ إحصاءات الزواج والطالق لعام  
  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

  .ص١١٦ ،م١٩٦٦مصر  ، القاهرة
 م١٩٧١ إحصاءات الزواج والطالق لعام  

   الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
  .ص١٥٦ ،م١٩٧٣مصر ،هرةالقا
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    ة لعـامإحصاءات الزواج والطالق في مصر مع دراسة تحليلي 
  م١٩٧٣

   الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
  .ص٧٦ ،م١٩٧٥ مصر - القاهرة 

 وطالقازدواج   
  ي حائريآيت اهللا زاده مازندرانشيخ محمد باقر 

  .بالفارسية ،ش . ه١٣٦٤ ،ناشر مجيد حائري ،طهران
 وطالقازدواج   

  سيد مهدي شمس الدين 
  . بالفارسية

    ي واساتيد قانون الزواج والطالق     سالم بحوث في التشريع اإل
  م١٩٢٩/ ٢٥رقم 

  محمد مصطفى المراغي
  .ص٩٤ ،م١٩٢٨ -١٩٢٧، ه ١٣٤٦ ،دارة االزهرإ ،القاهرة

           الت الزواج والطالق في الجمهوريـة العربيـةدراسة في معد 
  المتحدة 

  د شكري  محمأحمد
  .ص٣٧ ،م١٩٦٧ ،المركز الديموغرافي ،القاهرة



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

 مذهبى  ،أخالقي ،تربيتي:  وطالق باطرح مسائلازدواج راهنماي  
  حسن جمشيدي

  بالتعاون مع عباس عطاري كرماني
  .آفرينش منشورات  ،طهران ،ىاألولالطبعة 

رفع اإلغالق عن مشروع الزواج والطالق   
  بخيت المطيعي 

  . بيحمكتبة ص ،القاهرة
 الزواج من حق األرملة والمطلّقة   

  .م١٩٩٧/ ١٠/ ١٧ ،جريدة الشعب
 الزواج وإنهاؤه   

  محمد زكريا البرديسي
  .م١٩٧٤ ،دار النهضة العربية ،القاهرة

رسالة دبلوم(  الزواج و الطالق (  
  فريد صبحي قسطنطين

 ،ريةجامعة اإلسكند ،ةاالجتماعي معهد العلوم -كلية اآلداب ،االسكندرية
  .م١٩٥٠
الزواج والطالق   

  منيرة حسني
  .ص١٣٢ ،م١٩٥٩ ،دار الفكر الحديث ،القاهرة



٨٦--------------------------------   

سالم الزواج والطالق في اإل   
  زكي الدين شعبان 

  .م١٩٦٤ ،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة
ية سالم الزواج والطالق في الشريعة اإل  

   العقيليأحمدخليفة 
 ،ار الجماهيريـة للنـشر والتوزيـع واالعـالن        الد ،بنغازي ،ىاألولالطبعة  

  .٣٣٤ص  ،م١٩٩٠
الزواج والطالق في العصر العباسي   

  صالح الحيدري 
  .٣٠ص )م١٩٧٣/ ١١( ٢العدد ،السنة الرابعة ،) الموصل( مجلة الجامعة

آن  الزواج والطالق المدني في القر  
  محمد أبو زيد 

  .ص٥٩ ،م١٩٢٨ -١٩٢٧، ه ١٣٤٦ ،مطبعة التقدم الحديثة ،القاهرة
آثارهما الزواج والطالق و  

  عبد الرحمن الصابوني . د
  .م١٩٦٥ ،مطبعة حلب ،حلب
في الزواج والطالق(  سؤال وجواب (  

  . بن محمد مهدي بن ابو ذر النراقيأحمد



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

         ة برئاسة سوزان مبارك صناديقشبكة عربية للجمعيات األهلي 
  ت خيرية لمساعدة الراغبين في الزواج والمطلقا

  نجوى عويس 
  .م١٩٩٨/ ١١/ ١ ،األخبارجريدة 

في الزواج والطالق   
  محمد متولي الشعراوي

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

 وطالقازدواج قانون   
  جمع هادي جراحي

  . بالفارسية ،ص١٦٣ ،منشورات علم وأدب ،طهران ،ىاألولالطبعة 
جواز على ورقة طالق:واج الجديدة وثيقة الز   

  علية الصالحي
  .م١٩٩٥ ،دار التحرير للطباعة والنشر ،القاهرة

  

  الحياة الزوجية آداب  
  الشيخ خالد عبد الرحمن العك : اعداد



٨٨--------------------------------   

ــسة  ــة الخام ــروت ،الطبع ــشر   ،بي ــة والن ــة للطباع  = ه١٤١٩ ،دار المعرف
  .٤٩٦ص  ،م١٩٩٩
 ياشويآداب زن   

  حسين نجفي 
   .بالفارسية ،١٦٧ص  ،ش .ه١٣٧٧ ،مؤسسة مصابيح الثقلين ،ىاألولالطبعة 
 آداب مجامعت  

  ) آب حيات( غالم علي مؤلف
  .بالكجراتية، ص٢٠٠
 ه بايد هر مرد زن دار بداند چآن  

  آندره آرتوس
  نصراهللا كاسمي : ترجمة
  . بالفارسية ،ش .ه١٣٦٩ ،آرينمطبعة  ،طهران

 يشوهردارين يآ  
  دورثى كارنگي 

  الجاللى : ترجمة
  .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٤ ،منشورات راه روشن ،طهران ،الطبعة الثانية

  أخالق زن وشوهر وتنظيم خانواده  
   صادقي أردستانيأحمد

  .بالفرسية ،ص٤٣٨ ،منشورات حافظ نوين ،طهران ،الطبعة الرابعة



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

أدب الرجل مع زوجته   
  حديقة األمة 

١٤ص ،٥٤العدد ،السنة الخامسة ،المجلد الخامس ،ة القطريةمجلة األم.  
أدب المرأة مع زوجها   

  حديقة األمة 
  .١٤ص ،٥٤العدد ،السنة الخامسة ،المجلد الخامس ،مجلة األمة القطرية

 ازدواج   
  سيد رضا پاك نژاد . الشهيد د 

  . يةبالفارس ،٣-١جزء ،ش .ه١٣٧٤ ،منشورات أخالق ،قم ،الطبعة التاسعة
 دامني پاک ،ازدواج  

  سيد اسد اهللا ياوري 
  . بالفارسية ،ص٢٠٠ ،منشورات لوح محفوظ ،طهران ،ىاألولالطبعة 

 سيوپ ازدواجند مقد  
  فرض اهللا قلي زاده كالن 

 ،ش .ه١٣٧٦ ،مؤســسة نهاونــدي الثـــقافية للنــشر ،قــم ،ىاألولــالطبعــة 
   .بالفارسية ،٨٦ص
 ؟چرا وچگونه  ازدواج  

  ر غفرانيمحمد جعف
  . بالفارسية ،ص٢٨٦ ،منشورات زمين ،طهران ،ىاألولالطبعة 



٩٠--------------------------------   

 ؟چرا وچگونه  ازدواج  
  محمد رسول موميوند 

   همايون منصوري :االشراف الفني
  .بالفارسية ،ص١٠٤ ،منشورات مفيد ،طهران ،ىاألولالطبعة 

 آستانه علم  در ازدواج  
  عنايت اهللا سهراب 

  . بالفارسية ،جزءان ،اصفهان
 وروابط زن ومرد ازدواج   

  محمد نجفي يزدي
  .بالفارسية ،يةسالممكتب المنشورات اإل ،قم ،الطبعة الخامسة

 وزناشويي ازدواج   
  شهريار روحاني 
  . بالفارسية ،يةسالممؤسسة طاهر اإل

 أزواج   
  حديقة األمة 

  .٢١ص ،٥٢العدد ،السنة الخامسة ،المجلد الخامس ،مجلة األمة القطرية
زواج وزوجات أ  

  محمد كامل عبد الصمد 
  .م١٩٨٧ ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية



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

 ةأسرار الحياة الزوجي   
  ماري ستوبس 

   نقوال حداد :ترجمة
  .ص٢٥٧ ،م١٩٦٠ ،المطبعة العصرية ،القاهرة ،الطبعة الثامنة

 ة وأسرارهاأصول العالقة الزوجي   
  محمد رفعت 

  .ص١٥٠ ،م١٩٧٧ ،دار المعرفة ،بيروت
لإضاءات على مفهوم حسن التبع   

  يمان شبليإ
ــاة  ــة النج ــروت ،مجل ــة  ،بي ــسنة الثالث ــدد ،ال  ،م٢٠٠٥ = ه١٤٢٥ ،١٠الع

  .٩٧ص
ةإغراءات تحطّم العالقات الزوجي   

  ايزنمان . توم ل
   نكلس نسيم سالمة :ترجمة
  .م١٩٩٨ ،دار الثـقافة المسيحية ،القاهرة

 ةألف باء الحياة الزوجي   
  مد رفعت مح

  .٢١٥ص  ،م١٩٩٦ ،دار الفكر العربي ،بيروت



٩٢--------------------------------   

 لين سالازدواج أو   
  تام مك كينسي 

  آگاه آذركار : ترجمة
  . بالفارسية ،منشورات تالش ،تبريز ،الطبعة الثالثة

 لين ساليزندگ أو  
  آلدين ولوئيزا كايالن  ،اون

  فائقة قاسمى : ترجمة
  . بالفارسية ،ش .ه١٣٦١
 في صحة الزواج  بلوغ االبتهاج  

مجد األشراف جالل الدين سيد محمد بن أبـي القاسـم شـريفي            :ترجمة
  حسيني ذهبي
التركية ثم ترجمة مجـد      إلى   نسيم بيك افندي من الفرنسية    . د: ترجمة

  . الفارسية إلى األشراف
  .ص٢٢٩ ،ق١٣٤٦ ،اصطنبول

 يمان زنا شوئي پ  
  مصطفى زماني 

 ،ش .ه١٣٧٠ ، ÷اطمـة الزهـراء   منـشورات ف   ،قم ،الطبعة الرابعة عشر  
  .بالفارسية ،ص٢٧٩
 س يا ميثاق پازدواجيمان مقد  



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

   بن رضا مهدويإبراهيممهندس 
  . بالفارسية ،ص١٠٨ ،ش .ه١٣٤٢ ،طهران

الرسالة الثالثة(  التبيان فيما يحتاج إليه الزوجان (  
  جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين . د

  .ص١٢٤، ه ١٤٠٥عام  ،دار الدعوة ،الكويت ،ىاألولالطبعة 
تحفة الرجال والنساء   

  المؤلف مجهول
  . بالفارسية

تحفة العروس ومتعة النفوس   
   اليوسف إسماعيل
 ،م١٩٩٠ = ه١٤١٠ ،الوكالــة العربيــة للتوزيــع ،عمــان ،ىاألولــالطبعــة 

  .٢٤٥ص
تحفة العروس ونزهة النفوس   

  اني  بن محمد بن أبي القاسم التيجأحمدأبو عبد اهللا محمد بن 
  .ص٢٠٤ ،م١٣٠١ ،المطبعة الشرفية

تحفة العروسين   
  عكاشة عبد المنان الطيبي

  .٢٠٧ص  ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير ،القاهرة



٩٤--------------------------------   

  آداب معاشرت درباره چهل گفتار  
  حاج يد اهللا بهتاش 

ــة  ــالطبع ــران ،ىاألول ــبحان  ،طه ــشورات س  ،٧٩ص  ،ش .ه١٣٧٥ ،من
   .بالفارسية
وس حوار مع عر  

  سمر القنا
 ،٦٤العــدد  ،الــسنة الــسادسة ،المجلــد الــسادس ،مجلــة األمــة القطريــة

  .٨٤ص
حياة الزوجين   

  الشيخ مصطفى عبد اللطيف
  .ص٢٥٦ ،م١٩٠٧ = ه ١٣٢٤ ،مطبعة النجاح

ةالحياة الزوجي   
  فان دفليد 

   محمد ابو عيش :ترجمة
  .ص٨٠ ،م١٩٦٦ ،مطبعة النهضة مصر ،القاهرة

ة  الحياة الزوجي  
  فهيم عزيز 

  .م١٩٧٤ ،دار الثـقافة المسيحية ،القاهرة



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

 ةالحياة الزوجي   
  محمد لبيب البوهي 

  .ص٩٥ ،م١٩٧٠ ،الناشر العربي ،القاهرة
 جميل..  الحياة الزوجية فن!  

  مصطفى حسين السكري ،محمد مصطفى الرفاعي
  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٤ ،مجلة األهرام

     النهايـة والحقـوق اإلرثيـة        إلـى   الحياة الزوجية من البدايـة
  وطريقة تقسيمها 

  محمد حمزة العربي
  . ص٣٨٢ ،م١٩٧٦ ،مكتبة الرسالة ،عمان
 حياتنا الزوجية   

  هاتا ستون  ،ابراهام ستون
   عبد المنعم الزيادي :ترجمة
  .ص٢٢٠ ،م١٩٥٧ ،دار الشرق الجديد ،القاهرة

ة(  خاتم األزواجبحث في الزواج والعيشة العائلي (  
  ائيل عوض ميخ

  . العربية إلى معرب مترجم، مصر
 ازدواج دانستنيهاي   



٩٦--------------------------------   

  حشمت اهللا ايران مهر 
   .بالفارسية ،١١٢ص  ،ش .ه١٣٧٧ ،قم ،ىاألولالطبعة 

دانستنيهاي زناشوئي   
  جانسون . ، .اريك . د ،جرج رايلي اسكات. د ،ديويد روبن. د

  كيومرث دانشور . د: ترجمة
   .بالفارسية ،ص٣٢٦ ،ش .ه١٣٧٧ ،كوششمنشورات  ،الطبعة الثانية

 آداب معاشرت با زنان  در  
  ) الفصل الثالث( آداب الصالحين كتاب :في

   يحتمل إنّه من تأليف شاه عبد الحق الدهلوي
مكتبــة جامعــة طهــران ومكتبــة فردوســي فــي مدينــة  : فــي ،مخطــوط

  . بالفارسية ، روسيا-دوشنبة 
 در أوقات تزويج   

  المؤلف مجهول
   مجموعة ضمن

  . مخطوط في مكتبة جامعة طهران
 دليل الزواج   

   عبده إبراهيمرياض 
  .ص٧٧ ،م١٩٢٩ ،المطبعة المتوسطة ،القاهرة

ةرسالة ماجستير(  ديناميات اضطرابات العالقة الزوجي (  



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

  سعاد مصطفى الكاشف 
  .م١٩٩٢،  كلية اآلداب-جامعة عين شمس

ماجستيررسالة (  ديناميات التوافق بين الزوجين (  
  أنطوانيت جورج دانيال 

  .م١٩٦٦
زوجتي إلى  رسالة  

  الشوادفي الباز 
 = ه١٤١٩ ،دار ابن حزم للطباعة والنـشر والتوزيـع      ،بيروت ،ىاألولالطبعة  

  .١١٢ص  ،م١٩٩٨
رسالة في صفات الرجال والنساء   

  زين العابدين على بن الحسين االنصاري الشيرازي 
  . بالفارسية

ج بالنظر في أمور العزوبة والتزويج الروض البهي  
  . مصطفى بن رمضان العنابي

 لينزاد المتزوجين في شرح ذخر المتأه   
   علي پركوي ير تقي الدين محمد بن پ

   ضمن مجموعة 
  . مخطوط في مكتبة جامعة طهران



٩٨--------------------------------   

زن وشوهر معادله نابرابر   
  عفت نوابي نژاد 

  .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٥ ،نشر المؤلّف ،طهران
 الزواج   

  عمر رضا كحالة 
  .٢و١جزء  ،م١٩٨٥ = ه١٤٠٥ ،مؤسسة الرسالة ،طهران

 الزواج   
   إبراهيم إسماعيلمحمد 
  . دار الفكر العربي ،القاهرة

 الزواج   
  محمد بن صالح العثيمين 

  .ص٤٦، ه ١٤١٠عام  ،دار الوطن ،الرياض ،ىاألولالطبعة 
الزواج رغبة من ؟   

  السيد علي مكي العاملي
 = ه١٤١٩، دار البالغة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

  .٢٠٨ص  ،م١٩٩٨
 ٢٠٠٠ الزواج سنة  

  محسن محمد
  .ص١٤١ ،مؤسسة أخبار اليوم ،القاهرة



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

الزواج في أقسام الشرطة موضة جديدة أم اضطرار؟   
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٨ ،جريدة الشرق األوسط

 الزواج في الميزان   
  ن سالمه أمي

  .ص١٢٣ ،م١٩٥٧ ،دار النشر المتّحدة ،القاهرة
سالزواج المقد   

  محمد رضا شمس الدين 
  .ص٤٠ ،م١٩٥٤ ،مطبعة العربي ،النجف

 الزواج وبناء األسرة   
  خالد محمود علوي

/ ٣، المجلــد التاســع ،الــسنة الواحــدة واألربعــون ،يســالمالتــضامن اإل
  .٤٨ص  ،م١٩٨٦ /١١ = ه١٤٠٧
لمجتمع  الزواج وتطور ا  

   سركيسأحمدعادل 
  .ص٢٢٩ ،م١٩٦٧ ،دار الكاتب العربي ،القاهرة

ة القناةرسالة دبلوم ( الزواج وتقاليده في مديري(   
  أحمدعبد المجيد عبد الرحيم 

جامعـــة  ،ةاالجتماعيـــ معهـــد العلــوم  - كليـــة اآلداب-اإلســكندرية  
  .م١٩٥٠ ،اإلسكندرية



١٠٠------------------------------   

ةالزواج والحياة الزوجي   
  غني محمد صالح عبد ال

جـزء  ال ،م١٩٩٨ = ه١٤١٨ ،مكتبة الدار العربية للكتاب    ،ىاألولالطبعة  
  .٢٧٩ص  ،الثاني
الزواج وعالقة المرأة بالرجل   

  محمد الرهونجي
  .ص٢١١ ،م١٩٧١ ،منشورات وزارة الثـقافة واإلرشاد ،دمشق
 الزواج وما يتعلّق به   

   الهيئة العامة لالوقاف
  .ص٩١ ،م١٩٧٦ ليبيا -طرابلس

 الزواج والمرأة   
   حسين أحمد

  .ص١١٠ ،م١٩٤٦، دار الكتب ،القاهرة
 ةالزواج والمرحلة الجهادي   

  السيد حسين الصدر 
  .٦٧ص ، ه ١٤٠٢ = م١٩٨١ ،يةسالمالمكتبة اإل

 زوجتي.  زوجتي  
  محمد كزما 

  .م١٩٥٣ ،دار القلم للطباعة والنشر ،بيروت
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 سوء العشرة   
  عبد العزيز بن باز 

  .١٣٧ص  ،٤٩العدد  ،يةسالم البحوث اإلمجلة
ةالشركة الزوجي   

  فوزية صموئيل 
  .ص٤٦ ،م١٩٧٣ ،دار الثـقافة المسيحية ،القاهرة

ي همسردارءه شيو  
  سيد محمد حسين فضل اهللا 

  لطيف راشدي: ترجمة واضافات
  .١٢٦ص  ،م آزادييامنشورات پ ،طهران ،الطبعة الثانية

شيوه همسرداري   
  كارم شيرازيشيخ ناصر م

  . بالفارسية
 عادات الزواج وشعائره   

   الشناويأحمد
  . ص١٦٠ ،م١٩٥٧ ،دار المعارف ،القاهرة

 العزوبة والزواج   
  ميخائيل راغب 

  . مصر



١٠٢------------------------------   

 عشرة النساء   
  ) اإلمام النسائي(  بن شعيب بن عليأحمدأبو عبد الرحمن 

   محمد علي قطب:تحقيق
  .ص٢٥٣ ،م١٩٩٧ = ه١٤١٧ ،النشرالمكتبة العصرية للطباعة و ،بيروت

عشرة النساء   
  گريان شهرابي االصفهاني 

  . ه١٣٠٣
في سلوكهن(  عشرة النساء (  

   )ملك الكتاب( محمد بن محمد رفيع
  .بالفارسية ،ص٣٢ ،ش .ه١٣١٢ ،بمبيء
 ةالعالقات الزوجي   

  شفيق أسعد فريد
  .ص٦٤ ،م١٩٤٦ ،مطبعة الشباب الحديثة ،القاهرة

 ة  العالقاتالزوجي  
  عبد السميع المصري 

  . القاهرة
ةالعالقات الزوجي   

  السيد هادي المدرسي 
  . دار الزهراء ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
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 ة من وجهة نظر المرأةالعالقات الزوجي   
  محمد فائق الجوهري

  .م١٩٣٣ ،مطبعة التربية البدنية ،القاهرة
 ةأم عالقة عقارية ؟..  عالقة زوجي!  

  ودة عادل حم
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٤ ،جريدة األهرام

ة في ضوء الشريعةة السويالعالقة الزوجي   
  عادل عبد المجيد رسالن 

ية والقـضايا   سالمي الدولي عن الشريعة اإل    سالم المؤتمر الطبي اإل   :في
  .م١٩٨٧ ،القاهرة، الطبية المعاصرة

ة وآداب النكاح بين الشريعة والطبة السويالعالقة الزوجي   
  محمود محمد طنطاوي

ية والقـضايا   سالمي الدولي عن الشريعة اإل    سالمالمؤتمر الطبي اإل  : في
  .م١٩٨٧ ،القاهرة ،الطبية المعاصرة

ة في اإلة والصحة النفسيوعلم النفس سالم العالقة الزوجي   
   مرسي إبراهيمكمال 

  .م١٩٩١ ،دار القلم للنشر والتوزيع ،الكويت
 فلسفة الزواج   
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  مر التونسي محمد ع
  .ص١٣١ ،م١٨٩٥ ،لبنان ،المطبعة العثمانية

 الزواج فن   
  أمير يقطر 

  .٢٣١ ،م١٩٦٢ ،دار الهالل ،القاهرة
الزواج وكيف تتزوجين ولو كنت أرملة فن   

  فائق الجوهري
  .ص١٠٠ ،م١٩٣٢ ،مطبعة التربية البدنية ،القاهرة

 في الزواج   
  اللجنة الدائمة

  .٢٦٢ص  ،٦العدد  ،ةيسالممجلة البحوث اإل
الفهم المتبادل بين الزوجين   

  بول تورنير
   موريس تاوضروس :ترجمة

منــشورات لجنــة التربيــة األســرية بأســقفية الخــدمات العامــة   ،القــاهرة
  .ص٦٠ ،م١٩٧٥ ،ةاالجتماعيو
 قصة الزواج والعزوبة في العالم   

  علي عبد الواحد وافي
  .ص١٦٤ ،م١٩٧٤ ،ة مصرمكتبة نهض ،القاهرة ،الطبعة الثانية
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 قبل الزواج وبعده   
  محمد عبد العزيز بك. د

  .مصر
 قصة الزواج   

  ادوارد وسترماك
  عبد المنعم الزيادي :ترجمة
  .ص٣٣٥ ،م١٩٦٠ ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة

 قرة العينين في العشرة بين الزوجين   
   الدرهم أحمدخالد بن 

  .ص٧١،  ه١٤١٢ ، مكتبة ابن القيم-قطر ،عيدار الصمي ،الرياض ،ىاألولالطبعة 
 ة الكبرىالقضايا الزوجي   

   العسكريأحمد
  .ص٢٠٥ ،م١٩٥٠ ،دار المعارف ،القاهرة

قلوب متفتحة للحب   
  كامل مهدي

  .ص١٥٠ ،م١٩٦٩ ،مكتبة رجب ،القاهرة
 كتاب عشرة النساء   

  .أبو النصر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي
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 ازدواجفتنيهاى گ  
  علي رضا أسد اللهي فرد

ص  ،ش .ه١٣٧٨ ،وزي للنـشر  يـر مؤسـسة صـبح پ     ،قـم  ،ىاألولالطبعة  
  .بالفارسية ،٢٣٢
ةكيف تبني حياتك الزوجي   

  ايفلين ميليس دوقال
  عثمان لبيب فراح : ترجمة
  .ص٧٢ ،م١٩٦٤ ،مؤسسة الخانجي ،القاهرة

جت؟لماذا تزو   
  محمد موفق سليمة 

  . ص٣٢ ،م١٩٨٧ ،ؤسسة الرسالةم ،بيروت
ما بين العزوبة والزواج   

  بولس بيداري
  .ص٧٦ ،م١٩٥٥ ، سوريا-القامشلي 

ةمائتان سؤال في العالقات الزوجي   
  ليون كالرك  ،ولتريارد

  علي السيد حضارة : ترجمة
  .ص١٥٨ ،م١٩٦٦ ،مطبعة األمانة ،القاهرة

 ة في نظام الزواجمباديء عام   
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   مصطفى السباعي
  .٥٢٦ص ، ه ١٣٧٨ ،٦العدد ،مجلة المسلمون

 ةة في تفضيل الزواج على العزوبيالمحاورة األدبي   
  عبد الملك صدقي 

  .ص١٩٤ ،م١٩٠٧ ،القاهرة
 ازدواج مراحل   

  عبد المجيد رشيد پور
  . بالفارسية

 عشرة النساء( مرشد العيال أو (  
  ميرزا محمد ملك الكتاب الشيرازي

  .يةبالفارس، ه  ١٣١٢
 ةمسائل في الحياة الزوجي   

  كامل موسى 
  .ص١٤٣ ،م١٩٨٥ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت

مطلع البدرين فيما يتعلّق بالزوجين   
  عبد المجيد العدوي 

  .ص٧٧ ،ش .ه١٢٧٨ ،مصر
 معنى الزواج   
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  صالح منتصر 
  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٢ ،جريدة األهرام

كتاب والسنّة  العالقة بين الزوجين في ضوء ال: الميثاق الغليظ  
  ربيع بن عبد الرؤوف الزواوي

  .م١٩٩٨ ،دار العقيدة للتراث ،االسكندرية

نظام الحياة الزوجية   
   األمينيإبراهيمالعالمة الشيخ 

=  ه ١٤١٥ ،دارالهادي للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
  .ص٢٩٥ ،م١٩٩٤

 )     شناسي  در جامعة  )اجتماعينقشهاي زناشويي وشبكه هاي 
  تروسليپمؤلف . ١ ،مدرن ج

  اليزابت بان 
  ويانپحسن : ترجمة
  .بالفرسية ،ش .ه ١٣٧٣، خشپ پاچ ،طهران

 ةنظام الحياة الزوجي   
   األمينيإبراهيمالشيخ 
 = ه١٤١٥ ،دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

  ٢٩٥ص  ،م١٩٩٤
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    ى در جامعـه شناسـى    نقشهاى زناشويى وشبكه هاى اجتماع
  توروسلىپمؤلف  .١، مدرن ج

  اليزابت  ،بات
  ن ياحسن پو: ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٣ ،چاپخش ،طهران

الزواج  إلى  نهاية الطريق  
  سهام فهمي 

  .ص١٤٦ ،م١٩٦٠ ،مطابع الدجوي ،القاهرة
 هكذا أريد زوجي أن يكون   

  عبد العزيز عبد المجيد 
  . م١٩٥١ ،القاهرة ،مجلة الكتاب

هل تساعد زوجتك ؟   
   سالمة أحمدسالمة 

  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٧ ،جريدة األهرام
 همسرداري  

   امينيإبراهيم
  .بالفارسية، ص٣٠٢ ،يسالممكتب اإلعالم اإل ،قم ،الطبعة السادسة عشر

 همسري   
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  سيد جمال الدين حجازي
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٧ ،مؤسسة منشورات نور ،قم

  

          بينهمـا اإلدراك المتبادل بين الزوجين وعالقته بفارق الـسن  
   )دراسة استطالعية(

  هالة عبد المؤمن محمد فرجاني 
  .م١٩٨٩ ،كلية البنات، جامعة عين شمس

          اإلدراك المتبادل للـزوجين والعالقـات الزوجيـة المتـوتّرة  
  ) رسالة دكتوراه( )دراسة فينوفيولوجية إكلينكية(

   حبيبماري عبد اهللا
  .١٩٨٣ ، كلية البنات - جامعة عين شمس

 االغتراب الذاتي والقلق العصابي وعالقتها بتأخّر سن الزواج   
  محمد إرشاد زعتر ،علي السالم علي
العـدد   ،) تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتـاب      ( مجلة علم النفس  

  .م١٩٩٢، ٥٤ص  ، السنة السادسة٢٢٣
 لطالقال يبيح ا..  اكتئاب الزوج!  

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٩ ،جريدة الوفد
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وهمسرداري ازدواج:  بهداشت رواني   
   حسينياً أحمد

  . بالفارسية ،ص٣٣٦ ،منشورات المفيد ،طهران ،ىاألولالطبعة 
     وأخالقيات الجنس في اإل ة   ( سالم الحبة نفسيدراسات علمي

  ) سالمفي الحب والعالقات الزوجية في اإل
  السيد الجميلي 

  .ص٩٤ ،م١٩٨٤ ،المسلمدار 
ة وعلم النفسالحياة الزوجي   

  غالب مصطفى 
  .مكتب الهالل ،بيروت

 إسالم در ازدواج روان شناسي   
  مجيد رشيد پور

يـاء والمعلمـين فـي الجمهوريـة        األولمؤسسة منشورات لجنـة      ،طهران
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٥ ،ية اإليرانيةسالماإل
 روان شناسي زناشويي   

  تى حسين نجا
ــة  ــة الثاني ــران ،الطبع ــران  ،طه ــشورات بيك  ،ص٢١٣ ،ش .ه١٣٧٦ ،من

   .بالفارسية
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الزواج واالستقرار النفسي   
   إبراهيمزكريا 

  . ص١٩٦ ،م١٩٧٨ ،مكتبة مصر ،القاهرة، الطبعة الثانية
 ةة النفسيالزواج والصح   

  فرانك كايريو
  عبد المنعم الزيادي : ترجمة
  .ص١٢٦ ،م١٩٥٩ ،طباعةالشركة العربية لل ،القاهرة

ة الزواجسيكلوجي   
  .  أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب جامعة القاهرةإبراهيمزكريا . د
د األوال سيكولوجية الزواج و  

  .ص١٣٥ ،م١٩٧١ ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت
ةسيكولوجية العالقات الزوجي   

  محمد محمد بيومي خليل. د
  .٣٦٣ص  ،م١٩٩٩ ،والتوزيعدار قباء للطباعة والنشر  ،القاهرة

ةة للحياة الزوجيالصحة النفسي   
  صالح عبد العزيز 

  .ص٣٦٥ ،م١٩٧٢ ،الهيئة المصرية العامة ،القاهرة
 العرض النفسي ال يسقط حق الزوج في طلب زوجته للطاعة   
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  لواحظ عبد الجواد
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٩٠جريدة األسبوع 

ة في اة والصحة النفسيوعلم النفسسالمإل العالقة الزوجي   
   مرسيإبراهيمكمال 
  .ص٣٦٠ ،م١٩٩١ ،دار القلم ،الكويت ،ىاألولالطبعة 

   ـ     ازدواج ، مباني روان شناختي  وأرزش هـاي  گ در بـستر فرهن
  ي إسالم

  غالم علي أفروز
  .بالفارسية  ،ص١٧٠ ،منشورات جامعة طهران ،طهران ،ىاألولالطبعة 

  

 سبابها ونتائجها ا-زمة الزواج في مصرأ  
  محمد فريد جنيدي

  . ص٢١٧ ،م١٩٣٣ ،مطبعة حجاوي ،القاهرة
ة وعالجها األنفسانياجتماعي بحث -زمات الزوجي   

   محمد زكى شافعي
  .ص١٦٤ ،م١٩٤٥ ،دار المعارف ،القاهرة

أزواج بالكذب !!  
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  عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي
  .٧٦ص ،م١٩٩٩ = ه١٤٢٠ ،دار األندلس الخضراء ،جدة ،ىاألولالطبعة 
استعاذة المرأة من زوجها    

  .٧٥ص  ،٢٨العدد ،يةسالممجلة البحوث اإل
اإلصالح بين الزوجين بالشعوذة   

  عبد العزيز بن باز
  .١٥٥ص  ،٤٢العدد ،يةسالممجلة البحوث اإل

 الزواج االغتراب الذاتي والقلق العصابي وعالقتهما بتأخّر سن   
  اد زعترمحمد إرش ،علي السالم على
  .م١٩٩٢ ،٥٤ص  ،السنة السادسة ،٢٢٣العدد ،مجلة علم النفس

         بحث في شأن تأخّر سن الزواج وآثاره دراسـة  ( ةاالجتماعي
   )تطبيقية على مجتمع اإلمارات العربية المتّحدة

  نورة علي عبيد الزعابي 
  .ص١١٦ ،م١٩٩٣ ،جمعية النهضة النسائية ،دبي
    بعض اآلثارالقتصادية لهجرة الزوج على وضع  ة وا االجتماعي

دراسـة ميدانيـة فـي قـريتين       ( األسرة وأدوار الزوجة الريفية   
  ) بمحافظة الجيزة

  عزة تهامي البنداري، محمد حلمي نوار. د ،محمد أبو مندور. د
  .) م١٩٨٩/ ٢( ١٢٠العدد  ،السنة الحادية عشر ،) بيروت( مجلة المستقبل
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 بعض مشاكل الزواج المختلط   
  الزيتيعلي 

  .ص٢٤ ،م١٩٣٢ ،مطبعة النصر ،القاهرة
اإلفالس  إلى  ثالثة أعراس أودت بالخزينة  

   الحفني أحمدمحمد . د
  .١٩٩العدد  ،المكتبة الثـقافية

ةجريمة تبديد منقوالت الزوجي   
  محمد عبد الحميد األلفي 
  .١٥٣ص  ،دار محمود للنشر والتوزيع

     ـ   ..  دليل الزوج والزوجة منظـور  : ات الزوجيـة  عـالج النزاع
  ي إسالم

  محمود ناجي محمود السيسي
  .م١٩٩٧ ،المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر ،االسكندرية

      بين الغليان والصقيع صور مختلفة من واقـع الحيـاة    ..  الحب
  الزوجية

  عبد اإلله محمد 
  .م١٩٩٨ ،وكالة األهرام للتوزيع ،القاهرة

ة لبعض المشكالت اة الحلول الفقهيلزوجي  
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   الشينإبراهيمعطية عبد الموجود 
  .م١٩٩٧ ،شركة أفالطون الدولية ،القاهرة

ةمشاكل وحلول(  الحياة الزوجي (  
  صباح عباس 
 = ه١٤١٨ ،دار األوجام للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة الثالثة

  .٣١٢ص  ،م١٩٩٨
الحياة مع زوج عنيف   

  ليلى أمين 
  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٠ ،مجلة حواء

 خانواده ومسائل همسران جوان  
  علي قائمي. د

ــشر  ــة ع ــة الثاني ــري  ،الطبع ــشورات امي ــم من ــتاء ،ق  ،٣٠١ص ،١٣٧٦ش
  .بالفارسية
الخالف حول العريس   

  مي شاهين 
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢٧ ،األخبارجريدة 

 ةعالجها ،أسبابها ،صورها ،الخالفات الزوجي  
  عبد الحي الفرماوي

  .ص١١٩ ،م١٩٧٦ ،صرمكتبة جمهورية م ،القاهرة
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ة في نظر اإلسالم الخالفات الزوجي   
  المكتب العالمي للبحوث 

  .مكتبة الحياة ،بيروت
ةة(  دوافع الخيانة الزوجيدراسة تشخيصي (  

   خليليمحمد محمد بيوم
  .م١٩٩١ ،)أ( العدد الثاني عشر ،جامعة طنطا ،مجلة كلية التربية

يان زناشوئيم راه مبارزه با مشكالت پ  
  مصطفى زمانى 

  . بالفارسية ،ص٢٧٩ ،يةسالممنشورات الثـقافة اإل ،قم
زن وشوهر معادله نا برابر   

  عفت نوابي نژاد 
  . بالفارسية ،ص١٢٤ ،ش .ه٣/١٣٦٥ ،طهران ،مطبعة بهمن ،ىاألولالطبعة 

 ي إنهيار أخالقير األسرة والمجتمع ..  الزواج السروانتشاره يدم  
  كمال حبيب

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٥ ،عبجريدة الش
 الزواج الفاشل وأثره على األبناء   

  مرقس عزيز خليل
  .م١٩٩٦ ،كنيسة القديسة العذراء ،القاهرة
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 الزواج المختلط   
  حسن الزين

  = )ه١٤٠٥ /١٠، ١١( ٤، ٥العـدد   ،المجلـد الثالـث والـسبعون      ،العرفان
  .١٣١ص  )م١٩٨٥ /٦، ٧(
 الزوجة بين الغضب والدلع   

  نهاد صالح 
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١١ ،جريدة األهرام

الزوجة والحماة وأسباب الخالف   
  هناء محمد

  .٥٧ص  )ه١٤٠٨/ ١٢( ٤العدد  ،السنة الثالثة واألربعون ،سالملواء اإل
ة مشاكل وحلولالزوجي   

  الشيخ قاسم محمد مصري العاملي 
دار  ،المؤســسة العلميــة الحيــاء التــراث ، ايــران-قــم  ،ىاألولــالطبعــة 

  .ص٢٣٨ ،م٢٠٠٤ = ه١٤٢٤ ،رالغدي
ةالطرق الشرعية لحلّ المشاكل الزوجي   

  محمد تقي الدين الهاللي ،سليمان محمد الحميضي
   .ه١٤٠٣ ،دار الكتب السلفية ،الجيزة
العريس المرفوض   
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  مي شاهين 
  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٧ ،األخبارجريدة 

سالم عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء اإل   
  ن عبد اهللا علوا

  .ص٤٨ ،م١٩٦٤ ،مطبعة األصيل ،حلب
الزواج:  في سوسيرا رفض خفض سن  

  .٩٠ص ،٢٥العدد ،السنة الثالثة ،المجلد الثالث ،مجلة األمة القطرية
ةكيف تتعامل مع الغيرة الزوجي   

  محمد حجار
  .ص١٥٠ ،م١٩٩٣ ،دار طالس ،دمشق ،ىاألولالطبعة 

 كيفية عالج ربط الرجل والمرأة   
   عبد العال الطهطاويأحمد الشيخ علي :اعداد

 = م٢٠٠٤ ،منشورات محمد علـي بيـضون      ، لبنان -بيروت ،ىاألولالطبعة  
  .ص٢٣٢، ه ١٤٢٥
 ال تتزوجيه   

  نعمات رياض
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٢ ،مجلة حواء

د اإلضرار بزوجتهال طاعة للزوج إذا تعم   
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١١ ،جريدة األهرام
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لنقد  لألزواج فقط وألوان من ااالجتماعي  
   عاصي إبراهيم

  .ص٢١٣ ،م١٩٨٧ ،دار الثـقافة ،الدوحة ،الطبعة الثانية
ليلى وذئب الحرام زواج باإلكراه   

  ليلى بالتعاون مع ماري تريزكوني
  السفيد أديب القنطار: العربية إلى ترجمة من الفرنسية

  .ص٣٢٨ ،م٢٠٠٦ ،دار برزان للنشر ،لبنان ،ىاألولالطبعة 
 الزواج متاعب  

  عادل صادق
  .م١٩٩٨ ،دار أخبار اليوم ،القاهرة

متاعب المرأة في مرحلة الزواج   
  عز الدين محمد نجيب

  . مكتبة القرآن ،القاهرة
ًجات أكثر عنفاالمتزو !  

  هالة عبد القادر
  .م١٩٩٨/ ٢/ ٩ ،مجلة العربي

       راهكارهـا   ، دانـشجويي  ازدواج مجموعة مقـاالت همـايش
  الشها چو
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  ركز المستشارية األسرية في جامعة اصفهان الصناعيةم: إعداد
  .بالفارسية ،ص٣٥٠ ،منشورات مرسل ،كاشان ،ىاألولالطبعة 

راهنماي روابط زناشويي:  مردان مريخي زنان ونوسي  
  جان گري . د

  اشرف عديلي  ،لوئيز عندليب: ترجمة
 ،ش .ه١٣٧٦ ،مطبعـة تـك    ،طهران منشورات سـيمرغ    ،الطبعة الخامسة 

  . بالفارسية ،ص٣٤٩
مشاكل الزواج والطالق   

  محمد علي حسن الحلي 
  . ص١١٤ ،م١٩٦١ ،الموصل

ة بين الطب والدينالمشاكل الزوجي   
  السيد الجميلي. د

  .١٤٦ص ،م١٩٩٤ = ه١٤١٤ ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،الطبعة الرابعة
 ــة وحلولهــا فــي ضــوء الكتــاب والــسنّةالمــشاكل الزوجي 

  ديثة والمعارف الح
  محمد عثمان الخشت 

  .ص١٥٧ ،م١٩٨٤، مكتبة القرآن ،القاهرة
مشكلة الزواج   
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  حبيب سعيد 
  .ص٥٢ ،م١٩٤٢ ،دار الشرق والغرب ،القاهرة

ة أسبابها وعالماتهاالمشكلة الزوجي   
  عبد العزيز خليفة 

  .مكتبة الشباب
  ةدراسة مستفيضة تدعم بناء األسرة وتعبـد       (  المشكلة الزوجي

  ) السعادة الزوجية إلى قالطري
  عبد العزيز خليفة 

  . م١٩٨٤ ،مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ،القاهرة
  زواج أسـبابها وعالجهـا فـي ضـوء      مشكلة سوء اختيـار األ

  ي سالمالتصور اإل
   إبراهيممحمد عقلة 

  . ص٨٠ ،م١٩٨٣ = ه١٤٠٣ ،دار الفرقان ،عمان
 مشكالت زناشوئي   

  پال تورينه 
  فرح رسمي: ترجمة

  .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٥ ،منشورات حيات أبدي ،طهران ،الطبعة الثالثة
مشكالت الزواج في العصر الحديث   

   الكندي إبراهيم. د
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  ي سالمندوة الفقه اإل: في
  .) م١٩٨٨/ ٤ = ه١٤٠٨/ ٨مسقط (
ة في (  مشكالت الزواج المختلط والعوائل المختلطةدراسة ميداني

  ) يات في العراقعلم اجتماع األقل
  حسان محمد الحسن إ

  .م١٩٩٤ ،دار الطليعة ،بيروت
ةالمشكالت الزوجي   

  عبد العزيز خليفة 
  .ص٢٤٨ ،م١٩٤٨ ،لجنة التأليف والترجمة ،القاهرة

ة وفقاً للشريعة اإلية والقوانين المعاصرة سالم مشكالت الزوجي  
  طارق العماوي

  .م١٩٩٦ ،ىاألولالطبعة 
 مقاله (درم مرا به او دادپ ،انتخاب نكردم من شوهرم را (  

  كلوديا فونسه كا 
  .بالفارسية ،٥ص  ،ش. ه ١٣٥٤ ،٧٢ ،رسالة اليونسكو

 من مشكالتنا ة الزواج والمهوراالجتماعي  
  حمدان مسلم المكتوم 

ــار اإل  ــة من ــالممجل ــرة  ،س ــسنة العاش ــدد ،ال / ١٢( = )ه١٤٠٥/ ٣( ٣الع
  .٢٤ص  ،) م١٩٨٤
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الرسالة الثانية( اج من قضايا الزو (  
  جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين . د

  .ص١١٦ ،دار الدعوة ،الكويت ،ىاألولالطبعة 
ة(  النبذ واإلهمال أكبر أسباب العنف الزوجيدراسة ميداني (  

  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٠ ،مجلة حواء
نفورك منه يثير كبرياءه عليك   

  .م٢٠/٢/١٩٩٩ ،مجلة حواء
  .١١/١١٤قضايا
من تعنّت األزواج.. د  نوع جدي!  

  .م١٩٩٨/ ٩/ ٥ ،األخبارجريدة 
 وصلت إجباري   

  محمد مهدي جودي 
  .بالفارسية ،ص٢٩٢ ،ش .ه١٣٠٥ ،طهران

هي وأهل الزوج   
  مي شاهين 

  .م١٩٩٨/ ٧/ ١٩ ،األخبارجريدة 
هي ومكانة الزوج   

  مي شاهين 
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٢ ،األخبارجريدة 
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اب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجين  آد  
  عبد اهللا ناصح علوان 

  .ص١٥٧، ه ١٤٠٣ ،دار السالم ،بيروت ،الطبعة الثالثة
 آداب الزفاف في السنّة   

  محمد ناصر الدين األلباني 
  . ص٢٠٨ ،دمشق
  گاه يـد خواستگاري تا فرزنـد داري أز د      ز  أ: يآداب زناشوي

  آن وعترت قر
  حسين درياب نجفي

  . بالفارسية ،ص١٦٨ ،منشورات نجباء ،قم ،ىألولاالطبعة 
آداب زناشوئي بازن   

  المؤلف مجهول
   ضمن مجموعة

  . مخطوط في جامعة طهران
 آداب الزواج   

  أبو حامد الغزالي
   محمود بيجو:تحقيق
  .١٢٨ص ، ه ١٤١٢ = م١٩٩٢ ،مكتبة دار المعرفة ،دمشق
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 سالمآداب العقد والزفاف في اإل  
  حسين محمد يوسف

  .م١٩٧٩ ،دار االعتصام ،القاهرة
آداب ليلة الزفاف   

  السيد محمود المقدس الغريفي 
  .ص١٢٨ ،م٢٠٠٥ = ه١٤٢٥ ،مؤسسة البالغ ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

آداب مباشرت أز قول حكما   
  . بالفارسية ،)ر٣٠ -پ ٢٦( مخطوط ضمن مجموعة

  ة وهـل توا        سالم األحكام اإلة في آثار الخطبة الـشرعيفقهـا  ي
  العادات والتقاليد المرعية 

  أبو السعود عبد العزيز موسى 
  .م١٩٩٦ ،مكتبة الجالء الحديثة ،المنصورة

يةسالم أحكام الخطبة في الشريعة اإل  
  كوثر كامل علي 

  . ص٧٤ ،م١٩٨٠ ،دار االعتصام ،القاهرة
اختيار الزوج   

   األمينيإبراهيمالشيخ 
 = م١٩٩٤ ،ة للطباعة والنشر والتوزيعدار البالغ ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

  .١٧٠ص ، ه ١٤١٤
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وآداب الخطبة سالم اختيار الزوجين في اإل   
  حسين محمد يوسف 

  .ص١٠٣ ،م١٩٧٩ ،دار االعتصام ،القاهرة
 راالختيار للزواج والتغي االجتماعي  

  سامية الساعاتي 
  .ص٤٨٣ ،م١٩٨١ ،دار النهضة العربية ،بيروت

بايدها ونبايدها  ،ازدواج ، استخاره  
   لقمانيأحمد

  . بالفارسية ،٧٠ص  ،٩٢العدد ،مجلة پيام زن
أسس اختيار الزوجة   

  مصطفى الصياصنة 
  .٢٣٥ص  ،٢٤العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

رسالة ماجستير(  أسس االختيار للزواج لدى طالبات الجامعة (  
  نادية حسن قاسم 
  . م١٩٨٨،  للطفولة معهد الدراسات العليا-جامعة عين شمس

انتخاب همسر   
  ميني أ إبراهيم
منشورات مجلس اآلباء والمعلمين في الجمهورية  ،طهران ،ىاألولالطبعة 

  .بالفارسية ،٢٦٣ص  ،ش. ه١٣٧٤ ،ايران ،ية اإليرانيةسالماإل
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ازدواج انتخاب همسر و   
  سيد مهدي شمس الدين 

  . بالفارسية ،١٥٠ص  ،ش .ه١٣٧٥ ،منشورات شفق ،قم ،ىاألولالطبعة 
 أوصاف زنان وباه   

   ضمن مجموعة
  .بالفارسية ،١٠٦ -٩٥ص  ،مخطوط

 أيام الخطوبة   
  محمد بدر الدين خليل 

  .ص١٤٤ ،م١٩٥٧ ،منشورات كامل مهدي ،القاهرة
ج وعش سعيداً - أيام الخطوبةليلة الزفاف- تزو   

  كامل مهدي
  .ص٤٧٦ ،م١٩٥٧ ،مكتبة الخانجي ،القاهرة

خطوبة والزواج بدع ال  
   الخطيبإسماعيل

  .م١٩٩٢ ،دار الزهراء للنشر ،القاهرة
 ازدواجيش از پ   

   هيلرانژ
  . بالفارسية ،ص٥٠ ،طهران: ترجمة
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تحفة العروسين   
  عكاشة عبد المنان الطيبي

  .م١٩٩٨ ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصوير ،القاهرة
 ازدواجآل با تست  جستجوي همسر إيده   

  .بالفارسية ،٦٢ص  ،ش .ه١٣٦٩منشورات صحفي  ،قم ،ىاألولة الطبع
حدود رؤية الخاطب   

  عبد العزيز بن باز 
  .١٣٩ص  ،٢٦العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

الزفاف في الشريعة اإل ية سالم حق  
  . محمد طموم. د
 خاتم الخطبة   

  عبد العزيز بن باز
  .١٣٤ص  ،٢٦العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

رسالة ماجستير(  الخطبة (  
  نادية محمد حسين 

  .م١٩٧٤،  كلية أصول الدين-جامعة األزهر
ة سالم خطبة النساء في الشريعة اإلي  

  عبد الناصر توفيق العطار
  .ص١٢٦ ،م١٩٨٧ ،مكتبة وهبة ،القاهرة
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خرى شريعات األتية والسالم خطبة النساء في الشريعة اإل  
  عبد الناصر توفيق العطار

  .ص١٩٦ ،م١٩٧٦ ،بعة السعادةمط
ي سالم خطبة النساء في الفقه اإل  

  سعد محمد حسن أبو عبده
  .م١٩٩٢ ،مكتب المهتدي ،أسيوط

 ةة ومشاكلها القانونيخطبة النساء قضاياها الفقهي   
  محمد السعيد جعيصة

  .م١٩٩٦
خطبة النساء والترغيب في الزواج   

  مصطفى بن أبي الغيط عبد الحي
  .م١٩٩٦ ،مكتبة السنة ،القاهرة

دراسة فقهية( حكام المتعلقة بها خطبة النكاح واأل(   
   محمد خلف خالفإبراهيم
  .م١٩٩٧ ،أسيوط

الخطوبة أسباب الفشل والنجاح   
  سامي محمود 

  .م١٩٨٣ ،المركز العربي للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية
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     ية حصن المـرأة وصـمام      سالم الخطوبة في ضوء الشريعة اإل
  لمجتمع أمان ا

  حنان مصلح 
 = )ه١٤١١/ ٦( ١٦٠العـدد    ،السنة الرابعـة عـشر     ،) البحرين( مجلة الهداية 

  .٧١ص  ،) م١٩٩١/ ١(
اختيار شريكة الحياة  إلى  دليل الهداة  

  محمد بن صالح السيد عدنان الموسوي
  .١ رقمسالمفي سلسلة المرأة في اإل ،مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت

ان راهنماي نوعروس  
  غيآزاد المراأبو القاسم بن ثقه العلماء عبد المحمد 

  .بالفارسية ،ش .ه١٣١٦
 رؤية المخطوبة   

  عبد العزيز بن باز 
  .٣٤٩ص  ،١٦العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

 رؤية المخطوبة   
  .٧٨ص  ،٧١العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

ي وآداب الخطوبة والزفاف والزواجسالم الزواج اإل  
  مد سعيد مبيض مح

  .ص١١١ ،م١٩٨٥ ،دار الثـقافة ،الدوحة ،دار ابن كثير ، بيروت-دمشق 
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 الزيجة والخطبة سر   
  المؤلف مجهول 

  كتاب الفقه الالهوتي المسيحي: في
  . مخطوط في مكتبة جامعة طهران

 وانتخابازدواج سيماي   
  ي أحمدمجيد 
  . ارسيةبالف ،ص١٥١ ،منشورات محتشم ،كاشان ،ىاألولالطبعة 

 شهر العسل   
  كامل مهدي 

  .ص١٤٤ ،م١٩٥٦ ،القاهرة
 على أبواب الزواج   

   حلمي أحمد
  .ص١٢٠ ،م١٩٣٤ ،مطبعة النصر ،القاهرة

على أعتاب الزواج   
  عبد المنعم الزيادي 

  .ص٨٤ ،م١٩٥٩ ،الشركة العربية للطباعة ،القاهرة
 فترة الخطبة   

  سليمان نسيم 
  .ص١٦ ،م١٩٨١ ،سرةمنشورات لجنة األ ،القاهرة



---------------------------------------١٣٣ 

 فترة الخطوبة   
  األب منيس عبد النور 

  .ص٣٩ ،م١٩٧٥ ،دار الثـقافة المسيحية ،القاهرة
في صالة األفراح   

  صالح بن علي السلطان 
  .ص٢٨، ه ١٤١٤ ،هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،جدة
   أهمية الزواج ودور الزوجين فـي دعـم   -  قبل الزواج وبعده 

   األسرة مقومات
  عبد العزيز محمد

  .ص٧٠ ،م١٩٧٣ ،القاهرة
كيف تختارين زوجك   

  شعبان صقر 
  .ص٦٠ ،م٢٠٠٠ ،دار الشباب العربي ،ىاألولالطبعة 

 كيف يتعامل الخطيبان   
  يوسف اسعد 

  .ص٥٥ ،م١٩٧١ ،مطبعة االقباط ،القاهرة
 ى من الزفافاألول الليلة  

  ماري ستوبس
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  علي السيد حضارة : ترجمة
  .ص١٥٨ ،م١٩٦٦ ،مطبعة سيد السيس ،اهرةالق
ليلة الزفاف   

  محمد بدر الدين خليل 
  .ص١٥٧ ،م١٩٥٦ ،منشورات كامل مهدي ،القاهرة

 ى األول ليلة الزفاف  
  خليل حنا تادرس

ــة الثالثــة  ــة الــدار المــصرية   ،القــاهرة ،الطبع  ص١٤٤ ،م١٩٦٩ ،مطبع
  .) مصور(
 ى في العالم األول ليلة الزفاف  

   أحمد محمد علي
  .ص١٥٩ ،م١٩٧٢ ،المكتبة الشعبية ،القاهرة

 ليلة الزفاف واحلى شهر عسل   
   أحمدمحمد علي 

  .ص١٨٩ ،م١٩٧٧ ،المكتبة الشعبية ،القاهرة
 ليلة الزفاف وشهر العسل   

   عقيل إبراهيم
  .ص١٥٨ ،م١٩٧٢ ،المكتبة الشعبية ،القاهرة



---------------------------------------١٣٥ 

 سؤال وجواب بين الخطوبة والزواج١٠٠   
  فريال ملكو

  .شركة الفينيق ،لبنان
مراسم عروسي   

  كبر بابا زادهأعلي 
  . بالفارسية ،ص٣٠٤ ،منشورات قدس ،قم ، الطبعة الثانية

ي وخانواده درمانازدواج ء مشاوره  
  شكوه نوابي نژاد. د

منشورات لجنة اآلباء والمعلمـين فـي الجمهوريـة          ،طهران ،ىاألولالطبعة  
  .بالفارسية ،١٣٠ص  ،ش .ه١٣٧٦ ،ية اإليرانيةسالماإل
 مشروع إعانة المقدمين على الزواج   

  عبد العزيز بن باز 
  .١١٥ص  ،٢٣العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

مات الزواجرسالة ماجستير(  مقد (  
   الجديعي إبراهيمصالح بن 

  . ه١٤٠٦ ، الفقه-الشريعة  ،يةسالمجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل
مة الزواجمقد   

  ان عطية الجبوريأبو اليقظ
  .ص٢٢٠ ،م١٩٦٩ ،مطبعة المعارف ،بغداد
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الزفاف إلى  من الخطوبة  
  .م١٩٧١ ،المكتب المصري للطباعة والنشر ،القاهرة

هدية العروسين وتحفة الزوجين   
  سيد بن عباس الحليمي

  .م١٩٩٢ ،مكتبة السنة ،القاهرة

  

 همسران جوان ي برايآموزش زناشوي   
   فرمايش نصر اهللا

  .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٣ ،منشورات باريد ،مشهد ،الطبعة الثانية

  ي وزناشويازدواجآيين   
  سيد محسن مرتضوي

 ،ص١٤٤ ،منـشورات مؤسـسة انتـشاراتي الهـوت        ،قـم  ،الطبعة الثانيـة  
  . بالفارسية

  وروابط همسرانازدواجآيينه   
  سيد ضياء الدين صدري

  .بالفارسية  ،٣٧٣ ،باء والمعلمينلجنة اآل ،طهران ،الطبعة الرابعة



---------------------------------------١٣٧ 

 ه يك عروس وداماد مسلمان چآن:  مكتب انسان سازيازدواج
  بايد بدانند 

  سيد رضا پاك نژاد 
  . بالفارسية ،ثالثة أجزاء ،ص٢٠٨ ،منشورات أخالق ،قم ،الطبعة الثالثة

 پندهاي زندگي وازدواج  
  ي أحمدمجيد 
  . بالفارسية ،ص١٧٦ ،منشورات جمال ،قم ،ىاألولالطبعة 

إنجاز وعد السائل في شرح حديث أم زرع   
  مرتضى الزبيدي 

  .٥٣٨ص 
 نه حديث أم زرع من الفوائدبغية الرائد لما تضم   

  عياض بن موسى اليحصبي
  محمد الشرقاوي ،محمد أجانف ،صالح األدلبي: تحقيق

  . ص٢٣٨ ،دار الفرقان
ة في شرح حديث أم زرعالتحفة الصديقي   

  . السهارنپوريفيض الحسن
 خانه داري   

  خانم روحي
  . بالفارسية ،قم ،مخطوط في مكتبة المسجد األعظم
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لى زوجها إالزوجة المسلمة و إلى  خطاب  
  عيادة أيوب الكبيسي 

  .ص٩٦ ،م١٩٧٨ ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد
ة الضرع لحديث أم زرعدر   

  محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني 
   مشهور حسن سلمان :علّق عليهضبط نصه و

  .ص٧٨ ،م١٩٩١ ،دار ابن حزم ،بيروت
ازدواجوي پ در تكا   

  تورج رنجبر
 ،٩٦ص  ،ش .ه١٣٧٦ ،مؤسـسة همـسايه الثــقافية    ،قـم  ،ىاألولـ الطبعة  

   .بالفارسية
 درسهاي خوشبختي براي زوجهاي جوان   

  عباس رحيمي 
  . بالفارسية ،ص١٤٤ ،منشورات نصر ،قم ،ىاألولالطبعة 

 ازدواج راهنماي   
  جورج ونينا ،اونيل

  بهزاد رحمتي : ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٢ ،توزيع دنياي كتاب ،طهران



---------------------------------------١٣٩ 

 جوانان ازدواج راهنماي   
  محمد رضا شرفي . د

   .بالفارسية ،١٦٦ص  ،ش .ه١٣٧٧ ،منشورات تزكية ،طهران ،ىاألولالطبعة 
 راهنماي زناشوئي   

   يآقا زاده سلطانغفور 
  . بالفارسية ،ص٨٨ ،مكتبة مصطفوي ،ش .ه١٣٥٠ ،طهران

راهنماي همسران جوان   
  محمد علي سادات 

 ،١٧٥ص ،ش .ه١٣٧٦ ،يةسالممكتب منشورات الثـقافة اإل ،ىاألولالطبعة 
  . بالفارسية
رهنماي خانمها   

  قدسيه وكيلي 
  . بالفارسية ،قم ،مخطوط في مكتبة المسجد األعظم

 رهنماي زناشوئي   
  نادري  . د

  .بالفارسية ، طهران
 ازدواج رهنماى شوهر جوان در مرحلة  

  استال . د
  هداية اهللا خان سهراب:ترجمة
  . بالفارسية ، ص٦٠ ،منشورات حقيقت ،ش .ه١٣٠٨ ،طهران
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 ريع الفرع في شرح حديث أم زرع   
  .شمس الدين محمد بن أبي بكر عبد اهللا القيسي الدمشقي الشافعي

 ة  شرح حديث أمزرع الصحابي  
  .الشيخ مفيد المتخلص بداود بن الميرزا محمد بني الشيرازي

 شرح غريب حديث أم زرع   
  .نباريأبو بكر األ

ه براي زوج هاي جوانژي راه بردهايي ويگزند،  عشق  
  مجموعه مؤلّفين 

  . بالفارسية ،ص١٦٨ ،منشورات سماء قلم ،قم ،الطبعة الثانية
 تيقالت لي جد   

  يد العويد محمد رش
  .١٢٧ص  ،م١٩٩٩ = ه١٤٢٠ ،دار ابن حزم ،بيروت ،الطبعة الثالثة

كتاب عشرة النساء   
   بن شعيب النسائيأحمد
  عمروعلي عمر: تحقيق
  .ص٥٠٠، ه ١٤٠٨ ،مكتبة السنة ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 

كتاب عشرة النساء   
  .محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي



---------------------------------------١٤١ 

ال تجهله كل زوجة  مايجب أن   
  ايما فرنس دارك 

   محيي الدين فايد :ترجمة
  .م١٩٤٥ ،دار العلم للماليين ،بيروت

كنت لك كأبي زرع ألم زرع(  محاكمة الرجال (  
  عبد المنعم الهاشمي

 = ه١٤١٧ ،دار ابن كثير للطباعـة والنـشر       ، بيروت -دمشق   ،ىاألولالطبعة  
  .ص١١٢ ،م١٩٩٦
مدرسة الزواج   

  سيليفؤاد يا
  .ص١٤٢ ،م١٩٥٤ ،مطبعة شمس البر ،القاهرة

 لمرشد المتأه   
  المولى محمد بن قطب الدين األزنيقي 

   .ه ١٣١٣ ،بيروت
 ازدواجآستانه  مشاوره در   

  سيد مهدي حسيني بيرجندي
   هدايت ستوده :االشراف الفنّي

  .بالفارسية ، نوريآوامنشورات  ،طهران ،ىاألولالطبعة 
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ي شرح حديث أم زرع مطرب السمع ف  
  . تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد المكي

 جل ومرشد المتأهل في الخاطب والمتزونزهة المتأم   
  جالل الدين السيوطي 

   محمد التونجي:تحقيق
  .ص١١٢ ،م١٩٨٩ ،بيروت

 ةوصايا زوجي   
  سامي الجبالي ،محمد فؤاد هيبة

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٤ ،مجلة األهرام
ة  وصايا زوجي  

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢٧ ،جريدة األهرام
 ةالوصايا السبع للسعادة الزوجي   

  ناهد عزت 
  .م١٩٩٩/ ٥/ ١ ،مجلة روز اليوسف

 ة أموصي   
  .١٠٢ص  ،٢٣العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

 البنتها في ليلة الزفاف ة أموصي   
  حسن عاشور

  .م١٩٩٦ ،دار االعتصام للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة



 

  
  
  

 

 

 





 

  

 بيان جاسم در نفي عروسي قاسم   
  آل محمد أصغر حسين 

  .باألردو
في عرس القاسم بن الحسن(  البيان المبرهن(  

بـن الـسيد الحجـة ميـرزا محمـد حـسين المرعـشي              ا يالحاج ميرزا عل  
  . )هرستانيبالش( الحائري الشهير

       وطفاله زينب  × كبرأ تعزية شهادت شاهزاده حضرت علي
  )شعر( وغالم ترك

  .بالفارسية، ص٣١ ،ش .ه١٣٥٠ ،مركز الكتاب ،طهران
 التقرير الحاسم لعرس القاسم  

  .السيد ظهور حسين البارهوي اللكهنوي
جواب السؤال عن عرس القاسم بن الحسن    

  .يعلي بن محمد حسين الحسيني الحائر
   ــن ــرس القاســم ب ــوع ع ــات وق ــي إثب ــة ف  الحجــج قاطع

  ) التقرير الحاسم لعرس القاسم( والرد على الحسن
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  بو الحسن بن سيد تقي الكشميري أ
  .باالردو ،مطبوع في الهند

كبرحياة وكرامات السيد علي األ(  خورشيد جوانان×(   
  سيد محمد حسيني

  . رسيةبالفا ،ص٢٠٥ ،منشورات سما ،قم ،ىاألولالطبعة 
      علي أكبـر   :× در شناخت فرزندان وأصحاب إمام حسين ، 

  مسلم بن عقيل ،سكينة خاتون
  السيد عبدالرزاق الموسوي المقرم

  حسن الطارمي: ترجمة
  .بالفارسية ،ص٥٣٢ ،ش .ه١٣٦٤ ،مؤسسة الكليني الثقافية ،طهران

     وصية أمير المؤمنين لولـده     : × دست جوان در دست علي
   الحسن

  اني علي شيرو
  . بالفارسية والعربية ،ص٩٣ ،منشورات دار الفكر ،قم ،ىاألولالطبعة 

ة در عروسي جناب قاسمرسالة قاسمي  ×  
  السيد علي محمد بن سلطان العلماء سيد محمد 

  .باألردو
شباب حول الرسول ’   



 --------------------------١٤٧ 

  محمد محمود عبد اهللا 
  .ص١١١ ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة

 لعطاء والتسامي فوق الذاتإمثولة ا.. شباب كربالء  
  السيد حسن األمين

  .٣٣ص ،) ه٤/١٣٩٨( ٢العدد ،) بيروت (مجلة المنطلق
علي بن الحسين األكبر’  شبيه رسول اهللا×  

  .الشيخ عبد الواحد المظفر
شهادت علي أكبر ×   

  الشاعر عبد الجواد الخراساني المتخلص بجودي
  .بالفارسية ،ص٢٣
عرس حضرة القاسم  ×  

  ف مجهولالمؤل
  صفحة ١٦٦مخطوط في مكتبة السيد المرعشي بكربالء في 

  . بالفارسية
في كربالء‘  عرس القاسم بن الحسن  

  المؤلف مجهول
  ضمن مجموع

  .  صفحه٣٨مكتبة السيد المرعشي بكربالء في: مخطوط في
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القاسم بن الحسن  ‘  
  السيد مهدي بن محمد السويج

  .م١٩٥٢ ،التجاريمطبعة الخبر  ،البصرة ،ىاألولالطبعة 
أسوه نوجوانان×  قاسم بن حسن  

  لي زوارهگغالم رضا 
  .بالفارسية ،٣٢ص ،٢٠٩العدد ،إسالماسدار پمجلة 
القاسمية في تحقيق حكاية زواج القاسم بن الحسن ×  

بتـاج  ( السيد علي بن محمد سلطان العلمـاء بـن دلـدار علـي المـشتهر               
  . ) العلماء
م كي قرباني  ميدان كربال مين شهزاده قاس  

  السيد نصير حسين نقوي
شـهيد أعظـم     ،٩العـدد    ،المجلـد الـسادس    ،) بـشاور (  مجلة ذو الفقار  

  .باألردو ،٦٤ص  ،م١٩٧٧ = ه١٣٩٧ ،نمبر

  

 أثر الهجرة في دور الشباب العربي في التنمية   
  فيصل غرايبة 
  .٩٣ص  ،م١٩٩١ربيع  ،٢٩العدد  ،السنة الثامنة ،ةاجتماعيمجلة شؤون 



 --------------------------١٤٩ 

 دراسة ( بين الشباب في مجتمع اإلماراتاالجتماعي  االغتراب
  ) جامعة اإلمارات ،ميدانية على عينة من طالب

   حلميإسماعيلإجالل 
  .٥ص  ،م١٩٩٣شتاء  ،٤٠العدد  ،السنة العاشرة ،ةاجتماعيمجلة شؤون 

ة(  االغتراب وصراع القيم في محيط الشباب العربيدراسة ميداني(   
  عاطف العقلة عضيبات 

  ندوة الشباب العربي وهموم المجتمع في العالم المعاصر : في
  .م١٩٨٧ ،جامعة محمد الخامس ومنتدى الفكر العربي: المغرب

 ة لدى الشباب السعودياألوقات الحر   
   حامد قنديل إبراهيم

 كليـة   -مركز البحوث التربويـة والنفـسية جامعـة الملـك عبـد العزيـز               
  .م١٩٧٨ ،مكة المكرمة ،جامعة الملك عبد العزيز ،التربية
 نرات بين الشباب المصرييتعاطي المخد   

  مصطفى سويف 
  .) م١٩٨٥/ ١( ١٠٨العدد  ،مجلة األمن العام المصرية

ثقافة الشباب العربي الخليجي ومظاهر الغزو فيها   
  هادي نعمان الهيتي

 فـي المجتمـع     ورقة مقدمة في ندوة الـشباب والمـشكالت المعاصـرة         
  .م١٩٨٥/ ١١/ ٢٧ -٢٣العربي الخليجي المنعقدة في بغداد خالل الفترة من 
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     مالمح الحاضر واستشرافات   :  ثقافة الشباب في الوطن العربي
  المستقبل

   عبد اهللاأحمد
  .١٢٤ص  ،) م١٩٨٦/ ٩( ٤٧العدد  ،مجلة شؤون عربية

ي سالم دور الشباب في بناء المجتمع العربي اإل  
  لتهامينقرة ا

  .٢٤ص  )م٩/١٩٩٨( ٩٤العدد  ،المجلة العربية للثـقافة
سيكولوجية الشباب العربي   

  عبد الرحمن محمد العيسوي
  . م١٩٨٥ ،دار المعرفة الجامعية ، مصر-اإلسكندرية 

 ةة الثـقافيالشباب الجزائري في المهجر والبحث عن الهوي   
  .ص٧٤ ،م١٩٨٦ ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر

 الشباب العربي والحركات ة االجتماعية الغربي  
   نجم أحمد

  .٣١ص  )م٣/١٩٤١( ٢العدد ،السنة السادسة ،مجلة العروة
 ينالشباب العربي والد   

  مالك فائز المصري
  .٦ص  ،) م٣/١٩٤١( ٢العدد ،السنة السادسة ،مجلة العروة



 --------------------------١٥١ 

الشباب العربي والمشكالت التي يواجهها   
  يمحمد عزت حجاز

 ،م١٩٧٨ ،المجلـــس الـــوطني للثــــقافة والفنـــون واآلداب  ،الكويـــت
  . ص٢٩٣
في الوطن العربي الشباب وصغار السن   

  حسين الرفاعي 
  .٢٠١ص، م١٩٩٢ ،المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض

 ان ومشكالتهم في الوطن العربيقضايا الباحثين الشب   
   إبراهيمحسنين توفيق 

 ١١٦الـسنة الحاديـة عـشر والعـدد         ،) بيـروت ( المستقبل العربـي  مجلة  
  .٩٥ص  )م١٩٨٨/ ١٠(
قضايا وقت الفراغ لدى الشباب العربي   

  بدر الدين علي 
  . ص٢٢٦ ،١٩٩٠ ،المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض

          ة في سلوك الشباب في البيئتينالقيم السائدة والقيم المرغوبي 
ة المصرية والسعودي  

  اجالل سري  ،حامد عبد السالم زهران
 ،القاهرة ، لعلم النفساألولبحث منشور ضمن أعمال المؤتمرالسنوي 

  .م١٩٨٥ ،الجمعية المصرية للدراسات النفسية
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ة : يسالم المغرب في الوطن العربي والعالم اإلمواقف الشبيبة المغربي  
  ميخائيل وديع سليمان. د

 ١٢٠العـدد   ،الـسنة الحاديـة عـشر    ،) بيـروت ( العربـي مجلة المـستقبل   
  .٥٣ص  )م٢/١٩٨٩(
     ية للشباب الفلسطيني سالم المؤتمر السنوي العاشر للرابطة اإل :

  االنتفاضة المباركة إشراقة أمل على طريق التحرير 
  .٣١ ص)م١٩٨٨/ ١٢( ٥العدد  ،السنة السادسة ،مجلة فلسطين المسلمة

  

ة  أحاديث ومثل من روائع النماذج والقدوات الشبابي  
  مصطفى عبد الحليم الجندي 

  .٤٤ص  )ه١٤٠٢/ ٧( ٧العدد ،السنة األربعون ،سالممجلة منبر اإل
جواني گ تصميم هاي بزر   

  محمد باقر پور أميني 
  .ه١٣٨١ ،المؤسـسة الثــقافية للفكـر المعاصـر      ،طهـران  ،ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية ،ص٧٢ ،ش
يد دروازهاي خوشبختي جوانان  كل  

  علي نقي محبي
   .بالفارسية ،ص١٦٠ ،آرامنشورات جهان  ،طهران ،ىاألولالطبعة 
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الشباب المسلم  إلى  أحاديث  
  أنور الجندي 
  .٥٥ص )ه١٤٠٢/ ٤( ٤العدد ،السنة األربعون ،القاهرة ،سالممجلة منبر اإل

 وجوه لمأساة الشباب المسلم  ٤  
   كمال أبو المجد دأحم

  .ابريل ،٢٦٩العدد  ،الكويت ،مجلة العربي
والحضارة ودور الشباب المسلمسالم اإل   

  يسالم الندوة العالمية للشباب اإل
   .ص١٧٥٦، ه ١٤٠١ ، الرياض

والشبابسالم اإل   
  محمد خطاب عقيلي

 )ه٧/١٤٠٢( ٢١١العـدد    ،الـسنة الثامنـة عـشر      ،يسـالم مجلة الوعي اإل  
  .٦١ص
والشبابسالم اإل   

  محمد السعيدي
 /١٠( = )ه١٤٠٧/ ٢( ٢٦٦العـدد   ،  ) الكويـت ( يسـالم مجلة الوعي اإل  

  .١٠٧ص  )م١٩٨٦



١٥٤------------------------------   

يات المعاصرةسالم اإلوالشباب والتحد   
  مصطفى كمال التازي

  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلم سالمالندوة اإل: في
  .م١٩٨٢ديسمبر  ،القيروان ،تونس
كم يدعوكم للنظام إسالم :قول للشباب أ  

  عبد الرسول الزرقاني
  .٥٦ص ، ه ١٤٠٢ ،٧العدد  ،السنة االربعون ،سالممجلة منبر اإل

 الشباب في الدين والحياة  إلى  
  عبد المنعم النمر

  .ص٤٧٢ ،م١٩٨١ ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت
 بالشباب المسلم في ديار الغر إلى  

  أبو الحسن الندوي
  .٢١٦ص ، ه ١٣٨١ ،٣العدد، مجلة المسلمون

 آينده حال و ،ذشتهگ إمام وجوانان  
  طاهرة كشوادي 

  . بالفارسية ،٤٠٤ص  ،٩١العدد  ،مجلة پيام زن
 به جوانانات طيإمام وحي   

  محمد مهدي رضايي 
  . بالفارسية ،٤٤ص  ،٢١٤العدد  ،إسالممجلة پاسدار 
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ة لدى الشباب المسلم البحث عن الهوي  
  الباجي القمرتي

  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلمسالمالندوة اإل: في
  .م١٩٨٢ديسمبر  ،القيروان ،تونس
مهدي ،عاشوراء ،غدير ،بعثت:  براي نوجوانان وجوانان  

  محمدرضا حكيمى 
 ،ص٣٢ ،يةسـالم منشورات مكتـب الثــقافة اإل      ،طهران ،الطبعة التاسعة 

  . بالفارسية
 بين يدي الشباب   

  أبو األعلى المودودي
   .ص١٢٠ ،م١٩٨٣ = ه١٤٠٣ ،مكتبة الراشد ،الرياض ،الطبعة الثانية

رواز در فضاي جواني پ  
  أبو القاسم بخشيان

 ،ىاألولالطبعة  ، للمشاة١٧رقم  ،×جيش علي بن أبي طالب: إعداد
  . بالفارسية ،ص٢٥٥ ،منشورات روح ،قم
إلخوان في خصائص الفتيان  تحفة ا  

  . كمال الدين عبد الرزاق بن جالل الدين الكاشاني
 تذكرة الشباب   
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صـفهاني ميـرزا محمـد مهـدي بـن ميـرزا محمـد بـاقر         فروغ الـدين األ  
  المتخلّص ببهجت 

  . بالعربية والفارسية
ي وقضايا الشباب سالم التشريع اإل  

   الهويشإبراهيممحمد 
  .ص٤٠، ه ١٤٠٠ = ه١٣٩٩ ،لرعاية الشبابالمكتب الرئيسي  ،حائل
 نتظار إمام زمانا تالش نوجوانان در   

  . ص٥٧ ،ش١٣٦١ ،مؤسسة البعثة ،مؤسسة اإلمام المهدي ،طهران
ي للشبابسالم التوجيه اإل  

  محمد أبو األجفان
 ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلمسالمالندوة اإل: في

  . ) م١٩٨٢ديسمبر  ،القيروان ،تونس(
توجيه وإرشاد الشباب المسلم نحو قضاء وقت الفراغ   

  عبد الحميد منصور 
  .ص٢٠٩، ه ١٤١١ ،يسالمرابطة العالم اإل ،مكة المكرمة

ارات الفكرية وأحوال الشباب في العالم اإليسالم التي  
  بكر زكي عوض

  .٢١ص )م١٩٨٨/ ٤( ٤العدد ،المجلد السابع عشر ،يسالممجلة الفكر اإل
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 جنود تايلند ينكّلون بالشباب المسلم   
  .٩٦ص  )م١٩٩١/ ١٢  =١٤١٢/ ٦( ١٢العدد ،يسالممجلة التضامن اإل

 رتو أهل بيتپ جوان در   
  محمد علي خادمي كوشا

  بالفارسية ،ص٢٥٥ ،منشورات بوستان كتاب قم ،قم ،ىاألولالطبعة 
ان گاه بزرگ جوانان أز ديد  

  تدوين جعفر أردبيلي
 ،١٤٨ص  ،منــشورات بــشير علـــم وأدب   ،طهـــران ،ىاألولــ طبعــة  ال

  . بالفارسية
 ؟..را چ جوانان!  

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥١ ،إسالممنشورات پيام  ،قم ، دانشجو
 جوانان وارزشهاي انساني در نهج البالغة  

  هيئة التحرير في مؤسسة نهج البالغة
  .ص٣٢ ،ش .ه ١٣٦٩ ،منشورات تربيت ،طهران ،الطبعة الثانية

 جوانان وتبليغ   
  سيد علي جعفري

  . بالفارسية ،ص٢١٤ ،منشورات فالح ،قم ،ىاألولالطبعة 
 نيزندگا جواني بهار  
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  مهدي نيك خو 
  .بالفارسية ،ص٣٤٣ ،منشورات دار الثقلين ،قم ،ىاألولالطبعة 

ية ودور الشباب فيهاسالم الحركات اإل  
  ابن باز

  .٧ص  )ه١٤٠٣/ ١٠ - ٧( ٧العدد  ،الرياض ،يةسالممجلة البحوث اإل
حوار العلماء مع الشباب   

  حسين جوزو
   )ه١٤٠٢/ ٦( ٣العدد  ،السنة الثالثة والعشرون ،مجلة دعوة الحق

  .٤٥ص 
حول الفراغ الديني عند الشباب   

  محمد لبيب البوهي 
  .٩٢ص  ،) ه١٤٠٢/ ٣( ٤العدد  ،السنة السابعة ،سالممجلة منار اإل

 االجتما الخدمةية سالمة ورعاية الشباب في المجتمعات اإلعي  
  محمد سالمة غباري

  .م١٩٨٣ ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية ،ىاألولالطبعة 
 الدعوة والدعاة وقضايا الشباب   

  محمد بهي الدين سالم 
 )م١٩٨٨/ ١٢( ٥العـدد    ،السنة الـسابعة واألربعـون     ،سالممجلة منبر اإل  

  .٣٧ص 
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 فتار گ ده  
  ضى مطهريمرت

  .بالفارسية ،ص٣١٥ ،منشورات صدرا ،طهران ،الطبعة الخامسة عشر
سالم دور الشباب في حمل رسالة اإل  

  عبد اهللا ناصح علوان 
   .ص٧٨، ه ١٤٠٣ ،سالمدار اإل ،القاهرة

دور الشباب المسلم في إعادة بناء األمة   
  مصطفى محمد طحان 

 = )ه١٤١٠/ ١( ٥العـدد   ،ثـون المجلد الرابع والثال ،يسالممجلة البعث اإل 
  .٣٢ص  )م٨/١٩٨٩(
          دور الشباب المسلم في بناء المجتمع المسلم حسب المفكّرين 

  المحدثين 
  كمال عمران 

  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلمسالمالندوة اإل: في
  .م١٩٨٢ديسمبر ،القيروان ،تونس
الدين والعلم والشباب   

  عبد العزيز كامل
  .١٩ص  )م١٩٨٤/ ٢( = )ه١٤٠٤/ ٤( ٣٠٣العدد  ،مجلة العربي
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دراهنماي جوان مسلمان به دنياي متجد   
  سيد حسين نصر

ــة  ــالطبع ــريج ،ىاألول ــون اإل  ،كمب ــشورات المت ــالممن  ،ص٢٧٠ ،يةس
  .باالنجليزية

شباب وبنات المسلمين والى رعاة الناشيء إلى  رسالة  
  أبو بكر العدني بن علي المشهور

  .م١٩٩٤ ،آل الرفاعي دار -قنا  ، مكتبة المهاجر-اط الرب

رسالة الشباب المؤمن في عصرنا هذا   
  فاضل الجمالي

  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلم سالمالندوة اإل: في
  .م١٩٨٢ديسمبر ،القيروان ،تونس

سالم رعاية الشباب في اإل  
  عبد العزيز الربيع 

 ــو ــة المن ــة المدين ــي   ،رةمجل ــورة األدب ــة المن ــادي المدين ، ه ١٤٠٠ ،ن
  .م١٩٨٠

عشرة خطب(  رهبري نسل جوان (  
  +الشيخ الشهيد مرتضى مطهري

  . بالفارسية ،ص٣١٥ ،منشورات صدرا ،طهران ،الطبعة الخامسة عشر
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 سخني با جوانان ودانشجويان مسلمان   
  حسن البنا

  زاهد ويسي: ترجمة
  . بالفارسية والعربية ،ص٤٧ ، إحسانمنشورات ،طهران ،ىاألولالطبعة 

 الشباب المسلم بين واقعه وتطلّعاته   
  قاسم الخطاط 

  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلمسالمالندوة اإل: في
  .م١٩٨٢ديسمبر ،القيروان ،تونس
يسالم الشباب المسلم في مواكب الفتح اإل  

  المنصف الجزار
  تاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلم ية السالمالندوة اإل: في

  .م١٩٨٢ديسمبر ،القيروان ،تونس
 ةالشباب المسلم والحضارة الغربي   

  حسن حسن سليمان 
  .ص١٦٤ ،م١٩٨٥ = ه١٤٠٥ ،دار الشروق ،جدة
 ة اإلنسان الشباب المسلم والدراساتي  

  محمد كمال الدين . د
  .٢٢ص  )م١٩٨٤/ ١٠( = )ه١٤٠٥/ ١( ٤٩العدد ،مجلة األمة
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البناء إلى  الشباب من االغتراب  
  عبد العزيز كامل

  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلم سالمفي الندوة اإل
  م١٩٨٢ديسمبر ،القيروان ،تونس

  .١٩ص  ،م١٩٨٣ ،٢٥العدد  ،مجلة المسلم المعاصر
يسالم الشباب والتغيير اإل  

  فتحي يكن
 = )ه١٤٠٠/ ١٥/١٠( ١٥العـدد    ،السنة الثانيـة   ،يالمسمجلة المختار اإل  

  .١٧ص  )م٩/١٩٨٠(
   ار اإلي في المجتمـع المـصري المعاصـر       سالم الشباب والتي 

  ) ة ميدانيةاجتماعيدراسة (
  سامية مصطفى الخشّاب

  .ص١٧٣ ،م١٩٨٨ ،دار الثـقافة العربية ،القاهرة
الشباب والدعوة   

  ابن الكنانة 
  .٦٢ص  ،) م٣/١٩٨١( = )ه٥/١٤٠١( ٥٢العدد  ،مجلة الرائد

سالماإل إلى  الشباب والدعوة   
  مروان قباني

/ ١٢( ١٠العـدد   ،الـسنة الثـاني عـشر     ،بيـروت  ،يسـالم مجلة الفكـر اإل   
  .٧٦ص  ،) م١٩٨٣/ ١٠( = )ه١٤٠٣
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ة إسالم رؤية : الشباب والفراغي  
   الغربأحمدمحمد 

  .١٤ص )م١٩٨٣/ ٣( = )ه١٤٠٣/ ٦( ٣٠العدد  ،السنة الثالثة ،مجلة األمة
 آن  شناخت نوجوان ومسائل  

  علي أصغر اصغريان جويباري 
  .بالفارسية ،ص١٢٩ ،منشورات فتح ،طهران ،ىاألولالطبعة 

سالم عناية الشباب باإل   
  عبد القادرقحة

ية التاســعة عــن دور الــشباب فــي بنــاء المجتمــع  ســالمالنــدوة اإل: فــي
  .م١٩٨٢ديسمبر ،تونس ،القيروان ،المسلم
شبابءچه غن   

ــي       ــتخلص بقطب ــفهاني الم ــه اي االص ــار القارن ــد الغف ــن عب ــد ب محم
  . بالفارسية
هاي جوانيچه غن   

  آرام علي درودگر المتخلص ب
  . بالفارسية

رفي سبيل شباب مسلم متحر   
   راتب عرموش أحمد

  .ص١٠٤ ،م١٩٨٥ ،دار النفائس ،بيروت
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سالم قضايا الشباب في ميزان اإل  
  تقي الدين حامد المرسي ،بةفؤاد هي

  .٤١ص  )ه١٤٠٢/ ٥( ٥العدد  ،السنة األربعون ،سالممجلة منبر اإل
 ةكتاب الفتو   

أبو عبد اهللا محمد ابن أبي المكارم المعروف بابن المعمـار البغـدادي            
  الحنبلي

عبــد الحلــيم  ،محمــد تقــي الــدين الهاللــي ،مــصطفى جــواد: تحقيــق
   ناجي القيسيأحمد ،النجار

  .ص٣٨٧ ،م١٩٦٠ ،مطبعة شفيق ،ادبغد
 ةكتاب الفتو   

  محمد بن الحسين السلمي 
  .مخطوط

ما يحتاجه الشباب   
   صادقي أحمد

  سيد علي هاشمي: ترجمة
  . بالعربية وبالفارسية ،ص٢٠٥ ،منشورات ناظرين ،قم ،ىاألولالطبعة 

ة الشبابمسؤولي   
  .الشيخ حسن الصفار

يسالمإل مسؤوليات الشباب في المجتمع ا  
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  الهادي الزريبي
  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلم سالمالندوة اإل: في

  .م١٩٨٢ديسمبر  ،القيروان ،تونس
مع تساؤالت الشباب   

  كوستي بندلي
  . م١٩٨٥ ،منشورات النور ،بيروت ،الطبعة الثالثة

 مفارقة وضع الشباب في مجتمع اليوم   
  محمد قويعة 

  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلم سالم اإلالندوة: في
  .م١٩٨٢ديسمبر  ،القيروان ،تونس
سالم مفاهيم تربوية للشباب في اإل   

  عبد القادر فهمي العلوي 
  .م١٩٨٣ )ه١٤٠٣( ١٢٩العدد  ،مجلة دعوة الحق

مالقات جوانان با صاحب الزمان   
  عبد الرضا خرمي

  . بالفارسية ،ص١٧٣ ،شورات مهدي يارمن ،قم ،الطبعة الثانية
 ملف مؤتمر رابطة الشباب المسلم في المملكة المتحدة   

  .١٢٨ص  )ه١٤١٣/ ٩( ٥العدد  ،) لندن( مجلة الفكر الجديد
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 في تربية الشبابسالمآداب اإل من   
  عبد اهللا محمود شحاتة. د

  .٦٨ص ،) م١٩٧٩( )ه١٣٩٩/ ٣( ٣١العدد  ،السنة السابعة ،مجلة التربية
النضج إلى  من الشباب الباكر  

  محمد قطب 
  ٢ص  )م١٩٧٨/ ١١( = )ه١٣٩٨/ ١٢( ٣٤العدد  ،مجلة الرائد

  ١٦ص  )م١٩٧٩/ ٢( = )ه١٣٩٩/ ٣( ٣٥والعدد 
  ٢ص  )م١٩٧٩/ ٣( = )ه١٣٩٩/ ٤( ٣٦والعدد 
  .١١ص  )م١٩٧٩/ ٩( = )ه١٣٩٩/ ٩( ٣٧والعدد 

في مطلع قرن جديد سالم منطلق شباب اإل   
   الراشد أحمد محمد
  .ص١١٥ ،م١٩٨٤ ،مجلة الوفاء للطباعة والنشر ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 

في بناء الشبابسالم منهاج اإل   
  فؤاد علي مخيمر

  .١٦ص  )م١٩٩٠/ ١( ١١٠العدد  ،القاهرة ،مجلة المجاهد
  الفراغ الديني في المؤسسات  :  في بناء الشباب   سالم منهاج اإل

   التعليمية يهدم واليبني
  فؤاد علي مخيمر

  .٤٤ص  )م١٩٩٠/ ٣( ١١٢العدد  ،القاهرة ،مجلة المجاهد
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    رابطة الشباب المسلم العربـي     ، مؤتمر رابطة الشباب المسلم :
  ية سالممن أبرز شواهد الصحوة اإل

  .٣٨ص  )م١٩٩٠/ ٣( ٩العدد  ،السنة الخامسة عشر ،سالممجلة منار اإل
     ية للشباب الفلسطيني المس المؤتمر السنوي العاشر للرابطة اإل :

  االنتفاضة المباركة اشراقة أمل على طريق التحرير
  .٣١ص )م١٩٨٨/ ١٢( ٥العدد  ،السنة السادسة ،مجلة فلسطين المسلمة

نا محمدفي شبابه وبعثته  ’ نبي  
  محمود السعيد الطنطاوي

  .ص٦٤ ،م١٩٦٣ ،يةسالمالمجلس األعلى للشؤون اإل ،القاهرة
 لتربية الشباب يإسالم نحو منهج   

  حامد عبد العزيز الفقي
  الندوة العلمية بمناسبة العام الدولي للشباب: في

  .م١٩٨٥ ،جامعة الكويت ،كلية اآلداب ،علم النفس ،قم ،الكويت
 ي لليافعين والشبابإسالم نحو منهج  

  محمود حسن زيني. د
  ي سالمالمؤتمر الثاني لرابطة األدب اإل: في

  .م١٩٨٩اغسطس ،١٥ -١٢ = ه١٤١٠ ،ممحر١٣ -١١ ،استانبول
واجبات الشاب المسلم   
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  ) أبو حازم( مجدي الهاللي
  .ص٦١ ،م١٩٨٧ ،دار المنار ،القاهرة

 واجب الشباب المسلم اليوم   
  يوسف القرضاوي

  .ص٢٠٨ ،م١٩٨٨ ،مكتبة المنهل ،جدة

  

األسرة وانحراف الشباب   
  نبيل الخطيب وآخرون 

ة االجتماعيـ إدارة البحـوث     ،ألمانة العامة لمجلـس الـوزراء     ا ،الكويت
  .م١٩٨١ ،والجنائية
والقضاء على انحرافات الشباب سالم اإل   

  محمد الدسوقي محمد
، ٤( = )ه١٤٠٦/ ٧( ٢٥٩العــدد  ،) الكويــت( يســالممجلــة الــوعي اإل

  .٦٠ص  )م٣/١٩٨٦
 شناسي جامعه شناسي وروان ،اه قانونيگنحرافات جوانان أز ديدا  

  محمد جواد رضوي 
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٠ ،طهران
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ينتعاطي المخدرات بين الشباب المصري   
  مصطفي سويف

  .) م١/١٩٨٥( ١٠٨العدد  ،مجلة األمن العام المصرية
        نة من الشبابة واتجاهاته لدى عيتعاطي المشروبات الروحي  

   )دراسة استطالعية(
  جهينة سلطان سيف العيسى 

  .٦٠١ص  ،م١٩٨٣/ ٢ -١ ،السنة الخامسة ،باحثمجلة ال
 جنوح الشباب المعاصر ومشكالته   

  عبد الرحمن محمد العيسوي. د
  .ص٤٥٩ ،م٢٠٠٤ ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

د: خاطرة في التربيةظاهرة التمر   
  أبو عصام 

  .٤٣ص  ،م١٩٨٣ = ه١٤٠٣، ٦٥العدد  ،مجلة الرائد
ب الجامح الشبا  

  أوجست ايكهورن 
  سيد محمد غنيم : ترجمة
  .م١٩٥٤ ،دار المعارف ،القاهرة

الشباب الجامح   
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  سيد محمد غنيم 
  .م١٩٨٦ ، النهضة المصرية:ترجمة

رسالة ماجستير(  موقف طالب الجامعة من السلوك اإلنحرافي 

  ) غير منشورة
  سلوى عثمان عباس
  .م١٩٨١،  كلية االداب-جامعة اإلسكندرية

  

أبناؤنا بين بريق وحريق   
  أسعد الكاشف 

  .٧١٨ص )ه١٤٠٢/ ٥( ٥العدد  ،السنة الرابعة والخمسون ،مجلة األزهر

سالم أبناؤنا بين وسائل اإلعالم وأخالق اإل   
  منى حداد يكن 

  .ص١٤٨ ،م١٩٨٢ = ه١٤٠٢ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت

اإلعالم وأثره في الشباب   
  فؤاد علي مخيمر

  .٥٤ص  ،) م١٩٩٠/ ٥( ١١٤العدد  ،القاهرة ،مجلة المجاهد



 --------------------------١٧١ 

رسالة دكتوراه(  اغتراب الشباب (  
   عيد إبراهيممحمد 

  . ه١٤٠٨ ، كلية التربية- جامعة عين شمس
ة(  االغتراب وصراع القيم في محيط الشباب العربيدراسة ميداني(   

  عاطف العقلة عضيبات 
ــشباب : فــي ــدوة ال ــي وهمــوم المجتمــع فــي العــالم المعاصــر  ن  ،العرب

  .م١٩٨٧جامعة محمد الخامس ومنتدى الفكر العربي : المغرب
            رات المصاحبة الغتـراب الـشباب عـن المجتمـعبعض المتغي 

   )دراسة استطالعية على عينة من طلبة الجامعة األردنية( الجامعي
  أدريس عزام 
 ،م١٩٨٩ربيـع    ،١العـدد    ،ع عـشر  السنة الـساب   ،ةاالجتماعيمجلة العلوم   

  .٦٩ص 
تأثير أفالم العنف على الشباب والمجتمع   

  رمضان األلفي
  .م١٩٩٢ ،ص٢٧ ،أكتوبر ،١٢٧العدد ،مجلة األمن العام

تأثير السينما على الشباب   
  عبد اهللا أبو هيف

  .١٠٣ص ،م١٩٨٣ربيع وصيف  ،١٧، ١٨العدد  ،مجلة الحياة السينمائية
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مقالة( سرانپين دختران و بگ تفاوت فرهن (  
  ذبيح اهللا جوادي 

  . بالفارسية ،١٣٦ - ١٣٢ص ،ش .ه١٣٥٤ ،٤العدد  ،مجلة دانشكده
جوانان وبينش هاي ناب   

   لقمانيأحمد
  . بالفارسية ،ص١٩٢ ،منشورات سابقون ،قم ،الطبعة الثانية

 جوان ودنياي ماشين   
  فى كتاب جوان از نظر عقل وإحساسات 

   فلسفيشيخ محمد تقي
 ،٣٩١ص   ،يةسـالم مكتب منشورات الثــقافة اإل     ،طهران ،الطبعة الثانية 

  . بالفارسية
   دراسة مقارنة وميدانيـة    ( نحراف عند الشباب   السينما وظاهرة اال

   )رسالة ماجستير( )لعينات من الشباب بمدينة القاهرة
  عبد المنعم علي سعد 

  كلية اآلداب  ،جامعة القاهرة
  .٥٠ص  )م١٩٨٣/ ٦( ١العدد  ،السنة الثالثة ،ربيمجلة العالم الع

غتراب واإلنتماء الشباب بين اال  
  سيد نوفل

  .٥ص  ،) ه١٤٠٢/ ٥( ٣٨العدد  ،مجلة العروة الوثقى
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البناء إلى غتراب الشباب من اال  
  عبد العزيز كامل

  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلم سالمالندوة اإل: في
  م١٩٨٢ديسمبر  ،تونس ،القيروان

  .١٩ص  )م١٩٨٣/ ٧ - ٥( ٣٥العدد  ،مجلة المسلم المعاصر
الشباب وظاهرة اإلستهواء   

  ام شفق
  .٣٧ص  )م١٩٨٦/ ٣( = )ه١٤٠٦/ ٦( ٨٨العدد  ،مجلة الرائد

صراع األجيال أو صراع الثقافات : صراع الشباب والراشدين   
  عبد اللطيف معاليقي

  .٧٢ص  )م١٩٨٧/ ١٢( ٣٩العدد  ،عةالسنة الراب ،مجلة الوحدة
 د شبابناظهور الصور العارية والفاضحة في : ظاهرة خطيرة تهد

  الصور والمجالت الجديدة
  محمد سيد الطنطاوي 
 ،الــسنة الــسادسة والخمــسون ) مــصر-الــدقي( مجلــة الهــدي النبــوي

  .١٨ص ،م١/١٩٩١
 الكتّاب الشباب والمنابر اإلعالمية   

  أبو عدناني
  .٣٤ص )م٦/١٩٨٣( = )ه١٤٠٣/ ٨( ٦٤العدد  )المانيا الغربية( رائدمجلة ال
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اريهاي نسل جوانگ خانواده وتدابير تربيتي أز نظر جرائم وناساز  
  محمد رضا بياني 

  . بالفارسية ،ص٤٦٤ ،ش .ه١٣٤٦ ،بى تا ،طهران
 الشباب والعنف والدين   

  حسن الساعاتي
  م١٩٨٩ ،ةاالجتماعي األوربية العربية للبحوث المؤتمر العربي للمجموعة

  . مكتبة األنجلو ،القاهرة
 العوامل رسالة ( ة لظاهرة العنف بين طلبة الجامعاتاالجتماعي

   )دكتوراه غير منشورة
  فراج سيد فراج 

  .  قسم االجتماع-كلية اآلداب-جامعة المينا 

  

رسي نازدواجتربيت معلم نسبت به ن دانشگاه ياگرش دانشجو بر  
  محمد رضا أصغرى 

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٤
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دهاالزواج يسحق طاقات الشباب ويبد تأخّر سن   
  داود الخالدي. د

  .٧٠ص )م١٩٩٣ /١( = )ه١٤١٣/ ٧( ٢٧العدد  ،) األردن( مجلة الجذور
جوانان وانتخاب همسر   

  علي أكبر مظاهري
  .يةبالفارس ، ص٢٦٠ ،ش .ه١٣٧٦ ،سايانمنشورات پار ،قم ،الطبعة السابعة

ازدواج جوان و  
  عطيه صادق كوهستاني 

   .بالفارسية ،ص١٥١ ،ش .ه١٣٧٨ ،نسيم حيات ،قم
 حلم الفتاة في شريك الحياة   

  أبو محمد األزهري
  . م١٩٩٨
     آمـوزش   ، خـانواده  ءآموزش ومـشاوره   شوراي طرح جامع

  ازدواجآستانه جوانان در 
 ،ية اإليرانيـة  سـالم ء والمعلمين في الجمهوريـة اإل     منشورات لجنة اآلبا  

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٤
 العارفين في زواج البنات والبنين   

  جعفر شبر
  .النجف األشرف
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سؤال وجواب في هندسة قضايا الشباب ٢٠٠:  لمستقبل أفضل
   األطفالوالحياة الزوجية وتربية 

  عبد العظيم مهتدي بحراني
شورات مؤسسة عاشوراء ومؤسسة اإلمام محمد      من ،قم ،ىاألولالطبعة  

  . ص٣٨٤ ×الجواد
 نصائح للشبان في العفّة والزواج   

  صادق شكري 
  .م١٩١١ ،مصر

  

أثر الغزو الثـقافي في جرائم الشباب في المجتمع العربي   
  إحسان محمد الحسن . د

  .م١٩٩٠ ،بغداد
الشباب العربي تأثير الغزو الثـقافي على سلوك   

  إحسان محمد الحسن . د
ــالطبعــة  ــاض ،ىاألول ــة   ،الري ــوم األمني ــة للعل ــايف العربي ــة ن  ،إكاديمي

  .ص٢٥٢ ،م١٩٩٨  =ق . ه١٤١٩
يگي يا تزاحم فرهنگ تهاجم فرهن  
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  علي قربانپور
  . بالفارسية ،٥١ص  ،٥٤العدد  ،مجلة إيران فردا

يها ثقافة الشباب العربي الخليجي ومظاهر الغزو ف  
  هادي نعمان الهيتي

ورقة مقدمة في ندوة الـشباب والمـشكالت المعاصـرة فـي المجتمـع               
  .م٢٧/١١/١٩٨٥ -٢٣العربي الخليجي المنعقدة في بغداد خالل الفترة من 

 ة ومايريده لهم األعداءالشباب بين ماتريده لهم األم   
  حسان محمد الحسن إ

عقـدت فـي بغـداد يـوم        التـي    )الطلبة والشباب ( ورقة مقدمة في ندوة   
  .م١٩٩٥/ ٨/ ١٥
 الشباب والتيارات الفكرية   

  ياسين خليل
  .م١٩٦٣ ،مطبعة أسعد ،بغداد
ارات الفكرية المعاصرةمحاضرة(  الشباب والتي (  

  محمد قطب 
   .ه١٤٠٣ ،يةسالمالجامعة اإل ،المدينة المنورة

 يات الحداثة والتقليدالشبان العرب وتحد   
  فؤاد شاهين . د

  .١٥٢ص  )م٨/١٩٨٠ -٧( ١٦العدد  ،السنة الثانية ،مجلة الفكر العربي
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آرايش غير متعارف شناسائي مرجع جوانان در إنتخاب بوشش و  
   نيكزاد أحمد

  .  بالفارسية٨٣ص  ،ش .ه١٣٨٠ربيع  ،١٣العدد ،السنة الرابعة ،مجلة نامه قم

 حكام الرقابة على وسائل الغزو الفكري والخلقيأ طرق  
  وعات الدورة التدريبية السابعة  موض

  .جزءان ،م١٩٨٧، منية والتدريبالمركز العربي للدراسات األ -ضياالر

شبابنا في وجه اإلعصار الغربي : يسالم قراءة في واقع العالم اإل  
  عبد القادر عبار

  .١٨ص )م١٩٨٤/ ١١( = )ه١٤٠٥/ ٢( ٥٠العدد  ،السنة الخامسة ،مجلة األمة

   الغزو الفكري أمام المجلس األعلى للشؤون       قضايا الشباب و
  ية سالماإل

  .١٢ص  )م١٩٨٨/ ٥( ٢٧العدد  ،القاهرة ،سالممجلة رسالة اإل

  

 ه جوانانژآن وي با علوم قريآشناي  
  جواد محدثي

  .بالفارسية ،ص١٣٦ ،يسالممنشورات مكتب اإلعالم اإل ،قم ،الطبعة الثانية
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 آني جيل قرآنية في سبيلآفاق قر  
  أبو ياسر

  . ٨ص )م١٩٨٠/ ٣/ ١٩( = )ه١٤٠٠/ ٥( ١العدد ،ىاألولالسنة  ،مجلة الجهاد
جوانان يآن برا تفسير قر   

  محمود متوسل
الجزء  ،ص١٦٨ ،آنمنشورات دروس من القر    ،طهران ،ىاألولالطبعة  

   .بالفارسية والعربية ،األول
آن  جوانان وأنس با قر  

  صاحب علي محبي
  . بالفارسية ،ص٢٧٢ ،منشورات أحسن الحديث ،قم ،ىاألول الطبعة
آن  جوانان وشناخت قر  

  أكبر حميدي هشترودي
  . بالفارسية ،منشورات عابد ،طهران ،ىاألولالطبعة 

آن سر نمونه در قرپ دختر و  
  علي كريمي جهرمي

  . بالفارسية ،ص٤٩ ،منشورات راسخون ،قم ،ىاألولالطبعة 
 ه جوانانژن كريم ويآآسان قر روش ترجمه  

  أبو الفضل بهرام پور
  . بالفارسية ،ص١٢٤ ،منشورات مؤسسة هجرت ،قم ،ىاألولالطبعة 
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آن  الشباب والقر  
  عبد اهللا الوصيف 

  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلم سالم الندوة اإل:في
  .م١٩٨٢ديسمبر ،القيروان ،تونس
فهرستواره موضوعي تفسير جوان   

  محمد بيستوني 
  .بالفارسية ،جزءان ،منشورات بيان جوان ،طهران ،ىاألولالطبعة 

ي سالم مالمح الشباب في القرآن والتاريخ اإل  
  علي داوني 

 = ه١٤١٥ ،دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
  .ص٢٦٨ ،م١٩٩٤
قصّة أصحاب الكهف ( مؤمن جوان (  

  سيد كمال 
   زين پوري أحمد نثار :ترجمة
  .باألردو ،ص٣٢ ،منشورات أنصاريان ،قم ،ىاألولالطبعة 

  

   ف الديني لدـة مواجهتـه مـن منظـور          ى التطرالشباب وكيفي 
  ة االجتماعيالخدمة 
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   بشيرأحمد ،عادل محمد موسي
  .الجزء الثاني ،م١٩٩١ ،حوليات كلية بنات عين شمس

  الخدمةيةسالمورعاية الشباب في المجتمعات اإلة االجتماعي  
  محمد سالمة غباري

  .م١٩٨٣ ،المكتب الجامعي ،اإلسكندرية ،١ط
البناء  إلى غتراب الشباب من اال  

  عبد العزيز كامل
  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلمسالمالندوة اإل: في

  م١٩٨٢ديسمبر ،القيروان ،تونس
  .١٩ص  )م١٩٨٣/ ٧ - ٥( ٣٥العدد  ،مجلة المسلم المعاصر

 الشباب والمجتمع   
  محمد علي محمد 

  .م١٩٨٠ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
ي سالم مسؤوليات الشباب في المجتمع اإل  

  الهادي الزريبي
  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلمسالمالندوة اإل: في

  .م١٩٨٢ديسمبر ،القيروان ،تونس
رقة وضع الشباب المسلم في مجتمع اليوم  مفا  
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  محمد قويعة
  ية التاسعة عن دور الشباب في بناء المجتمع المسلمسالمالندوة اإل: في

  .م١٩٨٢ديسمبر ،القيروان ،تونس
من صور الحوار في سورة الكهف   

   ناجيأحمدعبد الغني 
 = )ه١٤٠٦/ ١( ٢٥٣العـــدد  ،) الكويـــت (يســـالممجلـــة الـــوعي اإل

  .٨ص  )م٩/١٩٨٥(
 نقش محيط در ساختن شخصيت   

  محمد تقي فلسفي
  جوان أز نظر عقل وإحساسات: في كتاب

 ٦٩ص   ،يةسـالم مكتـب منـشورات الثــقافة اإل       ،طهـران  ،الطبعة الثانية 
  . بالفارسية

  

ر دوستي گ جوان ود  
  شيخ محمد تقى فلسفى

  جوان أز نظر عقل وإحساسات: في كتاب
 ٤٥٩ص   ،يةسـالم مكتب منـشورات الثــقافة اإل     ،  طهران ،ثانيةالطبعة ال 

  . بالفارسية
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 جوان ورفاقت   
  شيخ محمد تقي فلسفي

  جوان أز نظر عقل وإحساسات: في كتاب
قافة اإل ،طهران ،الطبعة الثانية   . بالفارسية٣٢١ص ، يةسالممكتب منشورات الـث

حامياني عليه خانواده:  دوستان نوجوان  
  .بالفارسية )ش .ه٣/١٣٧٤( ١٨رقم ،يگزندمجلة روزهاي 

 رفيق شناسي   
   خرمي مشگانيإبراهيمأستاد 

  .بالفارسية ،ص١٣٦ ،ش .ه١٣٨٠ ،منشورات مرسل ،كاشان ،الطبعة الرابعة
صدقاء بسهولة وتصبح صديقاً محبوباً؟ كيف تكسب األ  

  يوسف أبو الحجاج
  .ص٩٥ ،دار اللطائف للنشر والتوزيع ،القاهرة

صدقاء وتؤثّر فيهمسب األ كيف تك  
  سمير خليل

  .ص١٢٠ ،الحرية للنشر والتوزيع
كيف نحمي أوالدنا من رفقاء السوء   

   شنتوت أحمدخالد 
  .م١٩٩٤ ،مطابع الرشيد ،المدينة المنورة



١٨٤------------------------------   

  

ه نوجوانان وجوانانژوي(  آموزش نماز (  
  يوسف درودگر 

  . بالفارسية ،ص٨٩ ،بم محرايامركز منشورات پ ،طهران
 ري ذهنيگرايش جوانان به نماز با هنجارگ ارتباط  

  محمد رضا طالبان
  .بالفارسية ،٦٧ص  ،٢٨العدد  ،مجلة معرفت

رسي تثير نماز بر ميزان اختالالت رواني نوجوانانأ بر  
  زهره خسروي 

  .بالفارسية ،٥٥ص  ،٨العدد  ،يةسالممجلة الجامعة اإل
اب مساجدنا تدعو الشب  

  محمد رضا عبد األمير أنصاري 
ية فـي  سـالم منـشورات مؤسـسة التحقيقـات اإل     ،مـشهد  ،ىاألولالطبعة  

  . ص١١٢ ،المشهد الرضوي
ي همسران جوانگ نقش نماز در زند  

  محمد رضا شرفي
ــة ــة اإلهتمــام بالــصالة  ،طهــران ،الطبعــة الثاني  ،ص٩٤ ،منــشورات هيئ

  . بالفارسية
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نقش نماز در شخصيت جوانان   
  صطفي خليلي م

  .بالفارسية ،ص٢٨٦ ،منشورات زائر ،قم ،ىاألولالطبعة 

نماز وأخالق دانشجويي   
  غالم حسين حيدري تفرشي

  . بالفارسية ،ص١٣٣ ،منشورات هيئة االهتمام بالصالة ،قم ،ىاألولالطبعة 

ي گ نماز وشكوفه هاي زند  
  أبو طالب عبد اللهي 

  قم  ،ىاألولالطبعة 
  ، ية التابع للحرس الثوريسالملفقية للتحقيقات اإلمركز ولي ا: اعداد

  . بالفارسية ،ص١٦٨ ، جالليكمنشورات پ

 هدايت نوجوان به سوي نماز   
  علي قائمي . د

   .بالفارسية ،ص٥٦ ،ش .ه١٣٧٦ ،هيئة إقامة الصالة ،قم ،الطبعة الثامنة

  

تاة  أسرار المراهقة والبلوغ عند الفتى والف  
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  سيجموند فرويد 
  .ص٣٠٧ ،م١٩٥٥ ،دار الطباعة ،بيروت

ة والتربوية لرعاية الشباباألسس النفسي   
  عمر محمد التوحي الشيباني

  .م١٩٧٣ ،دار الثـقافة ،بيروت
للطفل والمراهقاالجتماعي  التأهيل النفسي و  

  محمد زيعور. د
  .ص١٩٢ ،م١٩٩٣ = ه١٤١٤ ،مؤسسة عز الدين ،بيروت

ل النفسي للمراهقة  التحلي  
  عبد الغني الديدي 

  .ص٢٣٢ ،م١٩٩٥ ،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
     ه المراهقين نحو والديهم أو أقـرانهموعالقتـه بإشـباع    ، توج

  ية اإلنسانبعض حاجاتهم 
  عبد الرحمن سيد سليمان  ،محمد الطريف سعد

  إلرشاد النفسي  لاألولبحث منشور ضمن أعمال بالمؤتمر الدولى 
  .جامعة عين شمس ،مركز اإلرشاد النفسي بالقاهرة

اجتماعي ، زيستي-ستره تحوالت رواني گاه نوجواني در گ جاي  
  عبد العظيم كريمي 
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 طهـران الذي عقـد فـي    ،مسائل الشباب والمراهقين: ملتقى البحث في 
  . يةبالفارس ،ية الحرةسالمجامعه خوراسگان اإل ،ش .ه١٣٧٢أرديبهشت سنة 

جوان أز نظر عقل وإحساسات   
  شيخ محمد تقي فلسفي

   كتاب جوان از نظر عقل واحساساتيف
ــة  ــالطبع ــران ،ىاألول ـــقافة اإل  ،طه ــشر الث ــب ن ــالممكت  ،ص٥٣٦ ،يةس

  .بالفارسية

جوان وآرامش   
  محمد سبحاني نيا 

  . بالفارسية ،ص١٦٠ ،منشورات بوستان كتاب ،قم ،ىاألولالطبعة 

   ري بـا   گمـشاوره ودرمـان    ،مـشكالت ،  وان جوان وآرامش ر
  يإسالمش گرن

  علي نقي فقيهي : إعداد
 ،منـشورات معهـد الدراسـات الحوزيـة والجامعيـة         ،قم ،ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية ،ص٣٦٨

تجوان وبحران هوي   
  محمد رضا شرفي

  .بالفارسية ،ص٢٠٤ ،منشورات سروش ،طهران ،ىاألولالطبعة 



١٨٨------------------------------   

 ة  حيرة الشباب واألمراضالنفسي  
  أسامة الراضي

  .٣٠ص )م١٩٩١/ ٧( ٢٧العدد  ،السنة السادسة ،القاهرة ،مجلة النفس المطمئنّة
گار خواهر وبرادرهاي ساز  

  آلين مازليش  ،آدل فابر
  سهيال ابو الهدى : ترجمة
  . بالفارسية ،ص٢١٦ ،ش .ه١٣٨٠ ،منشورات رشد ،طهران ،ىاألولالطبعة 
 جوان ي شخصيتيرگ در آمدي بر شكل   

  . بالفارسية ،يسالممركز منشورات مكتب منظمة اإلعالم اإل ،قم
           ة ميدانية عن المراهق فـي المدرسـة وارتبـاطدراسة تجريبي 

  توافقه النفسي باإلرشاد الديني 
  .مركز البحوث في كلية التربية بالمدينة المنورة

           دراسة العالقة بين القبول والرفض الوالدي وتوكيـد الـذات 
  دوانية لدى المراهقين الع

   عليان أحمد إبراهيم
  .) ١٩٩٢ -١٩٩٠/ ٧، ٨، ٩( ٢٧العدد  ،مجلة علم النفس

    ة لمشكالت المراهق األزهريرسـالة ماجـستير  (  دراسة نفسي 
  ) غير منشورة
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  رشاد سيد عبد السالم 
  .م١٩٨٠،  كلية التربية-جامعة األزهر

      اسي نوجـواني   روان شناسي رشد مفاهيم بنيادي در روان شن
  وجواني 

  نيكچهره محسني  ،حسن أحدى
  . بالفارسية ،ش .ه١٣٧٢ ،مؤسسة بنياد للطباعة والنشر ،طهران

روانشناسي نوجوانان   
   بيابانگرد إسماعيل. د

  .ه١٣٧٦ ،يةسـالم مكتب منشورات الثــقافة اإل   ،طهران ،ىاألولالطبعة  
  . بالفارسية ،ص٢٩٩ ،ش
ان روان شناسي نوجوانان وجوان  

  ي أحمد أحمدسيد 
  . بالفارسية ،ش .ه١٣٦٩ ،منشورات مشعل ،طهران ،الطبعة الثانية

روانشناسي نوجوانان وجوانان   
  محمد رضا شرفي. د

ــالطبعــة  ي ســالممنــشورات شــركة مطبعــة وزارة اإلرشــاد اإل  ،ىاألول
  . بالفارسية ،ش .ه١٣٦٨المساهمة 
 روان شناسي نوجواني   
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  حسين نجاتي 
ــة  ــاألالطبع ــشورات بيكــران ،طهــران ،ىول  ،ص٢٣٩ ،ش .ه١٣٧٦ ،من

  . بالفارسية
روش شناسي ارتباط با جوان   

   يآبادعلي باقي نصير 
  .بالفارسية ،١٦٣ص  ،ش١٣٨٦ ،١١العدد  ،قم ،مجلة حصون الفصلية

 سيكولوجية المراهقة   
   قشقوشإبراهيم
  .ص٤٢٩ ،م١٩٨٠ ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة

 ة ،المراهقة سيكولوجيةحقائقها األساسي  
  عبد علي الجسماني

  .ص١٤٣ ،م١٩٧٠ ،مكتبة النهضة ،بغداد
 نسيكولوجية المراهقة للمربي   

  وستيوارت جونز ،جلن مايزر، بليد
   عبد العزيز سالمة أحمد ،ضياء الدين أبو الحب: ترجمة
  . مطبعة دار السالم ،بغداد ،ىاألولالطبعة 

مسلم المعاصر سيكلولوجية المراهق ال  
  عبد الرحمن محمد العيسوي

  م١٩٨٧ ،دار الوثائق ،الكويت ،ىاألولالطبعة 
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             ـة اإلدراكيـة لـدىاألطفـال  الفروق فـي األسـاليب المعرفي 
  والشباب والمسنين من الجنسين 

  أنور محمد الشرقاوي
 ،٤العـدد    ،المجلـد الثالـث عـشر      ،) الكويت( ةاالجتماعيمجلة العلوم   

  . ٨٩ص  ، ه١٤٠٦ = م١٩٨٥
 في سيكلوجية المراهقة   

  سعدية محمد بهادر 
  .م١٩٨٠ ،دار البحوث العلمية ،الكويت

النفسي المراهقات والطب   
  يسرى عبد المحسن 

  .م١٩٩٠ ،الحرية ،القاهرة
ة من وجهة النظر اإل(  المراهقونيةسالمدراسة تربوية نفسي(   

   الراضي أحمدسمير جميل 
  .ص١٩٥ ،م١٩٨٣ = ه١٤٠٣، مطابع التراث ،فالمؤلّ ،مكة المكرمة

ي ودانستنيهاي روان شناسي براي نوجوانانگ مسائل زند  
  استاس چسر

  محمد نوروزي : ترجمة
  . بالفارسية ،ش .ه١٣٦٨ ،منشورات شرق ،طهران ،الطبعة الثانية



١٩٢------------------------------   

ة من المراهقة مشكالت الحياة االالنضج  إلى نفعالي  
  سير جون انجلش 

  آخرون  ، عبد القاهرةفاروق: ترجمة
  .م١٩٥٩ ،مطابع دار الكتاب العربي بمصر

مشكالت روحي جوانان   
  هربرت هاس ،روزول کالگر ،ژ

  ناهيد فخرايي: ترجمة
  . بالفارسية ،ش .ه١٣٤٨ ،مؤسسة الترجمة والنشر

ة في الوطن العربيمشكالت الشباب النفسي   
   عبد اهللا محييإبراهيم

  .٥ص )م٦/١٩٦٤( ،١العدد  ،يمجلة معهد المدرسين العال
ق الدراسية للتفونات النفسيرسالة دكتوراه(  المكو (  

  فوزي غبريال 
  .م١٩٧٦،  كلية التربية-جامعة عين شمس

نفسية المراهق   
  رياض عسكر 

  .م١٩٦٠ ،شركة مصر ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده
نوجواناناجتماعيبحثي در مسائل رواني و،  نوجواني    
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   جعفر كرمانى إبراهيم
  .بالفارسية ،ص٦٢ ،ش .ه١٣٤٩ ،منشورات شركت چهر المساهمة

  

 أوقات   
   الكويت-منوعة لجميع أفراد العائلة  ،ترفيهية ،شهرية

  .اسعد عبد العزيز السند: رئيس التحرير
 باران   

  أدبية فنية للمراهقين  ،قرآنية ،شهرية
   إيران- طهران -ؤسسة األوقاف واألعمال الخيرية تصدر عن م

  يأحمدحسن : رئيس التحرير
  . بالفارسية

 بشارت   
  أول مجلة قرآنية تخصصية للشباب 

  .  قم-  إيران-ية سالمللعلوم اإل ×تصدر عن مؤسسة اإلمام الرضا
  محمد عبد اللهيان : رئيس التحرير

  .بالفارسية
 يوند پ  
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  مية تعلي ،تربوية ،شهرية
 -ية اإليرانيـة  سالمتصدر عن لجنة اآلباء والمعلمين في الجمهورية اإل  

   ايران-طهران 
  سهيال آقايي: رئيسة التحرير

  .بالفارسية
 ٢٠ تحت ال  

   السعودية- شهرية تصدر عن شركة سما لإلنتاج الفنّي 
  . أميمة عبد العزيز العيسى: رئيسة التحرير

 جوانان   
  فنية للشباب ،ةماعياجت ،يةإسالم ،أسبوعية

   إيران - طهران -تصدر عن مؤسسة اطالعات 
  محمد جواد رفيع : رئيس التحرير

  . بالفارسية
ي گ حديث زند  

   إيران- قم -تصدر كل شهرين للشباب  ،أدبية ،علمية ،ثقافية فنية
  محمد محمدي نيك : رئيس التحرير

  .بالفارسية
 رشد جوان   

  شهرية للمرحلة المتوسطة 
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  إيران  ،طهران ،ر عن وزارة التربية والتعليمتصد
  علي رضا حاجيان زاده: رئيس التحرير

  .بالفارسية
رشد نوجوان   

  تعليمية  ،ثقافية ،شهرية
  ايران  ،طهران ،تصدر عن وزارة التربية والتعليم

  علي رضا حاجيان زاده: رئيس التحرير
  .بالفارسية

موعود جوان   
   إيران- طهران -ة للشباب والمراهقين تخصصي ،دينية ،ثقافية ،شهرية

   شفيعيإسماعيل: رئيس التحرير
  .بالفارسية

  

آموزش بهداشت نوجوانان   
  مكتب الصحة العالمية في الشرق األوسط

   لجنة اآلباء والمعلمين الدولي:ترجمة
 ،منشورات مجلـس اآلبـاء والمعلّمـين الدوليـة         ،طهران ،ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية ،ص٧١ ،ش .ه١٣٧٧
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        ـف المراهقـاتة وأثرها في تكيرسـالة  (  االتجاهات الوالدي
  ) ماجستير غير منشورة

  نبيلة حنا داود
  .م١٩٦٢، كلية التربية -جامعة عين شمس 

 المراهقون والمراهقات والزواج المبكّر    : تّفاقية حقوق الطفل  ا
  في المجتمعات العربية 

  غانم بيبي: إعداد
  .ص٩٦ ،ينشر باالتفاق مع دار الفرات للنشروالتوزيع ، لبنان- بيروت

أزمة المراهقة والشباب   
  غسان يعقوب

  .م١٩٧٨ ،المؤسسة العربية للدراسات ،ىاألولالطبعة 
طفل القرن العشرين   

  اليزابت فرانك
  عبد الفتاح الصبحي: ترجمة

 = )٧/١٩٩٣( ٥٩العـدد    ،الـسنة التاسـعة    ،)الكويـت ( مجلة الثقافة العالميـة   
  .٨٨ص  )١/١٤١٤(
 أسرار المراهقة في الفتاة   

  اندراوس شخاشيري
  . ص٨٠ ،م١٩٢٨ ،مطبعة وديع أبو فاضل
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 وهـشي دربـاره بزهكـاري أطفـال        پژ ،يزه شناسي جنائي  گ أن
  ونوجوانان در إيران 

  سيد حسن غفورى غروي 
 ،ش .ه١٣٥٩ ،منـــشورات الجامعـــة الوطنيـــة ســـابقاً ،ىاألولـــالطبعـــة 

  .رسيةبالفا
إليك يا ابنتي   

  علي حسن غلوم 
  .ص٨٨ ،م٢٠٠٢ = ه١٤٢٢ ،دار الصفوة ،بيروت ،الطبعة الثانية

 إليك يا ولدي   
  علي حسن غلوم 

  .ص٧٥ ،م٢٠٠٢ = ه١٤٢٢ ،دار الصفوة ،بيروت ،الطبعة الثانية
 مسأله اي براي دنياي مدرن - بزهكاري نوجوانان   

  ويليام سي كوراكيوس
  أز جعفر نجفى زند  :ترجمة وتنظيم

  . بالفارسية ،ش .ه١٣٦٧ ،منشورات منظمة اليونسكو العلمية الثـقافية
 خفايا المراهقة   

  معروف مصطفى زريق
 ،المطبعـة العامـة   ،دار اليقظة العربية للتأليف والترجمـة والنـشر     ،دمشق

  .م١٩٦٠
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           ة عن المراهق فـي المدرسـة وارتبـاطة ميدانيدراسة تجريبي 
  نفسى باإلرشاد الديني توافقه ال

  .المدينة المنورة ،مركز البحوث بكلية التربية بالمدينة
درمان مسائل نوجوانان   

  المبرت ،نلسون ،كر
  مجتبى جواديان : ترجمة
  .ه١٣٧٦ ،مؤسسة قدس رضوي للطباعة والنشر ،مشهد ،ىاألولالطبعة 

  . بالفارسية ،ص٣٣١ ،ش
 دنيا الفتيات المراهقات   

  ئميعلي القا. د
  سالم كريم : ترجمة
  .٤٤٠ص  ،م١٩٩٨ = ه١٤١٨ ،دار النبالء ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

 رحلة عبر المراهقة   
  فاخر عاقل : ترجمة
  .م١٩٦٦ ،بيروت

 رعاية المراهقين   
  يوسف ميخائيل أسعد 

  .مكتب غريب ،القاهرة
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زواج المراهقات سبب زيادة السكان   
  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢٠ ،األخبارجريدة 

پسرلسله مراتب أرزشهاي نوجوانان دختر و س  
  عبد األمير گيلك 

  . بالفارسية ،ش .ه١٣٧٣ ،طهران ،مكتب التحقيق والمشاورة
 ١٦ -١٠ الشباب من  

  أرنولد جزل
  عبد العزيز توفيق جاويد : ترجمة

  . م١٩٥٩ ، دار الطباعة الحديثة
اسخ به سؤالهاي نوجوانانپ(  كند وكاو (  

  ى أحمدعلى أصغر 
ية سـالم لجنـة اآلبـاء والمعلمـين للجمهوريـة اإل         ،طهران ،طبعة الثالثة ال
  .بالفارسية ،ص١٦٥، ه ١٣٧٥ ،اإليرانية
رسالة ماجستير(  المراهق األندونيسي (  

  حسن النج لونج
  .م١٩٦٧ ،جامعة عين شمس ،القاهرة

 المراهقة   
  زكي المهندس

  .م١٩٧١ ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة
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 المراهقة   
  صالح الدين سالمة 

  .ص٧١ ،م١٩٧٧ ،منشورات جمعية فتيان الكشافة المصرية ،القاهرة
 المراهقة   

  عبد اللطيف معاليقي. د
  .ص٢٢١ ،م١٩٩٦ ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 المراهقة   

  ماري فرانك  ،لورانس فرانك
  يوسف ميخائيل اسعد : ترجمة
  .ص٢٠٣، ه ١٩٧٢ ،االنجلو المصريةمكتبة  ،القاهرة

 المراهقة   
  أحمدليلى محمد 

ة المدرسـية بمنطقـة شـرق القـاهرة        االجتماعيـ مكتب الخدمة    ،القاهرة
  .م١٩٧١التعليمية 
 المراهقة أزمة حضارة   

  طالل عتريسي. د
  .٧٣ص  )م١٠/١٩٨٥( = )ه١/١٤٠٠( ٢٩العدد  ،مجلة المنطلق

ةمراهقة أم تكليف وفتو   
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  الل عتريسي ط. د
  .٣٢ص  ،م١٩٨٦ ،٩العدد  ،يةسالممجلة الثـقافة اإل

يةسالمدراسة تربوية نفسية من وجهة النظر اإل(  المراهقون(   
   الراضي أحمدسمير جميل 
  .ص١٩٥ ،م١٩٨٣ = ه١٤٠٣ ،مطابع التراث ،مكة المكرمة

 المراهقون وأساليب معاملتهم   
  كاميليا عبد الفتاح . د

  .ص١١٢ ،م١٩٩٨ ،باء للطباعة والنشردار ق ،القاهرة
مسائل نوجوانان وجوانان   

  محمد خدايارى فرد
منشورات لجنة اآلباء والمعلّمين في الجمهورية       ،طهران ،الطبعة الثالثة 

  . بالفارسية ،ش .ه١٣٧٣ ،ية االيرانيةسالماإل
 رسالة ماجستير( مهاجرت وتأثير آن بر جرايم نوجوانان (  

  منصور مساح زاده
  .بالفارسية ،ش .ه ١٣٥٣ ،ةاالجتماعيلمعهد العالي للخدمات ا
 دران ومادران درباره نوجوانانپ نظر  

  .بالفارسية ،منشورات لجنة اآلباء والمعلمين، ايران
نظريه هاي بنيادي درباره نوجواني   
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  صديقي : ترجمة
  . بالفارسية

وسائل الترفيه وأثرها على المراهق   
   جاسم محمد العبد اهللا

 = )ه١٤٠٧/ ١٢( ١١٨العـدد  ،الـسنة العاشـرة    ،) البحرين( مجلة الهداية 
  .٣٤ص  )م٨/١٩٨٧(

  

 تسامح  ،الحديثة: التقرير الثاني ،تجاهات الشباب ومشكالتهما
  الوالدين 

  محمد عثمان نجاتي
  .م١٩٦٣ ،دار النهضة العربية ،القاهرة

ية سالم أسباب ضياع الشباب في المجتمعات اإل  
  عبد اهللا حسن عبد المحسن 

  . ص٩٦، ه ١٤٠٧ ،توزيع مكتبة أسامة ،الرياض
ومشكالت الشباب سالم اإل   

  محمد سعيد رمضان البوطي. د
  .ص١١٨ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت
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 نوجوانان جرم تكرار در رـّمؤث عوامل يسربر  
  قائمي محمد. د 
  .بالفارسية، ش. ه١٣٥٣، ةاالجتماعي للخدمات العالي المعهد 
رسي مشكالت نوجوانان وجوانانبر   

  نوابي نژاد 
ش  .ه ١٣٥٩ -٦٢ ،مركز التنمية الفكرية لألطفال والمراهقين      ،طهران

  . بالفارسية
 نوجوانان يبزهكار  

  زند نجفي جعفر: ترجمة 
  .بالفارسية ،ش. ھ١٣٦٧ ،طهران 
 اسخ به مشكالت جوانانپ  

  سيد حسين أبطحي
  .بالفارسية ،ص٣٨٤ ،منشورات بطحاء ،قم ، عشرالطبعة الحادية

 به مشكالت جوانانپاسخ نامه در پاسخ   
  سيد جعفر رفيعي

  . بالفارسية ،ص٣٠٢ ،منشورات ياران قائم ،قم ،ىاألولالطبعة 
 دهاالزواج يسحق طاقات الشباب ويبد تأخّر سن   

  داود الخالدي . د
  .٧٠ص )م١/١٩٩٣( = )ه٧/١٤١٣( ٢٧العدد  ،) األردن( مجلة الجذور
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  ة  ( تشاجر األشقّاءطرق  ،عالجها ،أسبابها: المشكالت السلوكي
  ) الوقاية منها

  محمد ديماس
  .ص١٠٠ ،م١٩٩٩ = ق .ه١٤٢٠ ،دار ابن حزم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

ر في مشكالت المراهقات خالل السنوات العشر األخيرةالتغي   
  جمال حسين اآللوسى 

  .ص١٣٨ ،م١٩٧٨ ، والدراسات النفسيةمركز البحوث ،بغداد
            ر في مشكالت المراهقين في العـراق خـالل الـسنواتالتغي 

  العشرة األخيرة 
  عبد الوهاب العيسى ، سليم الخميسى ،جمال حسين اآللوسى

  .م١٩٧٩ ،٣العدد  ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،بغداد
توجيه الشباب المسلم نحو قضاء وقت الفراغ   

  مجيد سيد منصور عبد ال
  .ق .ه١٤١١ ،يسالمرابطة العالم اإل ،مكة المكرمة

اسخها پشها وپرس ، جوانان  
   لقمانيأحمد

  . بالفارسية ،منشورات بهشت بينش ،قم ،ىاألولالطبعة 
جوانان در طوفان غرايز   
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  همت سهراب پور
منـشورات بوسـتان كتـاب التـابع لمكتـب اإلعـالم             ،قـم  ،الطبعة الثالثة 

  . بالفارسية ،ص١٦٠ ،ش .ه١٣٨٢ي مسالاإل
 شم اندازي بر نيازها ومسائل نوجوانان وجوانانچ  

  كيومرث نياز آذرى
  . بالفارسية ،ص٣٨١ ،منشورات فراشناختي أنديشة ،طهران ،ىاألولالطبعة 
 حول الفراغ الديني عند الشباب   

  محمد لبيب البوهي 
  .٩٢ص ، ه ١٤٠٢ ،٤العدد  ،سالممجلة منار اإل

لحياة والشباب ا  
  اريك تريمر. د 

  . منشورات عويدات ،بيروت
 دراسة مقارنة في مشكالت المراهقين في المدن والريف   

  خليل ميخائيل معوض
  .م١٩٧١ ،دار المعارف بمصر ،القاهرة

 دعنا نفهم مشكالت الشباب   
  ويمرز هاكيت 

  عطية محمود هنا : ترجمة
  .م١٩٦١ ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة
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 رعاية الشباب مهنة وفن   
  نعمان صبري  ،عدلي سليمان ،عبد الخالق عالم

  .م١٩٦٢ ،مكتبة القاهرة الحديثة
ة وكرة القدم والصراع الفكري بين الشبابالسلبي   

  فؤاد زكريا
  .٤٠ص  )م١٩٦٦/ ٢( ٢العدد ،السنة الثانية ،مجلة الطليعة

 شباب..  شباب  
  أنيس منصور
  .م١٩٩٠ ،دار الشروق ،اهرةالق ،الطبعة الثانية

الشباب بين االغتراب واالنتماء   
  سيد نوفل 

  .٥ص ، ه ١٤٠٢ ،٣٨العدد  ،مجلة العروة الوثقى
الشباب وأزمة التعبير   

  سيد صبحي 
  .م١٩٨٣ ،المطبعة التجارية الحديثة ،القاهرة

الشباب وأوقات الفراغ   
   حسن كرزونأحمد

  .ه١٤١٢ ،سم للنشر والتوزيعدار أبي القا ،جدة ،ىاألولالطبعة 
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الشباب والتغيير   
  فتحي يكن 

العـدد   ،السنة الثانية  ،يسالممجلة المختار اإل   ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت
  .١٧ص  )م١٩٨٠ /٩( = )ه١٤٠٠/ ١٠( ١٥
الشباب وظاهرة االستهواء   

  أم شفق
  .٣٧ص  ،) م١٩٨٦/ ٣( = )ه١٤٠٦/ ٦( ٨٨العدد  ،مجلة الرائد

غ الشباب والفرا  
   عبد اهللا العليأحمد

  .ه١٤٠٦ ،ذات السالسل ،الكويت ،ىاألولالطبعة 
 ةشبابنا ومشاكلهم الروحي   

  السيد كامل الهاشمي 
  .ص١٥٠، ه ١٤١٣ ،قم ،دار القرآن الكريم ،ايران ،ىاألولالطبعة 

ظاهرة الفراغ عند الشباب ومعالجتها   
  األول ضمن محاضرات الموسم الثـقافي 

  باقادر أحمدأبو بكر 
  . ٣ه١٤٠٨ ،المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض

 إيران تربيت و إصالح يزيست يكانونها نوجوانان يبزهكار علل  
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   نژاد نوابي شكوه. د
  .بالفارسية ،ش. ه١٣٦٢
        لـدى  االجتمـاعي    غياب األب وعالقته بـالتوافق النفـسي و

  )  ماجستيررسالة( االمهات واألبناء في مرحلة المراهقة
   مصطفى أبو العالأحمدمحمد أشرف 

  .م١٩٩٤،  معهد الدراسات العليا للطفولة- جامعة عين شمس
   دراسة مقارنة في علـم اجتمـاع       (  الفراغ ومشكالت استثماره

  ) الفراغ
  حسان محمد الحسنإ. د

  .ص١١٢ ،م١٩٨٦ ،دار الطليعة ،بيروت
قانون بين المللي حقوق جوانان   

  جلويليام ديويدان
  جعفر سطوتي ،علي أكبر تاج مزيناني:ترجمة
  . بالفارسية ،ص٥٠٥ ،منشورات نسل سوم ،طهران ،ىاألولالطبعة 

قضايا الباحثين الشبان ومشكالتهم في الوطن العربي   
   إبراهيمحسنين توفيق 

  ١١٦العدد  ،السنة الحادية عشر ،) بيروت( مجلة المستقبل العربي
  .٩٥ص  )م١٩٨٨/ ١١(
ة  المراهقات والصراعات النفسي  
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  كلير فهيم 
  .م١٩٨٨ ،مكتبة المحبة ،القاهرة

رسالة ماجستير( مشكالته وعالقتها بواقعه:  المراهق السوري (  
  خالد الطحان 

  .م١٩٧٢ ،جامعة عين شمس ،القاهرة
ّالمراهقة بين المشكلة والحل   

   اإلسكافي أحمد
  .دار الفارابي ،بيروت

ان  مشاكل الباحثين الشب  
  رباب الحسيني

   ١١٦العدد  ،السنة الحادية عشر ،) بيروت( مجلة المستقبل العربي
  .١١٦ص  )م١١/١٩٨٨(
 مشاكل المراهقين وحلولها  

  محمد قرني . د
  .ص١٠٣ ،مكتبة معروف ،اإلسكندرية

 مشكالت الباحثين الشبان   
  مال طنطاويآ

   ١١٦لعدد ا ،السنة الحادية عشر ،) بيروت (مجلة المستقبل العربي
  .١١٢ص  )م١٩٨٨/ ١١ (
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سالم مشكالت الجيل في ضوء اإل  
  محمد المجذوب

  .ص٣٣٩ ،م١٩٧٠ ،الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت
          ة تحت أضـواء الـشريعةة والعاطفيمشكالت الشباب الجنسي 

  ية سالماإل
  عبد الرحمن واصل 

  .ص٣٩٥ ،م١٩٨١ = ه١٤٠١ ،دار الشروق ،جدة
كالت الشباب المعاصر مش  

  عبد الرحمن العيسوي
 /١١( = )ه٣/١٤٠٧( ٢٦٧العـدد    ،) الكويـت ( يسـالم مجلة الـوعي اإل   

  .٥٦ص  )م١٩٨٦
ة في الوطن العربيمشكالت الشباب النفسي   

   عبد اهللا محييإبراهيم
 ،األجيـال  ،٥ص   )م٦/١٩٦٤( ١العـدد  ،مجلة معهد المدرسـين العـالي     

  .٤ص  )م١٩٦٣ /١( ٣العدد ،ىاألولالسنة 
يسالموالحلول المطروحة والحل اإل ، مشكالت الشباب  

  عباس محجوب . د
  .م١٩٨٦ = ه١٤٠٦ ،قطر ،ىاألولالطبعة 



 --------------------------٢١١ 

 مشكالت الشباب وحلّها في ضوء الكتاب والسنّة   
  علي القاضي 

 )ه١٤٠٤/ ١( ١العـدد  ،المجلد الثامن والعشرون   ،سالممجلة الهدى اإل  
  .٣٨ص
   ردود علـى    :فتيات في مرحلة المراهقة    مشكالت الشباب وال 

  رسائل
  زينب الغزالي الجبيلي 

  .م١٩٩٧ ،يةسالمدار التوزيع والنشر اإل ،القاهرة
ي في عالجهاسالم مشكالت الشباب والمنهج اإل  

  ولي شالش شبير
  .ه١٤٠٩ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت

       ةيجـر أبحث  ( مشكالت الفتاة المراهقة وحاجاتها اإلرشادي 
   )تيات المراهقات في المدارس الثانويةعلى الف

  منيرة حلمي 
  .ص٣٨٨ ،م١٩٧٦ ،دار النهضة العربية ،القاهرة

           ـةمشكالت الفتـاة المراهقـة وعالقتهـا باالتجاهـات الوالدي  
   )دراسة مقارنة بين القرية والمدينة(

  ليلى محمد عبد اهللا 
   .ه١٤٠٨ ، علم النفس-التربية  ،جامعة أم القرى ،دبي
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ات وطرق عالجها مشكالت القوام والشخصية عند الشاب  
  روحية محمد حسونة 

  .ص١٨٠ ،م١٩٦٥ ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة
 ذران أوقات فراغت جوانان أستان قم گ ميزان ونحوه  

  أبو الفضل مطهري 
 ،٥١ص  ،ش . ه ١٣٨٠ ربيـع    ١٣العـدد    ،الـسنة الرابعـة    ،مجلة نامه قـم   

  . بالفارسية
ى جوانان نيازها  

   صادقي أردستاني أحمد
  . بالفارسية ،منشورات خرم ،قم ،ىاألولالطبعة 

 هذا الشباب المفترى عليه   
  فهمي هويدي 

  .٣٨ص  )م٢/١٩٨٠( ٢٥٥العدد  ،الكويت ،مجلة العربية



 

  
  
  

 







 

  
الشيوخة- والعلم سالم اإل   

  محمد الخطيب. د
  = )ه١٢/١٤٠٧( ١١٨العـدد    ،الـسنة العاشـرة    ،) البحرين( مجلة الهداية 

  .١٤ص  )م٨/١٩٨٧(
             ة فـي ضـوءة والنفـسيبالمرأة ومظاهره العـضوي م السنتقد 

  يسالمالهدي اإل
  حسان حتحوت . د

  .ص٩، م١٩٨٦ ،أبو ظبي ،سالمحلقة رعاية المسنّين في اإل: في
سالم حلقة رعاية المسنّين في اإل  

  موسى صالح شرف
/ ٦( = )ه١٤٠٦/ ١٠( ١٠العدد ،السنة الحادية عشر   ،سالممجلة منار اإل  

  .٣٤ص  )م١٩٨٦
ة للمسنّين في ضويسالمء الهدي اإل الرعاية الصحي  

  نجيب الكيالني
  .م١٩٨٦ ،أبو ظبي ،سالمحلقة رعاية المسنين في اإل: في
ةرعاية المسنّين في إطار قوانين األحوال الشخصي   
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  صابوني عبد الرحمن ال. د
  .م١٩٨٦ ،أبو ظبي ،سالمحلقة رعاية المسنين في اإل: في
 سرة المسلمةآداب األ رعاية المسنّين في ضوء  

  محمد سعيد رمضان البوطي 
  .م١٩٨٦ ،أبو ظبي ،سالمحلقة رعاية المسنين في اإل: في
   السياسات ة إزاء المسنّين بين النظرية والواقع مـن        االجتماعي

  يإسالممنظور 
  الدين عبد المتعالصالح 

  .ص٢١، م١٩٨٦ ،أبو ظبي ،سالمحلقة رعاية المسنين في اإل: في
ي سالم سيكولوجية مرحلة الشيخوخة في ضوء الهدي اإل  

  آل شارع عبد اهللا النافع 
  .ص١٠٧، م١٩٨٦ ،أبو ظبي ،سالمحلقة رعاية المسنّين في اإل: في
الطب المضاد للشيخوخة :  شباب دائم  

   ةتسميخائيل كلن. د
  إلياس حاجوج . د: ترجمة
  ص١٧٦ ،م٢٠٠٥ ،الحوار الثـقافي ،لبنان ،ىاألولالطبعة 

             ـة اإلدراكيـة لـدىاألطفـال  الفروق فـي األسـاليب المعرفي 
  والشباب والمسنّين من الجنسين

  أنور محمد الشرقاوي



--------------------------------------٢١٧ 

 ،٤العـدد   ،المجلـد الثالـث عـشر    )الكويـت ( ةاالجتماعيـ مجلة العلـوم    
  .٨٩ص  ،ه ١٤٠٦ = م١٩٨٥
ي سالم مكانة الشيخوخة في مصادر الفكر العربي اإل  

  عبد اهللا الوصيف
  .٥٥ص  )م٨/١٩٨٣-٧( ٦العدد ،السنة العاشرة ،) تونس( مجلة الراوية

وداع الشباب   
  جابر خير بك 

م ١٩٩٦ /١٢( = )ه١٤١٧/ ١١-٧( ٤٠العــدد  )عمــان( المجلــة الثـــقافية
  .٢٢٠ص  )م٣/١٩٩٧





 

  
  
  

 

 

 

 





 

  

 ة األسرةات صحأساسي  
  فادية يوسف عبد الحميد . د

  .ص٢٠٨ ،م٢٠٠٠ ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة
بهداشت رواني خانواده   

  پرت وينهر ،پله مومآ
  على اكبر شعاري نژاد بالتعاون مع حيدر دانش دوست : ترجمة

ش  .ه١٣٤٣ ،منشورات مكتبة اميد بالتعاون مع مكتبة فرانكلين       ،تبريز
  . بالفارسية ،ص١٠٨
 بهداشت رواني خانواده   

  ي إبراهيمداود 
  . بالفارسية ،ش .ه١٣٦٩ ،منشورات خيام ،تبريز
بهداشت وتنظيم خانواده   

   دل پيشه إسماعيل ،مهندس پريوش حلم سرشت
  . بالفارسية ،ص١٧٥ ،ش .ه١٣٧٤ ،منشورات چهر ،طهران ،ىاألولالطبعة 
 بهداشت وتنظيم خانواده   

  سيد محمد بهشتي
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منـشورات مؤسـسة احيـاء فكرالـسيد الـشهيد         ،طهـران  ،ىاألولـ الطبعة  
  . بالفارسية ،ص٢٠٧ ،مطبعة بقعة ،بهشتي
 رستاري در خانهپ  

  ريدرزد ايجست
  علي فروز فر: ترجمة

   .بالفارسية ،ص١٣٧ ،ش .ه١٣٧٥ ،منشورات سروش ،طهران ،الطبعة الرابعة
 رستاري در خانهپ  

  مهدى خز على. د
  ورپحميده نقي  ، زمانيإبراهيمسيد : جمع

اك پ( منشورات حيان أبا صالح بالتعاون مع شركة       ،طهران ،ىاألولالطبعة  
ــضر    ،ش .ه١٣٨٦ )ســمن ــاب األخ ــسلة الكت ــن سل ــانون م ــزء الثم  ،ص٨٩ ،الج

   .بالفارسية
 زشك خانوادهپ  

   حسين حاجبي پروفسور محمد
ــشر   ــة ع ــة الثالث ــران ،الطبع ــروي   ،طه ــال وم ــة إقب  ،ش .ه١٣٧٣ ،مطبع

   .بالفارسية ،ص٤٢٩
 التمريض المنزلي   

  سليم غصن . د
  .ص١٧٥ ،م١٩١٠ ،المطبعة األدبية ،بيروت



--------------------------------٢٢٣ 

التمريض المنزلي   
  محمد عبد الحميد . د

  . ه١٣٥٢ ،مصر
التمريض المنزلي والدفاع المدني   

   الفرع النسائي -حمر العراقية جمعية الهالل األ
  .ص١٢٨ ،م١٩٦٩ ،مطبعة األزهر ،بغداد
 ةدليل الطبابة والصح   

   لجنة من األطباء باشراف الدكتور نزيه جابر:اعداد
  .ص٥٥٩ ،م٢٠٠٢ ،منشورات دار الراتب الجامعية ،بيروت

 ي للعائلة السعيدةالدليل الطب   
  محمد رفعت : اعداد

  . جزءان ،م١٩٨٣ ،مكتبة العصريةمنشورات ال ،بيروت
 يدليل العائلة الطب   

  مجموعة من األطباء األختصاصيين في الواليات المتحدة اإلميركية 
   كيوان إسماعيل. د: ترجمة
  .ص٦٣٢ ،م٢٠٠٥ ،دار كيوان للطباعة والنشر ،دمشق ،ىاألولالطبعة 

رورش كودكانپ راهنماي بهداشت خانواده و  
  مرضيه دانش 

  . بالفارسية ،ص٢٦٤ ،ش .ه١٣٢٥ ،نطهرا
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 رهنمودهاي بهداشتي در خانواده   
  زهرة بهداد 
الجمهوريـة   ،منشورات لجنـة اآلبـاء والمعلّمـين       ،طهران ،الطبعة الثانية 

  . بالفارسية ،ص١٨٢ ،ش .ه١٣٧٢ ،ية اإليرانيةسالماإل
 زشك خانوادهپ راهنماي  

  اپتكو س. آ. د
  صادق سرابي : ترجمة

 ،ص٤٢٣ ،ش .ه١٣٧٥ ،منـــشورات پارســـا ،طهـــران ،نيـــةالطبعـــة الثا
  . بالفارسية
 ة في تنظيم األسرةسؤال وجواب حول الجوانب الصحي   

  وحيدة العظمة 
  .م١٩٧٨ ،دمشق
سرةة األ صح )دراسة عن الصحومة في قرية تربة الفي( 

   السباعي أحمدزهير 
ص١٣١ ،م١٩٨٣ ،منشورات تهامة ،ةجد.  
ة اسرتك  صح  

  ب ايليوم ستيال
   حافظ إبراهيم: ترجمة
  .ص٦٦ ،م١٩٦٤ ،مكتبة الخانجي ،القاهرة



--------------------------------٢٢٥ 

 طبيب البيت   
  محمد عبد الحميد . د

  .م١٩١٥ ،مصر
 طبيب خانواده   

   ي اژدرإسماعيل
 ،ص٤٩٢ ،ش .ه١٣٤٤ ، اقبـال وشــركاءه يشـركة نــسب  ،الطبعـة الثالثــة 

   .بالفارسية
 طبيب العائلة   

  مويو 
  .ص٩٦ ،م١٨٧٤ ،بيروت

سرة ي العالجي لأل المرشد الوصفي والطب  
  فيليب دوروز ،الطبيب ب فوييه ،يونييه. ر ،م ماريتي ،البروفيسور كآنفه

  سالم العيسى : ترجمة
  .ص١٧٥ ،م١٩٩٧ ،دار الينابيع ،دمشق ،الطبعة الرابعة عشر

 خانوادهيزشكپ مشاور   
  هاربرت . يجان س. د

   ي عبد الكريم كاشإسماعيل. د: ترجمة
ــلطبعــة ا  ،ص٦٢٤ ،ش .ه١٣٧٦ ،منــشورات ققنــوس ،طهــران ،ىاألول

   .بالفارسية
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سرة  األ موسوعة طب  
  ستاذة عائدة رمالاأل

  .ص١٨٦ ،م٢٠٠٥ -٢٠٠٤ ،دار اليوسف ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
الموسوعة الطب سرة ة الكاملة لألي  

  أنس الرفاعي 
قافة للنشر والتوزيع ،قطر ،ىاألولالطبعة     .٢و١الجزء ،م١٩٨٧ = ه١٤٠٨ ،دار الـث

  

 اإلم والطفلة لألرشادات الصحي  
   العراق  لنساءتحاد العاماإل

  .ص٥٥ ،م١٩٧٩ ،ىدار المثنّ ،بغداد
 فاسثناء الحمل والنّأ األم  

د عبد القادر المؤي  
  .م١٩٥٧ ،بغداد
األم والطفل   

  بحاث الطفولةأمركز 
  محمد الدنيا : ترجمة
  .ص٥١٠ ،م١٩٩٢ ،طالسدار ،دمشق



--------------------------------٢٢٧ 

أنا وطفلي والطبيب   
   شكري إبراهيم. د. أ

  .م١٩٩٤
 صحته- غذاؤه - سلوكه:نت وطفلكأ   

  منى صادق 
  .ص١٨٧ ،م١٩٩٩ ،شركة رشاد برس ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

بلوغ اآل األطفالة الحوامل ومال في صح  
   بن عيسى الشهاديأحمدعيسى حمدي بن . د

  .م١٨٨٤ - ه١٢٩٩ ،مطبعة الوطن
بهداشت مادر وكودك ، همهي بهداشت برا  

   يشرفأمنصور 
  .بالفارسية ،ص٢٠١، ش .ه١٣٤٩ ،طهران

  يبهداشت زن در دوره هـا       كودك ي وروان مي بهداشت جس 
  يحاملگ

   يمحمد رياض
   .بالفارسية

 بهداشت مادر وكودك   
  فهيمه پيش بين  ، سرهرودىيشاد ، زهرا ملكى:ترجمة
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 ،ش .ه١٣٧٨ ،مؤســسة منــشورات حــديث قيــام ،قــم ،ىاألولــالطبعــة 
   .بالفارسية ،ص٢٣٩
 بهداشت مادر وكودك   

  هومن رياضى  ،سودابه سودى. د
بالتعـاون مـع شـركة     ،با صـالح أان  منشورات حي  ،طهران ،الطبعة الثانية 

 ،ص١١٢ ،خضرالجزء السابع من سلسلة الكتاب األ      ،ش .ه١٣٨٦ ،اك سمن پ
  .بالفارسية
ر وكودك  بهداشت ماد  

   ية عطاء اهللا نديمصح. د
  ص١٣١ ، ش .ه١٣٣٧، كرمانشاه

ص ٢٤٠ ،المعهـد الـصحي لمستـشفي الميثاقيـة        ،طهـران  ،الطبعة الثانية 
  .بالفارسية
 بهداشت مادر وكودك   

   ماجستير في التمريض ،يعلي رضا خاتون: ترجمة جمع و
   .الفارسيةب ،ص١٧٠ ،ش . ه١٣٧٧ ،منشورات سماط ،طهران ،الطبعة الثانية

وبعد از آن ي بهداشت مادر وكودك در دوران بار دار   
  يلع عاصم گ. د

  قدير گلكاريان . د: ترجمة
  .بالفارسية ،ص٢٤٠ ،ش .ه١٣٧٦ ،منشورات تالش ،تبريز ،ىاألولالطبعة 



--------------------------------٢٢٩ 

 وبهداشت مادر وكودكيرستارپ   
   دل پيشه إسماعيلمهندس  ،مهندس پريوش حلم سرشت

   .بالفارسية ،ش. ه١٣٧٣ ،منشورات چهر
 وبهداشت مادران ونوزادان ريرستاپ   

   يفرخنده مهر
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧١ ،منشورات الجهاد الجامعي ،طهران ،الطبعة الثالثة

مادران ي الزم براي كودكان ودانستنيهاي تأمين تندرست   
   يشفاء الدوله ميرخان. د

  .بالفارسية ،ص٧٠ ،طهران
   لاألطفا تدبير الحبالى و    تهم ومـداواة    والصبيان وحفظ صـح

  مراض العارضة لهم األ
   بن محمد بن يحيى البلديأحمد
  .ص٣٣٥ ،م١٩٨٠ ،دار الرشيد للنشر ،بغداد
ين األولة الحامل والنفساء والطفل أثناء العاملين  تدبير صح  

  نجيب بن بشارة اده . د
  فرا. د: ترجمة

  .ص٢٧٧ ،م١٩١٠ ،مطبعة المعارف
 طور الحملفيأة  المرتغذية   
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  محمد الكوكي  ،زهير القالل
  .ص٣٠ ،م١٩٧٠ ،المعهد القومي للتغذية ،تونس
تمريض األم والوليد والعناية بهما   

  سعاد حسني 
  .ص٣٣٦ ،م١٩٧٨ ،دار القلم ،الكويت

ة والمرض  رعاية األم والعناية بالطفل في الصح  
   صبريإسماعيل ، مجديإبراهيم ،زكي شعبان

  .ص٢٨٥ ،م١٩٦٤ ،كتبة النهضة المصريةم ،القاهرة
  يرشـادات ال تـستغن    إ نصائح و  - بعد الوالدة  - رعاية األمومة 

  مراض عنها األم لوقايتها من األ
  .ص١٦ ،م١٩٥٠ ،مستشفى السامرائي - بغداد
 رعاية األمومة في الحمل والوالدة   

   .حامد الغرابي. د
   والصبيان وتدبيرهم وحف   األطفال سياسة الحبلى و   تهم ظ صـح

   بن محمد البلدي العراقيأحمدبين ابن الجزار القيرواني و
  حسين عمر حمادة 

معهـد   ،حلبب  المؤتمر السنوي الخامس لتاريخ العلوم عند العر      : في
  .ص٦ ،م١٩٨١ = ه١٤٠١ ،التراث العلمي



--------------------------------٢٣١ 

ة األم والطفل صح  
   صبريإسماعيل ، مجديإبراهيم ،زكي الدين شعبان

  .ص١٦٧ ،م١٩٥٧ ، التربية والتعليممطبعة وزارة ،القاهرة
ة األم والطفل صح  

  سلمى جالل. د
  .ص٧٦ ،م١٩٩٨ ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة

صحة األم والطفل   
   إبراهيمعبد العزيز عرفات 

  .م١٩٩٦
ة األم والطفل صح  

  عطية ايشتين 
يـة البنـات     كل -زهـر جامعة األ  ،مركز دراسات المرأة والتنمية    ،القاهرة

  .ص٤٦ ،م١٩٧٧، يةسالماإل
ة األم والطفل صح  

  فائق شاكر 
  .ص١١٤ ،م١٩٢٩ ،مطبعة دار السالم ،بغداد
الطب  )األم والطفلطب  (  

  يوسفي 
   .مخطوطة في مكتبة جامعة طهران



٢٣٢------------------------------   

العناية بالطفل والحامل   
  إميل خليل بيدس: ترجمة

  .ص٢٤٧ ،م١٩٩٢ = ه١٤١٢ ،دار الجيل ،بيروت ،الطبعة الثالثة
العربي العناية بالطفل والمرضعات في الطب   

  سامي حمارنة 
  .م١٩٨٠ ،٢٤العدد  ،مجلة تاريخ العرب والعالم ،بيروت

        مـن وفيـات    % ٩٢ : في أول أطلس مصري عن األم والطفـل
  ة هات بسبب سوء الرعاية الصحيماأل

  .م١٩٩٧/ ٨/ ٨ ،مجلة الوفد
كودكان شاداب ، مادران سالم  

   يمحمد آساي. د: مةترج
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٣ ،مؤسسة منشورات يزد

 المرشد العائلي للعناية باألم وطفلها   
  فائق بن حمدان بن محمود قرميش 

  .ص١٧٢ ،م١٩٩٤ = ه١٤١٤ ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان ،ىاألولالطبعة 
موسوعة الفراشة للعناية باألم والطفل   

  إليزابت فنوك 
  محمد العجم .  دترجمة
  . ص٢٥٦، م١٩٩٦ ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،ىاألولالطبعة 



--------------------------------٢٣٣ 

سالمة للطفولة واألمومة في اإل الوقاية الصحي   
  عبد الرحيم عمرن . د

 )م١٩٧٥/ ٢٢/١٢ -٢٠( سـرة المـسلمة   ندوة مكانـة المـرأة فـي األ       : في
 فــي ة المــرأةنــ كتــاب مكا:ي منــشور فــيســالمالقــاهرة المركــز الــدولي اإل

  .٢٣٥ -٢٥٥ص  ،سالماإل

  

ة في تغذية الشباب اجتماعية و أبعاد صحي  
  فوزية عبد اهللا العوضي 

 ،م١٩٨٧ ،م العلمـي  مؤسـسة الكويـت للتقـد      ،الكويـت  ،ىاألولالطبعة  
  .ص١٨٢
موزان دوره متوسطهآ هاى دانش ي بهداشت وبيمار  

  مام جمعةإ الهام .د ، سودابه سورى.د 
 ،ش .ه١٣٨٦ ،ان ابا صالح بالتعاون مع شركة پاك سـمن        حيمنشورات  

  .بالفارسية ،ص٤٨ ،خضرالجزء الثمانون من سلسلة الكتاب األ
فرنجي والسيالن ان من المرض اإل وقاية الشب  

  سعيد أبو جمرة . د
  .ص٢٠٠ ،م١٩١٠و ١٩٠٢ ،لمطبعة الهال
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آيا كودك من بطور طبيعى رشد مى كند؟   
   ي تفرشياشمجواد ه
  .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٠ ،منشورات مجيد ،طهران

أسرار الطفولة في سلسلة دليلك سيدتي   
  سونيا بيروتي:رئيسة التحرير

  .دليلك سيدتي: في سلسلة
 سس الصحة النفسية للطفل المسلم أ  

  مالك بدري 
ربيـع الثـاني   / ٩ -٦ ،أبـو ظبـي  ، سـالم حلقة رعاية الطفولـة فـي اإل   : في

  .م١٩٨٢فبراير  ٤ -١ = ه١٤٠٢
 طفال أ  

   يأحمدكامران . د
ــة ــة الثاني ــران ،الطبع ــشورات  ،طه ــدأمن  ،ص٣٣١ ،ش .ه١٣٧٦ ،رجمن

  .بالفارسية
 األطفالث البيئي والتلو  

  اربشيربن محمود جر ،بنوري بن طاهر الطي. د
  .ص١٣٥ ،م١٩٩٤ = ه١٤١٥ ،مؤسسة اليمامة الصحفية ،الرياض ،ىاألولالطبعة 



--------------------------------٢٣٥ 

أمراضهم وعالجها  أطفالنا   
  علي الحسن . د

  . ص٣٦٠ ،م١٩٨٨ ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الثالثة
األطفال  أقدم مخطوطة باللغة العربية في طب  

  محمود الحاج قاسم محمد 
  .٤٨٦ص  ،م١٩٧٧ ،٤العدد ،المجلد السادس ،مجلة المورد

ى األولمس مهات للسنوات الخباء واألدليل اآل:  بناء دماغ طفلك
  من عمر الطفل

  كيت هيرمون  ،ديان تريستر دودج
  هلية  مدارس الظهران األ:ترجمة
دار الكتـاب التربـوي      ، المملكة العربية الـسعودية    -الدمام   ،ىاألولالطبعة  

  .ص٦٦ ،م٢٠٠٦ = ه١٤٢٧ ،للنشر والتوزيع
ي كودكان دبستاني هاي بهداشت وبيمار   

   يسودابه سود ،هومن رياضى. د
شـركة  بالتعـاون مـع     ،  منشورات حيان ابا صـالح     ،طهران ،بعة الثانية الط

الجــزء الخــامس والعــشرون مــن سلــسلة الكتــاب  ، ش .ه١٣٨٦ ،اك ســمنپــ
  .ص٤٨ ،خضراأل
 كودكان ي هورمونيبيماريهاي رستارپ   

  دانلدال  ،لوسيل اس
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  محسن توكل : ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧١ ،مروزإمنشورات دانش  ،طهران

 كودكانيستاررپ   
  آ . ردينگ ب ،آر. مارلود 
  سونيا آرزومانيانس : ترجمة
 ، والجـزء الثــاني األولجــزء  ،ش .ه١٣٧٢ ،منــشورات بـشرى  ،طهـران 

   .بالفارسية
 طفالأزشك پ  

   يپروفسور محمد حسين حاجب
  .بالفارسية ،ص٣٦٨ ،ش .ه١٣٧٢اسفند  ،اقبال ،طهران ،الطبعة الرابعة

 لبنان في األطفال صحة على األحداث تأثير  
  حرفوش كرم
 النـادي  ،لبنان في والمراهقين األطفالعلى   األحداث تأثير حول ندوة

  العربي الثـقافي
   .م١٩٧٧ ،بيروت

ة النسيج وتصميم المالبس على الطفل من النواحي  تأثير نوعي
رسـالة  ( سـنوات  ٧ -٢الصحية والنفسية والجمالية من سـن    

  ) ماجستير
   عبد الواحد مفيدة عبد الرحمن



--------------------------------٢٣٧ 

 ، االقتصاد المنزلي-ة  التربية للبنات بجد-الرئاسة العامة لتعليم البنات    
  . ه١٤٠٨
عند العرباألطفال  تاريخ طب   

  محمود الحاج قاسم محمد 
   ه١٤٠٩ ،العراق ،الطبعة الثالثة

محمد بن ( ٨٢ص   )م١١/١٩٧٩( ٢٠العدد ،السنة الثالثة  ،مجلة الفيصل 
  .) سعد الشويعر

ت أممهات  لألاألطفال الت في طب  
  وليد عواد 

  .م١٩٨٥ ،دار عمان للنشر والتوزيع ،عمان
 األطفال تدبيرة والمرض في الصح  

  اسكندر جريديني . د
  .ص٣٦٨ ،م١٩٣٠ ،مطبعة الهالل

األطفالة  تدبير صح   
  .الميرزا علي بن ناصح السمناني

تطو األطفال ر نمو  
  ويالرد اولسون 

   حافظ راهيمإب: ترجمة
  .م١٩٦٢ ،عالم الكتب ،القاهرة
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أ:  تعليق على مقالاألطفال قدم مخطوطة عربية في طب  
  كمال السامرائي

  .٤٢١ص  ،م١٩٧٩ صيف ،٢ العدد ،المجلد الثامن ،مجلة المورد
 األطفال تمريض  

  عبد العزيز نظمي بك . د
  .مصر
 خوابد ؟ي من نمءچرا بچه   

  ن  ،منيچر ،ج ،داگالس
   زاده يغالم رضا ول: ةترجم

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٦ ،منشورات دنا ،طهران
 هداريم ؟گونه كودكان خود را سالم نچگ  

   ي محمديسيد محمد عل
  .بالفارسية ،ص٤٨ ،يمنشورات راه چمن ،مشهد
طفالة لأل حفظ الصح  

  رستگار الطهراني . د
  .المجلد الثامن ،حوليةمجلة پارس 

خير المال في حفظ ص األطفالة ح   
   سعيد إبراهيم. د

   .ص١٦٣ ،ش .ه١٣٠٨ ،اراك -سلطان آباد



--------------------------------٢٣٩ 

دانستنيها كودكان   
  فريدون كشاورز

   .بالفارسية ،ص٦٣ ،ش. ه١٣١٧ ،طهران
ية سالمة لتالمذة مدرسة الجمعية الخيرية اإل الدروس الصحي  

   .ص٤٠، ه ١٣١٣ ،دابمطبعة اآل ،يةسالمالجمعية الخيرية اإل
طفلك والمرض ،م دستور األ  

  بنجامين سبوك 
  كمال سعيد : ترجمة
  .ص٢٩٥ ،م١٩٦٠ ،نجلو المصريةمكتبة اآل ،القاهرة

صحة أطفالنا وقاية ورعاية وعالج:سرةي لأل دليل طب   
  عبد الرحمن محمد النجار. د

مركـز بحـوث العلـوم       ،مةمكة المكر  ،جامعة أم القرى   ،ىاألولالطبعة  
ــراث اإلإ البحــوث العلميــة ومعهــد ،التطبيقيــة والهندســية ــاء الت  ،يســالمحي

  .ص٤١٤، ه ١٤١٤
ي للطفل الدليل الطب  

  ميريام ستوبارد . د
  هال فالح الخنسا .  د:ترجمة
  .ص٣٢٠ ،م١٩٩٤ ،كاديمياأ ،بيروت

دليل العناية بالطفل   
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األطفال عدد من األخصائيين في طبالنفسي  والنساء والطب   
  .ص٢٣٢ ،م١٩٩٤ = ه١٤١٤ ،النفائسدار  ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

 دليل المولود الجديد   
  لينة بسام شبارو ، مركز التعريب والبرمجة:اعداد

  م ١٩٩٥ = ه١٤١٦ ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
   . ص٦٩
 األطفال دورة  في التربية الصحي  

  غانم بيبي ،ناهدة جمعة: عدادإ
  .ص٣٨ ،م١٩٩٤
 ز كودك أ مراقبت يلفبايأ راهنماى  

   سبليندا گرانت واياگا
  يمريم السادات موسو: ترجمة

  .بالفارسية ،ص١١٩ ،ش .ه ١٣٨٤ ،معيار معلم ،طهران ،الطبعة الثالثة
كودكان يزشكپ ي والدين در فوريتهاي راهنما   

  گرام ياگروه د
   الدين  نصرت حق:ترجمة
   .بالفارسية ،ص١١٩ ،ش .ه١٣٧٤ ،ساطيرأمنشورات  ،ىاألولالطبعة 

رعاية الطفل   



--------------------------------٢٤١ 

  محمد محمود رضوان . د ،مصطفى الزرقا. د
  ص٦٢ ،م١٩٨٧ = ه١٤٠٧ ،دار الثـقافة ،قطر ،ىاألولالطبعة 

 رعاية الطفل قبل الوالدة   
  أشلي مونتاجو 

  عبد الرحيم صالح عبد اهللا : ترجمة
ــالطبعـــة   = ه١٤١٢ ،دار النفـــائس للنـــشر والتوزيـــع ،ردناأل ،ىاألولـ

  .ص٤١٥ ،م١٩٩٢
 رفتار با كودكان در بيمارستان   

  پالنك .ِاما ِان 
   نسترن رزمجو:ترجمة

ــالطبعــة  ســة للطباعــة  الرضــوية المقدعتبــةمؤســسة ال ،مــشهد ،ىاألول
   .بالفارسية ،ص١٦٠ ،ش .ه١٣٧٢ ،والنشر
ّالطفل السليم  سجل   

  عبد العزيز علي الزامل 
  .ص١١٢ ،م١٩٧٩ = ه١٣٩٩ ،دار العلوم ،الرياض

ة أبنائك  صح  
  ج روويل جالجر

  .سعيد عبده. د: ترجمة
األطفالة  صح  
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  أمين دمر. د
  .م١٩١٠ ،اسكندرية

ة الطفل  صح  
  .م. م.الشركة الشرقية للمطبوعات ش

ة الطفل في كتاب التصريف للزهراوي  صح  
  سامي حمارنة : تحقيق

  .٨٤ ص، ه ١٤١٠ ،٢٠العدد  ،) ردنيةالجامعة األ( المجلة الثـقافية
ة المولود  صح  

   بك يعبد العزيز نظم. د
  .ص١٦٤، ه ١٣٢٤ ،مطبعة الواعظ

األطفال  طب ... م عند ابن القي  
  محمود الحاج قاسم محمد 

 /٤( ١٥العــدد ،الــسنة الرابعـة  ،يسـالم حيــاء التـراث العربــي اإل إمجلـة  
  .٩٩ص  )م١٩٨٣
 الطفل عناية وتربية   

  محمد رفعت 
، ه ١٩٨٦ = ه١٤٠٦ ،مؤســسة عــز الــدين   ،تبيــرو ،ىاألولــ الطبعــة 

  .ص١٩٨
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الطفل  :نموة والمرضه والعناية به في الصح  
  ثابت الصباغ 

  .م١٩٨٢ ،مكتبة لبنان ،بيروت
والبكاءي طفل   

  سميرة شهاب الدين . د: عدادإ
ــة  ــالطبع ــروت ،ىاألول ــوم   ،بي ــة للعل ــدار العربي  ،م١٦٦٤ = ه١٤١٥ ،ال

  .ص٧٩
الطفولة   

   جابربيال بيروني:إدارة التحرير
  دليلك سيدتي: مؤسسة الديار في سلسلة ، ايطاليا-ميالنو

  .م١٩٨٦، دار المريخ للنشر ، المملكة العربية السعودية-الرياض
األطفال  عبقرية العرب في طب  

  محمود الحاج قاسم محمد
 )م١٩٧٤ /١٢( ١العــدد ،الــسنة الخامــسة ،) الموصــل( مجلــة الجامعــة

  .٢٥ص
 للمؤلّ عرض وتقييماألطفال فات العربية في طب  

  محمود الحاج قاسم محمد 
 ،م١٩٨٤، ٦٥ و٦٤العدد  ،المجلد السادس ،تاريخ العرب والعالممجلة 

  .٢٤ص
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طفال العالج الطبيعي لأل  
  كريستين فان هولتن . د

  مركز التعريب والترجمة: ترجمة
ــة  ــالطبع ــروت ،ىاألول ــوم   ،بي ــة للعل ــدار العربي  ،م١٩٩٧ = ه١٤١٨ ،ال

  .ص١٩١
واألاألطفال العناية ب ة والمرضحداث في الصح  

  اسكندر جريديني. د
  .ص٤٤١ ،م١٩٠٩ ،األخبارمطبعة 

ة الرضيع والطفل العناية بصح  
  عداد قسم الترجمة والتأليف بدار الرشيدإ

  .ص٣٨٠ ،م١٩٩٨ = ه١٤١٩ ،دار الرشيد ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
ة والمرض العناية بالطفل في الصح  

  محمد زكي شافعي 
  .ص١٤٢، ه ١٣٣٣ ،مطبعة المعاهد الدينية

ه  العناية بالطفل ونمو  
  غيتا ضاهر. د

ــالطبعـــة   ،م١٩٩١ = ه١٤١١ ،دار الكتـــب العلميـــة ،بيـــروت ،ىاألولـ
  .ص١١٢
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ه  العناية بطفلك ونمو  
  قسم الترجمة في مؤسسة مصري للتوزيع : ترجمة
  .ص٢٤٨ ،مؤسسة مصري ،لبنان ،ىاألولالطبعة 

 د األوالطفال وطبيبك لأل..  غذاؤك  
  قيكي إدجسون 

  نجالء الحلبي: ترجمة
  .ص١٦٠ ،م٢٠٠٤ ،أكاديميا للنشر والطباعة ،بيروت ،الطبعة العربية

األطفالقفال بشرح تحفة  فتح األ  
  الشيخ سليمان الجمزوري 

  ١٩ص ، ه ١٣٠٠ ،مطبعة الحسينية
  .ص١٦، ه ١٣١٦ مصر 
األطفالرح تحفة  فتح الملك المتعال ش  

  ي حمد الميهي الشافعي األأحمدالشيخ محمد بن علي بن عمر بن 
  .ص٣٨، ه ١٣١٥ ،مصر
يتها فوريكودكان  طب   

  يت . يب. سوزان  ،س.استيون ام 
   ي فرشي اهرجيتق. د: ترجمة

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧١ ،منشورات گلباد ،تبريز
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في  ة الطفل الوليد صح  
  الي محمد منار الكي. د

  .ص١٢٠ ،م١٩٩١ = ه١٤١٢ ،دار الثفافة ،الدوحة ،ىاألولالطبعة 
كودكان يژيولوز في   

   يفضل اهللا سرلت. د
  .بالفارسية ،ص٢٢٠ ،ش .ه١٣٣٧ ،اصفهان

ي قاموس الطفل الطب  
  اعداد محمد رفعت 

  .ص٤٠٦ ،م١٩٩٥ ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،خيرةالطبعة األ
 كودك   

  ويكتور پوشه . د
  مير قلي أميني أ: مةترج

  .بالفارسية ،ص٢٢٣ ،ش .ه١٣١٦ ،اصفهان
 كودك شما وخوراك او   

  اديتوران 
   تايم اليفكتب:في سلسلة

  محمد جواد ضيغمي : ترجمة
 ،ش .ه١٣٧٠ ،مؤسـسة انديـشه جـوان العلميـة       ،طهـران  ،ىاألولالطبعة  

   .بالفارسية ،ص٢٨٠
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كودكان نلسون  مبانى طب   
 يخسرو رضا قل. دسلسلة كتب تايم اليف  ،ياقىرامين اشت. د: ترجمة

فرشيد . د ،غالم رضا باهوش. د ،وفا طباطبائى. د ،محسن اسفند بد. د ،يبيگ
  شاهين سينا . د ،ي ياريعل

  .بالفارسية ،ص٩٩١ ،ش .ه١٣٧٧ ،قلمستان هنر ،ىاألولالطبعة 
ز نوزاد ونوزاد نارسأ يپرستار ي مراقبتها  

  معصومه عبد العليان 
  .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٢ ،منشورات آمون ،نطهرا
ي مرشد الطفل الطب  

  إميل بيدس
  أمين بيدس: ترجمة
 ،مركز الدراسات الفكريـة والمكتبـة الحديثـة        ،بيروت ،ىاألولالطبعة  

  .ص١٣٥ ،م١٩٨٥ = ه١٤٠٤
مساهمات األ طباألطفال اء العرب في طب  

  محمود الحاج قاسم محمد 
  .١٢٧ص )م١٩٧٩ /١٢( ٣العدد  ،نة العاشرةالس )الموصل( مجلة الجامعة

المسائل الصحي ة ة في الحمل والطفولي  
  فندي أ إبراهيممحمود 

   .مطبعة المدارس
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ة الطفل مستقبل العالم في صح  
  نجيب الكيالني . د

  .ص٥٤ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت
 األطفال مقالة في معالجة  

  .الشيخ ابن سينا
األطفال  المقرر في طب  

  .م١٩٨٤ ،دار طالس للنشر )م١٩٨٢ -م ١٩٨١(  كلية الطب-امعة دمشقج
طفل إلى  من طفل  

  ة الطفل في جامعة لندن  معهد صح:عدادإ
  مي حداد . د: ترجمة

  .ص١٠٧ ،م١٩٩٠ ،م. م.ش ،بحاث العربيةمؤسسة األ ،بيروت ،الطبعة الثالثة
ة الطفل موسوعة صح  

  محمد صادق زلزلة . د
  .جزاءأ ٤ ،م١٩٩٤ = ه١٤١٤ ،دار الجيل ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

الطفل( ة الموسوعة الصحي (  
  محمد رفعت

  .م١٩٨٦ ،موسوعة عز الدين للطباعة والنشر ،بيروت
ة وعناية  موسوعة الطفل صح  

  راغدة موريس.  د:اعداد
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 = م١٩٩٧ ،دار المؤلــف للطباعــة والنــشر والتوزيــع ،بيــروت ،ىاألولــالطبعــة 
  .ه١٤١٨
ة العناية بالطفل موسوع  

  سبوك . د
  ايلي الوند  ،عدنان كيالي: ترجمة

  .ص٦٤٧ ،م١٩٩٠ ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،الطبعة الثامنة
موسوعة العناية بالطفل   

  عبد اهللا الصوفي . د
  .ص٣٢٥ ،م١٩٨٦ ،دار العودة ،بيروت ،الطبعة الثالثة

األطفالقبال في مداواة  نزهة اإل  
   بن حسن بن علي الرشيدي المصري أحمد
  .ص٨٤، ه ١٢٦١ ،بوالق
 النمو البدني عند الطفل   

  بسام محمود بني ياسين  ،محمد عبد الرحمن جرادات ،علي سليم مساعدة
 ،م١٩٩١ = ه١٤١٢ ،دار الكنـدي للنـشر والتوزيـع       ،ردناأل ،ىاألولالطبعة  

  .ص١٥٢
الطفل ورعايته  نمو   

  لرفاعي عالية ا، نايفة قطامي. د
  .ص٢٧٩ ،م١٩٨٩ ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،ىاألولالطبعة 
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األطفالفقي عند  مفهومي العمودي واأل نمو  
  سالمة الفخري 

  .م١٩٧٣- مركز البحوث التربوية والنفسية -جامعة بغداد
 األطفال النوم لدى  

  ريتشارد فربر. د
  .ص٨٠ ،م١٩٩٤ = ه١٤١٤ ،دار الرشيد ،دمشق ،ىاألولالطبعة 

بناء يضرسون  واأل  
  عبد السالم البسيوني 

  .٣٦ص )م٩/١٩٨٥( = )ه١/١٤٠٦( ٦١العدد  ،السنة السادسة ،ةممجلة األ
ة والمرض  ولدي في حالة الصح  

  أمين رويحة 
  .م١٩٧٤ ،دار القلم ،بيروت

  

 ٤ ة المرأة مليارات جنيه للنهوض بصح  
  محمد رجب
  .م١٩٩٨/ ٤ /٢٧ ،مجلة العربي
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       نثى منـذ    استراتيجية جديدة للنهوض بصحة المرأة رعاية لأل
  الطفولة حتى ما بعد الزواج

  .م١٩٩٧/ ٥/ ٧ ،هاليجريدة األ
أعراض الحيض وعالقتها ببعض المتغي رات الشخصيرات ة والتغي

ة واإلالنفسحركيرسالة دكتوراه( ةدراكي (  
   مصطفى أحمدمايسة 

  .م١٩٨٨، دابكلية اآل -سكندريةجامعة اإل
مراض المرأة أعشاب وفوائدها في عالج  األ  

  موسى الخطيب. د
  .ص٤٠٠ ،م١٩٩٨ = ه١٤١٩ ،المكتبة الثـقافية ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

 اً مركز١٨٠ إنشاءة المرأة  لصح  
  .م١٩٩٦/ ٦/ ٩ ،هرامجريدة األ

 ٤٠٠ورام ونشاء مراكز لعالج األإة األم  للعناية بصح  
  يحيى توفيق ،ق عبد المجيدفارو

  .م١٩٩٦/ ٧/ ٢٠ ،هراممجلة األ
 ٥٥٠نشاء وتطوير إة للمرأة في الريف وحدة صحي  

  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢ ،مجلة الوفد
بدء الدورة التدريبي ة المرأة ة لمشروع صح  

  .م١٩٩٧/ ٢/ ٥ ،هاليجريدة األ
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ة المرأة  البدء في أكبر مشروع للنهوض بصح  
  .م١٩٩٦/ ٨: ٢١ ،هاليجريدة األ

 إ البدء فية المرأة في القرى نشاء مراكز لصح  
  .م١٩٩٦/ ٤/ ٦ ،رامهجريدة األ

برنامج لإل رتقاء بالسلوكية وات الصحية للمرأة االجتماعي  
  .م١٩٩٨/ ٤/٣ ،هاليجريدة األ

ي بهداشت زن در دوره باردار  
   پاپق . ا

   فرزاد ي رياضيمحمد عل: ترجمة
   .بالفارسية ،ص٦٦ ،بامداد ،ش .ه١٣٤٨ ،طهران

 در خانم ها ييرموپ   
  يحامد صادقي پور رودسر. د

  شـركة  با صالح بالتعاون مـع    أ ،منشورات حيان  ،طهران ،ىاألولالطبعة  
 ،ص٧٩ ،خـضر  مـن سلـسلة الكتـاب األ   ٢١ الجـزء ، ش .ه١٣٨٦ ،اك سـمن پـ 

  .بالفارسية
تدعيم مراكز المرأة ضرورة ملح تها ة للنهوض بصح  

  دايت سهير ه
  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٩ ،هرامجريدة األ
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ّتشكيل الل ة المرأة بالقاهرة جنة التنفيذية العليا لصح  
  هناء جوهر 

  .م١٩٩٧/ ٩/ ٣ ،األخبارجريدة 
اً مركز٣٢٠ تطويرفي الريف٢٦٠ة المرأة بالمحافظات منها  لصح   

  فاروق عبد المجيد 
  .م١٩٩٧/ ١٠/ ١٧ ،هرامجريدة األ

 مليون جنيه لت٣٨ ة للمرأة طوير المراكز الصحي  
  .م١٩٩٨/ ٢/ ٥ ،هاليجريدة األ

 الجديد لصحة المرأة في بداية القرن القادم   
  فاخر فؤاد جندي . د

  .م١٩٩٨/ ٥/ ٥ ،األخبارجريدة 
توفير األ:  الجنديدوية بالمراكز الصحية المرأة ة والنهوض بصح  

  عادل الديب
  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٢ ،هرامجريدة األ

لى س مشاكل وحلول ج ع  
   محمد رفعت :اعداد

ص  ،م١٩٨٥ = ه١٤٠٦ ،مؤســسة عـز الــدين للطباعـة والنــشر   ،بيـروت 
  .ص١٩٧
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زنان ودختران ت حفظ صح   
   يمرتضى گلسرخ. د

   .بالفارسية ،ص٢٠٠ ،ش .ه١٣٠٤ ،طهران
تها حياة المرأة وصح  

  نادية رمسيس فرح 
  .م١٩٩١ ،سينا للنشر ،القاهرة

زنان ي برايكزشپ ي دانستنيها   
  لوسين  ،الرنس
   آل محمديمحمد مهد ، مقدمي شجاعي لطف عل:ترجمة

   .بالفارسية ،طهران ،ش .ه١٣٧٢ ،منشورات جانزاده
زنانيزشكپ ي دانستنيها   

  كريم توكليان 
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧١ ،منشورات قيام ،قم ،الطبعة الثالثة

 مليون جنيه للنهوض بـص   ٣٠٠ : سالم إسماعيل.  دة المـرأة  ح
  الريفية 

  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢١ ،األخبارجريدة 
ي للمرأة  الدليل الطب  

  نخبة من االطباء االخصائيين 
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  كامل مجيد سعادة : ترجمة
  .ص٢٣١ ،م١٩٨٥ ،المكتبة العصرية ،بيروت

إلى  دليل المرأة ة الصح  
  ماكسين ديفيز

  محمد نظيف : ترجمة
  .ص٣٠٨ ،م١٩٦٦ ،دار القلم ،القاهرة

دل ي مع مائة سؤال وجوابيل المرأة الطب  
  ديفيد رورفيك 

  طباء لجنة من األ: ترجمة
  .ص٢٠٢ ،فاق الجديدةدار اآل ،بيروت ،الطبعة العاشرة

إلى  المراهقة دليل المرأة من سن اليأسسن   
   .دار الفراشة للطبع والنشر والتوزيع

بانوان ي راهنما   
   هاسفورد يزيا وسل
   ي طاريكوشيار كريم. د ،بيت منصورويلسون . د: ترجمة

   .بالفارسية ،ص١٢٨ ،ش .ه١٣٧٦ ،منشورات خاطره ،الطبعة الثالثة
راهنماى حفظ صحت بانوان( ي وتندرستي زيبائ (  

  جر الدين بريانت . د
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  قدس فرسا أ :ترجمة
  .بالفارسية ،ص٩٤ ،مطبوعات آذر ،طهران

 ٧ ة المرأة ماليين جنيه للنهوض بصح  
   المجيد فاروق عبد
  .م١٩٩٦/ ٦/ ٥ ،هرامجريدة األ

وعاجل للنساء فقطي سر !!  
  أيمن الحسيني . د

  .ص٩٥ ،م١٩٩٠ = ه١٤١١ ،مكتبة ابن سينا ،القاهرة
ت زنان ودختران  صح  

  يعبد الحسين كاف. د
   .بالفارسية ،ص٣٠٠ ،ش .ه١٣١٤ ،طهران

ة المرأة صح  
  رونىيال بييالسيدة جابر ،مارينا بورى.  د:إدارة التحرير

 -ميالنـو  ،ىاألولـ الطبعـة    ،المجلـد الثالـث    ،دليلك سيدتي :  في سلسلة 
 ،دار المـريخ  ،المملكـة العربيـة الـسعودية      - الريـاض    رمؤسسة الـديا  ،  ايطاليا
  .ص٤٠ ،م١٩٨٥
ة المرأة أمانة بين يديها  صح  

  ناهد حمزة 
  .م١٩٩٨/ ٨/ ٧ ،األخبارجريدة 
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ة المرأة في أدوار حياتها  صح  
   عيسى أحمد. د

  .ص٢٨٤ ،م١٩٨٥ = ه١٤٠٥ ،دار الرائد العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة
ة المرأة في أدوار حياتها صح  

  صموئيل يوتسي
   عيسى بك أحمد: ترجمة

  .ص٢٨٠ ،م١٩٠٤ ،مصر
١٩٩٥ -١٩٨٥ين بكّ إلى ة المرأة المصرية من نيروبي صح  

  سلمى جالل
  .م١٩٩٦ ،عيون جديدة ،القاهرة

ة صحة بين أهل العلم وأهل الدين  النساء النفسي  
  عزة شرارة بيضون 

  .ص٤٧٩ ،م١٩٩٨ ،دار الجديد ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
الصح ة للمرأة ة النفسي  

   محمد عبد الخالق أحمد
 مركز دراسات المرأة   -يةسالم كلية البنات اإل   -جامعة االزهر  ،القاهرة

  .ص٣١، م١٩٧٧، والتنمية
 دةالصحة والسعا  
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  أريكا هانت
  دليل المرأة العصرية: في

  .ص٢١٣ ،م١٩٩٧ ،مؤسسة اإلنتشار العربي ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 االجتماعي  مليون جنيه من الصندوق ٢٠ة المرأة للنهوض بصح  

  فاروق عبد المجيد 
  .م١٩٩٦/ ٧/ ٣ ،هرامجريدة األ

عشاب العالج بالخضار والفواكه واأل  
  ليلى قدوح: اعداد

  .ص٤١ ،الفينيق ،تبيرو
   دراسـة  (  يواجه الصحة اإلنجابيـة للمـرأة      اجتماعيغموض

  ) ة مهمةاجتماعي
  .م٦/٧/١٩٩٧، جريدة األهالي

ي قاموس المرأة الطب  
  محمد رفعت 

  .ص٤٣٩ ،م١٩٨٨ ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت
 مليون جنيه للخطّ ١٩٠ة المرأة ة القومية للنهوض بصح  

  فاروق عبد المجيد 
  .م٩/٦/١٩٩٦ ،هراميدة األجر
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مد التأمين الصح البيت ة وستّي للمرأة الريفي   
   ي حنضل عبد الستار العيسويحمد

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٦ ،جريدة الجمهورية
المرأة  )ةالموسوعة الصحي(   

  مجموعة من األطباء العرب والعالميين
  محمد رفعت : اعداد

  .ص٣١٧، ه ١٤١٨  =م١٩٩٧ ،مؤسسة عز الدين ،بيروت
المرأة في رحلة العمر   

  غسان الزهيري. د
  .ص٢٨٧، ه ١٤١٧ = م١٩٩٧ ،مؤسسة بحسون ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

والدين  المرأة في ميزان الطب   
  السيد الجميلي 

  .ص١٢٨ ،م١٩٨٣ ،دار التراث العربي ،القاهرة
 والتدخين ..  المرأة  

  سوسن الجندي
  .م١٩٩٩/ ٥/ ٧ ،هرامجريدة األ

الم ة والحبرأة والصح  
  نوال السعداوي

  .ص٤٤ ،م١٩٧٢ ،منشورات مجلة الصحة ،القاهرة
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ة  مشاكل عمالة المرأة في مجال الصح  
  .م١٩٩٦/ ٢/ ٢٣ ،هرامجريدة األ

١٠٠نشاء  مشروع قومي إل ة لرعاية األوحدة صحيهات م  
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ١١ ،هرامجريدة األ

ة المرأة  مشروع النهوض بصح  
  ة متميزةاجتماعي وحدة صحية ريفية لتقديم خدمات صحية و٣٢٠تحديث

  .م١٩٩٧/ ٥/ ٢٢ ،هرامجريدة األ
ة المرأة  مشروعات جديدة للنهوض بصح  

  .م١٩٩٦/ ٦/ ١٦ ،هرامجريدة األ
ح الفتوحح الروح ومفتّ مفر  

ــشوشتري      ــشي ال ــسيني المرع ــا الح ــرزا رض ــن المي ــتح اهللا ب ــرزا ف المي
  .المتخلص بكيميايي

اتات وأعشاب في خدمة المرأة  نب  
  دار المؤلف : اعداد

 = م١٩٩٧ ،ف للطباعة والنـشر والتوزيـع     دار المؤلّ  ،بيروت ،ىاألولالطبعة  
  .ص٣٣٦، ه ١٤١٨
نحو صح ٢١ة في القرن الة أفضل للمرأة المصري  

  عبلة الساعاتي 
  .م١٩٩٩/ ٢/ ١٩ ،هرامجريدة األ



--------------------------------٢٦١ 

قاية والعالجة المرأة أساليب جديدة للو ندوة عن صح  
  راوية عبد الباري

  .م١٩٩٧/ ٦/ ١٧ ،األخبارجريدة 

 النساء والتدخين   
 ،٦٧العــدد  ،الــسنة الــسادسة ،المجلــد الــسادس ،ة القطريــةمــمجلــة األ

  .٣٨ص

سرة ة المرأة وتنظيم األ النهوض بصح  
  .م١٩٩٧/ ٥/ ٢٣ ،األخبارجريدة 

ة وزير الصح:ة ة المرأ برامج جديدة للعناية بصح  
  منى الدهان 

  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢ ،األخبارجريدة 

    الوقاية  : وزير الصحة في جنيف ..ة المرأة أهم أهدافنا صح ..
  طريق التنمية 

  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٤ ،جريدة الجمهورية

نجابية ة اإل وفاة سيدة كل دقيقة بسبب مشكالت الصح  
  ليلى السعدني 

  .م١٩٩٧/ ٨/ ١٢ ،هرامجريدة األ



٢٦٢------------------------------   

  

ة  استعادة الشباب بالوسائل الطبيعي  
  زينة نعمة : اعداد

  .ص٢٠٤، ه ١٤١٥ = م١٩٩٤ ،جروس برس ،طرابلس ،ىاألولالطبعة 
 سراريأ :ة والشباب والسعادة الصح  

  جون كولينز
  رزق اهللا بطرس: ترجمة
  .ص١٩٢، ه ١٤١٨ = م١٩٩٧ ،جروس برس ،لبنان ،ىاألولالطبعة 

األ الجمالعشاب وسر   
  اعتدال عبد اهللا : عدادا

 ،م١٩٩٧ = ه١٤١٧ ،الدار السعودية للنشر والتوزيع ،ةجد ،الطبعة الثانية
  .ص١٢٧
عالم الجميالت  إلى  تذكرة دخول  

  وفاء رضوان 
  .ص٩٦ ،دار الطالئع ،القاهرة

تعليم فن الماكياج   
  حورية حسن 

  .ص٤٤ ،م١٩٩٩ ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 



--------------------------------٢٦٣ 

 جمال بشرتك   
  حان  فرأحمد

  .ص٨٠ ،م١٩٩٩ ،دار الحسام للنشر والوزيع ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 
عالج مشاكل البشرة والشعر باأل:  جمال بال حدودة عشاب الطبيعي  

   .دار الفراشة
 أ الجمال الدائمة سرار الجراحة التجميلي  

  ملكي .  أ إبراهيم. د
  .ص١١١ ،م٢٠٠٥ ،اعةأكاديميا للنشر والطب ، لبنان-بيروت  ،ىاألولالطبعة 
جمال الزوجة   

   خليل أحمدالشيخ مهدي 
  .ص١٥٢، ه ١٣٣٣ ،يةمطبعة الجمالّ

 جمال الشعر واليدين والقدمين   
  روني يال بييالسيدة جابر ،مارينا بورى. د: إدارة التحرير

مؤسـسة  ،  إيطاليـا  -ميالنـو  ،ىاألولـ لطبعـة    ،دليلك سـيدتي  : في سلسلة 
  .ص٣٩ ،م١٩٨٦ ،لعربية السعودية دار المريخ المملكة ا-ر الرياضالديا
 الجمال الطبيعي للفتيات والسيدات   

  فندي محمد حامد األ
  .ص٢٧٠ ،م١٩٦٣ ،عالم الكتب ،القاهرة



٢٦٤------------------------------   

 جمال المرأة   
  عبد المنصف محمود 

  .ص١٢٩ ،م١٩٦٧ ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة
رسالة ماجستير(  جمال المرأة (  

  فائزة السعدون 
   .جامعة بغداد ،دبغدا
 جمال المرأة   

  ليفورد باكس 
  عبد المنصف محمود : ترجمة
  .ص١٢٩ ،م١٩٦٧ ،نجلو المصريةمكتبة األ ،القاهرة

جمال المرأة عند العرب   
  صالح الدين المنجد 

  .م١٩٦٩ ،دار الكتاب الجديد ،بيروت
سالم جمال المرأة في اإل   

  محمد كامل حسن المحامي
  .ص١١٩ ،م١٩٨٧ ،الحياةدار مكتبة  ،بيروت

الجمال والتجميل   
  وديع جبر

  .ص٦٣٧ ،م١٩٩٣ = ه١٤١٣ ،دار الجيل ،بيروت ،ىاألولالطبعة 



--------------------------------٢٦٥ 

الجمال وحده اليهم    
  مي شاهين 

  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢١ ،األخبارجريدة 
جمالك بدون ماكياج   

  أيمن الحسيني 
  .ص١٦٠، ه ١٤١٤ = م١٩٩٤ ،مكتبة ابن سينا ،القاهرة

 يديك جمالك بين  
   مرزوقإسماعيل

  .ص١٨٤ ،م١٩٦٥ ،دار القلم ،القاهرة
جمالك سيدتي   

  انيصبري القب. د
  .ص٦٠٠ ،م١٩٨٩ ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الرابعة عشر

 جمالك من عيونك   
  يهاب عبد العالإ

  .ص٥٦ ،م١٩٩٩ ،دار الحسام ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 
 ونه زيبا شويدچگ  

   امرى گوندورومجموعة تصاويرآليس تامپسن  ،هلن والنتين
  بهاء الدين پازارگاد: ترجمة
   .بالفارسية ،رمصو ،ص١٥٤ ،كيهان ،ش .ه١٣٤٣ ،طهران



٢٦٦------------------------------   

والجمال عند العرب الحب   
   تيمورأحمد

  .ص١٥٩ ،م١٩٧١ ،ةلجنة نشرالمؤلفات التيموري ،القاهرة
 الحناء فوائدها وأشكالها   

  صبحي سليمان
  .ص٧٩ ،للطبع والنشرالدار الذهبية 

 نصيحة للجمال ٥٠  
   فرحان أحمد

  .ص٤٨ ،دار الحسام ،القاهرة
ظافرالعناية باأل إلى  دليلك  

  سالي نورتون
  هيئة التحرير في أكاديميا : ترجمة
  .ص٦٣ ،م١٩٩٩ ،أكاديميا للنشر والطباعة ،بيروت

العناية بالبشرة  إلى  دليلك  
  سالي نورتون

   أكاديميا هيئة التحرير في: ترجمة
  .ص٦٤ ،م٢٠٠٤ ،أكاديميا ، لبنان-بيروت  ،الطبعة العربية

العناية بالشعر  إلى  دليلك  



--------------------------------٢٦٧ 

  جاكي ويدسون 
  هيئة التحرير في اكاديميا : ترجمة
  .ص٦٤ ، م٢٠٠٤ ،أكاديميا ،بيروت

المظهر الجميل إلى الماكياج الدليل الكامل إلى  دليلك  
  سالي نورتون

  أكاديميا هيئة التحرير في : ترجمة
  .ص٦٤ ،م٢٠٠٤ ،أكاديميا ،الطبعة العربية

بدون نسخهي ساده داروهاي راهنما   
  حميد رضا راسخ . د ، حقيقىيكتايون صابر. د

 ،ش .ه١٣٧٩ ،مؤسسة تيمورزاده الثـقافية للنشر ،طهران ،ىاألولالطبعة 
   .بالفارسية ،ص٢١٤
بانواني رمز زيبائ   

  كلبيك اولكا
   .بالفارسية ،رمصو ،ص٨٨ ،يبوعات عطائمط ،ش .ه١٣٤٣ ،طهران

    يتندرسـت ،  ي بـانوان شـامل زيبـائ      ي روش نوين تغذية برا، 
  مصونيت

  خانم آن لوئيس گيتلمن 
   ي خوانساريحسانإ: ترجمة

  .بالفارسية ،ص٢٣٠ ،ش .ه١٣٧٧ ،تنديس ،الطبعة الثانية



٢٦٨------------------------------   

جمالك بشرتك وشعرك  سر   
  محمد رفعت 

  .ص٢٢٤ ،م١٩٨٧ = ه١٤٠٨ ،مؤسسة عز الدين ،بيروت
ي جمالك في الوجه الطبيع سر   

  سمير خليل 
  .ص١٥٢ ،الحرية للنشر والتوزيع

 سر الجمال والشباب الدائم   
  زرجايلورد هاو. د

  سمر رمانى أبو علي ،حاكمة توفيق أبو علي. د: ترجمة
  .ص٢١٦ ،م١٩٩٧ = ه١٤١٧ ،دار النفائس ،بيروت ،الطبعة الثانية

 شعرك   
  عاليهاب عبد الإ

  .ص٦٢ ،دار الحسام ،القاهرة
عمليات التجميل   

  .٧٣ ص ٢١العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل
عشابات واألنب العناية بالبشرة بال  

  جينان زكا :اعداد
  .ص٩٤، ه ١٤١٩ = م١٩٩٨ ،دار المؤلف ،بيروت ،ىاألولالطبعة 



--------------------------------٢٦٩ 

 العناية بالوجه والجسم   
  بات رتشارد سون 

  ي صباح السامرائ. د: ترجمة
  .ص١٣٥ ،م١٩٨٥ ،المكتبة العالمية ،بغداد
 العناية بالوجه والجسم   

   إبراهيممحمد 
  .ص٥٦ ،م١٩٩٩ ،دار الحسام للنشروالتوزيع ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 

أعالمها ومذاهبها(  فلسفة الجمال (  
   أميرة حلمي مطر .د

  .ص٢٨٨ ،م١٩٩٨ ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة
فل ة سفة النظريات الجمالي  

   غادة المقدم عدرة .د
  .ص٢٥٢، ه ١٤١٦ = م١٩٩٦ ،جروس پرس ،لبنان ،ىاألولالطبعة 

 وست وموپز أ فن آرايش ومراقبت  
  سكينه كيهاني 

   .بالفارسية ،ص٣٨٩ ،ش .ه١٣٧٥ ،منشورات أنيس ،طهران ،الطبعة الثالثة
فن ي بال طبيب التجميل الصح  

  شيد  رإسماعيلطالل . د
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  عبد المعطي الخفاف . د: ترجمة
  .ص١١٩ ،م١٩٩٣ = ه١٤١٣ ،دار الفرقان ،عمان ،ىاألولالطبعة 

المكياج وتصفيف الشعر  فن   
   في دار الرشيد :ترجمةوقسم التأليف 

  .ص١٨٩ ،م١٩٩٥ = ه١٤١٦ ،دار الرشيد ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 كيف تكوني جميلة   

  زويا ميخائيلينكو : اعداد
  .ص٦٣ ،م١٩٩٢ ،دار عالء الدين ،دمشق ،ىاألولة الطبع
 نصيحة لجمال بشرتك  ١٠٠  

  أيمن الحسيني . د
  .ص٨٠، ه ١٤١٣ = م١٩٩٣ ،مكتبة ابن سينا ،القاهرة

المدخل في علم الجمال   
  هديل بسام زكارنة 

  .ص١٢٣ ،م١٩٩٣ ،المؤلف ،عمان
مة في علم الجمال مقد  

  أميرة حلمي مطر. د
  .ص١٨٣ ،نهضة العربيةدار ال ،القاهرة

سالم ملكتا الجمال العربي في صدر اإل   
  علي الجندي 



--------------------------------٢٧١ 

  ٧٠ص )م١٩٣٧/ ٢( ٣العد ،السنة الثالثة ،صحيفة دار العلوم
  . ٨٦ص  ،) م١٩٣٧/ ١٠( ٢العدد ،السنة الرابعة

النباتات واأل ة عشاب الطبي  
  الشحات نصر أبو زيد . د

  .ص٤٩٦ ،م١٩٨٦ ،دار البحار ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
تك وجمالك  نصائح لصح  

  .ص٥٦ ،م٢٠٠٠ ،دار الشباب العربي ،ىاألولالطبعة 
 النص بتحريم النمص  

  رقية بنت محمد بن محارب
  .ه ١٤٠٧ ،مكتبة ذات النطاقين ،الرياض ،ىاألولالطبعة 

جمالك وشبابك  نضارة البشرة سر   
  فريال ملكو 

  . ص٤٢ ،الفينيق ،بيروت

  

    ليه العلم  إل   أحدث ماتوصّ  : ألفباء الريجيم والتغذية الصحيحة
  في مجال علم التغذية والريجيم 

  .دار الفراشة



٢٧٢------------------------------   

 روزه الغر شويم  ٥  
  آدل پون 

   يآناهيتا آذر: ترجمة
ــة  ــالطبع ــدياني ،طهــران ،ىاألول ــشورات ق  ،ص٣٥٢ ،ش .ه١٣٨٠ ،من

   .بالفارسية
 تخفيف الوزن وتنحيف الجسم   

   عبد الحسن فاعور.د
  .ص٢١٣ ،م١٩٩٩ = ه١٤٢٠ ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 يوم ٣٠ تنحيف القوام عند النساء في  

  جويس ستنلغ. د
  عماد أبو السعد : ترجمة
 .ص٧٠ ،م١٩٩١ = ه١٤١١ ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

  نة مكافحة السم٣ -دليل المرأة العصرية  
  أريكا هانت

  .ص١١٩ ،م١٩٩٧ ،مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 الرجيم الغذائي   

  ميشال مونينياك 
  .ص١٤٢ ،م١٩٩٨ ،دار الشباب العربي ،الطبعة الثانية



--------------------------------٢٧٣ 

 الرجيم الغذائي   
  نصاري نادية األ. د

 ،م١٩٩٩ = ه١٤١٩ ،الـدار المـصرية اللبنانيـة    ،القـاهرة  ،الطبعة الخامسة 
  .ص١٥٨
درمانى ي غذايييمهاژ ر   

  برليانت بزرگمهر ، آيت اهللا مددىدشهي
 ،ص٢١٧ ،ش .ه١٣٦٨ ،المركز الجامعي للنشر   ،طهران ،ىاألولالطبعة  

   .بالفارسية
 الريجيم المناسب بحسب هورموناتك   

  بيارنيس. د
  محمد حسين شمس الدين : ترجمة
  .ص٢٨٦ ،دار الفراشة ،بيروت

  الريجيمكتاب الرشاقة خطط  
  هاشم سمرجي

  .ص١٥٨ ،المتخصصة المحدودة ،شركة المنشورات ،لندن
 يام أ ١٠ كيف تنقصين وزنك في  

  .ص٨٠ ،م٢٠٠٠ ،دار الشباب العربي ،ىاألولالطبعة 
 سؤال وجواب للريجيم والرشاقة ١٠٠  
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  فريال ملكو 
  .ص٤٢ ،شركة الفينيق ،بيروت

 والنحافة البدانة الجسد وهن   
  غسان جعفر .د

  ص ٢٤٠، م٢٠٠٢ ،دار المناهل للطباعة والنشر ،بيروت ،ىاألول الطبعة

  

 يام أ ٧ تمتعي بالرشاقة خالل  
  ميشال سيمونز 

  مركز التعريب والبرمجة : ترجمة
  .ص٢١٥ ،م١٩٩٥ = ه١٤١٦ ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 بالوجهوالعناية البشرة جمال   

  حكيمة فنيش ، حسانيشراد محمد :اعداد
ــروت ــة  ،بي ــالطبع  = ه١٤٢٦ ،مؤســسة االعلمــي للمطبوعــات  ،ىاألول

  ص٣٠٤ ،م٢٠٠٥
جمالك في رشاقتك   

  محمج شاهين. د
  .ص٥٢ ،م١٩٩٩ ،دار الشباب العربي ،ىاألولالطبعة 



--------------------------------٢٧٥ 

 دليل الرشاقة   
  محمد قرني . د

  ص١٧٥ ،مكتبة معروف ،االسكندرية
 ٤ المجلد- دليلك سيدتي  

  رونييال بييالسيدة جابر ،مارينا بوري. د
المملكـة   -الريـاض  ،مؤسـسة الـديار    ، إيطاليـا  -ميالنـو  ،ىاألولالطبعة  

  .ص٧٧٢ ،م١٩٨٦ ،خدار المري ،العربية السعودية
 رشاقة الجسم كيف نحافظ عليها   

  فؤاد عبد الوهاب الشعبان . د
  .ص١٤٤
ة وجمال الرشاقة صح  

  محمد رفعت 
  .ص١٩٢ ،م١٩٨٥ = ه١٤٠٦ ، عز الدينمؤسسة ،بيروت

 رشاقة المرأة   
  ارشو توتونجيان 

  .ص٩٢ ،م١٩٧٠ ،دار النهار ،بيروت
الرشاقة والجمال   

  محمد رفعت : اعداد
  .ص٣١٨ ،م١٩٩٦ = ه١٤١٦ ،مؤسسة عز الدين ،بيروت



٢٧٦------------------------------   

 الرشاقة والجمال الجسماني للفتيات   
  دار كرم 

  .ص٨٠ ،م١٩٧٢ ،لجنة التأليف والنشر ،دمشق
نساتدات واآل الرشاقة والجمال للسي  

  مختار سالم 
  .ص٤٤٧ ،م١٩٦٥ ،مؤسسة المعارف ،بيروت

 رشاقتك أختي المسلمة   
  محمد مأمون الببيلي ،محمد ماهر حمامي. د

  .ص١١٥ ،م١٩٩٧ = ه١٤١٨ ،دار ابن حزم ،بيروت ،الطبعة الثانية
      أ رشاقتك وجمالك سـيدتي     التجميـل   حـدث وسـائل فـن 

  ته بطرق علمية سهلة وممارس
  أمين رويحة 
  .ص٣٧٥ ،م١٩٧٧ ،دار القلم ،بيروت ،الطبعة الثانية

ندام أ وتناسب ي طناب باز  
  الره كاويانيگ

با صالح بالتعاون مع شـركة      أ،  منشورات حيان  ،طهران ،ىاألول الطبعة  
 ،خــضرالجــزء الخمــسون مــن سلــسلة الكتــاب األ ،ش .ه١٣٨٦ ،پــاك ســمن

  .بالفارسية ،ص١٢٧



--------------------------------٢٧٧ 

 كيف تحافظين على رشاقتك وجمالك   
  محمد رفعت 

  .ص١٨١ ،م١٩٧٧ ،دار المعرفة ،بيروت
المساج الغربي   

  سمير قزحالوي
  .ص١٨٧ ،م١٩٨٩ = ه١٤٠٩ ،مؤسسة عز الدين ،بيروت

  

 ثر سنّأة الفرد والمجتمع ة الزواج في حفظ صح  
   زاهر وزمألؤه ،إبراهيمفيصل . د

 = ه١٤٠٥محـرم  : اسـتنبول  ،يسـالم لعالمي الثالث للطب اإل  المؤتمر ا : في
  .م١٩٨٤اكتوبر
 ي اندرزهاازدواجي طبي عملي وصح   

  يدوبورگن. پ. د
  يحيى شهردار . د: ترجمة
   .بالفارسية ،ص١٥٠ ،ش .ه١٣١٥ ،طهران

 ت وحفظ الصحازدواج   
   يعلي مستشف. د

  .بالفارسية ،ص٢٤٠ ،ش .ه١٣١٥ ،طهران
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 د سالم وفرزنازدواج  
  حشمت اهللا ايران مهر

 ،الثـقافية هل البيت أمنشورات مؤسسة مكتب     ،ىاألولالطبعة  
  .بالفارسية ،ص١٥٤ ،ش .ه١٣٧٧
 أو بلوغ االبتهاجزدواجة االبلوغ وسيلة االبتهاج في صح   

  السيد محمد الشيرازي : ترجمة
  .ه١٣٤٦طبع قبل 

 إسالمز نظر أ ازدواج بهداشت   
   یصفدر صانع. د
 ،ص٢١٠ ،ش .ه١٣٧٧ ،منشورات كنكـاش   ،طبعة الحادية والثالثون  ال

   .بالفارسية
ي وهمسردارازدواج: ي بهداشت روان   

   حسينياأحمد
   .بالفارسية ،ص٣٣٦ ،منشورات المفيد ،طهران ،ىاألولالطبعة 

ة المتزوج وزواج العازب تحفة الراغب في صح  
  شاكر الخوري

  .ص٣٠٨ ،م١٨٩٩ ،بيروت
 بتهاج االترجمة بلوغ  



--------------------------------٢٧٩ 

  السيد محمد الشيرازي:ترجمة
  .بالفارسية ،ايران
ة المتزوج والعازب ب حفظ صح  

  حسين بك رمزي . د
  فندي توفيق المرعشليأ محمد :ترجمة
  .ص١٥٦ ،م١٩٠١ ،بيروت

ة األ الدر الثمين في صحجين عزاب والمتزو  
   مكرزلإبراهيم. د

   .الجزء الثاني ،م١٩٠٢ ، لبنان-عبدا 
 نظرات ية في الزواج سالمة لبعض التعاليم اإلفي الفوائد الصحي  

  خالد أمين محمد حسن 
ية والقـضايا   سالمي الدولي عن الشريعة اإل    سالمالمؤتمر الطبي اإل  : في

  .م١٩٨٧ ،القاهرة، الطبية المعاصرة
 زدواجفي حفظ صحة اال(  االبتهاجوسائل (  

  چك الميرزا زين العابدين بن الحاج ميرزا كو: ترجمة
  .نسية ترجم عن الفربالفارسية





 

  
  
  

 

 

 





 

  

صغرأ ي باب الحوائج حضرت عل  
   ي دشتي كاكيسيد عبد اهللا بن سيد عبد الحسين حسين

  صادق عاشوري: االشراف الفنى
  .ةبالفارسي ،ص٢٨٨ ،بوشهر ،ىاألولالطبعة 

 وشـهادت   & حـضرت مـسلم بـن عقيـل         شـهادت  ه تعزي
  ) يةبالفارسشعر ( دوطفالن مسلم

  .ص٣١ ،ش .ه١٣٥٠ ،كانون كتاب ،طهران
وطفالن زينب  ×كبرأ شهادت شاهزاده حضرت علي ه تعزي

   )شعر (وغالم ترك
  .) يةبالفارسشعر ( ،ص٣١ ،ش .ه١٣٥٠ ،كانون كتاب ،طهران

شعر(  شهادت طفالن مسلمه تعزي (  
  ايزفره محمد حسن رجائي 

   .بالفارسية ،١٢٩مصور في مكتبة السيد المرعشي برقم 
 تعزيه طفالن مسلم   

   ي تهرانيعلي حسين مال رجب
   .بالفارسية ،ورقة٣٣ في A١٠٢كاديمية العلوم في لينيغراد أمكتبة : نسخة في



٢٨٤------------------------------   

    أ حضرت محسنلين جوانه شهيد واليـت آخـرين فرزنـد         و
   زهرا علي

   يمحمد باقر أنصار
   .بالفارسية ،ص٨٠ ،منشورات عهد ،قم ،ىاألولبعة الط
صغرأ وشهادت حضرت على يانگزند شرح :ينچه خون غن  

  ي مجرد كاشانيمجيد زجاج
  .بالفارسية ،ص١٢٨ ،منشورات مرسل ،كاشان ،الطبعة الثانية

شعر(  مأساة الرضيع (  
   إبراهيممحمود 

ــ الــسنة )شــرفالنجــف األ( مجلــة البيــان / ٢ (١٤ - ١١العــدد ،ىاألول
  .٣٢٠ص  ،) م١٩٤٧/ ١( = )ه١٣٦٦
 إبراهيم’  الكريم في حال ابن النبي مواهب   

   .ي بن طولون الصالحيشمس الدين حمد بن عل
مقتل أوالد مسلم ×  

  ضمن مجموعة من المقاتل
   .مخطوط

مقتل أوالد مسلم بن عقيل ×   
  زديبي مخنف لوط بن يحيى األمنسوب أل
  .ص٦٤ ،الحيدريةمطبعة ال ،شرفالنجف األ



---------------------------------٢٨٥ 

  

 في السودان األطفال ببليوجرافيا أدب   
  حكمت نديم 

  عثمان عوض عثمان : عداد وتصنيفإ
 مــصلحة -دارة النــشر الثـــقافي إ -عــالم وزارة الثـــقافة واإل ،الــسودان

  .ص١٣٣ ،م١٩٧٦ ،الثـقافة
م١٩٨١ الببليوجرافيا الشاملة للطفولة في ربع قرن حتى  

   الفتح حامد عودة أبو
   .م١٩٨٦ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة

بيبلوغرافيا الطفولة   
  رانيا فزع ،غانم بيبي ،عبير قبيسي: عدادإ

  .ص١٣١ ،م٢٠٠٥ ،ورشة الموارد العربية ، لبنان-بيروت  ،األولصدار اإل
 ببليوجرافية مختارة :  وكتبهماألطفال ثقافة  

  شكري العناني 
  .ص٢٣٢ ،م١٩٨٧ = ه١٤٠٧ ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،الرياض

ة مختارة  الطفولة قائمة ببليوجرافي  
  عالء عبد القادر عبد الهادي  ،محمد فتحي

  .١٢١ص ،م١٩٧٩ ،١العدد ،المجلد السادس عشر ،ة القوميةاالجتماعيالمجلة 
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في المصادر العربية القديمة والحديثة األطفال الطفولة و   
اد كوركيس عو  

  ص٧١ ،م١٩٧٩ ،مطبعة شفيق ،البصرة
 ، بحث مقدم في الحلقة الدراسية في بنـاء الطفـل فـي الخلـيج العربـي        

  .م١٩٧٩ يناير١٥ -١٣ )العراق( بناء للمستقبل العربي البصرة
قائمة ببليوجرافي ة عن الطفولة في خمسين عاماًة بالرسائل العلمي  

  ة االجتماعيقديم المشروعات المركز التجريبي للتدريب على ت
  .ص٣ ،م١٩٧٩ ،المركز ،القاهرة

ة مختارة بالكتب التي تتناول موضوع الطفولة  قائمة ببليوجرافي
  من كافة النواحي

  ة االجتماعيالمركز التجريبي للتدريب على تقديم المشروعات 
  .ص٥١ ،م١٩٧٧ ،المركز ،القاهرة

 م١٩٦٩ -١٩٥٩ الصادرة ما بين األطفال قائمة كتب  
  عزت الصواف ،علي كحيل

  .١٨ص  )م١/١٩٧٠( ٤٨العدد  ،مجلة الكتاب العربي
 األطفال قائمة كتبم١٩٨٦ إلى ١٩٧٦ة من عام  المصري  

   إبراهيمنادية السيد 
  .ص٥١٥ ،م١٩٨٦ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة



---------------------------------٢٨٧ 

 م١٩٧٥ -١٩٦٠ة ب المصرياألطفال قائمة كتب  
  العامة للكتابالهيئة المصرية 

  .ص٣٢ ،م١٩٧٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة

     عضاء بمكتب التربية    بالدول األ  األطفال قائمة منتقاة لمكتبات
  العربي لدول الخليج

  كمال الهلباوي ، عبد التواب يوسف:اعداد
  .ص١١٢، ه ١٤١٠ ،مكتب التربية العربي لدول الخليج

  

ي آموزش زبان به كودكان عقب مانده ذهن  
  نفرشيلو ،ديويد راين ،ميكائيل لويس كوردن

   يصفر داع: ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٤ ،منشورات پيوند ،طهران

ي آموزش كودكان عقب مانده ذهن  
  عظم آريان فرأ

 ،ص٨٨ ،ش .ه١٣٧٢ ،منــشورات اطالعــات ،طهــران ،ىاألولــالطبعــة 
   .بالفارسية
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 ي سـريع بـرا  يبرنامه ا: ي ذهنيگزش نظافت عقب ماند  آمو 
  نظافت كردن به طور مستقل در روزوشب

  آزرين ناتان چ ،فاكس ريچاردم
  مختار ملك پور: ترجمة

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٤ ،جامعة اصفهان ،اصفهان
يستثنايإرورش كودكان پ آموزش و   

  گاالگر.يجيمز ج ،كرك. ساموئل اى
   مجتبى جواديان: ترجمة

ــالطبعــة  ه المقدســة للطباعــة  الرضــويلعتبــةمؤســسة ا ،مــشهد ،ىاألول
   .بالفارسية ،ص٦١٣ ،ش .ه١٣٧٦ ،والنشر
يذهنه رورش كودكان عقب ماندپ آموزش و   

  ارويل جانسون . كرك وجى. ساموئل ا
   زاده يمجيد مهد: ترجمة
 ،ش .ه١٣٦٥ ، المعاونيــة الثـــقافية-ة المقدســة  الرضــويعتبــةال ،مــشهد

   .لفارسيةبا
كودكاني رفتاري اختالل ها   

   ايزارائل يآلن س ، نلسون-ريتا ويكس
   ي طوسي منشيتق. م: ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٧



---------------------------------٢٨٩ 

ي كودكان استثنايي رفتاري اختالل ها   
   ي رئيسيشهال فرقان

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٤
 طفال عقب افتاده أ وإسالم  

   .بالفارسية ،ص٤٢٣ ،ةوقي للتحقيقات الحقيمنشورات مركز قدس
 المشكلون تقويمهم ورعايتهم األطفال   

  تاج السر عبد اهللا الشيخ . د ،حمد األإبراهيمعدنان . د
  .ص٢٨٠ ،م٢٠٠٠ = م١٩٩٨ ، مغرب-دار مشرق ،دمشق ،ىاألولالطبعة 
 األطفالقون والمنحرفون  المعو  

  فائزة مهدي محمد  ،كمال رفيق الجراح
  .م١٩٨١ ،ةزراة التربيمنشورات و ،بغداد
ي بهداشت خانواده كودكان عقب مانده ذهن   

  مختار ملك پور 
   .يةبالفارس ،ش .ه١٣٦٩ ،منشورات الجهاد الجامعي ،طهران

األطفالدليل لتعليم :  التربية المختصةالمعو اًقين عقلي  
  كريستين مايلز

   المالفاديا ،مؤنس عبد الوهاب ،محمود المصري ،عفيف الرزاز: ترجمة
ورشة الموارد العربيـة للرعايـة الـصحية وتنميـة           ،ىاألولالطبعة العربية   

  .ص٣٠٨ ،م١٩٩٤ ،المجتمع
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در كودكان ي رواني تشخيص درمان بيمارى ها   
  مير هوشنگ مهريارأ

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٩ ،منشوارت رشد ،طهران
ي دانش آموزان استثنائ   

  يمريم سيف نراق ، نادرىعزت اهللا
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٦ ،مير كبيرأمنشورات  ،طهران ،عة الثانيةالطب
      ّاألطفـال  مـن     دراسة مقارنة للسلوك التكيفي بين كل  الـصم  

  ) رسالة ماجستير( والعاديين
  منى محمد سالم السري

  .ه١٤٠٧ ،علم النفس ، التربيةيةکل ،يةسالم اإلسعود محمد بن جامعة الملك
  ة مقارنة بي   دراسة ميداني       ق ن مفهوم الذات عند الطفـل المعـو

  ) رسالة ماجستير( وبينه عند الطفل العادي في مدينة الرياض
  حنان حسين هويدي
  . ه١٤٠٣ ، علم النفس- التربية يةکل -جامعة الملك سعود

 ه ژوي )يعقب مانده ذهن  ( ي آموزش كودكان استثناي   ي راهنما
  گيولياء ومربيان در دوره آمادأ

   يابو الفضل غناي ،يحسين قناد كاف
 ،يةســالم مؤســسة التحقيقــات اإل- الرضــوية المقدســة عتبــةال ،مــشهد

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٩



---------------------------------٢٩١ 

نوزادان وكودكان عقب مانده گام به گام  آموزش ي راهنما  
  روبرتاورنر ويكى جانسن 

   ي وشهين بيضاويحسام گوهر: ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٣ ،ايران ياد ،طهران

ي ذهنييهاگ عقب ماندي روانشناس   
   يعبد اهللا شفيع آباد

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٠ ، رزمنشورات ،طهران
روشها وراهبردها در تعليم وتربيت كودكان استثنائي   

   لورناچان -پيتركله 
  فرهاد ماهر : ترجمة

ــة  ــالطبع ــومس  ،طهــران ،ىاألول ــشورات ق  ،ص٥٣٧ ،ش .ه١٣٧٢ ،من
   .بالفارسية
يان استثناي شناخت وآموزش كودك  

  محمود فتح الدين 
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٢ ، نايب: جايب
ي ذهنييهاگ عقب ماند  

   ي هاشمإبراهيم. د
   .بالفارسية ،ي عاليمنشورات دانشسرا
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 روان شناسـى  ،رورشپ آموزش و :ي كودكان استثناي  گ فرهن، 
   وعلوم وابسته يتوانبخش

  فيليپ ويليامز
   پژوه ومساعدوهأحمد: ترجمة

   .بالفارسية ،منشورات بعثت ،نطهرا
 ذيرپ تربيت ي ذهنءفتار وزبان كودكان عقب ماندهگ كمك به رشد  

  تامار شيلو ،ديويد ريان ،ميخائيل گوردون
   پژوه ومساعدوهأحمد: ترجمة
  .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٥ ،منشورات رويش ومنشورات بعثت ،طهران

ي ذهنء كودك عقب مانده   
  لوريا ومساعدوه . ر.ا

  على خانزاده :جمةتر
 ،ص١٩٤ ،ش .ه١٣٧٣ ،المركز الجامعى للنشر   ،طهران ،ىاألولالطبعة  

   .بالفارسية
ي ذهنء كودك عقب مانده  

  رابينسون . هالبرت بى ،رابينسون.  امينانس
  فرهاد ماهر : ترجمة
 ،ش .ه١٣٦٨ ، المقدسة للطباعة والنـشر    يةلعتبة الرضو مؤسسة ا  ،مشهد

   .بالفارسية



---------------------------------٢٩٣ 

تثنايى  كودكان اس  
  كافمن . ام. هاالهان وجيمز. پى. دانيل

  فرهاد ماهر : ترجمة
 ،جـــزءان ،ش .ه١٣٧١ ،منــشورات رشـــد  ،طهـــران ،ىاألولـــالطبعــة  

  بالفارسية 
كودكان استثنائى   

  محمود پاكزاد 
 ،ي للطباعة والنـشر سالممركز منظمة االعالم اإل ،طهران ،الطبعة الثالثة 

  بالفارسية  ،ص٤٥٦ ،ش .ه١٣٧٦ ،وزارة الثـقافة واالرشاد
يتوانبخش ،آموزش ،شناخت: ي كودكان معلول ذهن   

  عباس داورمنش
  .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٣ ،)  كکتاب کود (منشورات ،طهران

ي ذهنيگرورش عقب ماندپ آموزش و- كودكان نابهنجار   
   ي اشكوري سليميهاد

   .بالفارسية
 رورشپ ،شآموز ،عالئم ،علل: ي كودكان ونوجوانان استثناي، 

   ودرمان ييرگبيش
   فر يبهروز ميالن

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٦ ، پارسيمدرسه عال ،طهران
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ق كيف ترعى طفلك المعو  
  صموئيل وبشك 

  محمد نسيم رأفت . د: ترجمة
   .بالفارسية ،م١٩٧١
   يبرا: ارگ كودكان عقب مانده وناساز ي مسائل مهم روانشناس 

  مربيان ومراقبين بهداشت مدارس
   بختوريإبراهيماود د

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٣ ،نيما ،تبريز
 يدران ومادران كودكان استثنايپ مشاوره با   

   ي هورن بيگر
   نژاد يمحمد حسين نظر: ترجمة
 ، الرضـوية المقدسـة للطباعـة والنـشر    عتبةمؤسسة ال  ،مشهد ،ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية ،ص٢٥٣ ،ش .ه١٣٧٦
ين كودكان استثناي مصاحبه ومشاوره با والدي   

   افروزيعل غالم. د
ــة  ــالطبع ــران ،ىاألول ــشورات  ،طه ــةمن ــاء والمعلّ اآللجن ــينب ــي -م  ف

   .بالفارسية ،ص١٣١ ،ش .ه١٣٧٥ ،يرانيةية اإلسالملجمهورية اإلا
  بـه كـودك   ينقش قاطع خانواده در توان بخش ، مقام والدين 

  عقب افتاده 
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  لئوبوسكاگليا 
  شاپور اسديان : ترجمة

   .بالفارسية ،٤ص  ،ش .ه١٣٦١ ،١٣٦ ،مية اليونسكواعال
يرورش كودكان استثنايپ وآموزش ويروانشناس:  بريمه ا مقد   

   افروزيعل غالم. د
 ،ش .ه١٣٧٤ ،منـشورات جامعـة طهـران      ،طهـران  ،الطبعة الرابعة عشر  

   .بالفارسية ،ص٢٧٢
     ـ    المتخلّ األطفـال لدى  االجتماعي   نمو أبعاد السلوك اًفـين عقلي 

االجتماعي د والمستوى االقتصادي ووعالقة ذلك باالبداع والترد
  ) رسالة ماجستير(

  محمد عبد اهللا سعد الغامدي
  . ه١٤٠٨ ، علم النفس- التربية يةکل -م القرى أجامعة 

  

 أ يرفتن كودك وغذاهاگز شير أه ولي  
  راويندر ليلى 

  پروين قائمي : ترجمة
   .بالفارسية ،ص١٥٢ ،ش .ه١٣٨٣ ،همعيار انديش ،رانطه ،الطبعة الثانية
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مشكالتهم- تغذيتهم-هم أطفالنا نمو   
  علي الحسن . د

  .ص٣٥٢ ،م١٩٨٩ ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الخامسة
بتغذية الطفلسالم اهتمام اإل   

  فاروق مساهل. د
   )م١٩٨٤/ ١١( = )ه١٤٠٥/ ٢( ٥٠ددالع ،السنة الخامسة ،مةمجلة اآل

  .٥٤ص 
ّاألطفالم في تسويق أغذية  التحك  

  .٧٤ص  ،٢٧العدد  ،السنة الثالثة ،المجلد الثالث ،ة القطريةممجلة األ
كودك يهدارگتربيت ون ، تغذية   

  بنيامين اسپاك . د
   يداود حسين: ترجمة

   .بالفارسية ،ص٨٥٧ ،ش .ه١٣٧٤ ،منشورات كليني ،الطبعة الثالثة
تغذية وتربيت كودك   

  بنيامين اسپاك. د 
  سليمان زاده. د: ترجمة
 ،ص٢٤٠ ،ش .ه١٣٧٦ ،منـشورات گـنج معرفـت      ،قـم  ،ىاألولالطبعة  

   .بالفارسية



---------------------------------٢٩٧ 

كودكيهدارگ تغذية وروش ن   
  لورانس پرنو

   منيره كيان وش .د: ترجمة
 ،ص٥٨٢ ،ش .ه١٣٧٢ ،مؤسسة منشورات نگاه ،طهران ،الطبعة الرابعة

   .بالفارسية
 سنوات٦ -٣طفال من عمرألوصفة غذائية ل٣٥  

  فرانسوا إيتيان. د
  امة معصومة علّ: ترجمة
 = م٢٠٠٨ ،علمي للمطبوعاتمنشورات مؤسسة األ ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

  .ص١١٢، ه ١٤٢٩
ي  الطعام الصح  

  جون بريفا. د
  مركز التعريب والبرمجة : ترجمة
  .ص١٠٩ ،م١٩٩٩ = ه١٤٢٠ ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
طفلي ال يأكل   

  جان كليبر
  مركز التعريب والبرمجة: ترجمة

ــة  ــالطبع ــروت ،ىاألول ــوم   ،بي ــة للعل ــدار العربي  ،م١٩٩٢ = ه١٤١٢ ،ال
  .ص١٤١
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العناية بالطفل وتغذيته   
  محيي الدين طالوالعلبي. د

ــالطبعــة   ،م١٩٨٨ = ه١٤٠٨ ،دار ابــن كثيــر ، بيــروت-دمــشق ،ىاألول
  .ص٢٧٦
الغذاء الذهبي ة طفلك  لصح  

  أيمن الحسيني. د
  .ص١١١، ه ١٤١٥ = م١٩٩٥ ،مكتبة القرآن ،القاهرة

 سنوات٣ غذاء الطفل من عمر يوم حتى  
  فرانسوا إيتيان . د

  معصومة عالمة : ترجمة
 = م٢٠٠٨ ،علمي للمطبوعاتمنشورات مؤسسة األ ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

  .ص١١١، ه ١٤٢٩
 األطفال فوائد في تغذية  

  رج عرقتنجيجو. د
  .ص٢٠ ،م١٩١٢ ،مصر
 مسائل تغذيه وتربيت كودك   

   يهيوجال
   يپروين قائم: ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٠ ،كتاب آفرين ،طهران
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 اإلتحاد لحماية األحداث في لبنان  
  .م١٩٧٢ ،بيروت

 الجانحون األحداث  
  حجازي مصطفى

  .م١٩٨١ ،ليعةالط دار ،بيروت
 ة ،االنحراف عوامل:المنحرفون األحداثـة  المسؤوليالجزائي، 

   التدابير
  جعفر محمد علي

 ،والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ،بيروت ،ىاألول الطبعة
  . ه١٤٠٥
 اإلصالحية المؤسسات في الجانحين األحداث معالجة أساليب  

 = ھ١٤١٠ والتدريب للدراسات األمنية يالعرب بالمركز النشر دار ،الرياض
   .ص١٨٢ ،م١٩٩٠
 األحداث جنوح أسباب  

  هيرسش ترافيس
  يسالمة غبار محمد: وتعليق ترجمة

  . م١٩٨٧ ،الحديث الجامعي المكتب ،االسكندرية
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 عة وصلتها بجنوح األحداثاألسرة المتصد  
  سيد عويس

  ة العربية المتحدةى لمكافة الجريمة في الجمهورياألولأعمال الحلقة 
  .م١٩٦١ ،ة والجنائيةاالجتماعيمنشورات المركز القومي للبحوث  ،القاهرة

 طفال وجوانان بزهكارأ  
  تاج زمان دانش . د

 ،ص٢٩٤ ،ش .ه١٣٧٤ ،مؤســسة رســا للخــدمات الثــــقافية    ،طهــران 
   .بالفارسية
 األحداث انحراف  

  الشرقاوي أنور 
   .م١٩٧٧ ،الثـقافة دار ،القاهرة 
 األحداث انحراف  

   جنديال السعيد كمال أبو 
   .م١٩٧١ ،المعارف دار ،مصر 
 پ ي وحقوق ي فقه يرس بر   طفـال أ يت كيفـر  يرامـون مـسؤولي 

  ) رسالة ماجستير(
   يمژگان مير نجف

ــة  ــران ،ىاألولــالطبع ــة اإللهيــات والمعــارف     ،طه منــشورات جامع
  .بالفارسية ،ص١٣٤ ،يةسالماإل
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انانطفال ونوجوأ ي بزهكار  
  يصالح. د

   .بالفارسية
طفال ونوجوانانأ ي بزهكار  

  يهوشنگ شامبيات. د
 ،ص٣٠٣ ،ش .ه١٣٧٥ ،منــشورات ويــستار ،طهـران  ،الطبعـة الــسادسة 

   .بالفارسية
 أسـاليب  :الجـانحين  لألحـداث  والمهنياالجتماعي   التأهيل 

   اإلصالحية المؤسسات في الجانحين األحداث معالجة
  إسماعيل سمير

  . ه١٤١٠ ،والتدريب األمنية للدراسات العربي المركز ،الرياض
در كودكيل رفتار دزد تحو   

   يعبد العظيم كريم
   .بالفارسية ، ،٢العدد ،السنة السادسة، مجلة التربية

 األحداث انحراف من والوقاية سالماإل في الترويح   
   المحسن عبد الحميد عبد
   األحداث انحراف لمشاكل يةسالماإل الشريعة لمعالجة العلمية الندوة في

   .ه١٤٠٤ ، و التدريباألمنية للدراسات العربي المركز، الرياض
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مقالة( ... تعزيز الصبي في جريمة السرقة (  
  محمد سامي التبراوي

  .١٩٧٣ ،السنة الثالثة ،المجلد الثالث ،مجلة دراسات قانونية ،ليبيا
      الة ماجـستير   رس(  تفكّك األسرة وأثره في إنحراف األحداث

  ) غير منشورة
  محمد عبد السالم حسن

  .م١٩٦٧ ، كلية التربية-جامعة عين الشمس
 بقانون األحداث مقارناً يةسالم اإلفي الشريعة األحداث جرائم  

   الجندي الشحات محمد
  . ص٣١١ ،م١٩٨٦ ،العربي الفكر دار ،القاهرة 
األطفال الجرائم و  

  عبد المجيد منصور
ة والتـدريب   منيـ المركـز العربـي للدراسـات األ       ،ةمنيـ ألمجلة الثــقافة ا   

  . ه١٤٠٨ ،بالرياض
الجريمة وانحراف األحداث   

  محمد يوسف القضاة
 )ه٧/١٤٠٣( ٧ العـدد  ،السابع و العـشرون    المجلد ،سالماإل ىهد مجلة

  .٣٩ ص
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 والسبب المشكلة:األحداث جناح   
  الدوري عدنان
  .ه ١٤٠٥ ،السالسل ذات ،الكويت ،ىاألول الطبعة
 العراق في األحداث جنوح  

   إبراهيم نشأت أكرم 
   .م١٩٦٠ ،السالم دار مطبعة ،بغداد 
 بعض دراسة( السعودية في المملكة العربية   األحداث جنوح 

ماجستير رسالة( )لديهم النفسية راتالمتغي (  
   هيجان محمد أحمد الرحمن عبد

 علـم   قـسم - التربيـة كليـة   - يةسـالم  اإلسعود  محمد بن الملك جامعة
  . ه١٤٠٣، النفس
 عالجها ومداخل المشكلة واقع :األحداث جنوح  

   سيد محمد غريب
   .م١٩٩٠ ،ةاالجتماعي للشؤون العامة اإلدارة ،العربية الدول جامعة
 الجوانب وحاالت األحداث النحراف ةاإلجرائي لالنحراف ضهمتعر  

   ربيع محمد حسن 
   .م١٩٩١ ،العربية النهضة دار 
حسادت در كودكان   

  فاطمه حسنى 
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  مين باء والمعلّ اآللجنةمنشورات 
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٠ ،٢٦العدد  ،مجلة پيوند

 الخدمة المنحرفين لألحداث ةاالجتماعي  
   الزيني محمد محمود 
   .م١٩٧١ ،االسكندرية 
طفالأ ي دشمن  

   يشهين دخت صنعت
   .بالفارسية ،ش. ه١٣٣٨ ،فرانكلين/ مركز معرف  ،طهران

       لـدى  ي دليل مقياس عين شمس ألشـكال الـسلوك العـدوان 
  األطفال

  نادر قاسم  ،نبيل عبد الفتاح حافظ
  .م١٩٩٣ ، االنجلو المصريةکتبةم ،القاهرة

 الرعاية المنحرفين لألحداث ةاالجتماعي  
   عيسى طلعت محمد 
  .الحديثة القاهرة مكتبة ،القاهرة 
 المصري  والقانونسالماإل في األحداث رعاية  

   الشوربچي البشرى 
   .م١٩٨٥ ،المعارف منشأة ،االسكندرية 
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 ي بهنجار ونابهنجار كودكـان ونوجوانـان وراههـا      ي رفتارها 
   ودرمان نابهنجاريهاييرگيشپ

   نژاد يشكوه نواب
باء والمعلمين في الجمهورية     اآل لجنةمنشورات   ،طهران ،الطبعة الثانية 

  .بالفارسية ،ص٢٤٨ ،ش. ه١٣٧٢صيف  ،ةيرانيية اإلسالماإل

كودكان ونوجواناني بزهكاري زمينه بررس   
  محمود منصور

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥١ ،منشورات چهر ،طهران

 ـ  دراك األإو ،ي السلوك العدوان ة فـي  بناء لالتجاهـات الوالدي
  التنشئة دراسة تنبؤية 

  على السيد سليمان  ،حسين الكامل
  مصرية للدراسات النفسية الجمعية ال ،القاهرة

  .م١٩٩٠ ،بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر السنوى السادس لعلم النفس

الطفولة الجانحة   
  جان شازل

  أنطوان عبده: ترجمة
  زدني علماً: في سلسلة

  .م١٩٨٠ ،منشورات عويدات ،بيروت ،الطبعة الثانية
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 الطفولة المنحرفة   
  جليل وديع شكور. د

  .ص١٥١ ،م١٩٩٨ = ه١٤١٨ ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 األحداث وجنوح الطالق ظاهرة  

   المجذوب علي أحمد. د
  .٥٧ص )م١٠/١٩٨٧( = )ه٢/١٤٠٨ (٢٧٨ العدد ،يسالماإل الوعي مجلة
 األطفال عدوان  

  سيبيك اسكالونا
  عبد المنعم المليجي: ترجمة

  .م١٩٦١ ،مكتبة النهضة المصرية
 األطفال عدوان  

  وفاء محمد عبد الجواد ،محمد علي قطب الهمشري
  .٨٠ص ، ه ١٤١٧ ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ىاألولالطبعة 

 رسالة ماجستير( العالقة بين خروج المرأة للعمل وجنوح األحداث (  
  ليلى عبد الحميد محمد عيد 

  .م ١٩٧٧ -يةاإلنسان كلية الدراسات -جامعة األزهر
سرة باالع عالقة حجم األاألطفالة لدى تمادية والعدواني  

  ممدوحة سالمة 
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الهيئـة المـصرية     ،القـاهرة ،  ١٤العـدد  ،الـسنة الرابعـة    ،مجلة علم النفس  
م١٩٩٠ ،ة للكتابالعام.  

       دراسـة  ( حـداث  عالقة الوالدين بالطفل وأثرها في جناح األ
 حداث الجـانحين فـي الجمهوريـة    ة لمشكلة األ نظرية تطبيقي

   )العربية المتحدة
  محمد علي حسن 

  .م١٩٧٠ ،نجلو المصريةمكتبة األ ،القاهرة

 األحداث بانحراف وعالقته الفراغ وقت قضاء  
   السدحان ناصر اهللا عبد

 = ھ١٤١٥ ،والتــدريب األمنيــة للدراســات العربــي المركــز، الريــاض 
   .ص٢٤٢ ،م١٩٩٤

ار گ كودكان ونوجوانان بزهكار وناساز  
   يجاويد صالح. د

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٥ ،منشورات غوتمبرغ ،ىاألولالطبعة 

 ٢ - ١ الجانحين األحداث قضية الشريعة تعالج كيف  
   رضا عباس حسن
=  )ه١٠/١٤٠٣ (٦٨ العـدد  ،الـسادسة  الـسنة  ،) البحـرين ( الهداية مجلة

  .٤٢ ص ،) م٨/١٩٨٣( = )ه١١/١٤٠٣( ٦٩ والعدد ،١٤ ص ،) م٧/١٩٨٣(
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 األطفال لماذا ينحرف  
  رلزليونارد شا

   محمد نسيم رأفت:ترجمة
  .م١٩٨٤ ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،الطبعة الرابعة

 يسـالم اإل العالج :األحداث النحراف جديد عالجي مدخل 
  فيه ةاالجتماعي الخدمة ودور

   غباري سالمة محمد 
  . م١٩٨٦ ،الحديث الجامعي المكتب ،االسكندرية 
     الـذكور  األطفال مظاهر العدوان لدى      وعالقتهـا بعمـل األم  

  ) ةرسالة ماجستير غيرمنشور(
  يمان السعيد الصيرفيإ

  .معهد الدراسات العليا للطفولة -جامعة عين شمس القاهرة 
 ث األحدا انحراف لمشاكل يةسالماإل الشريعة معالجة  

  وآخرون الالعس محمد أحمد
  السابعة العلمية الندوة  أبحاث: في

   .ص٣٩٣ ،م١٩٨٦ ،دراسات األمنية والتدريبلل العربي المركز ،الرياض
 األحكام :األحداث معاملة والمعاملة ةالقانوني مقارنة دراسة( ،ةالعقابي (  

الستار عبد ةفوزي   
   .م١٩٨١ 



---------------------------------٣٠٩ 

 الـسعودية  العربيـة  المملكـة  في الجانحين األحداث معاملة: 
و اًأمني اًاجتماعيو اًقضائي  

   السدحان ناصر اهللا عبد
 ،١ العـدد  ،الثالـث  الجـزء  ،األمنيـة  للدراسـات  العربية المجلة ،الرياض

   .ه١٤٠٨
 األحداث معاملة رسالة( اًجنائي (  

   زهران طه 
   .م١٩٧٨ ،القاهرة 
 غير ماجستير رسالة( أبنائهم بجنوح وعالقتها ،الوالدين معاملة 

  ) منشورة
   موسى لفتة ىسعد

  .م ١٩٧٣ - التربية كلية -بغداد  جامعة

  

 ثر برامج العنف والجريمة على الناشئةأ  
   يعدنان الدور

ــت ــالموزارة اإل ،الكوي ــات اإل  ،ع ــوث والدراس ــة البح ــمراقب ةعالمي، 
  .م١٩٧٧



٣١٠------------------------------   

جرامي لحقوق الطفلة في مصر االنتهاك اإل  
   حسن ينهى صبح

  .م٤/١٩٩٦ ،اإلنسانمجلة مركز القاهرة لدراسات حقوق 
 يالدين وتـأثير آن در رفتارهـا      عمال خشونت آميز و   أ  ضـد  

   كودكان ونوجوانان اجتماعي
  فروز افريد 

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٢ -٥٣
 جرائم ضحاياها أطفال   

  فاطمة السيروان
 = ه١٤١٣ ،السيروان للطباعـة والنـشر والتوزيـع       ،دمشق ،ىاألولالطبعة  

  .ص١٣٦ ،م١٩٩٣
    أ حضرت محسننـد  لين جوانه شهيد واليت وآخـرين فرز      و

   وزهرا ×على
   يمحمد باقر أنصار

   .بالفارسية ،ص٨٠ ،منشورات عهد ،قم ،ىاألولالطبعة 
   الطفل في الحياة بين القانون الوضـعي         الحماية الجنائية لحق 

  دراسة مقارنة  ،يةسالموالشريعة اإل
  أحمدهاللي عبد اهللا 

  .م١٩٨٩ ،دار النهضة العربية ،ىاألولالطبعة 



---------------------------------٣١١ 

عليه ية للطفل المجن الحماية الجنائي   
   طه أحمدمحمود . د

،  ه١٤٢٠ ،ةمنيـ كاديمية نايف العربية للعلـوم األ     أ ،الرياض ،ىاألولالطبعة  
  .ص٢٩٣ ،م١٩٩٩
ية المحمدية الشرعية ضحيةاإلنسان يدطفل شه( يع عبداهللا الرض (  

  کاظم حلفي
  .ص١٠٠، يةريدالمکتبة الح ،قم ،یاألولالطبعة 

دگي وشهادت حضرت علي أصغرشرح زن: ين غنچه خون×   
   زجاجي مجرد کاشانييدمج

  .يةبالفارس ،ص١٢٨ ،منشورات مرسل ،کاشان ،يةالطبعة الثان
    مقالـه   (قضايا الحكومة ، القتل الواقع على الطفل أثناء والدته

  )يةقانون
  إدوارد غالي الذهبي 

  .م١٩٦٦ ،السنة العاشرة
 يعمأساة الطفل الرض  

  إبراهيممحمود 
 =) ه٢/١٣٦٦( ١٤-١١العدد ،یاألولالسنة   )النجف األشرف  (نيالبمجلة ا 

  .٢٣٠ص )م١/١٩٤٧(



٣١٢------------------------------   

وحقوق جرائم وتأديب كودكي مباني فقه   
  منصور قرباني

   محمد پوريان :االشراف الفني
   .بالفارسية ،ص٢٨٥ ،باء والمعلمين اآللجنةمنشورات  ،طهران ،ىاألولالطبعة 
   قـانون   ٢٢٠ماده  ( زنددر ومادر در جرم كشتن فر     پ مجازات 

  ) يإسالممجازات 
  يسحاقإمحمد .  د

  .بالفارسية ،ص٢١٤ ،ش .ه١٣٨٠ ،سفير صبح ،طهران ،ىاألولالطبعة 
 فاطمة بن المحسن÷   

   المحسن عبد الزهراء القطيفي عبد
  . الصديقة الشهيدة دار
مقتل أوالد مسلم   

  .مخطوط ،ضمن مجموعة من المقاتل
يلق مقتل أوالد مسلم بن ع  

   األزدييیيحألبي مخنف لوط بن : منسوب
  .يةريدالمطبعة الح ،النجف األشرف

المسلمين األطفالبادة  مؤامرة إل   
  معالي عبد الحميد حمودة



---------------------------------٣١٣ 

 = )ه١٤٠٢ /٨( ٨العـدد    ،السنة العشرون  ،يسالممجلة رابطة العالم اإل   
  .٣٦ص  )م٦/١٩٨٢(
ذنٍب قُِتلَتإ و ِئلَت بأيةُ سدذا الموؤ  

   ماهر حتحوت ، األلفيعمر
ة وزارة الـصح  ،الكويت، يسالم اإل للطباألولالمؤتمر العالمي  :  في

م١٩٨١( ةالعام (.  
  من سوء المعاملةاألطفالوقاية   

  سامية محمد
 القـاهرة  ،ةاالجتماعيـ مؤتمر الجمعية المصرية لحل الصراعات األسـرية و       

  .٦٠ص )م٤/١٩٩٧(

  

األطفالحساس الديني عند  اإل  
   محمد إبراهيمعواطف 

  .ص١٦٣ ،دار المطبوعات الجديدة ،االسكندرية
أدعية وآداب للجيل المسلم   

  يوسف العظم 
  .ص٦٨ ،يسالمالمكتب اإل ،بيروت ،الطبعة الثالثة



٣١٤------------------------------   

 ي ونوجوانيقامه نماز در دوران كودكإ  
   ي قائميعل. د

   .بالفارسية ،ص٦٢ ،ش .ه١٣٧٤ ،مرکز إقامة صالة ،قم ،الطبعة الخامسة
تربية الطفل واآل ن ثار النفسية لحياة التدي  

  عبد الرحمن عيسوي
  .١٠٠ص )ه١٤٠٢/ ٧ (٢٢١العدد  ،السنة الثامنة عشر ،يسالممجلة الوعي اإل

األطفالر الشعور الديني عند  تطو  
  عبد المنعم المليجي

  .م١٩٥٥ ،دار المعارف ،القاهرة
طفالة لأل الثـقافة الديني  

  رمزي محمد خليل 
ــة  ــة صــحيفة المكتب ــث عــشر  ،) مــصر( مجل ــسنة الثال / ٤ ،٢العــدد  ،ال

  .٥ص  ،م١٩٨١
   ز راه  أ كودكـان    ي دين يصول تربيت در تحكيم مبان    أ رعايت

  يجاد رغبت نوجوانانإ
   ي شريعتمداريعل

   .بالفارسية
ننماز در كودكان ونوجوانا ،يحساس مذهبإرورش پ ي روشها  



---------------------------------٣١٥ 

   افروز يعل غالم. د
ــسادسة  ــة ال ــشورات  ،طهــران ،الطبع ــةمن ــاء والمعلمــين  اآللجن ــي، ب  ف

   .بالفارسية ،ص٤٦ ،ش .ه١٣٧٧ ،يرانيةية اإلسالملجمهورية اإلا
ة تنميته عند الطفل الشعور الديني وكيفي  

   كاملإسماعيلسنية 
  .٢٨ص  )م١٩٦٣/ ١١( ٢العدد  ،السنة التاسعة ،مجلة الرائد

ثرها في تربية النشئأة و العقيدة الديني  
  محمد غالب

  .م١٩٦٨/ ٤ ،زهرمجلة األ
ّعل اهللا  إلى وا معهمموا أوالدكم الصالة وفر  

  محمد سليم 
  .ص١٤١ ،م١٩٨٥ ،يسالمالمختار اإل ،القاهرة

 األطفال وحدة لتنمية الشعور الديني عند  
   محمد إبراهيمعواطف 

  .ص١٦٨ ،م١٩٧٩ = ه١٣٩٩ ،دار المجمع العلمي ،جدة

  

 كودكان تيزهوشآموزش   



٣١٦------------------------------   

  جيمز جان گاالگر
   ي رضوانأحمد، مجيد مهدى زاده: ترجمة

قافية- الرضوية المقدسة عتبةال ،مشهد    .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٧ ، المعاونية الـث
   تطوير صورة معر  لة للبيئة األبة ومعدة من مقياسها وكسلر ردني

  )  غير منشورةرسالة ماجستير( األطفاللذكاء 
  يوسف القريوتي

  .م١٩٨٠ ،ردنية الجامعة األ-عمان
اً توجيه الطفل المتفوق عقلي  

  اليزابيث مكستروث ستيفا ،توالن ،ت ،ويب جيمس
  تبشرى هويد : ترجمة

  .م الطفولة العربيةالجمعية الكويتيه لتقد ،الكويت
 يريم؟گندازه بأ كودكان خود را ي هوشءونه بهرهچگ  

  گريلزويلسون و
  يسعديه فرشچ ،يليلى انگج: ترجمة

   .بالفارسية ،ص١٩١ ،ش .ه١٣٧٤ ، شيرازيراهگشا ،شيراز ،الطبعة الثانية
 تربيت كنيم يونه فرزند باهوشترچگ   

  جان بك . د
   شايقيعل: ترجمة

   .بالفارسية ،ص٢٧٣ ،ش .ه١٣٧٥ ،منشورات كوير ،طهران، الطبعة السادسة



---------------------------------٣١٧ 

خرد سالترين دانشمند   
   صالح حسين

 ،ص٦٨ ،ش .ه١٣٧٧ ،ن الكريمآمؤسسة جامعة القر ،قم ،الطبعة الثانية
   .بالفارسية
دور التربية في تنمية ذكاء الطفل   

  عبد اهللا جراغ
  .) م١٩٨٦ /٧و٤( ٧و٦العدد ،) الكويت (في الطفولة العربية

ذكاء الطفل   
  .٢٢ص ،٧٠العدد  ،السنة السادسة ،المجلد السادس ،ةة القطريممجلة األ

ذكاء الطفل   
   ميريام توبارد.د

ء جز ،م١٩٩٣ = ه١٤١٣ ،دار الرشيد  ، بيروت - دمشق -ى  األولالطبعة  
  . والثانياألول
الذكاء وتنميته لدى أطفالنا   

   عبد الفتاح عبد الكافيإسماعيل
  .م١٩٩٥ ،مكتبة الدار العربية ،القاهرة

الذكاء ومقاييسه   
  جابر عبد الحميد جابر

  .م١٩٧٣ ،دار النهضة العربية ،القاهرة



٣١٨------------------------------   

كودكان تيزهوش(  سرآمدها (  
  رمى شوون

  يمحمود ميناكار. د: ترجمة
   .بالفارسية ،ص١٦٠ ،ش .ه١٣٧٥ ،المركز الجامعي للنشر ،طهران ،الطبعة الثالثة

خالقيت كودكاني شكوفائ   
   يترزا آمابل. د

   يپروين عظيم ،حسن قاسم زاده. د: ترجمة
   .بالفارسية ،ص١٩٦ ،ش .ه١٣٧٥ ،منشورات دنياى نو ،رانطه ،ىاألولالطبعة 
 ساتذة الكبارأ..  الصغار  

   محمود الخليفة أحمد. د
ــث اإل  ــة البع ــالممجل ــون   ،يس ــث والثالث ــد الثال ــدد ،المجل / ٣( ٧ الع

  .٧٦ص  ،) ه١٤٠٩
كودك دبيره   

  الساوجي ذبيح اهللا بهروز بن الميرزا أبي الفضل
  .يةبالفارس ،ش .ه١٣٢٤ ، طهران

 كودكان با استعداد   
  پاول وپتي

  ماميإجواد : ترجمة
  .بالفارسية ،ص٩٢ ،ش .ه١٣٣٨ ،طهران



---------------------------------٣١٩ 

  

 اللبنانيين األطفالوتقنيته عن  ،تطبيقه..  اختبار رسم الرجل   
   يعظمالسيد فؤاد األ ،عبد السالم عبد الغفار

  .م١٩٦٩ ،منشورات جامعة بيروت العربية ،بيروت
  يال العلمي وأهميته فـي تكـوين شخـصية الطفـل            أدب الخ

  العربي
   المصلح أحمد

-٥( - )ه١٤١٧ ٢ - ه١٤١٦ /١٢( ٣٨العـدد    ،) عمان( المجلة الثـقافية 
  .٤٨ص  ،) م١٩٩٦ /٧
أطفال الجنوب اللبناني   

  .٨٧ص ،٥٦العدد ، السنة الخامسة ،المجلد الخامس ،مة القطريةمجلة األ
أطفالنا وسيئات المجتمع   

  د القادر عبارعب
  .٥٦ص  ،) م١٩٨٣/ ٢( ٢٩العدد  ،مةمجلة األ

          الـدوريات   - االنتاج الفكري في مجال الطفولـة فـي مـصر 
  والرسائل العلمية

  حامد دياب الشافعي
  .ص٢٢٢ ،م١٩٨٠ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة



٣٢٠------------------------------   

جرامي لحقوق الطفلة في مصر االنتهاك اإل  
   حسن ينهى صبح

  .م١٩٩٦ ،ابريل ،اإلنسانلقاهرة لدراسات حقوق مجلة مركز ا
 في السوداناألطفال ببليوجرافيا أدب   

  حكمت نديم 
  عثمان عوض عثمان: اعداد

 مــصلحة -دارة النــشر الثـــقافي إ -عــالم وزارة الثـــقافة واإل ،الــسودان
  .ص١٣٣ ،م١٩٧٦ ،الثـقافة
بحث احتياجات الطفولة في الجمهورية العربية المتحدة   

  ة والجنائيةاالجتماعيركز القومي للبحوث الم
  .ص٤٥٠ ،م١٩٨٦ )القاهرة( مجلة التوثيق

 عند العرباألطفال تاريخ طب   
  محمود الحاج قاسم محمد 

  . ه١٤٠٩ ،العراق ،الطبعة الثالثة
ّي كوبا لخمسمائة طفل فلسطيني تبن  

  .٦٦ص  ،٢٦العدد  ،السنة الثالثة ،المجلد الثالث ،مة القطريةمجلة األ
التربية النموذجية للطفل في الوطن العربي   

   فالتهإبراهيم. د ،عبد اهللا خوج. د



---------------------------------٣٢١ 

منيـة  دار النـشر بـالمركز العربـي للدراسـات األ        ،الرياض ،الطبعة الثانية 
  .ص١٣٥ ،م١٩٩٠ = ه١٤١٠ ،والتدريب بالرياض

ر مقترح لتنشئة الطفل المصري في ظل نظام عالمي جديد  تصو  
  يز البهواشالسيد عبد العز

 ،يبحث منشور ضمن أعمال المؤتمر السنوى السادس للطفل المـصر    
  .م١٩٩٣، جامعة عين شمس ،مركز دراسات الطفولة ،القاهرة
    ردنية من مقياسها وكسلر  تطوير صورة معربة ومعدلة للبيئة األ

  ) رسالة ماجستير غير منشورة( األطفاللذكاء 
  يوسف القريوتي

  .م١٩٨٠ ،ردنية الجامعة األ-عمان
طفال الرياض تكنولوجيا التعليم المناسبة أل  

  سعدية محمد بهادر
  .م١٩٨٠ ،مركز بحوث المناهج ،) مكتبي( ستنسل

 التنشئة سرة العربية ة للطفل في األاالجتماعي  
  نجيب اسكندر، إسماعيلمحمد عماد الدين 

  .م١٩٦٧ ،دار النهضة العربية ،القاهرة
 ّردنفي األرة تنمية الطفولة المبك  

  زين الحايك 



٣٢٢------------------------------   

-م١٢/١٩٩٦( = )ه١٤١٧ /١١-٧( ٤٠العدد   ،) عمان( المجلة الثـقافية 
  .٢٨٣ص  )م١٩٩٧ /٣
   دراسـة  ( سـرة المـصرية   ساليب التربية والرعاية في األ    أ دراسة

ساليب ورعاية اطفالها في مرحلة الطفولة المبكرة في أمقارنة في 
  ) رسالة ماجستير( )كل من الريف والحضر

  مى محمود جمعة سل
  .م١٩٨٣ ،جامعة االسكندرية ،ةاالجتماعيقسم الخدمة  ،سكندريةاإل
     دراسة أنماط الخدمات ة المتاحـة للطفـل العربـي       االجتماعي

ات المحيطة بحياتهالخليجي وأساليب تطويرها والسلبي  
  عثمان لبيب فراج 

وثائق جدول أعمال الدورة السادسة لمجلس وزراء العمـل والـشؤون        
ينـاير  / كانون الثـاني     ، بغداد المنعقد في ة بالدول العربية الخليجيه     االجتماعي

  .م١٩٨٤
طفال الرياض  دليل خبرة من أنا أل  

  سعدية محمد بهادر
  .م١٩٨١ ،مركز بحوث المناهج ،) مكتبي( ستنسل

رحلة في عقل الطفل العربي   
  عبد اهللا عبد اهللا 

  .م١٩٨٥ ،مجلة الفيصل ،الرياض
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   األطفال رياض    رهـا ومـشكالتها     في الجمهورية العراقية تطو
  سسها التربوية النفسية أو

  نجم الدين علي مردان
  .مطبعة الزهراء ،بغداد
  يـة رفاه: يـا طانيرتهـا لبر  يا في مقال بمناسبة ز    ك سوزان مبار 

أطفال مصر أقرب موضوع إلی قلبي ألن مستقبل الـبالد فـي     
  ميديهأ

  .م٢٥/٢/١٩٩٩ ،ة األهراميدجر
الطفل عند العرب   

  مصطفى جواد 
  .م١٩٤١ ،مجلة المعلم الجديد ،بغداد
الطفل الفلسطيني في ظل االحتالل الصهيوني   

   رضوان الجنديإبراهيم
  .١٨٢ص  )م١٩٨٨/ ١٢( ٥٦العدد  ،مجلة شؤون عربية

الطفولة في تراثنا العربي   
  محمود فاخوري

 = )م١٢/١٩٧٩( ٢١٥و٢١٤العـدد    ،الـسنة الثامنـة عـشر      ،مجلة المعرفة 
  .١٣٥ص  ،) م١/١٩٨٠(
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  ّيجنـسيت ديـن وباورسـاز      ،علـم رجـال    ،ي كودكان محل 
   در مصرياهگآزمايش

  مارسيا كلراينهورن
  .باالنجليزية ،ص٣٢٠ ،منشورات راتلج ،نيويورك ،ىاألولالطبعة 

 األطفال اللعب عند  
  نيافرانسو إيت. د

  معصومة علّامة: ترجمة
 = م٢٠٠٨ ،نـشورات األعلمـي للمطبوعـات    م ،وتيـر ب ،یاألولـ الطبعة  

  . ص١١٢ ،ه  ١٤٢٩
بدول الخليج األطفالية على برامج سالم مدى تأثير القيم العربية اإل   

  عالميين؟ندوة ماذا يريد التربويون من اإل: في
  ي الحلي حقّأحمد. د

  .م١٩٨٢ ،مكتب التربية العربي
ًموقف الطفل العربي من والديه كثنائي يجمعهما معا   

  كريستين نصار
  .جروس برس ،طرابلس

البيئة  إلى  النشئ العربي وأزمة االنتماء  
  غازي أبو شقرا

  .١٦٠ص ،) م١٩٨٠/ ٨-٧( ١٦العدد  ،السنة الثانية ،مجلة الفكر العربي
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 الطفل اللبناني :حالة خاصة.  واقع الحرب وانعكاساتها على الطفل  
  كريستين نصار. د

  .م١٩٩١ ،جروس برسمنشورات  ، لبنان-طرابلس
واقع الطفل في الوطن العربي   

  .م١٩٩٠ ،المجلس العربي للطفولة والتنمية

  

 طفالنا والقرآن الكريم  أ :    ر من  نصوص قرآنية مع الشرح الميس
  تفسير ابن كثير

  محمود الحطاب
  .ص٧٦ ،م١٩٨٤ ،مطابع الطوبجي التجارية ،القاهرة

      تنمية مهارات القراءة والكتابـة لـدى        دور القرآن الكريم في
  رة بتدائية بالمدينة المنوتالميذ المرحلة اإل

  سعيد فالح المغامس
 ،اللقاء السنوي الثالث   ،جامعة الملك سعود   ،المملكة العربية السعودية  

 -٢٠ ،ساسـية لـدى التالميـذ   بتدائى ودوره في تنميـة المهـارات األ       التعليم اإل 
  .م١٩٩٢ = ه١٤١١/ ١٢/ ٢٢
ّوالدنا من القرآن الكريم أم تربية  كيف نتعل  



٣٢٦------------------------------   

  ابن عكا 
   )م١٩٨٢/ ٩( = )ه١٤٠٢/ ١١( ٥٩العدد  ،مجلة الرائد

  ) م١٩٨٢/ ١١( = )ه١٤٠٣/ ٢( ٦١العدد  ،٤٢ص
  ) م١٩٨٣/ ١٠( = )ه١٤٠٤/ ١( ٦٩ العدد ٣٨ص
  .٤١ص  ،) م١٩٨٣/ ١١( = )ه١٤٠٤/ ٢( ٧٠ والعدد ٣٥ص
 مع الطفل في القرآن   

  زهري  األأحمد
  .ص٨٧ ،م١٩٨٥ ،ةمكتبة دار المحب ،دمشق
من توجيهات القرآن الكريم :  منهاج تربية الطفل المسلم  

   سليم إبراهيممحمد 
  .ص٨٠ ،م١٩٨٤ ،مكتبة القرآن ،القاهرة

بناء وقال اهللا لأل  
  عبد الرزاق نوفل

  .٦٦ص )م٢/١٩٧٩( = )ه٣/١٣٩٩( ٣١د العد ،السنة الثامنة ،مجلة التربية

  

األطفالثار النفسية والتربية للتلفاز والفيديو على  اآل  
  )  الكويت-وزارة التربية( مراقبة البحوث النفسية

  .١٦٧ص  ،) م٣/١٩٩٠( ٤العدد  ،ىاألولالسنة  )الكويت( مجلة التربية
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أبناؤنا بين بريق وحريق   
  أسعد الكاشف

  .٧١٨ص )ه١٤٠٢/ ٥( ٥د العد ،السنة الرابعة والخمسون ،زهرمجلة األ
سالمخالق اإلأعالم و أبناؤنا بين وسائل اإل  

  منى حداد يكن 
  .ص١٤٨ ،م١٩٨٢ = ه١٤٠٢ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت

 ثر برامج العنف والجريمة على الناشئة أ  
  عدنان الدوري

  .م١٩٧٧ ،عالميةمراقبة البحوث والدراسات اإل ،عالموزارة اإل ،الكويت
 م علی الطفلعالأثر وسائل اإل  

  بي الخطينسيا إبراهيم ،دييا محمد الزأحمد ،محمد عبداهللا عودة
  .ص١٢٣ ،م١٩٨٩ ،يةاألهل ،مان
 عالء الدين )ديزني الجديد(  فيلماألطفال أساليب جديدة في سينما  

 = )م١/١٩٩٣( ٥٦العـدد ،  السنة التاسـعة   ،) الكويت( مجلة الثـقافة العالمية  
  .١٢٢ص  )ه٧/١٤١٣(
عالم الطفلالعامة إلسس  األ  

  محمد سعيد معوض
  .٢٠ص  ،١٠٣العدد  ،السنة التاسعة ،مجلة الفيصل
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 يدمان التليفزيون واإلاألطفال  
  ماري وين

  عبد الفتاح الصبحي: ترجمة
  .ص٣١٩ ،م١٩٩٩ = ه١٤٢٠ ،عالم المعرفة ،الكويت

 والتلفزيوناألطفال   
  نواف عدوان 

  .م١٩٧٩ ،لبحوثمجلة البحوث والمركز العربي ل ،بغداد
يجابي للتلفزيونثير السلبي واإلأ أطفالنا بين الت  

  ود المرسيممحمد مح
  .٧٦ص )م١٩٨٦/ ٥( = )ه١٤٠٦/ ٩( ٦٩العدد  ،السنة السادسة ،ةممجلة األ

 طفالنا وبرامج التلفزيونأ  
  بسيوني الحلواني

  .١٠٧ص )ه١٤٠٨/ ١١( ١١العدد  ،ثة عشرلالسنة الثا ،سالممجلة منار اإل
اإل ه للطفل العربيعالم المرئي الموج  

  عاطف عدلي العبد . د
  .دار الفكر العربي ،القاهرة

  يگمدرسـه وتلويزيـون در زنـد       ،يام خانواده پ ي بازتاب ها 
  ) مقالة( كودكان
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   يمرتضى كتب
 ،ش .ه١٣٥٥ ،الـسنة الثانيـة   ،ىاألولـ الطبعـة   ،ةاالجتماعيـ رسالة العلوم  

   .بالفارسية ،٧١ص 
 األطفال برامج  

  البيان الختامي
  .م١٩٧٨ ،ىاألولالندوة العربية  ،بغداد
 األطفال برامجة  التلفزيوني  

  شريف الراس 
  .م١٩٧٩ ،٢العدد  ،مجلة البحوث ،المركز العربي للبحوث ،بغداد
 التلفزيونية األطفال برامج   

  ضياء الدين أبو الحب
  .م١٩٧٩ ،المركز العربي للبحوث ،بغداد ،مجلة البحوث

ثير السلبي لإلأ الته على الطفل العربي عالم غير الموج  
  يوسف خليفة غراب. د

 = )ه٦/١٤١٠ (٦العــدد   ،المجلــد الثــامن والثالثــون   ،مجلــة القافلــة 
  .٨ص  )م١/١٩٩٠(
 األطفال تأثير العنف التلفزيوني في   

  ايزابيل بورديل
  غصون عمار : ترجمة
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 ٦٦العــدد  ،سنة الحاديــة عــشرالــ ،) الكويــت( مجلــة الثـــقافة العالميــة
  .١٠٠ص )ه٣/١٤١٥( = )م٩/١٩٩٤(
التلفزيون وأثره في حياة أطفالنا   

  جاك ليل ادوير باركو ،ويلبر شرام
  زكريا سيد حسن: ترجمة
  .م١٩٦٥ ،الدار المصرية للتاليف والترجمة ،القاهرة

األطفال التلفزيون و  
  جان جبران كرم

  .م١٩٨٨ ،دار الجيل ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
األطفال التلفزيون و  

  مجموعة من الباحثين
  أديب منصور: ترجمة
  .م١٩٩٠ ،دمشق ،ىاألولالطبعة 

التلفزيون والطفل العربي   
  عاصف عدلي العبد  ،نادية حسن سالم

  .٢١ص  )م١٩٨٩/ ٦-٤( ٥٥العدد  ،الدراسات االعالميةمجلة 
التلفزيون والطفل العربي المسلم   

  بركات عبد العزيز 
 /٥-٤( = )ه٨/١٤٠٦( ٢٦٠العـدد    )الكويـت ( يسـالم مجلة الـوعي اإل   

  .٥٨ص )م١٩٨٦
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  ـ   ،  ة الصعبة  التلفزيون والمهم ة الكويتيـة   تقرير فصلي للجمعي
  لتقدم الطفولة العربية 

   براهيمحسن اإل
  .م١٩٨٥ ،٤العدد ،الكويت

 تلويزيون وكودكان   
  امه دور
  ي رستميعل: ترجمة

ذاعــة والتلفزيــون للجمهوريــة منــشورات اإل ،طهــران ،ىاألولــالطبعــة 
   .بالفارسية ،ص٢٠٤ ،ش .ه١٣٧٤ ،يرانيةية اإلسالماإل
عالم في تنشئة الطفل  دور اإل  

  فريد التوني
  ١٨ص )م١٩٩١/ ٧( ٣٢العدد  ،السنة الثالثة ،) افغانستان( مجلة المجاهد

  .٣٨ص  )م١٩٩١/ ١٠( ٣٥العدد ، ٤٨ص  ،) م١٩٩١/ ٨( ٣٣العدد 
سياسياً في القطر العربي السورياألطفاللتلفزيون في تنشئة  دور ا   

  أمل دكاك
  .م١٩٩١ ،عالممنشورات وزارة اإل ،دمشق
عالم في تدعيم القيم لدى الطفل المصري دور وسائل اإل  

  فاطمة يوسف القليني 
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  جامعة عين شمس ،مركز الدراسات الطفولة ،القاهرة
  .م١٩٩٣ ،لسادس للطفل المصرىبحث منشور ضمن أعمال المؤتمر السنوى ا

 في العراقاألطفال صحافة   
  هادي نعمان الهيتي

  .م١٩٧٩ ،منشورات وزارة االعالم ،بغداد
 يليةدراسة تحل (نيو بالتلفزيةصورة األب واألم في المسلسالت العرب (  

   محمد رضايدعدلي س
  .ص١٣٦، م١٩٨٨، دارالفکر العربي ،القاهرة

للطفل والمرأة يسالمعالم اإل ضرورة اإل   
  كريمان حمزة
/ ٨-٧( = )ه١٤٠٣/ ٩( ١٠العــدد  ،الــسنة الثامنــة ،ســالممجلــة منــار اإل

  .٧٨ص  )م١٩٨٣
  ة مـشاهدة التلفزيـون وطبيعـة برامجـه بالتحـصيل          عالقة مد

  ) رسالة ماجستير( بتدائيالدراسي لطلبة الصف السادس اال
  قاسم حسين صالح 

  .م١٩٧٥ ،بغداد
األطفال على  مخاطر التلفزيون  

  محمد مهدي الصدر. د
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، ١١( = )ه١٤٠٩/ ٣،  ٤( ٨و٧العـدد    ،ىاألولـ السنة   ،سالممجلة نور اإل  
  .٤٥٠ص  ،) م١٩٨٨/ ١٠
بدول الخليجاألطفالية على برامج سالم مدى تأثير القيم العربية اإل   

   حقي الحليأحمد. د
  عالميين؟ندوة ماذا يريد التربويون من اإل: في

  .م١٩٨٢ ،العربيمكتب التربية 
بدول الخليجاألطفالية على برامج سالم مدى تأثير القيم العربية اإل   

  أحمدعبد التواب يوسف 
  عالميين؟ندوة ماذا يريد التربويون من اإل: في

  .م١٩٨٢ ،مكتب التربية العربي لدول الخليج
بدول الخليجاألطفالية على برامج سالم مدى تأثير القيم العربية اإل   

   الدسوقيأحمداروق ف. د
  عالميين؟ندوة ماذا يريد التربويون من اإل: في

  .م١٩٨٢ ،مكتب التربية العربي لدول الخليج
           مشاهدة العنف في بعض برامج التلفزيون وعالقتهـا بـبعض 

رسـالة  (  المـشاهدين  األطفـال مظاهر السوك العدواني لدى     
  ) ماجستير غير منشورة

  يلالجمشوقي سامى 
  .م١٩٩٠ ، قسم علم النفس-داب كلية اآل-جامعة الزقازيق
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  ـ     ( عيـاد الطفولـة   أال ب فحت مع اال د دور  رسـالة دكتـوراه تؤكّ
  ) سرة في الريف والحضرعالم الديني في قيم األاإل

   طارقيمهد
  .٣٦ص  )م١٢/١٩٨٨( ٦٩العدد  ،السنة التاسعة ،مجلة المجاهد

  

تنمية الطفل إلى  دليل الوالدين  
  .م١٩٩٠ ،حسين كامل بهاء الدين. د ،إسماعيلمد عماد الدين مح. د
 نجازات مشروع تنمية الطفل والمرأة إ سوزان مبارك تبحث  

  ماجدة مهنا
   .م١٩٩٧/ ٦/ ١١ ،هرامجريدة األ

 األطفال كيف نساعدة؟ على تنمية قيمهم الخلقي  
   مونتاجيويشل

  سامي علي الجمال: ترجمة
  .كولوجيةسلسلة دراسات سي ،القاهرة

جزءان(  النسل والعناية به (  
  عمررضا كحالة 

سلـسلة البحـوث     ،مؤسسة الرسالة ودار البـشير     ،دمشق ،عمان ،بيروت
١٢و١١العدد  ،ةاالجتماعي.  



---------------------------------٣٣٥ 

  

ة الثـقافية  أطفالنا والهوي  
   نجالء بشور.د

 -م  ١٩٩٦ /١٢( = )ه١٤١٧ /١١-٧( ،٤٠العـدد    ،) عمـان ( المجلة الثـقافية 
  .٢٦٤ص  )م١٩٩٧ /٣
صول الثـقافية للتربية  األ  

  محمد الهادي عفيفي 
   .م١٩٧٦ ،االنجلومکتبة ، القاهرة

مصادره ووسائله  ،أهدافه ،فلسفته ، تثقيف الطفل  
  فاروق عبد الحميد اللقاني

  .م١٩٧٦ ،منشأة االسكندرية
التربية الثـقافية للطفل العربي   

   سويلم أحمد
  .ه١٤١١ ،منشورات مركز الكتاب للنشر ،القاهرة ،ىلاألوالطبعة 

تنمية ثقافة الطفل العربي   
  سمر روحي الفيصل 

  . ه١٤٠٩ ،٩عدد  ،نشر الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
 األطفال ثقافة  
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  هادي نعمان الهيتي
ــت ــون واآل   ،الكوي ـــقافة والفن ــوطني للث ــس ال ــشر المجل ــالم  ،دابن ع

  . ه١٤٠٨ ،١٢٣المعرفة 
طفال الثـقافة الدينية لأل  

  رمزي محمد خليل
  .٥ص  ،م١٩٨١ ،٢العدد  ،السنة الثالثة عشر ،صحيفة المكتبة

ثقافة الطفل   
  .٩٠ص  ،٤٠العدد  ،السنة الرابعة ،المجلد الرابع ،مة القطريةمجلة األ

رسالة ماجستير(  ثقافة الطفل المسلم (  
   الحليبيأحمد

  .ه١٤٠١ ،كلية الشريعة في الرياض
ثقافة الطفل واقع وآفاق   

   محمود وآخرون إبراهيم
  .ص١٨٣ ،م١٩٩٧ = ه١٤١٨ ،دار الفكر ،دمشق ،ىاألولإعادة الطبعة 

 الجنين والطفل في ثقافة اليوم   
  ارنولد جيزيل

 األولالجـزء  ،  م١٩٦٥ ،دار الكرنك للنشر والطباعـة والتوزيـع       ،القاهرة
   .والثاني



---------------------------------٣٣٧ 

ا كيف نواجههطفالن الغزو الفكري أل  
   إبراهيمعبد الرحيم محمد 

  .١٩ص  ،) م١٩٨١/ ١٢( ١٤العدد ،السنة الثانية ،مةمجلة األ
نامه كودكان ونوجوانانگ فرهن  

   كتاب كودك يشورا
   ينايران گرگ: اعداد

  تحت اشراف مير هادى 
   .يةبالفارس ،طهران ،ىاألول الطبعة 

 يگ فرهنيمهاياپ كودك در برابر   
   ي ومرتضى كتبيانباقر ساروخ

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٤ ،منشورات جامعة طهران ،طهران
 األطفال مكتبات  

  يمان البقاعي إ
  .ص١٥٤ ،م٢٠٠٠ ،منشورات دار عالء الدين ،دمشق ،ىاألولالطبعة 

طفالنا  نحو ثقافة عربية أل  
  عبد الرحمن شلش

   .) ه١٣٩٩ /٢( ٢٠العدد ،مجلة الفيصل
ة للطفل المسلم  نحو موسوعة تثقيفي  
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  عبد القادر عبار
  .٣٢ص  ،٦٥العدد  ،مةمجلة األ

 ية حول ثقافة الطفل المسلم إسالم ندوة  
  .١٨ص )م١٩٨٩/ ١١( ١٤٦العدد  ،السنة الثالثة عشر ،) البحرين( مجلة الهداية

  

ومسائل الجنس عند الناشئين .. سرة  األ  
  علي قائمي . د

 = م١٩٩٧ ،دار البالغة للطباعة والنشر والتوزيع ،تبيرو ،ىاألولالطبعة 
  .٣٢٥ص ، ه ١٤١٧
أطفالنا وعالمهم الجنسي المثير !  

   ريم أل كيالني :اعداد
ــي ــة العرب ــت( مجل ــون  )الكوي ــسنة الواحــد والثالث ــدد ،ال  /٦( ٣٥٥الع

  .١٦٢ص  )م١٩٨٨
 إسالم علم وگاهز ديدأ تربيت جنسى كودك  

   ي نسب بجنورديإسالم يعل
   ي بهرام پور آشتيانأحمد: شراف الفنياال

   .بالفارسية ،ص٢٦٤ ،منشورات نسل نو انديش ،طهران ،ىاألولالطبعة 
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كودكاني خانواده ومسائل جنس   
   ي قائميعل. د

مــين فــي الجمهوريــة بــاء والمعلّمجلــس اآل ،طهــران ،الطبعــة العاشــرة
   .بالفارسية ،ص٢٦٨ ،ش.ه١٣٧٦ ،يرانيةية اإلسالماإل
فلك عن الجنس صارح ط  

  شوقي رياض السنورسي : ترجمة
منـشورات   ،مؤسسة المعارف للطباعـة والنـشر      ،بيروت ،ىاألولالطبعة  

  .م١٩٦٥ ،مريكاإجمعية دراسات الطفولة ب
 صناعة الجنس في عالم الطفولة   

  عالء غنا . د
  .م١٩٩٦/ ٩/ ٢ ،هرامجريدة األ

الطفل واأل ة مور الجنسي  
  كركندال

  .م١٩٦١ ،ة النهضة المصريةمكتب ،القاهرة

  

 بأيدينا الصغيرة نكتب في الثورة الكبيرة : طفال الثورةأ  
  محمد جهير: ترجمة

  .ش .ه١٣٥٩ ،طهران ،الطبعة الثالثة
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أطفال الجنوب اللبناني   
  .٨٧ص ،٥٦العدد  ،السنة الخامسة ،المجلد الخامس ،مة القطريةمجلة األ

طفل فلسطيني تبني كوبا لخمسمائة   
  .٦٦ص  ،٢٦العدد  ،السنة الثالثة ،المجلد الثالث، مة القطريةمجلة األ

الطفل الفلسطيني في ظل االحتالل الصهيوني   
   رضوان الجنديإبراهيم
  .١٨٢ص  )م١٩٨٨/ ١٢( ٥٦العدد  ،شؤون عربيةمجلة 
 المعادياألطفال المنحى الصهيوني في أدب   

  .٤٤ص  )م١٩٨٨/ ٥( ٣٨العدد  ،ابعةالسنة الر ،القدس الشريفمجلة 
 حالة خاصة الطفل اللبناني- واقع الحرب وانعكاساتها على الطفل   

  كريستين نصار. د
  .م١٩٩١ ،منشورات جروس برس ،لبنان -طرابلس 

  

 اللعب النفسية والتربوية على حياة طفلك آثار   
  آمال عبد الرحمن 

  .٦٠ص )م١٩٨٥/ ١١( = )ه١٤٠٦/ ٣( ٦٣لعدد ا ،السنة السادسة ،مةمجلة األ



---------------------------------٣٤١ 

 م للتغريبأوسائط لنقل الثـقافة : األطفاللعاب أ  
  نجالء نصير بشور

 /٧ (١٢٥العـدد    ،السنة الثانيـة عـشر    ،  ) بيروت( مجلة المستقبل العربي  
  .١٤٠ص  )م١٩٨٩
     إلـى    سـنوات  ٤من عمـر  : والدكم ألف لعبة مسلية ومفيدة أل 

  سنة ١٤
   .دار الفراشة

ر كودك است ازى تفكّ ب  
  شارپ
  نعمت كديور ،قاسم قاضى: ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٥ ،مدرسة پارس العالية ،طهران

ييرگهميت آن در يادأ بازى و   
  رسول آذر

 ،ص٢٩٦ ،ش .ه١٣٧٣ ،منـــشورات احـــرار ،تبريـــز ،ىاألولـــالطبعـــة 
   .بالفارسية
كودكان ونوجوانان در مدارسي براي ورزشي بازيها   

   ي اهللا بهرامفرج
 ،ش .ه١٣٥٢ ،منشورات كلية التربية البدنية والعلوم الرياضـية      ،  طهران

   .بالفارسية
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 تحليل لبعض الجوانب في الريف األطفاللعاب ة ألاالجتماعي 
  ) رسالة ماجستير (السعودي

   السليم إبراهيمفاطمة عبد اهللا 
دراسـات   ال -داب   كلية اآل  - يةسالم اإل سعودمحمد بن   جامعة الملك   

ه١٤٠٦ ،ةاالجتماعي .  
يسباب بازأ انتخاب ي راهنما  

   يمهرناز شهر آرا
 ، والمراهقين للتنميـة الفكريـة     األطفالمنشورات مركز    ،ىاألولالطبعة  

  .يةبالفارس، ش .ه١٣٦٢ ،شهر آذر
ي بازي روان شناس  

  سايك رضا مهجور. د
ــة  ــة الثاني ــيراز ،الطبع ــشا  ،ش ــشورات راهگ  ،ص٣٤٢ ،ش .ه١٣٧٢ ،من

   .بالفارسية
يكودك وباز.  سرخه دون  

   ي مسيحي رضايييلداي
 ،ش .ه١٣٥٨ ،منشورات كلية التربية البدنية والعلوم الرياضـية       ،طهران

   .بالفارسية
ّعب سيكولوجية الل  

  سوزانا ميلر. د



---------------------------------٣٤٣ 

  حسن عيسى . د: ترجمة
  .ص٣٤٣ ،م١٩٨٧ = ه١٤٠٨ ،عالم المعرفة ،الكويت

ن  جهت كودكاي تفريحي صد باز  
  مير گودرزنيا أ

   .بالفارسية ،طهران
ّعب في سيكولوجية الل  

  توفيق مرعي الميسر ، بلقيسأحمد
  .م١٩٨٢ ،دار الفرقان ،ردناأل
كودكي بازي كتاب جهان   

  نعمت كديور
 ، ايـران -باء والمعلمـين الـوطنى    اآل لجنة نشرية ،١٠٤مكتب امام رقم    

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٧، شهر مرداد
ّاألطفالالشعبي عند عب  الل  

  محمد محمود الخوالدة 
   ه١٤٠٨ ،نشر الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ،الكويت

 األطفال اللعب عند  
   عبد الكريم أحمدمحمد 

 /٣-م١٢/١٩٩٦ = ه١١/١٤١٧-٧( ٤٠العـدد    ،) عمان( المجلة الثـقافية 
  .٣٠٤ص  )م١٩٩٧
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ّاألطفالعب في دور الحضانة ورياض  الل  
  رية جميل الطائيفخ

  .م١٩٨١ ،بغداد

ّرة عب في الطفولة المبكّ الل  
  فادية حطيط 

 ،منــشورات الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة  ،بيــروت ،ىاألولــالطبعــة 
  .ص١٢٨ ،م٢٠٠٦

ّعب ودوره في حياته وتربيته الل  
  ي موسى متولّ

  .٥١ص  )ه١٤٠٩/ ٦( ١١٦العدد  ،مجلة الرائد

كودكانيررورش فكپ در ي نقش باز   
   بابا جانيمهر: ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٦ ،منشورات دنياى نو ،طهران ،ىاألولالطبعة 

  

 ي زبان به كودكان عقب مانده ذهنآموزش   
  تمرشيلو ،ديويدراين ،ميكائيل لويس گوردن



---------------------------------٣٤٥ 

   يصفر داع: ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٤ ،پيوند ،طهران

ّالسادسة  إلى ند الطفل من الميالدغة ع ارتقاء الل  
  صالح الشماع 

  .م١٩٦٢ ،دار المعارف بمصر ،القاهرة
طفال مدينة بغداد  ألي استطالع المحصول اللفظ  

  شذى حسين البزاز ،انعام سعيد
  .م١٩٨١ ،دار الثـقافة واالعالم ،بغداد
اكتساب المفردات عند الطفل   

  سلوى حلو ،داود عبده
  .م١٩٨١ ،٣العدد  ،الكويت ،يةاإلنسانلوم المجلة العربية للع

غة عند الطفلر اللّ تطو  
  االستاذ عبد الرحيم صالح 

ــالطبعـــة   = ه١٤١٣ ،دار النفـــائس للنـــشر والتوزيـــع ،ردناأل ،ىاألولـ
  .ص٢٨٤ ،م١٩٩٢
ّم وفكر كودك تكل  

  ژهياژان پ
   .بالفارسية
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ّقاصيصهمأ من خالل األطفالغوية عند  الثروة الل  
  صباح حنا هرمز ،من الحسونعبد الرح

   .م١٩٧٣ ، مركز البحوث التربوية والنفسية-جامعة بغداد ،بغداد
 األطفال سيكولوجية لغة  

  صباح حنا هرمز 
  .ص٢٠٠ ،م١٩٨٩ ،ةدار الشؤون الثـقافية العام ،بغداد ،ىاألولالطبعة 

ّغوي للطفل المسلم  القرآن الكريم وأثره في التكوين الل  
  دي علي الكرأحمد

  ندوة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها : في
 ،ية الدوليـة سـالم االتحاد العالمي للمدارس العربية اإل    ،كالنتن وماليزيا 

  .ص٧ ه١٣٩٩
ّالحديثيغو لغة الطفل في ضوء مناهج البحث الل   

   يحسام البهنساو. د
  .ص١٤٥ ،مكتبة الثـقافة الدينية ،القاهرة

ّغة النفسيعلم اللّغة والطفل في ضوء  الل  
  حلمي خليل. د

  .م١٩٨٧ ،سكندريةاإل
ّاألطفالغة والفكر عند  الل  



---------------------------------٣٤٧ 

  سيد محمد غنيم 
  .م١٩٧١ ،١العدد  ،مجلة عالم الفكر

ّغة والفكر عند الطفل الل  
  جان بياجيه 

   عزت راجحأحمد:ترجمة
  .م١٩٥٤ ،القاهرة

ّوالطفلاإلنسانغة عند  نشأة الل   
  علي عبد الواحد وافي. د

  .م١٩٨٠ ،القاهرة

الطفل اللغوي نمو   
  ميشال زكريا . د

  المركز التربوى للبحوث واالنماء ،بيروت
  .م١٩٧٩ ،األولالعدد  ،المجلة التربوية

  ّيفظ المحصول الل    األطفالنة   وعالقته باتجاهات الوالدين لعي 
  ) رسالة ماجستيرغير منشورة( العراقيين

  ناهدة عبد الحميد 
  .م١٩٧٧ ، كلية البنات-ن شمسعيجامعةالقاهرة 
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 فزايش احترام به خود در كودكان ونوجوانان أ  
  ادوارد كريهد  ،سوزان مك هال ،اليس پوپ

  پريسا تجلي : ترجمة
   .بالفارسية ،ص٢٨٠ ،ش .ه١٣٧٣ ،منشورات رشد ،طهران ،ىاألولالطبعة 
 أوالدنا من الطفولة حتى المراهقة   

  ويين جماعة من الترب
  أنطوان رزق اهللا مشاطي: ترجمة
  .ص٤١٦ ،م١٩٩٤ ،دار المجاني ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

 بين الطفولة والمراهقة   
  عبد المنعم الزيادي 

  .م١٩٥٧ ،الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة
در نزد كودكان ونوجوانانگل مفهوم مر تحو   

  يعبد العظيم كريم
 ،جامعة العلوم الطبية ايـران     ،ثانية حول القلق  مجموع مقاالت الندوة ال   

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧١ ،بهمن
 كودكان ونوجوانان كمك    اجتماعي توان به رشد     يونه م چگ 

  كرد؟
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  كبر رهنما أ
 )ش .ه١٣٧٥/ ١٥/٥( ٣٥العـدد    ،السنة الثالثـة   ،مجله روزهاى زندگى  

   .بالفارسية
 الطفولة والصبا   

   عيسى يمحمد رفق. د ،ةمحمد عود. د
  .ص٢٨٤ ،م١٩٩٣ = ه١٤١٤ ،دار القلم ،الكويت ،الطبعة الثانية

 الطفولة والمراهقة   
  سعد جالل 
  .م١٩٨٥ ،دار الفكر العربي ،االسكندرية

 مسائل نوجوانان وجوانان   
   فردي محمد خداياريآقا

   .بالفارسية ،ش . ه١٣٧١ ،طهران
 النمو التربوي للطفل والمراهقة   

  كمال الدسوقي 
  .م١٩٧٩ ،دار النهضة العربية ،بيروت

 ـ  الروحي والخلقي والتنـشئة     النمو ة فـي مرحلتـي   االجتماعي
  الطفولة والمراهقة 

  عبد الرحمن عيسوي 
  .١٤٧ص )م١٩٧٦/ ١٢ ،١١ ،١٠( ٣العدد  ،المجلد السابع ،مجلة عالم الفكر
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 طفال عقب افتاده أ وإسالم  
   .بالفارسية ،ص٤٢٣ ،ة مركز قدسي للتحقيقات الحقوقيمنشورات

سالم اإلاألطفال  وحب  
  غالم بن علي

  .٣٥ص ، ه ١٤٠٥صيف  ،١٨العدد  ،مجلة العروة الوثقى
والطفلسالم اإل   

  وجيه زين العابدين. د
  .ص٧٨ ،يةسالممكتبة المنار اإل ،الكويت

والطفولةسالم اإل   
  يوسف الكتاني

   .) ه١٤٠٧/ ١١( ٢٦٨عدد ال ،مجلة الرابطة
سالم اإلوالطفولة والصح ة ة النفسي  

  جمال ماضي أبو العزائم 
ــة  ــنفس المطمئن ــة ال ــاهرة( مجل ــسادسة  ،) الق ــسنة ال ــدد  ،ال / ١( ٢٥الع

  .٢ص  )م١٩٩١
 األطفالالً أو  

   .م١٩٩١ ،يونسيف ،دمشق ،األطفالاتفاقية حقوق 
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 أطفال العالم الثالث   
   الطيبأحمد
  .١٧ص ،٥٠العدد  ،السنة الخامسة ،المجلد الخامس ،مة القطريةألمجلة ا
 ماذا عن مستقبلهم: األطفال  

  محمد حسن بريغش
 ٧٦ص   ،٤٣العـدد    ،الـسنة الرابعـة    ،المجلد الرابع  ،مة القطرية مجلة األ 

  .٩٢ص ،٣٨والعدد
 مرآة المجتمعاألطفال   

  إسماعيل إسماعيلعماد الدين 
  .م١٩٨٦ ،مطبعة الرسالة ،الكويت

أطفال المسلمين   
  عايدة 

  .٢٢ص ،٦٠العدد  ،السنة الخامسة ،المجلد الخامس ،مة القطريةمجلة األ
 طفال المسلمينأ  

  .ورقة ٢٩في ٦٩١٧مكتبة المرعشي بقم برقم : مخطوط في
سالم أطفال نجباء في ظل اإل  

  محمد عبد الرحيم 
 = ه١٤٠٩ ،يـع اليمامـة للطباعـة والنـشر والتوز       ،دمـشق  ،ىاألولـ الطبعة  

  . ص١٢٧ ،م١٩٨٩
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 هم المستقبلاألطفال   
  .٩٢ص ،٣٩العدد  ،السنة الرابعة ،المجلد الرابع ،مة القطريةمجلة األ

سالم أطفالنا في رحاب اإل  
  رياض مصطفى العبد اهللا 

  .م١٩٩٦ ،نواردار األ ،بيروت
يسالم أين قطاع الطفولة في العمل اإل  

  محمد الصالح بن عمر عزيز
  .٤٤ص )م١٩٨٧/ ١٠( = )ه١٤٠٨/ ٢( ٢٧٨العدد  ،يسالملوعي اإلمجلة ا
كودك آشنا شويمي با دنيا   

  سيد خليل خليليان 
  .بالفارسية، منشورات آفاق ،طهران، الطبعة الثالثة

سالم براعم اإل  
  يوسف العظم

  .)  ص٨٤كل جزء ( جزءان ،ص٨٤ ،يسالمالمكتب اإل ،بيروت
ي وأطفالناسالم التاريخ اإل  

  د بسام ملصمحم
  .١٩ص ،م١٩٨٧ = ه١٤٠٧ ،٢٢العدد  ،السنة السابعة ،مجلة رسالة الخليج

للطفولة سالم توجيهات اإل   
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  عباس محجوب
/ ١( = )ه١٤٠٥/ ٤( ٤العــدد  ،الــسنة العاشــرة  ،ســالممجلــة منــار اإل 

  .٨٦ص  )م١٩٨٥
الدراري في ذكر الذراري   

  كمال الدين الحلبي ابن عديم 
  .م١٨٨١ -١٨٨٠ = ه١٢٩٨ ،القسطنطينية

نموذج للتعرف على شخصية الطفل المسلم:  دليل المالحظة  
  زين العابدين محمد رجب

:  الزمالـك -القـاهرة   ،ةاالجتماعيـ ي للخدمة سالمندوة التأصيل اإل : في
  .م١٩٩١/ ٨/ ١٣ -١١
دنيا الطفولة   

  خالد البيطار
  .٤١ص ،٧١د العد ،السنة السادسة ،المجلد السادس ،مة القطريةمجلة األ

 دورة الحياة عند الناشئين   
  خليل محسن . د

  .ص١٦٨ ،م١٩٩١ ،شركة رشاد برس ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
الصغاراألطفال الرضع و   

  فردوس عبد الحميد 
  .م١٩٧٤ ،الهيئة المصرية للكتاب
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الصغاراألطفالثبات شفاعة إبرار في  روضة األ   
  الشيخ أبو القاسم الكاشاني

   .الفارسيةب ،ه  ١٣١٠
سالم ريادة اإلاألطفالم خصوصية عالم  في تفه  

  عيسى جراجرة 
  .م١٩٨٨ ،دار الكرمل -األردن

ّالطفل المسلم سجل   
  عبد العزيز علي الزامل

  .ص١١٢ ،م١٩٧٩ = ه١٣٩٩ ،دار العلوم ،الرياض
ّالندوة سجل   

  م١٩٧٧ ، مايو٩-٧ ،القاهرة ،يسالمندوة مستقبل الطفل في العالم اإل
ي للدراسـات والبحـوث    سـالم المركز الـدولي اإل    ،جامعة االزهر  ،القاهرة

  .ص٣٠٧ ،م١٩٧٧ ،سكانيةاإل
  ـ پ يمحيط وانديشه هـا    ،يدوران كودك  : شبنم شوق  يرورش

   ي جعفري عالمه محمد تقيگوروابط خانواد
   زوارهيغالم رضا گل
   .بالفارسية ،٦٤و١٨ص  ،٩٢العدد  ،مجلة پيام زن

ىگ زندي شكوفه ها  
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   ي آذريمرضيه بيگدل:  وتنظيماعداد
 ،ص١١١ ،ش .ه١٣٧٤ ،مكتب منشورات برگزيده ،طهران ،ىاألولالطبعة 

   .بالفارسية
 ية للطفل المسلمإسالم صحيفة  

  محمد عبد الحميد 
 )ه١٤٠٢/ ٧( ٢١١العـدد    ،الـسنة الثامنـة عـشر      ،يسالممجلة الوعي اإل  

  .٩٢ص
 ساتذة الكبارأ..  الصغار  

   الخليفة  محمودأحمد. د
ــث اإل  ــة البع ــالممجل ــون   ،يس ــث والثالث ــد الثال ــدد  ،المجل / ٣( ٧الع

  .٧٦ص  )ه١٤٠٩
 الطفل   

   محمد رفعت :اعداد
ــروت ــدين  ،بيـ ــز الـ ــسة عـ ، ه ١٤١٨  =م١٩٩٧ ،دار الحـــضارة ومؤسـ

  .ص٣١٩
الطفل حتى الثالث سنوات   

  بيرتون وايت
 = ه١٤١٣ ،زيعدار الهادي للطباعة والنشر والتو ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

  .ص٢٤٠ ،م١٩٩٣
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سالم الطفل في اإل   
  محمود الشرقاوي

ــةمكــة المكر ــاع اإل ،م ــالم اإل  قط ــة الع ـــقافة برابط ــالم والث ــالمع  ،يس
  .ص١٢٠،  ه١٤١٤

الطفل المسلم   
  محمد الطاهر التوزاني

  .٨٤ص ،٦٥العدد  ،السنة السادسة ،المجلد السادس ،ة القطريةممجلة األ

 الطفل المسلم  ..ة أمانة ومسؤولي  
  عظميسعيد األ

 = )ه٢/١٤١٠( ٦العـدد    ،المجلد الرابع والثالثـون    ،يسالممجلة البعث اإل  
  .٣ص  )م٩/١٩٨٩(

العاشرة  إلى  الطفل من الخامسة  
  ارنولد جيزيل

  .م١٩٥٧ ،لجنة التأليف والنشر ،القاهرة

الطفل من الوالدة حتى الخمس سنوات   
   مريم سليم .د

، ه ١٤١٣  =م١٩٩٢ ،وضــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع دار الر ،بيــروت
  .ص٢٥٦



---------------------------------٣٥٧ 

الطفل منذ والدته   
  وندي دويل

  مركز التعريب والبرمجة: ترجمة
  .ص١٩٠ ،م١٩٩٦ = ه١٤١٦ ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 الطفل نشؤوه وارتقاؤه   

   في مؤسسة البعثة األطفالقسم 
  تيمحمد باقر حج. د: تقديم

  . ه١٤١٠ ،مؤسسة البعثة ،انطهر
 طفلك حتى الخامسة   

ة النقاش عثمانسني  
  .ص٣٣٣ ،م١٩٨٥ ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الثامنة

 أسبوعياً- األول طفلك في عامه   
  ماجي جونز 

  مركز التعريب والبرمجة: ترجمة
  .ص١١١ ،م١٩٩٧ = ه١٤١٨ ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
طفلك يتهي ة بين الثالثة والسادسة من العمرأ بحياته المدرسي  

  جميس هايمز
  معمر خالد . د: ترجمة

  .م١٩٦٥ ،مطبعة السعد
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طفلنا ذلك المجهول   
  محمد عزيز الصالح 

  .٦٠ص )م١٩٨٦/ ٢( = )ه١٤٠٦/ ٦( ٦٦العدد  ،السنة السادسة ،مةمجلة األ
سالمامين ورحمة اإل الطفولة بين شراسة الهد   

  عبد القادر عبار
  .٦٨ص )م٤/١٩٨٥( = )ه٨/١٤٠٥( ٥٦العدد  ،السنة الخامسة ،مةمجلة األ

الطفولة صانعة المستقبل   
  فارس خليل 

  .م١٩٧٠ ،بيروت
سالم الطفولة في اإل  

   مرعي الدسوقيإبراهيم
 شـــباب -رســـائل الـــدعوة ضـــمن ، ص٦٦ ،دار االعتـــصام، القــاهرة 

  .١٠ ’محمد
سالم الطفولة في اإل   

  .حسن التومي
سالم الطفولة في اإل   

  حسن مال عثمان 
   .ه١٤٠٢ ،دار المريخ ،الرياض
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سالم الطفولة في اإل   
  سعد ظالم 

  .٢٥ص  ،) ه١٤٠٢/ ٥( ٥العدد  ،السنة السابعة، سالممجلة منار اإل
ولمحة عن المراحل التي تليهاسالم الطفولة في اإل   

   عبيدات أحمدسليمان 
  .ص١٨٢ ،م١٩٨٩ ،عمان ،ىلاألوالطبعة 

 الطفولة في الدول النامية   
ــة  ــة ،المجلــد الثالــث ،مجلــة االمــة القطري ــث  ،الــسنة الثالث العــدد الثال

  .٩٩ص  ،والثالثون
سالم الطفولة في ضوء معطيات اإل   

  محمد عبد الستار نصار
  .٧٠ص  ،) م٩/١٩٨٠( ٤١العدد  ،السنة التاسعة ،مجلة التربية

ّرة  الطفولة المبك  
   ملكة أبيض .د

 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
  .ص٢٥٦ ،م١٩٩٣ = ه١٤١٣
ّرة في عقدين الطفولة المبك  

  هداف المفاهيم واأل: األولالجزء 
   جاكلين صغير.د: اعداد
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  يات العقد الجديدمراجعة عربية للتسعينات وتحد: الجزء الثاني
  م بيبيغان: اعداد

  .ص٤٧ ،م٢٠٠٥ ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
ّى األولرة من السنوات الخمس  الطفولة المبك  

  نوري الحافظ 
  .م١٩٦٤ ،مطبعة المعارف ،بغداد
ّغوي للطفل المسلم  القرآن الكريم وأثره في التكوين الل  

   علي الكردي أحمد
: ماليزيــا -كــالنتن ، نــدوة تعلـيم اللغــة العربيــة لغيـر النــاطقين بهـا   : فـي 

  .ص٧ ،ه ١٣٩٩ ،ية الدوليةسالماالتحاد العالمي للمدارس العربية اإل
يرتباطإ يوهاگهمساالن ال ،ساالنگبزر ، كودك   

  ليزينا . آ. ام
  محمد جعفر مديرنيا. د: ترجمة
 ،ص٢٦٨ ،ش .ه١٣٧٥ ، نـو  يمنـشورات دنيـا    ،طهـران  ،ىاألولالطبعة  

   .بالفارسية
 نسان إ كودك خانواده  

  ايلين مزليش  ،رادل فيب
   ي ناصحيگيت: ترجمة

   .بالفارسية ،ص٢٢٧ ،ش .ه١٣٧٣ ،منشورات ني ،طهران ،الطبعة الرابعة
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ي كودك عاد   
   يحبيب اهللا صحيح: ترجمة

   .بالفارسية
و أ خارج ي كودك ودنيا  

  ونيكات . و. د
   ينازنين طباطباي: ترجمة
   .بالفارسية ،لنشرية لسالممنشورات مكتب الثـقافة اإل ،ىاألولالطبعة 

از طريق داستانها وشعرهاإسالمفهم :  كودكان مسلمان   
  ركسانا خان 

 ،انگليـسي  ،ص١٠٤ ،منشورات آلبرت ويتمن   ،مريكاإ ،ىاألولالطبعة  
   .بالفارسية
 مشاركة الطفل المسلم   

  .٦٣ص ،٥٢العدد  ،السنة الخامسة ،المجلد الخامس ،مة القطريةمجلة األ
ي للطفولة واتجاهات التربية الحديثة مسال المفهوم اإل  

  محمد سالمة آدم 
  .١٩ص  ،م١٩٨١ ،٥٢العدد  ،السنة الخامسة ،مجلة الفيصل

األطفالصلة عند يات المتّ مفهوم حفظ الكم  
  سالمة الفخري 

  .م١٩٧٢ ،جامعة بغداد ،مركز البحوث التربوية والنفسية
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 منهاج الطفل المسلم   
  السيد الجميلي. د

  .دار المشرق العربي ،ةالقاهر
 نموذج طفولة   

  كريستا فولف
  هبة شريف . د: ترجمة
  .ص٤١٢ ،م١٩٩٩ ،دار شرقيات للنشر والتوزيع ،القاهرة

ولدك هذا الكائن المجهول   
  أمين رويحة 

  .م١٩٧٤ ،دار القلم ،بيروت

  

دروس في طفولة الرسول وصباه:  اتجاهات في التربية  
  طش هنأحمدمحمد 

  .٢١٨ص  )م٦/١٩٩٠ (٩٣العدد  ،السنة العشرون ،مجلة التربية
 تا حراءي ونوجوانيز كودكأ   

  ميثاق امير فجر
  .بالفارسية ،ص٣٥٤ ،يةسالملثـقافة اإللمكتب النشر  ،طهران ،الطبعة الثانية
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 زمانه حمل اور والدت وتسمية إسالميغمبر پ   
  السيد سعيد اختر رضوى

/ ٣( ١العــدد  ،المجلــد الثالــث والثالثــون ،) سبنــار( ماهنامــه الجــواد
  .ردوباأل ،٩ص  )م١٤٠٢
 حضرت نآ حاالت والدت ’  

  ىنسرمست كريم الدين الدك
   .بالفارسية، ه ١٢١٧ االصفية سنة  المکتبةمخطوطة في

سلسلة مصورة للفتيان:’ حياة محمد   
  محمد علي قطب

  . ص٨٢٥ ،ثالثون جزءاً ،م١٩٨٨ ،المكتبة العصرية ،بيروت ،صيدا
في طفولته وشبابه  ’ خاطرات من حياة محمد  

  محمد علي التسخيري
  .ص١٢ ،م١٩٧٦ ،في طريق الحق ،قم
شرح مولد النبي ’   

   برزنجي مدني يسيد جعفر بن حسن حسين
  مال معروف جان استروشني: ترجمة

منـــشورات منظمـــة ادارة الحـــوزات العلميـــة  ،قـــم ،ىاألولـــالطبعـــة 
  .بالفارسية ،ص١٧٢ ،يةاألجنبوالمدارس 
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لمحات تربوي ة في طفولة الرسولة ونفسي’   
  نجم الدين علي مروان

  .م١٩٨٣ = ه١٤٠٣ ،٩العدد  ،السنة الثالثة ،مجلة رسالة الخليج العربي
 ذشت يتـيم   گسر  ( ي وخردسالي گدر شير خوار   ’ محمد

  ) جاويد
  شوكت التوني

  صالح الدين سلجوقي: ترجمة
   .بالفارسية ،ص٦٦٢ ،افغانستان -كابل 
 محمـد  / محمـد الفتـى   / محمد الطفـل  / الرضيع ’ محمد

  الدعوة في مكة/ محمد الرسول/ محمد الزوج/ الشاب
  سميع عاطف الزين

  دار الكتاب اللبناني  ،بيروت
  .)٩ ،المختار في مجمع البيان الحديث ،نبياء في القرآن الكريمقصص األ

لد قصة اليتيم الخا ،في طفولته وصباه ’ محمد  
  محمد شوكت التوني

  .ص٦٣٥ ،م١٩٦٠ ،مطبعة مصر ،القاهرة
الرسالة  إلى من المولد ’ محمد  

  عبد التواب يوسف
  .) ٣، سلسلة محمد خير البشر( ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت
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دتهيارسول اهللا من والدته إلی ق ’ محمد  
  ف بدري عبد اللطأحمد

  .ص١١٩، م١٩٧٢ ،فيمطبعة دار التأل ،القاهرة
 إ مقصد الطالب فيه أبي طالبيمان آباء النبي وعم  

  ميرزا محمد حسين بن علي رضا الگرگاني المشهور بجناب
  .ص٨٨، ه ١٣١١ ،بمبي

  

األطفالثار النفسية والتربوية للتلفاز والفيديو على  اآل  
  )  الكويت-وزارة التربية( مراقبة البحوث النفسية

  .١٦٧ص )م٣/١٩٩٠( ٤العدد  ،ىاألولالسنة  ،) يتالكو(  مجلة التربية
 كودك ء مشاورهي كودكان براي شناخت-ي روانيآزمونها  

   يحسين لطف آباد
  .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٩ ،الرضوية المقدسةالعتبة منشورات  ،مشهد
 معاصرة فيآفاق  :الصحبناءة لألة النفسي  

   رشيدة عبد الرؤوف رمضان .د
 = ه١٤١٩ ،دار الكتب العلمية للنـشر والتوزيـع       ،اهرةالق ،ىاألولالطبعة  

  .ص٣٣٦ ،م١٩٩٨
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مميز اإل وجه البكر بن  
  سلت روز االشقر

   خليل أحمدخليل . د: ترجمة
  .ص٣٤٤ ،م١٩٩٧ ،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

ثراء النفسي اإل )اإلنسان دراسة في الطفولة ونمو (  
  سيد عثمان

  .م١٩٨٦ ،نجلو المصريةبة األمكت ،القاهرة
 أثر العربياألطفالة ومفهوم الذات لدى ات على الصحة النفسي 

  ) رسالة دكتوراه غير منشورة(
  عصام عبد الجواد 
  .م١٩٨٧ ،داب كلية اآل-جامعة عين شمس

صالح وترميم آن إ ي كودكان وروشهاي اختالالت رفتار  
   يعزت اهللا نادر. د ، مريم سيف نراقى.د
 ،ص٢١٩ ،ش .ه١٣٧٤ ،مكتــب بــدر للتحقيــق والنــشر ،لطبعــة الثالثــةا

   .بالفارسية
كودكاني اختالالت عادت   

  عباس فرهاد ثابت
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٢ ،منشورات چاپار فرزانگان
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كودكاني رفتاري اختالل ها   
  آلن سى ايزارائل، ريتاويكس، نلسون
   ي طوسي منشيتق.  م:ترجمة
  .يةبالفارس ،ش .ه١٣٦٧
ساءة للطفل اإل )ةاجتماعية دراسة نفسي(   

  أحمدبدرية كمال 
المؤتمر العلمي الثاني لمعهـد الدراسـات        ،جامعة عين شمس   ،القاهرة
  .م١٩٩٤ ،٢٥٣ -٢٢٦ ،طفال في خطرأ: العليا للطفولة

 أسس الصحة للطفل المسلم ة النفسي  
  مالك بدري

   سالمحلقة رعاية الطفولة في اإل: في
  .م١٩٨٢ فبراير٤ = ١، ه ١٤٠٢ ،ربيع الثاني٩ -٦ ،يبو ظبأ
األسس النفسي الشيخوخة إلى من الطفولة ة للنمو  

  فؤاد البهي السيد
  .م١٩٧٥ ،دار الفكر العربي ،القاهرة

األسس النفسي المراهقة إلى من الطفولة ة للنمو  
  فؤاد البهي السيد

  .م١٩٧٥ ،القاهرة ،الطبعة الرابعة



٣٦٨------------------------------   

والسالم اإل طفولة والصحة ة النفسي  
  جمال ماضي أبو العزائم 

  .٢ص ،م١٩٩١/ ١ ،٢٥العدد  ،السنة السادسة )القاهرة( مجلة النفس المطمئنة
كودكاني انزوا طلب   

   ي قائميعل. د
  .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٦ ،١٠٠رقم  ،مجلة پيوند ،مينباء والمعلّ اآللجنة
انفعال الغيرة عند الكبار والصغار   

  محمد عيسويمحمد 
  .٥٤ص  ،٢٩العدد  ،السنة الثالثة ،المجلد الثالث ،يةمجلة األمة القطر

ار كودك گ رفتار ناسازي از علل محيطي برخ  
   ينيكچهر محسن

   .بالفارسية ،٩٠ص  ،١ ،٣و٢ ،نشرة العلوم التربوية
سترس فقدانإ كودك در مقابله با ي بهداشت روان  

  يعبد العظيم كريم
  .بالفارسية، ١٠العدد  ،السنة التاسعة ، ،الشهريةمجلة التربية 

كودكاني بهداشت روان   
   زاده كالنيفرض اهللا قل

   .بالفارسية ،ص١٢٤ ،ش .ه١٣٧٦ ،منشورات ظفر ،قم ،ىاألولالطبعة 



---------------------------------٣٦٩ 

گار وجدان در كودكان ناسازي بيدار  
  يرضو: ترجمة

   .بالفارسية
 کودکانيپرخاشگر   

   ي قائميعل. د
  مين لمعلّباء وا اآللجنة
  .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٥ ،طهران ،٨٠و٧٩العدد  ، پيوندمجلة
 كودكان در خانوادهاجتماعي ي سازگارييز ريپ   

   يسيما نظير: ترجمة
ــسة  ــة الخام ــران ،الطبع ــشورات  ،طه ــةمن ــاء والمعلّ اآللجن ــي  ب ــين ف م

   .بالفارسية ،ص٦٠ ،ش.ه١٣٧٦ ،يرانيةية اإلسالمالجمهورية اإل
 رشد يشناس روان گامانيشپ   

  كرين .يس ،ويليام
   يفريد فداي. د: ترجمة

 ،ص٢٠٧ ،ش .ه١٣٧٥ ،منشورات اطالعـات   ،طهران ،الطبعة الخامسة 
   .بالفارسية
 ذيرى كودكان پ تاثير روابط متقابل والدين وفرزندان در جامعه  

  آفت ميالنى 
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٨



٣٧٠------------------------------   

طفال التحليل النفسي لأل  
  ميالني كالين

   عبد الغني الديدي:ترجمة
   .بالفارسية ،ص٢٩٦ ،م١٩٩٤ ،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
طفال عند آنا فرويد التحليل النفسي لأل  

  كامل النحاس 
  .م١٩٦٩ ،النهضة المصرية: ترجمة

در كودكان هل حافظ تحو   
  رابرت كيل

  ياور دهقان هشتجين: ترجمة
لطباعـة والنـشر التابعـة لـوزارة الثــقافة          منظمة ا  ،طهران ،ىاألولالطبعة  

   .بالفارسية ،ص١٥٩ ،ش .ه١٣٧٢ ،يسالمرشاد اإلواإل
 ـ ل مفهوم دروغ   تحو بـا تأكيـد برجنبـه      (  در كودكـان   يويگ

   ) آنيروانشناخت
  يعبد العظيم كريم

  مجلة التربية الشهرية
  .بالفارسية، ١٠العدد  ،السنة السادسة

ّتدخ ال ما قبل المدرسة طفأة النفسية في الت الصح  
Robert D.Lyman - ToniL. Hembree - Kigin  



---------------------------------٣٧١ 

   نسيمة داود .د ،نزيه حمدي. د ،سليمان الريحاني. د. أ: ترجمة
  .ص٣٢٣ ،م١٩٩٨ ،المنظمة العربية للتربية والثـقافة والعلوم ،دمشق
التربية الوجدانية والمزاجية للطفل   

  جورج موكر
  .منير العصر. د: ترجمة

الطفل عند بياجيه ر  تطو  
  غسان يعقوب 

  .م١٩٧٣ ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
كودكان ونوجواناني تغيير دادن رفتارها   

   آخرونجان كرومبولتز و
   ييوسف كريم: ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٧ ،يمنشورات فاطم ،طهران

ف النفسي للطفل التكي  
   أحمدلطفي بركات 
 ١٢العـدد    ،الـسنة الـسادسة والخمـسون      )القاهرة( لنبويمجلة الهدي ا  

  .١٤ص  )م١٩٩١/ ٧(
تهدئة الطفل االنفعالي على طريقة برازلتون   

  سپارو. جشوا د. د ، برازلتونيبر. ت. د
  ن طارق الكيالني اب: ترجمة



٣٧٢------------------------------   

 ،م. م. شركة الحوار الثـقافي ش    ، لبنان -بيروت ،ىاألولالطبعة العربية   
  .ص١٤٢ ،م٢٠٠٥
 يمان الطفل من األم وعالقته ببعض نواح       حر ف الشخصي   التكي

  ) رسالة ماجستير غير منشوره(االجتماعي و
   حسنيمحمد بيومى عل
  .م١٩٨٠،  كلية التربية-جامعة الزقازيق

       ـ رة وعالقتـه بـالنمو      الحرمان من الوالدين في الطفولة المبكّ
  االجتماعي وي واالنفعالي والعقليالجسم

   أحمدسهير كامل 
  .م١٩٨٧ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،٤العدد  ،القاهرة ،مجلة علم النفس

 ار ميشوندگطفال ناسازأرا چ  
  منوچهريان. د

  .يةبالفارس
 مكد؟يشتش را مگرا كودكم انچ   

   .بالفارسية ،) ش .ه٦/١٣٧٠ (١٣٢٦العدد  ،مجلة زن روز
 سر آمد داشته باشيم يونه كودكانچگ   

  رسيامك رضا مهجو
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٩صيف  ،منشورات راهگشا ،شيراز



---------------------------------٣٧٣ 

خانواده وكودكان دشوار   
   ي قائميعل. د

   .بالفارسية ،ص٣٥٩ ،ش .ه١٣٧٣ ،ميريأمنشورات  ،طهران ،الطبعة الثانية
كودكاني خانواده ومسائل عاطف   

   ي قائميعل. د
  .فارسيةبال ،ص٣٧٦ ،ش .ه١٣٧٣ ،ميريأمنشورات  ،طهران ،الطبعة الثانية

 طفالأ دشمنى  
   يشهين دخت صنعت

   .بالفارسية ،م١٣٣٨ ،مركز معرف فرانكلين ،طهران
األطفال لدى ي دليل مقياس عين شمس ألشكال السلوك العدوان   

  نادر قاسم  ،نبيل عبد الفتاح حافظ
  .م١٩٩٣ ، االنجلو المصريةمکتبة ،القاهرة

ة  دور علم النفس في الحياة المدرسي  
  يوب شحيمي أد محم. د

  .ص٣٥٢ ،م١٩٩٤ ،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
كودكي رشد روان   

  يال اچ موسن
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٠ ،منشورات زوار ،طهران



٣٧٤------------------------------   

كودكي رشد عاطف   
  مريم رضا پور

   .بالفارسية ،ص٢٤ ،ش .ه١٣٧٦ ،منشورات بابكان ،مشهد
 رشد وشخصيت كودك   

  خرون ماسن وآيپاول هنر
   يمهشيد ياساي: ترجمة

  .ه١٣٧٦ ،منـشورات مركـز كتـاب مـاد        ،طهران ،الطبعة الحادية عشر  
  .بالفارسية ،ص٦٦٣ ،ش
 ي بهنجار ونابهنجار كودكان ونوجوانـان وراه هـا        ي رفتارها 

   ودرمان نابهنجارهايير گيشپ
   نژاد ي نوائيآقا

  .بالفارسية ،ش.ه١٣٧٢ ،طهران
 ان كودكان ونوجوانيزشكپ روان  

   يعلى كريم، مين اهللا فاضلأ ،كرب ، سادوك-كاپالن 
   .بالفارسية ،ص٣١٦ ،ش .ه١٣٧٥ ،منشورات راهگشا ،طهران ،ىاألولالطبعة 
ي بازي روان شناس  

  سايك رضا مهجور. د
ــة  ــة الثاني ــيراز ،الطبع ــشا  ،ش ــشورات راهگ  ،ص٣٤٢ ،ش .ه١٣٧٢ ،من

   .بالفارسية



---------------------------------٣٧٥ 

وآموزشييرگ ياديروانشناس( رورشپ ي روانشناس  (  
  كبر سيفأعلى 

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٣ ،منشورات آگاه ،طهران ،الطبعة الثالثة
كودكي تجربي روانشناس   

  گرايگر. آ
  تقي نژاد : ترجمة

   .بالفارسية
ي تربيتي روانشناس  

  ي شريعتمداريعل. د
 ،ميـــر كبيـــرأمؤســـسة منـــشورات  ،طهـــران ،الطبعـــة الحاديـــة عـــشر

   .ةبالفارسي ،ص٥٤٠ ،ش.ه١٣٧٧
حرمت نفسي روان شناس   

  ناتانيل براندن
   يجمال هاشم: ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧١ ، المساهمة انتشارةشرك ،ىاألولالطبعة 

رشدي روانشناس   
   ي جمالي وشكوه السادات بنيحدأحسن . د

ــة ــة الثامنـ ــران ،الطبعـ ــاد ،طهـ ــشورات بينـ  ،ص٢٨٠ ،ش .ه١٣٧٤ ،منـ
   .بالفارسية



٣٧٦------------------------------   

رشدي روانشناس   
حـسين  . د ، نـورى يرضـا كرمـ   ، پـروين كـديور    .د ، سوسن سـيف   .د

   يلطف آباد
  .ه١٣٧٣ ،ةة الجامعيـ دبيـ منظمـة تـأليف الكتـب األ     ،قم ،الطبعة الرابعة 

   .بالفارسية ،ص٣٥٢ ،ش
رشد كودك ونوجوان ي روانشناس   

  محمد پارسا . د
 ،ش .ه١٣٧٥ ،مؤسـسة منـشورات بعثـت    ،طهران ،الطبعة الحادية عشر  

   .بالفارسية ،ص٢٥٨
رايج در كودكان ي رشد واختالالت رواني روانشناس   

   يكرم گيتى حيدرأ
ــة ــة الرابعـ ــ  ،الطبعـ ــفيد محبـ ــشورات سـ  ،ص١٧٣ ،ش .ه١٣٧٤ ،يمنـ

   .بالفارسية
ييرپ تا ي از كودكيتحول روان ،نتيكژ ي روانشناس  

  محمود منصور 
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٠ ،منشورات چهر ،طهران

صيت كودك ونوجوان شخي روانشناس  
  هاشم دلخوش نواز

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٣ ،طهران



---------------------------------٣٧٧ 

كودك ي روانشناس   
  آوارگان . د: ترجمة

   .بالفارسية
كودك ي روانشناس   

   راجرزيدوروت
   سرمد يغالم عل. د: ترجمة
 ،ش .ه١٣٧٣ ، نـور  يمؤسـسة منـشورات آوا     ،طهـران  ،ىاألولـ الطبعة  

   .بالفارسية ،ص٢٥٠
ك كودي روانشناس  

   .يعظيم. د
اه معاصرگز ديدأ كودك ي روانشناس  

  پارك. يراس د ،ميويس هترينگتون. يا
  ي رضوانأحمد ،جواد طهوريان: ترجمة
 ،سـة  الرضـوية المقد  العتبـة المعاونيـة الثــقافية      ،مـشهد  ،ىاألولـ الطبعة  

  . والثانياألولالجزء  ،ش . ه١٣٧٣
صول تربيتي جوانانأ كودك وي روانشناس  

  كيباپورش: ترجمة
   .بالفارسية



٣٧٨------------------------------   

كودك وبالغي روانشناس   
  يپروين قائم ،حسن پاشا شريفى. د

   .بالفارسية ،ص٣٤٠ ،ش .ه١٣٧٥ ،منشورات حسام ،ىاألولالطبعة 
كودك وبلوغي روانشناس   

  هادفيلد. ا.چ
   يمشفق همدان: ترجمة

  .بالفارسية ،ش.ه١٣٥٣ ،منشورات صفي عليشاه
درپز أ كودكان محروم ي روانشناس  

  محمد عطاران ،ي خسرو باقر:ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٠
 ـ  ي هـا  يگعقب مانـد   ، كودكان نابهنجار  ي روانشناس : ي ذهن

   ودرمانييرگيشپ ،آموزش ،يسبب شناس
   ي هاشمإبراهيم
   .بالفارسية ،يالمعهد العال ،طهران

ئي كودكان ونوجوانان استثناي روانشناس   
   فريبهروز ميالن. د

 ،ص٣٥٨ ،ش.ه١٣٧٤ ،منــشورات قــومس ،طهــران ،ادسةالطبعــة الــس
  .بالفارسية



---------------------------------٣٧٩ 

ي وجوانينوجوان ،ي كودكي روانشناس  
  دخانياتي: ترجمة

   .بالفارسية
معاصرء مدرسه در جامعهي روانشناس   

  برگان. جان آر
  فرهاد ماهر: ترجمة

ــالطبعــة   الرضــوية المقدســة للطباعــة  عتبــةمؤســسة ال ،مــشهد ،ىاألول
  .بالفارسية ،ص٦٦٣ ،ش .ه١٣٧٣ ،والنشر
ي مرضي روانشناسيسالگ تا بزريز كودكألى  تحو   

  پريرخ دادستان. د
 ،ةدبية الجامعي منظمة مطالعة وتدوين الكتب األ     ،طهران ،الطبعة الثانية 

  .بالفارسية ،ص٤٩٢ ،ش .ه١٣٧٦
كودكي مرضي روانشناس   

  يشهرام وزير ،فرح لطفى كاشانى. د
   .بالفارسية ،ص٢٨٨ ،ش .ه١٣٧٦ ،رات ارسبارانمنشو ،طهران ،ىاألولالطبعة 
وارتباط در كودكان ناشنواي روانشناس   

  يچاف ساو . يايوانزوج. ال، يچرابرت داگالس ساو
   ي خزائلينشرم: ترجمة

قافية- الرضوية المقدسة عتبةال ،مشهد    .بالفارسية ،ش .ه١٣٧١ ، المعاونية الـث



٣٨٠------------------------------   

نان كودكان ونوجواي وتربيت جنسي روانشناس  
   زادهيمحمد تق

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٣اسفند  ،منشورات بيناد ،الطبعة الرابعة
وتربيت كودكان ونوجواناني روانشناس   

   افروزيعل غالم. د
ــاء والمعلّ اآللجنــةمنــشورات منظمــة  ،طهــران ،الطبعــة الثامنــة  ،مــينب

   .بالفارسية ،ص١٣٠ ،ش.ه١٣٧٨
ي تربيتي ودشوارهاي روانشناس   

  ينيستان :ترجمة
   .بالفارسية

ز مهر مادرأمحروميت ..  وي روانشناس  
   نا ثقفي:ترجمة

   .بالفارسية
كودك ونوجوانييرگ يادي روانشناس   

   يمهرناز شهر آرا. د
   .بالفارسية ،ص١٧٧ ،ش .ه١٣٧٢ ،منشورات رشد ،طهران ،الطبعة الثانية

ت نفس در كودكان ونوجوانان افزايش عزّي روشها  
  ابانگرد  بيإسماعيل



---------------------------------٣٨١ 

بــاء والمعلمــين فــي     اآللجنــة منــشورات   ،طهــران  ،الطبعــة الرابعــة  
   .بالفارسية ،ص١٤٢ ،ش .ه١٣٧٦ربيع  ،يرانيةية اإلسالمالجمهورية اإل

رفتار كودكاني رواني ريشه ها   
   يسرور. د: ترجمة

   .بالفارسية
الزعامة عند الطفل   

  ماهر كامل. د
  .م١٩٥٨ ،ةمكتبة االنجلو المصري ،ىاألولالطبعة 

كودكان ونوجواناني بزهكاريرس زمينه بر   
  محمود منصور

  .بالفارسية ،ش .ه١٣٥١ ،منشورات چهر ،طهران
يگز صفر تا دوسالأ كودك ي عاطفيگ زند   

  ميريام داويد . د
  ساعد زمان: ترجمة
   .بالفارسية ،ص١١٩ ،ش.ه١٣٧٧ ،منشورات مركز ،طهران ،ىاألولالطبعة 
لة والمراهقة  سايكولوجية الطفو  

  عبد العلي الجسماني . د
  المؤلف: ترجمة
  .ص٣٦٣ ،م١٩٩٤ = ه١٤١٤ ،الدار العربية للعلوم ،ىاألولالطبعة 
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طفال وعالجهاة النفسية لأل سلسلة مشاكل الصح  
  . مالك جرجس.د
سلوك الطفل   

  ايلغ.  فرانسيس ل.د
  فاخر عاقل. د: ترجمة

  .ص٦٧٥ ،م١٩٩٢ ،دار طالس ،دمشق ،الطبعة الثانية
  ـ   وادراك األ ،   السلوك العدواني ة فـي  بناء لالتجاهـات الوالدي

   )دراسة تنبؤية( التنشئة
  على السيد سليمان  ،حسين الكامل

  الجمعية المصرية للدراسات النفسية  ،القاهرة
 ، الـسادس لعلـم الـنفس   ي بحث منشور ضمن أعمـال المـؤتمر النـسو      

  .م١٩٩٠
 سيكلوجية الطفولة والمراهقة   

  أحمد بركات يلطف ،سيد خير اهللا
  .م١٩٦٧ ،االنجلو المصريةمکتبة 

ّرة  سيكولوجية التوافق النفسي في الطفولة المبك  
  مير عبد العزيز الديبأ

  .م١٩٩٠ ،مكتبة الفالح ،الكويت
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سيكولوجية الطفل   
  باسمة كيال

  .ص٣٠٤ ،م١٩٩٣ = ه١٤١٣ ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،بيروت
ية الطفل غير العادي والتربية الخاصة  سيكولوج  

  يوسف محمود الشيخ ،عبد العزيز عبد الغفار
  .م١٩٦٩ ،دار النهضة بمصر ،القاهرة

 سيكولوجية الطفولة والشخصية   
  جون كونجر وآخرون

  جابر عبد الحميد جابر  ، عبد العزيز سالمةأحمد: ترجمة
  .م١٩٨١ ،دار النهضة العربية ،القاهرة

ة الطفولة والمراهقة  سيكلولوجي  
   يمصطفى فهم

  .م١٩٧٤ ،مكتبة مصر ،القاهرة
طفال سيكلولوجية العالج الجماعي لأل  

   كاميليا عبد الفتاح.د
  .ص١٢٣ ،م١٩٩٨ ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة

ّعب سيكولوجية الل  
   سوزانا ميلر.د
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  حسن عيسى . د: ترجمة
  .ص٣٤٣ ،م١٩٨٧ = ه١٤٠٨ ،عالم المعرفة ،الكويت

الطفولة والمراهقة - سيكولوجية النمو   
  خليل ميخائيل معوض

  .م١٩٨٣ ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية
ة النفسية للطفل والمراهق الصح  

  محمد زيعور. د
  .ص٢٢٤ ،م١٩٩٣ = ه١٤١٣ ،مؤسسة عز الدين ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
الطفل السو وبعض انحرافاتهي   

  بد العلي الجسماني ع. د: ترجمة
  .ص٣٣٥ ،م١٩٩٤ = ه١٤١٤ ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
الطفل الصغير والتحليل النفسي   

  جيرار بادو
  محمد الدنيا: ترجمة

 = )م١/١٩٩٣( ٥٦العـدد    ،الـسنة التاسـعة    )الكويت( مجلة الثـقافة العالمية  
  .١٤٩ص  )ه٧/١٤١٣(
الطفولة واالبداع   

  د الحميد سليمانشاكر عب
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   قاسم علي الطرف:مراجعة
  .م١٩٨٩ ،م الطفولةة لتقدمنشورات الجمعية الكويتي ،الكويت

 األطفال عدوان  
  سيبيك اسكالونا

  عبد المنعم المليجي: ترجمة
  .م١٩٦١ ،مكتبة النهضة المصرية

 األطفال عدوان  
  وفاء محمد عبد الجواد  ،محمد علي قطب الهمشهري

  . ص٨٠، ه ١٤١٧ ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ىاألولالطبعة 
 األطفال عقول  

  مارجريت دونالدسون
  عادل عبد الكريم ياسين . د: ترجمة

  .ص١٩٥ ،م١٩٨٩ ،مطبوعات الجامعة ،الطبعة السادسة عشر
أساليبه ونماذج من حاالته ، للطفلي العالج السلوك  

   وآخرون إبراهيمعبد الستار 
  .م١٩٩٣ ،١٨٠عدد ال ،عالم المعرفة ،الكويت

طفال لألي العالج النفس  
  كاميليا عبد الفتاح 

  .م١٩٨٠ ،النهضة المصرية
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سالم علم النفس التربوي في اإل   
  مقداد يالجن ،يوسف مصطفى القاضي

  .ص٤٦٤ ،م١٩٨٢ = ه١٤٠٢ ،دار المريخ ،الرياض
علم نفس الطفل   

   الجمهورية العراقية -وزارة التربية
  .م١٩٨٠ ،ديرية مطبعة وزارة التربيةم ، الطبعة الثانية

سالم علم نفس الطفولة في ضوء اإل   
   محمد عامرأحمد
  .ص١٥٢ ،م١٩٨٣ = ه١٤٠٣ ،دار الشروق ،جدة
 علم نفس الطفولة والمراهقة   

  اميمة علي خان  ،جمال حسين االلوسي
  .ص٥٠١ ،م١٩٨٣، جامعة بغداد ،بغداد
 علم النفس من الوالدة حتى المراهقة   

  ريس دويس مو
  حافظ الجمالي : ترجمة

  .م١٩٦٥ ،مطبعة جامعة دمشق
والطفولة والمراهقة  علم نفس النمو   

  حامد عبد السالم زهران
  .م١٩٧٧ ،عالم الكتب ،القاهرة
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ّكودكانير در بهداشت روان عوامل مؤث   
   كالن ءفرض اهللا قلي زاده

  .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٦ ،منشورات ظفر ،ىاألولالطبعة 
 وطرق العالجاألطفالالتشاجر عند  إلى الغضب والعناد والميل ، 

الكتاب الخامس من سلسلة مشاكل الـصحة النفـسية لألطفـال           
  وعالجها

  ) ت.د( مالك جرجس
  .ة بالفجالة المحبةمکتب
الغيرة األ خويم الوالدين ة وتفه  

  كوستي بندلي 
  .ص١٢٠ ،م١٩٩٤ ،جروس برس ، لبنان-طرابس ،الطبعة الثانية

    ـ    الفروق فـي األ ـ ة اإل سـاليب المعرفي األطفـال ة لـدى    دراكي 
  ين من الجنسينوالشباب والمسنّ

  نور محمد الشرقاويأ
 ،٤العـدد    ،المجلـد الثالـث عـشر      ،) الكويت( ةاالجتماعيمجلة العلوم   

  .٨٩ص ، ه ١٤٠٦ = م١٩٨٥ ،شتاء
الفلسفة والطفل   

  غاريس ماتيوس
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  نور الدين البهلول: ترجمة
  .ص١٢٨ ،م١٩٩٤ ،دمشق ،ىاألول الطبعة

ّعب  في سيكولوجية الل  
  توفيق مرعي الميسر ، بلقيسأحمد

  .م١٩٨٢، دار الفرقان ،ردناأل

    إسالمرؤية  :  في علم نفس النمو الطفولـة  ( ياإلنـسان  ية للنمو
  ) والصبا

  محمد عودة محمد . د ،محمد رفقي عيسى. د
  .ص٢٨٤ ،م١٩٨٤ = ه١٤٠٤ ،دار القلم ،الكويت ،ىاألولالطبعة 

 األطفال القلق عند  
  نصرة سليمان ابو زايد 

 -م  ١٢/١٩٩٦( = )ه١٤١٧ /٧/١١( ٤٠العدد   ،) عمان( المجلة الثـقافية 
  .٣٠٠ص  ،) م١٩٩٧ /٣

 كند؟يونه فكر مچگ كودك   
  رونسون. آ . يتريس ،سينگر. يج ،يدورت

   يمصطفى كريم: ترجمة
 ،ص١٩٠ ،ش . ه١٣٧٦ ،منــشورات آمــوزش ،طهــران ،الطبعــة الثالثــة

  .بالفارسية 
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كودك دير آموز   
  فدرستون

  مشفق الهمداني ابن داود: ترجمة
   .بالفارسية ،ص٢٠٤ +١٢ ،ش .ه١٣٤٣ ،طهران

ت  كودك وحساسي  
  نيكل لوروا. د

  منيژه كيان وش. د: ترجمة
 ،ص١٢٦ ،ش .ه١٣٦٩ ،منـــشورات نگـــاه ،طهـــران ،ىاألولـــالطبعـــة 

   .بالفارسية
ش منژ كودكان د  

  ژاك بوشارال
  محمد رضا شجاع رضوى : ترجمة

 ،سة للطباعة والنشر   الرضوية المقد  عتبةمؤسسة ال  ،مشهد ،الطبعة الثالثة 
   .بالفارسية ،ص١٩٠ ،ش . ه١٣٦٨
 كودكان شاد وتندرست   

   هاميتونيجين
   ي ناهيدأحمد: ترجمة
 ،ش .ه١٣٧٧ ،باء والمعلمين  اآل لجنةمنشورات   ،طهران ،ىاألولالطبعة  

   .بالفارسية ،ص١٨٢
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 األطفال كيف نفهم   
  .محمد نسيم رأفت. د: ترجمة

مامان من ترا دوست ندارم   
  روح انگيز شريفيان 

  .بالفارسية ،ص١٥٦ ،ش . ه١٣٧٥ ،منشورات فرهاد ،طهران ،الطبعة الثانية
وتربيت كودكان ي بر روانشناسي مباحث   

   افروزيعل غالم. السيد د
   .لفارسيةبا ،ش . ه١٣٧١ ،طهران

ي ونوجواني كودكي مشكل شناسي مبان   
  ي ضوابطيمهد

  .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٥ ،طهران
 األطفال مخاوف  

  هيلين روس
  .م١٩٦١ ،دار النهضة العربية ،القاهرة

 مراحل رشد   
   ومساعدوهي باوإسحاق

ــسة  ــة الخام ــران ،الطبع ــشورات  ،طه ــةمن ــاء والمعلّ اآللجن ــي  ب ــين ف م
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٩ ،يرانية اإليةسالمالجمهورية اإل
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مسألة ترس واضطراب كودكان   
   ي قائميعل. د

  .بالفارسية ،ص٣٦٧ ،ش .ه١٣٧٦ ،منشورات اميري ،طهران ،ىاألولالطبعة 
در كودكان ليوكانري مسائل روان تن   

  مسعود مير بهاء. د: ترجمة
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٤٦
     وعالقتهـا بعمـل األم     الـذكور    األطفال مظاهر العدوان لدى 

  ) رسالة ماجستير غير منشورة(
  يمان السعيد الصيرفي إ .د

  . معهد الدراسات العليا للطفولة-جامعة عين شمس، القاهرة
معالم من سايكولوجية الطفولة والفتوة والشباب   

   كاظم العظماويإبراهيم. د
  .ص٤٤٥ ،م١٩٨٨ ،ةدار الشؤون الثـقافية العام ،بغداد ،ىاألولالطبعة 

كودكي برروانشناسي مقدمه ا   
   يمحدث اردبيل ،پل استريت

   .بالفارسية ،ش .ه١٣١٥
 ـ  وآمــوزش وي بــر روانـشناس ي مقدمـه ا رورش كودكــان پ

   ياستثناي
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   افروزيغالم عل
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٧ ،مؤسسة جامعة طهران للطباعة والنشر ،طهران

 مبتال به سندرم  كودكان ي وتوانبخش يمه اى بر روانشناس    مقد
  ) وليسمگمن( داون

   افروزيغالم عل
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٠ ،جامعة طهران ،طهران

دليل الوالديناألطفالرق عند  مواجهة األ   
  ديفيد هازالم. د

   رموأحمد: ترجمة
  .ص٢٤٠ ،م١٩٩٨ ،دار طالس ،دمشق ،ىاألولالطبعة 

 ى األول نفسية الطفل في السنوات الخمس  
  سوزان ايزكس

   ي فهمأحمدسمية : ترجمة
  .م١٩٦٨ ،نجلو المصريةمكتبة األ ،القاهرة

 للظـواهر   األطفـال تفـسير   ( األطفال التفكير السببي عند      نمو 
  ) المطر ،الغيوم ،الليل ،الطبيعية الجوية
  سالمة الفخري

  .مطبوع على الرونيو
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 األطفـال  الحكم الخلقي عنـد       نمو ) مفهـومي الكـذب     نمـو 
  ) لة ماجستيررسا( )والسرقة

  ليلى عبد الرزاق
  .) مطبوع على الرونيو( ،م١٩٧٤ ،جامعة بغداد

  

 ّيحق  
فــصلية تــصدر عــن ورشــة المــوارد العربيــة للرعايــة الــصحية وتنميــة  

  ) رادابارنن(  السويديةاألطفالالمجتمع باالشتراك مع برنامج رعاية 
  .غانم بيبي: مدير التحرير

قطر الندى   
صدر عــن ورشــة المــوارد العربيــة للرعايــة الــصحية وتنميــة  فــصلية تــ

  ) برنارد فان لير( المجتمع بدعم من مؤسسة
  .غانم بيبي: رئيس التحرير

 المجتبى   
  طفال لألي عل×مامشهرية تصدر عن مؤسسة اإل

  يضياء الجواهر: رئيس التحرير
  . ايران-تصدر في قم
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 ًمعا   
للرعايــة الــصحية وتنميــة فــصلية تــصدر عــن ورشــة المــوارد العربيــة  

   لندن -المجتمع باالشتراك مع مؤسسة الخدمات الجامعية الدولية
  .غانم بيبي: رئيس التحرير

  

 از مجموعه كتاب سبز٥٧جلد (  كردن نوزادآرام  (  
   ياليزابت پنتل

   مريم ظفر شمس پور:ترجمة
 مـن   ٥٧لـد المج ،ش.ه١٣٨٥ ،نمنشورات حيـا   ،طهران ،ىاألولالطبعة  

  .يةبالفارس ،ص٧٩ ،سلسلة الکتاب األخضر
 ثر برامج العنف والجريمة على الناشئة أ  

  عدنان الدوري 
  .م١٩٧٧ ،عالمية مراقبة البحوث والدراسات اإل-عالموزارة اإل ،الكويت

 إطفالناأد خطار تتهد  
  .٨٤ص  )م١٩٨٣/ ٥( ٣٢العدد  ،ةممجلة األ

 وعالقته األطفالساءة معاملة   إ     ة ا ببعض المشكالت الـسلوكي
  ) رسالة ماجستير(
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  السيد رفاعي 
  .داب كلية اآل-جامعة عين شمس، القاهرة

طفالخالقية لألسرة والمشاكل األ األ  
   القائمي يعل. د

  عبد الكاظم الكاظمي : ترجمة
  .ص٣٤١ ،م١٩٩٨ = ه١٤١٨ ،دار النبالء ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

 طفال بال اٌأرس  
  حمد عبد اهللا عبد اهللا م
  .م١٩٧٦ ،ةاالجتماعيوزارة الشؤون  ،الكويت

 سى واقع مرير وحلول استكبارية لزيادة األ     : طفال عالم اليوم  أ
  والبؤس
  مير أسد عبد األ

 /٣،  ٤( ١١٥،  ١١٦العـدد  ،الـسنة العاشـرة   ،  مجلة سروش للعالم العربـي    
  .٢٢ص  ،) ه١٤١١
 طفال للبيع أ  

  الطاهر الشيخ 
  .٢٥ص ،٦٠العدد  ،السنة الخامسة ،المجلد الخامس ،طريةمة القمجلة األ

 كذوبة التعليم الدينيأطفالنا المهاجرون وأ  
  .١١٧ص  ،) م١٩٨٩/ ٣( = )ه١٤٠٩/ ٨( ٨العدد  ،سالممجلة منا راإل
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ئات المجتمع أطفالنا وسي  
  عبد القادر عبار

  .٥٦ص  ،٦٩العدد  ،السنة الثالثة ،المجلد الثالث ،مة القطريةمجلة األ
 ومشاكل طفلك ..  أنت  

  .محمد كمال عبد العزيز. د
 أولل محاكمة في روسيا لوالدين أجبرا طفلتهما على التسو  

  .م١٩٩٦/ ١٠ / ٥ ،٦٥٢١لعدد ا، وسط الشرق األةيدجر
طالقيه هاچ ب   

  ادوارد تايبر 
  ) يمالك( نتوراندخت تمد: ترجمة

ــة ــة الثالث ــشورات  ،طهــران ،الطبع  ،ص٢٦١ ،ش .ه١٣٧٧ ،يوحــدأمن
   .بالفارسية
 بعض آثار الحرمان في النشئ المسلم  

  نبيل صبحي الطويل
  .١٢ص )م١٠/١٩٨٥ = ه٢/١٤٠٦( ٦٢العدد ،٦سنة  ،مجلة األمة

 يرورش كودك ورفع مشكالت روانپ   
   يفرهود. د

   .بالفارسية
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فة  تأهيل الطفولة غير المتكي  
  مصطفى حجازي . د

  .ص٣٦٠ ،م١٩٩٥ ،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
كودكانيارگ تربيت وناساز   

   ي كاظميعل
   .يةبالفارس

 األطفال ترجمة مشكالتة  اليومي  
   رمزيإسحاق

  .م١٩٨٢ ،دار المعارف، مصر
موسكو إلى فغان ترحيل أيتام األ  

  .٨٩ص ،٥٩العدد  ،السنة الخامسة ،المجلد الخامس ،مة القطريةمجلة األ
طفال في أفغانستانلحادية لألة اإل التنشئ  

  .٨٤ص  ،١٣ العدد ،السنة الثانية ،المجلد الثاني ،مة القطريةمجلة األ
 في ظروف الضيق والنزاعات األطفال التواصل مع   

  نعومي ريتشمان
  عفيف الرزاز: ترجمة

 ،م١٩٩٩ ،بيسان للنـشر والتوزيـع   ، لبنان -بيروت ،ىاألولالطبعة العربية   
  .ص٨١
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نب النفس الجواة في إساءة استعمال الطفلي،   
  يسرى عبد المحسن 

  في أعمال مؤتمر انتهاك الطفل
  .م١٩٩١ ،ى القاهرة مركز التعليم الطب- كلية الطب-جامعة القاهرة 

 جود؟ي مکد؟ ناخن مينگشت مأ؟ يد گويچرا کودکم دروغ م   
  عباس فرهاد ثابت

 ،ص١١٤ ،ش .ه١٣٧٧ ،منـشورات چاپـار فرزانگـان      ،الطبعة الـسادسة  
   .بالفارسية
             ـ ف  حرمان الطفـل مـن األم وعالقتـه بـبعض نـواحي التكي

  ) رسالة ماجستير غير منشورة( االجتماعيالشخصي و
  محمد بيومي علي حسن

  .م١٩٨٠،  كلية التربية-جامعة الزقازيق
       ـ  رة وعالقتـه بـالنمو     الحرمان من الوالدين في الطفولة المبكّ

  االجتماعيعالي ونف واالي والعقليالجسم
  أحمدسهير كامل 

  .م١٩٨٧ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة
 رفتارگ خانواده وكودكان  

   ي قائميعل. د
   .بالفارسية ،ص٣١٢ ،ش .ه١٣٧٢ ،ميريأمنشورات  ،طهران ،الطبعة الثانية



---------------------------------٣٩٩ 

 كودكانيخالقأ خانواده ومشكالت   
   ي قائميعل. د

 ،ص٢٩٦ ،ش .ه١٣٧٣ ،ميــري أرات منــشو  ،طهــران  ،الطبعــة الثانيــة 
   .بالفارسية
ّرين في تنصير أبناء المسلمين خفايا المبش  

   محمد سالمان أحمد
  .ص٣٢ ،م١٩٣٥ -١٩٣٤ = ه١٣٥٣ ،المطبعة السلفية ،القاهرة

 مليون طفل يعيشون عبيد ١٥  
  .٦٤٦٦ع ،١٩/ ٨/ ١٧ ،جريدة أخبار اليوم

مالوي مية أو التنصير في  خمسون ألف طفل بين األ  
  .٥٨ص  ،١٥دالعد ،السنة الثانية ،المجلد الثاني ،مة القطريةمجلة األ

كودك ء ومشاورهي راهنماي   
   يعبد اهللا شفيع آباد. د

 يـة  للکتـب العلم   ينمؤسـسة المطالعـة والتـدو      ،طهـران  ،الطبعة الرابعـة  
  .بالفارسية ،ص١٢٧ ،ش .ه١٣٧٤ يةالجامع
 األطفال سوء معاملة  

  فاروق مساهل . د
  .٧٣ص )م٣/١٩٨٥( = )ه١٤٠٥ /٦( ٥٤العدد  ،السنة الخامسة ،مةمجلة األ
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الطفل المسلم في مجتمعات األ ات في العالم الغربيقلي  
  محمود رشدان

 ربيـع الثـاني     ٩-٦: أبـو ظبـي    ،سـالم حلقـة رعايـة الطفولـة فـي اإل        : في
  .م١٩٨٢فبراير ٤-١ = ه١٤٠٢
 طفلك الصغير هل هو مشكلة   

  لصمد محمد كامل عبد ا
  .م١٩٨٩ ،دار الوفاء ،القاهرة

كلأ طفلي ال ي  
  جان كليبر

  مركز التعريب والبرمجة: ترجمة
  .ص١٤١ ،م١٩٩٢ = ه١٤١٢ ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 اإلنسان العالقاتية ة في حياة الصغير ومشكالته اليومي  

  رمزية الغريب
  .م١٩٦٧ ،نجلو المصريةمكتبة األ ،القاهرة

العيد والطفولة والحرمان   
  يحيى حاج يحيى 

  .١٧ص  ،٣٦العدد  ،السنة الثالثة ،المجلد الثالث ،مة القطريةمجلة األ
طفالنا نواجهه  الغزو الفكري أل  



---------------------------------٤٠١ 

   إبراهيمعبد الرحيم محمد 
  .١٩ص  )م١٩٨١/ ١٢( ١٤عددال ،السنة الثانية ،مةمجلة األ

غياب األ لطفلر شخصية اب وأثره في تطو  
  محمد زيادة حمدان

  .) م٦/١٩٨٣-٩ (٣٠، ٢٩العدد ،) بيروت( مجلة الباحث
قراءات في مشكالت الطفولة   

  محمد جميل محمد يوسف منصور
  .م١٩٨١ ،دار تهامة للنشر والتوزيع ،الرياض

كودك دير آموز   
  فدرستون 

   ابن داودي مشفق الهمدان:ترجمة
  .بالفارسية ،ص٢٠٤ + ١٢ ،ش .ه١٣٤٣ ،طهران

نابسامانء كودك وخانواده   
   ي قائميعل. د

مــين فــي   بــاء والمعلّ  اآللجنــة منــشورات   ،طهــران  ،الطبعــة الرابعــة  
   .بالفارسية ، ص٣٩٧ ،ش.ه١٣٧٨ ،يةسالميرانية اإلالجمهورية اإل

كودك ولكنت زبان   
  جين فرى زر و ،استانلى اين ورشار. د
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  فروزأ يغالم عل. د: يحترجمة وتوض
مــين فــي  بــاء والمعلّ اآللجنــةمنــشورات  ،طهــران ،ىاألولــالطبعــة 
  بالفارسية  ،ص١٢٦ ،ش.ه١٣٧٦ ،يرانيةية اإلسالمالجمهورية اإل

  .يةيکمؤسسة تکلّم اإلمر: الصادرة عن ،م١٩٩٦-مترجم عن الطبعة السادسة
كودكان فراموش شده   

  يشهريار آريا شمس مستوف
   .بالفارسية ،ص١٤٥ ،ش .ه١٣٧٦ ،منشورات همشهرى ،طهران ،ىاألولالطبعة 
كودكاني لزوم مطالعه اختالفات فرد   

  وايت ورن
  يمسعود رضو: ترجمة

   .بالفارسية
 ؟األطفال لماذا ينحرف  

  ليونارد شارلز
  محمد نسيم رأفت : ترجمة

  .م١٩٨٤ ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،الطبعة الرابعة
 ٢٥٠     إلـى   سلوا من المدار  مليون طفل في الدول النامية تحو 

  أسواق العبيد 
  .م١٩٩٦/ ١٢/ ١١، ٦٢٨٠العدد، وسطالشرق األة يدجر



---------------------------------٤٠٣ 

ي ونوجواني كودكي مباني مشكل شناس  
   ي ضوابطيمهد

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٥ ،طهران
 باء واآلاألطفال مشاكل  

  سعاد فريد : ترجمة
  .م١٩٧٠ ،القاهرة

 كيف نفهمها؟  ..!األطفال مشاكل  
  وب شحيمييأمحمد . د

  .ص٣٢٨ ،م١٩٩٤ ،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،ىاألولعة الطب
 األول مشاكل الطفل  

  ميمة كاملأ
  .ص٢١٨ ،م١٩٨٨ = ه١٤٠٨ ، الدينمؤسسة عزّ ،بيروت

ّرسالة ماجستير(  لهاسالمي وأثرها وعالج اإل مشكلة التبن (  
   عبد اهللا العجاجي إبراهيمالجوهرة 

 الدراسـات   - للبنـات بالريـاض       التربيـة  -الرئاسة العامـة لتعلـيم البنـات      
  . ه١٤٠٤ية سالماإل
 والمراهقين وأساليب المساعدة فيها األطفال مشكالت   

  هوارد ميلمان  ،شارلز شيفر
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  نزيه حمدي ، نسيمة داود: ترجمة
  .م١٩٨٩ ،ردنيةمنشورات الجامعة األ ،عمان
ة في حياة طفلك مشكالت تربوي  

  محمد رشيد العويد 
  .ص٨٠ ،م١٩٩٨ = ه١٤١٩ ،دار ابن حزم ،يروتب ،الطبعة الثالثة

سالم مشكالت الجيل في ضوء اإل  
  محمد المجذوب 

  .ص٣٣٩ ،م١٩٧٠ ،الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت
در كودكان ونوجواناني مشكالت رفتار   

  ييسرئ يشهال فرقان
   .سيةبالفار ،ص٢٣٩ ،ش .ه١٣٧٦ ،منشورات تربيت ،طهران ،الطبعة الثالثة

ييبي وچاره جوياأرز:  كودكاني مشكالت رفتار  
  جوداگالس 

  مهشيد ياسايى : ترجمة
   .بالفارسية ،ص٢٢٣ ،ش .ه١٣٧٤ ،کتاب مادمنشورات  ،طهران ،ىاألولالطبعة 
طفالأ ي مشكالت روح  

  يعماد: ترجمة
  .بالفارسية



---------------------------------٤٠٥ 

األطفالة عند  المشكالت السلوكي  
   الغبرة هنبي

  .م١٩٩٤ ،دبي
ت الطفل في المرحلة اإل مشكالةبتدائي  

  لوسيجمال حسين اآل
حلقة دراسية نظمها االتحاد العام لنساء العـراق باالشـتراك مـع جامعـة         

  .م١٩٧٩ ،البصرة
مشكالت الطفولة   

  مرتين هربرت
  عبد المجيد نشواني . د: ترجمة

  .م١٩٨٠، دار المعارف، مص
تطبيقات :  مشكالت الطفولة في المجتمع المدرسية تربوي  

   عجبانيجليل شكر
  .ردمنهو ،مطبعة النجاح

 مشكالت الطفولة والمراهقة   
  عبد الرحمن العيسوي . د

  .ص٤٤٤ ،م١٩٩٣ = ه١٤١٤ ،دار العلوم العربية ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
مشكالت الطفولة والمراهقة   

   .إبراهيمميخائيل . د
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     ـ      األطفال مظاهر العدوان لدى  ل األم  الـذكور وعالقتهـا بعم
  ) رسالة ماجستير(

   إبراهيميمان السعيد إ
  .م١٩٩٠،  معهد الدراسات العليا للطفولة-جامعة عين شمس

 ى األول مع الطفل في سنواته  
  محسن محمد 

 = )ه١٤١٢ /٥، ٦( ٢١،  ٢٢العـدد  ،السنة الثانية  )بيروت( سالممجلة نور اإل  
  .٥٦ص  ،) م١١/١٩٩١، ١٢(
 حهاصالإ وطريقة األطفال نقائص  

  محمود مهدي استانبولي
  .ص٣٦ ،م١٩٥٦ ،دمشق
  الجيـل الثـاني يواجـه مخـاطر     :ي في بلجيكـا  سالم الواقع اإل

  ) استطالع( الذوبان
  .٣٦ص )م١٩٨٤/ ٦( = )ه١٤٠٤/ ٩( ٤٥العدد  ،السنة الرابعة ،مةمجلة األ

رجنتين الوضع المأساوي ألبناء المسلمين في األ  
  محمد مسعود

  .٨٠ص )٩٩٠/ ١١( ٩٤العدد  ،السنة الحادية عشر ،يمسالمجلة المختار اإل



 

  
  
  

 

 

 





 

  

 آيا مي دانيد طالق ومسائل آن كدامند؟  
  عزت اهللا عراقي

  .ش .ه١٣٦٩ ،منشورات راهنما ،طهران ،الطبعة الثانية

اهللا الطالق إلى  أبغض الحالل  
   نصيف منير

ــي  ــة العربــ ــدد  ،مجلــ ــدد  ،١٠٧ص  )م١٩٦٨ /٦( ١١٥العــ  ١٥٨العــ
  .١٥٩ص  )م١/١٩٧٢(

 رسـالة  ( تجاه العام نحو المرأة المطلقـة أسـبابه ودوافعـه          اإل
  ) ماجستير

  عادل محمد هويدي عبد ربه
  .م١٩٨٤، داب كلية اآل-جامعة عين شمس

 مـن حـاالت الـزواج تنتهـي        %٣٣ !قة في مـصر   مليون مطلّ ٢
  قاربق بسبب الغالء وتدخل األبالطال

  نادية صبحي 
  .م١٩٩٧/ ٢/ ٢٨ ،جريدة الوفد
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 إلـى  ذا لـم يـضف    إن الطـالق    أ إلى   رشاد القارئ والسامع  إ 
  المرأة غير واقع 

  محمد بخيت المطيعي
  .ص٣٣ ،م١٩٢٩ -١٩٢٨ = ه١٣٤٧ ،المطبعة السلفية ،القاهرة

سالم تبعات الطالق في اإل   
  حسن عبد اهللا العصيمي 

الدراسات  ،مة التربية للبنات بمكة المكر    -لرئاسة العامة لتعليم البنات   ا
  . ه١٤٠٤ية سالماإل
ّقات  جحيم المطل  

  عزت السعدني 
  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢٢ ،هرامجريدة األ

  مـارات العربيـة    ة لظاهرة الطالق في دولة اإل      دراسة تشخيصي
  المتحدة 

  فيصل محمد خيرو عطوف محمد الزراد. د
  .م١٩٨٧ ،لقلمدار ا ،دبي
ي خوشبختي طالق ودرسهاي ريشه ها   

   يمسعود صفائ
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٧٢ ،طبع رشدية ،الطبعة الثانية



--------------------------------٤١١ 

ّسؤال وجواب هل طل من نسائه  ’يق النب  
  محمد نمر الخطيب 

  .٣٧٨ص ، ه ١٣٨١ ،٤العدد  ، المسلمونمجلة
 ءصوت النسا  

  عمرو سلمان
  .١١٣ص ،م٢٩/٨/١٩٩٧ ،جريدة الشعب

در شناخت واقعيت وعوامل آن يوهشپژ ، طالق   
  يباقر ساروخان. د

 ،ص٢٠٩ ،ش .ه١٣٧٦ ،منشورات جامعة طهران ،طهران ،الطبعة الثانية
  .بالفارسية
الطالق  :من انتشارهأسباب تزايده وطرق عالج ذيوله والحد   

   إسماعيلصادق بن جعفر بن 
المـؤتمر االقليمـي   : لـة االسـرة والطفو   ،) محرر( في يحيى فايز الحداد   

 مـسقط   -م١٩٨٦ديـسمبر   ١٨-١٥الرابع للمرأة في الخليج والجزيـرة العربيـة         
  .م١٩٨٨ ،لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية ،الكويت
 ز ديد فرزندأ طالق  

  شيال برنر ،ايوت والچاك
   يفرزانه طاهر: ترجمة
  .رسية بالفا ،ش .ه١٣٦٦ ،منشورات المركز ،طهران
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الطالق إنهاء ، فردي لعقد مقدة الزوجةس والضحي  
  فاطمة خير
  .م١٩٩٨/ ٢/ ١٨ ،يهالجريدة األ

 يسرك األبداية التفكّ...  الطالق!  
  نادية صبحي 
  .م١٩٩٧/ ٢/ ٢ ،جريدة الوفد

؟! الطالق خطيئة من  
  السيد علي حسين مكي العاملي 

ـق ،بيروت ،ىاألولالطبعة    .ص١٨٣، ه ١٤١٤  =م١٩٩٤ ،ىمؤسسة العروة الوث
الطالق في مثل هذه الحالة واجب   

  عبد الوارث كبير
  .١٣١ص  )م١١/١٩٦٢( ٤٨العدد  ،مجلة العربي

الطالق في المجتمع الكويتي   
  علية حسن حسين 

  .م١٩٧٨ ،ةاالجتماعيوزارة الشؤون  ،الكويت
ية حوال الشخصسكان وبين قوانين األ الطالق في مصر بين مشكلة اإل  

  نادية رضوان 
  .م١٩٩١



--------------------------------٤١٣ 

سباب جريمة  الطالق لمثل هذه األ  
  عبد الوارث كبير

  .١٤٨ص  )م٦/١٩٦٢( ٤٣العدد  ،مجلة العربي
طالق م سة منعها زوجها العاطل من السفردر!  

  خالد ميري 
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٨ ،األخبارجريدة 

د طالق وتجد  
   يمحمد هادو

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٨ ،مركز محمدي للنشر ،طهران
 الطالق ودور المرأة   

  ستاذة سامية عبد اللطيفاأل
/ ١٢، ١( = )ه١٤٠٦ /٤( ٢٥٦العـدد   )الكويت( يسالممجلة الوعي اإل  

  .١٠٨ص  )م١٩٨٦
فراريها ةلأ طالق ومس   

   يجواد اميرى اراك
  .يةبالفارس ،ص١٩١ ،ش .ه١٣٥٤ ،منشورات جواد ،قم
ةاجتماعيدراسة (  ظاهرة الطالق(   

  هام عفيفي لإ
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ــة  المركــز القــومي للبحــوث    )القــاهرة( ة القوميــةاالجتماعيــالمجل
م١٩٧٧ ،٣ -١ عددال ،المجلد الرابع عشر ،ة والجنائيةاالجتماعي.  
حداث  ظاهرة الطالق وجنوح األ  

   المجذوبي علأحمد. د
  .٥٧ص )م١٩٨٧/ ١٠( = )ه١٤٠٨/ ٢( ٢٧٨العدد  ،يسالممجلة الوعي اإل

نقاذ الزواجالخطوات السبع إل:  للطالق العالج الشافي  
  ميشال وينر دايفيس 

  يوبي امين األ: ترجمة
  .ص٢٩٦ ،م٢٠٠٦ ،دار الكتاب العربي ،بيروت

سالم الغاية من مشروع الطالق في اإل  
  عظميعبد الوهاب األ

  .م١٩٥٦ ،بغداد
مقالة(  طالقاجتماعيعوامل  ، كانون خانواده وبزهكارى (  

   نيا ي كيمهد
ص  ،ش .ه١٣٥٥ ،٧٦العدد  ،١٨ص  ،ش .ه١٣٥٤ ،٧١العدد  ،مامإ مكتب

   .بالفارسية ،١٩ص  ،٧٦والعدد ١٨ص  ،٧٩العدد  ،٢٣ص  ،٧٧العدد  ،١٤
ّقات في زنانيري مآسي المطل!  

  حنان عثمان 
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٨ ،جريدة الوفد



--------------------------------٤١٥ 

ة الزوجين في الطالق مدى حري  
   .عبد الرحمن الصابوني. د
الحجاب  إلى في ملف من السفور ،ق المرأة والطال  

  مينة شميسأ
 /٦ (١٤٠العـدد   ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب    )القاهرة( مجلة القاهرة 

  .) م١٩٩٤
ّرامل تبحث عن حلّقات واأل مشاكل المطل!  

  طلعت المغربي
  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٩ ،جريدة الوفد

  

انحالل الزواج في شرائع غير المسلمين ين في أحكام  المصري
  ية التي تطبق عليهم سالمالشريعة اإل

  محمد علي عثمان الفقي
  .م١٩٨٨ ،دار الطباعة المحمدية ،القاهرة

حوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين  التطليق في األ  
  عمرو عيسى الفقي

  .م١٩٩٨ ،المكتب الفني للموسوعات القانونية ،القاهرة



٤١٦------------------------------   

ديان ع األ الزواج والطالق في جمي  
  عبد اهللا المراغي

  .ص٦٣٩ ،م١٩٦٦ ،يةسالمعلى للشؤون اإلالمجلس األ ،القاهرة
 الطالق على متن الشرائع   

  الشيخ مفيد الفقيه 
  .ص٢٥٤ ،م١٩٩٤ = ه١٤١٥ ،دار الصفوة ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

     طروحة دكتوراه  أ( يةسالم الطالق في الشريعتين اليهودية واإل
  ) غير منشورة

  مام ي محمود اإلسام
  .م١٩٨٨ ،جامعة االزهر

ة  الطالق في المسيحي  
  سامي بولس

  .م١٩٥٦ ،خوانأشركة أنطون غطاس  ،القاهرة
  ية والشريعتين  سالمبحث مقارن بين الشريعة اإل    (  فسخ الزواج

   )المسيحية واليهودية والقوانين العربية
   الحجي الكرديأحمد. د

  ص٧٤١ ،النشر والتوزيعاليمامة للطباعة و ،بيروت ،دمشق
  .٤٢ص ،)م١٩٨٧/ ٢( ،٦العدد  ،ىاألولالسنة  ،)قبرص( ةآالمرمجلة  



--------------------------------٤١٧ 

ية والقوانين الوضعية سالم قوانين الزواج والطالق بين الشريعة اإل  
  الشيخ محمد عرفة 

 = )ه١٣٧٩ /٧( ١العـدد    ،السنة الثانيـة عـشر     ،) القاهرة( سالمرسالة اإل 
 والعدد ١٣٥ص  )م٦/١٩٦٠( = )ه١٣٧٩ /١١( ٢ والعدد ٢٨ص  )م١/١٩٦٠(
  .٢٥١ص  )م٦/١٩٦٠( = )ه١٣٧٩ /١٢ (٣، ٤
  دراسة مقارنـة مـع الـشرائع       ( ة الزوجين في الطالق    مدى حري

  ) حوال الشخصية العربيةجنبية وقوانين األالسماوية والقوانين األ
  عبد الرحمن الصابوني. د

  .ص١٠٩٨ ،م١٩٦٠ ،دار الهاشم ،بيروت
 ي شريعة السماء وقانون األرضفرادة في الطالق اال مدى سلطان  

   إبراهيممصطفى . د
  . والثانياألولالجزء  ،م١٩٨٤ = ه١٤٠٤ ،جامعة بغداد ،بغداد ،ىاألولالطبعة 

  

  طار واقعـة عنـد     إدراسة لتشريع الطالق في     (  أبغض الحالل
  ) مم في القديم والحديثاأل

  الدين عترنور
  .ص١٦٧ ،م١٩٨٥ = ه١٤٠٩ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت



٤١٨------------------------------   

مين على الطالق بجنيه واحدأ الت!  
  وفاء شعيرة : تقرير

  .م١٩٩٩/ ١/ ١٨ ،مجلة روز اليوسف
     لـزام الـزوج    إحـوال الشخـصية      تعديل جديد في قانون األ

  قته في حالة ردهاخطار مطلّإب
  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٥ ،جريدة الوفد

رسالة ماجستير( لزوجين بحكم القاضي التفريق بين ا (  
  سعود بن سعد الثبيتي

  .ص٢٩١، ه ١٣٩٨ ، كلية الشريعة-م القرى أجامعة 
          ّقها وال  دعوة تفريق بين زوج مغترب وزوجة مقيمة ال هو طل 

  هي لحقت به 
  عبد المجيد سالم 

  .١١٢ص )م١٩٨٨/ ٥( ٥العدد  ،المجلد السابع عشر ،يسالمإلمجلة الفكر ا
ان الطالق ديو  

  محمد طلبة زايد 
   . الدين والقيم+ خرائط +ص ٦٩٧ ،م١٩٨٠ = ه١٤٠٠ ،مطبعة الحلبي ،القاهرة
ة ضد تطليق محكمة مصرية لزوجة بدينة  ردود أفعال نسائي  

  .م١٩٩٨/ ١/ ١٤ ،وسطجريدة الشرق األ



--------------------------------٤١٩ 

 شروط التطليق للضرر  
  أحمدعبد المعطي 

  .ص٦٤ ،م٢/٤/١٩٩٩ ،جريدة األهرام
به در خواست شوهر ،ق به در خواست زن طال  

  ية النسوية الثقافةاالجتماعيئة ياله
  جمشيد جعفر پور. د ،ةيأحمدمريم : تحقيق
   .بالفارسية ،ص٢٤٨ ،ش .ه١٣٨٠ ،سفير صبح ،طهران ،ىاألولالطبعة 

ًالطالق تاريخاً وتشريعاً وواقعا   
  خاشع حقي

  .ص١٣٦ ،م١٩٩٧ = ه١٤١٧ ،دار ابن حزم ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
مةهواء متحكّأال  ،شريعة محكمة:  الطالق  

  محمد جميل غازي 
  .ص١٥٢ ،م١٩٨٦ ،مطبعة المدني ،القاهرة ،الطبعة الثانية

بحث مقارن( ية والقانونسالم الطالق في الشريعة اإل(   
   الغندورأحمد

  .م١٩٦٧ ،دار المعارف ،القاهرة
 عقم الزوج اليبرر الطالق  

  فاطمة الدسوقي
  .٩٩ص ،م٢٨/١١/١٩٩٨ ،يدة األهرامجر



٤٢٠------------------------------   

  سـرة الـسعودية المعاصـرة     ية للطالق فـي األ     العوامل المؤد :
 ة في حاالت الطالق بمحكمة الضمان واألنكحة      دراسة وثائقي 

  ) رسالة ماجستير( )ه١٤٠٤الى ١٤٠٠ :بالرياض من الفترة(
  نورة عبد اهللا علي الهزاني

 الدراسـات   -داب  يـة اآل  كل،  يةسـالم  اإل  سعود  محمد بن  جامعة الملك 
ه١٤٠٧ة االجتماعي.   
ثبات الطالقإ فرفضت المحكمة ،نت طالقأ: قال الزوج لزوجته!  

  خالد ميري
  .م١٩٩٨/ ٧/ ٧ ،األخبارجريدة 

  قـة الحاضـنة الحـق فـي مـسكن          للمطلّ:  محكمة االستئناف
ة حتى لو أقامت بمنزل والدها وقت الطالقالزوجي  

  لواحظ عبد الجواد 
  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٦ ،ألخباراجريدة 

جهاني حقوقي طالق در سيستم هاي تطبيقء مطالعه   
   يقدرت اهللا واحد. د

  .يةبالفارس ،ص٤١٩ ، ،ش .ه١٣٤٧ ،اآسي، طهران
          فرانـسه  ، ايـران  ي موجبات وآثـار طـالق در حقـوق مـدن، 

  ) رساله دكترى دانشكده حقوق (مصر ،يشورو



--------------------------------٤٢١ 

   ي صفائي صابريعبد العل. د
  .يةبالفارس ،ص١٦٨ ،ش. ه١٣٤٥ ،طهران

 ندوة الطالق   
شـوال  ٨ ،مركـز خدمـة المجتمـع والتعلـيم المـستمر          ،جامعة الكويـت  

  .ص٢٠٠ ،م١٩٨٩مايو ١٣ = ه١٤٠٩
يسالمسرة وقوانين الطالق في التاريخ اإل النساء واأل  

  ميرة االزهري سنبلأ
عثمـان مـصطفى     ،امنية محمـد رشـاد عـامر       ،آمال على مظهر  : ترجمة

  مها عبد الحكيم حسان ،مد عفيفى عبد الخالقمح، عثمان
  .م١٩٩٩ ،المجلس االعلى للثـقافة





 

  
  
  

 

 

 





 

  

ة  آهات ضحي  
   السعيد إبراهيمهشام 

  .ص٩١ ،م١٩٩٨ ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة
عدام للمغتصبة مع اإلة  االجهاض والعذري  

   أحمدعبد المعطي 
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٨ ،هرامجريدة األ

     التـي تـسقط عقوبـة       )٢٩١(  أخيراً أسدل الستار على المادة
  عدام عن المغتصب في حالة الزواجاإل

  عبد الرسول الزرقاني 
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢٣ ،هرام المسائيجريدة األ

رهاب ودموع األ اإلهاتم  
  .م١٩٩٦/ ٢ /٧ ،هاليجريدة األ

استعباد النساء   
  جون ستيوارت مل

  امام عبد الفتاح امام. د. أ: ترجمة
  .ص١٧٠ ،م١٩٩٨ ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 



٤٢٦------------------------------   

 اضطهاد المرأة على مدى التاريخ   
  . آزار شيرازييعبد الكريم ب

إعادة العذري مغتصبة  شرعي لكلّة حق   
  ماجدة محمود 

  .م١٩٩٨/ ١٢/ ٢٦ ،مجلة حواء
 شغال الـشاقّ  ها واإل اغتصابنثى و عدام لخطف األ   اإل  ة ة المؤبـد

  للخطف فقط 
   أحمدعبد المعطي 

  .م١٩٩٩/ ٤/ ٩ ،هرامجريدة األ
اإل ة وليس الزواجعدام للذئاب البشري!  

   أحمدعبد المعطى 
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١١ ،هرامجريدة األ

عدام للمغتصب حتى لو تاإل! ركبر يحذّمام األ اإلج ضحيتهزو!  
  ت السعدني عزّ

  .م١٩٩٩/ ٥/ ٨ ،هرامجريدة األ
ألف حامل٢٠همال يقتل  اإل   

  نادية صبحي
  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢٨ ،جريدة الوفد



------------------------------------٤٢٧ 

 عدامالزواج أو اإل..  بالقانون!  
  عادل حمودة 

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٤ ،هرامجريدة األ
إنثى من العقوبة حتى  بحث إلغاء إعفاء خاطف األجهاذا تزو  

  .م١٩٩٩/ ٣/ ٩ ،هرام األجريدة
      ة زواج المغتـصب     البرلمان المصري يحسم الجدل في شرعي

ته من ضحي  
  حازم محمد 
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢١ ،جريدة الحياة

   تـساؤالت عـن جـرائم الخطـف         )٢٩١( سقاط المادة إ بعد
  غتصابواال

   أحمدعبد المعطي 
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٣٠ ،هرامجريدة األ

اإلنسانتهاك لحقوق ان ،ناث التشويه الجنسي لإل   
  سهام عبد السالم 

  .م١٩٩٥ ،ةمركز البحوث والدراسات القانوني ،القاهرة
ق التنمية المتواصلة  التمييز ضد المرأة من أسباب العنف ويعو

  في المجتمع المصري



٤٢٨------------------------------   

  بثينة حسنين عمارة 
ــصراعات األ  ــة المــصرية لحــل ال ــســرية ومــؤتمر الجمعي ةاالجتماعي، 

  .٨٧ ص، م١٩٩٧يلابر ،القاهرة

غتصاب جرائم اال  
  عفاف حرب

 = ه١٤١٤ ،السيروان للطباعـة والنـشر والتوزيـع       ،دمشق ،ىاألولالطبعة  
  .ص١١١ ،م١٩٩٣

  رسـالة  ( يإسـالم  جرائم خاص عليه زنان در قانون مجازات
  ) ماجستير

  محبوب محمد نژاد
 ، كليـة الحقـوق  -منشورات جامعة الشهيد بهشتي  ،طهران ،ىاألولالطبعة  

   .بالفارسية ،ص١٥٨

جرائم العرض   
   محمد بدويأحمد. د

  .ص٢٧٧ ،قتصاديةة واإلسعد سمك للمطبوعات القانوني ،القاهرة

ظاهرة خطيرة تقتحم المجتمع المصريعنف جرائم ال !!  
  أماني سالمة 
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٦ ،جريدة الوفد



------------------------------------٤٢٩ 

دراسة مقارنة  ،غتصاب جريمة اال  
  عمر فاروق الفحل

  .م١٩٨٥ ،السنة الخامسة ،٢العدد  )سوريا( ،المحامون
جريمة الشرف في لبنان   

  القانون .. من الرجل ومن : المرأة تقـتل مرتين
  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٣ ،جريدة الحياة

مهات ة قتل األ جمعي  
  ت السعدنيعزّ

  .م١٩٩٦/ ٥/ ١٨ ،هرامجريدة األ
  ية والقـانون   سـالم ة للعرض فـي الـشريعة اإل       الحماية الجنائي

   )دراسة مقارنة( وضعيال
  عبد العزيز محسن 
  .م١٩٨٩ ،دار النهضة العربية

خشونت عليه زنان   
  يةمنظّمة الصحة العالم

   نياي فر وسعيد پارسيشهرام رفيع: ترجمة
  .ص٢٢٨ ،ش .ه١٣٨٠ ،تنديس ،طهران ،ىاألولالطبعة 

 خشونت عليه زنان   



٤٣٠------------------------------   

  ينجمه مقدس
   .سيةبالفار ،٤٦ص  ،١٢ العدد ،مجلة كتاب نقد

 العنف ضد النساء في المجتمعات  
  ليندارا نبت ،لنور مندرسون: إعداد

  .نجليزيةباإل ،ص٢١٦ ،منشورات كرزن ،لندن ،ىاألولالطبعة 
 دماء المغتصبات   

  محمود فوزي 
  .ص٢٢٢ ،م٢٠٠٠ ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة

       يسـالم اإل الركن المادي والمعنوي لجرائم العرض في الفكر 
  ) رسالة دكتوراه(

  عبد الهادي محمد زارع 
   .ه١٤٠٦ ،زهرجامعة األ

مكافأة أم ستر؟.. ة  زواج المغتصب من الضحي  
  محمد عبد اهللا 

  .م١٩٩٩/ ١/ ٢٥ ،سبوعجريدة اال
 يتعرضن لاليذاء% ٦٩و.. يضربن % ٣٥ الزوجات في مصر  

  سمر الدسوقي
  .١١٥ص  ،م١٩٩٩/ ٢/ ٢٠ ،مجلة حواء



------------------------------------٤٣١ 

 ة نفسية مقارنة لقتـل     اجتماعيدراسة   ،كولوجية فعل العنف   سي
  ) رسالة ماجستير( زواج والزوجاتاأل
   إبراهيميمان محمد محمود إ

  .م١٩٨٩ ،جامعة عين شمس
 صندوق عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة   

  سيليفيا النقادي
  .م١٩٩٦/ ٣/ ٧ ،هرامجريدة األ

زواج  ضرب األ ..ة كل بيت مصريقضي!  
  صالح الدبركي 

  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٥ ،جريدة الوفد
عقاب للنساء في شوارع العاصمة !  

  .م١٩٩٦/ ٨/ ٩ ،جريدة الوفد
  ٢٥ :حدةمم المتّ ة األ  على مسؤولي %    رضـن  من نساء العـالم تع

  غتصابلال
  داليا موريس

  .م١٩٩٧/ ٤/ ٢٣ ،هاليجريدة األ
ّلمغتصبة عادة البكارة لإم  العلماء يطالبون بوضع قانون ينظ  

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢١ ،وسطجريدة الشرق األ



٤٣٢------------------------------   

أسالك الكهرباء على أجساد النساء(  العنف! (  
  سهام العقاد 

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ١٧ ،هاليجريدة األ
 عنف ضد المرأة   

  .م١٩٩٦/ ٨/ ١٢ ،هرامجريدة األ
 العنف ضد المرأة عائق أمام التقدم   

  .م١٩٩٨فبراير ،مجلة سواسية
العنف والجنس وص نثى ة األح  

  لفتية السبع 
ــصراعات االســرية و   ــة المــصرية لحــل ال ــمــؤتمر الجمعي ةاالجتماعي، 

  .م١٩٩٧ ،٣٢ -٢٣القاهرة ابريل 
ّة  في سبيل العف-تهام طفليها قرباناً لعفّ امرأة تقد  

  عبد الجليل مصطفى البياتي
  .م١٩٤١ ،مطبعة الغري ،كربالء

سرة خاص لألممنوع ضرب الزوجات وبوليس:  في اليابان!!  
  سكينة السادات 

  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٠ ،مجلة حواء
 ال  ..المرأة والطفلللعنف ضد   

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٤ ،جريدة الشعب



------------------------------------٤٣٣ 

المغتصبات إلى  المجتمع ملزم باعادة البكارة!  
  قبال السباعي أ

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٦ ،جريدة روز اليوسف
 محكمة دولية لمحاكمة جالدي المرأة   

  جورج طرابيشي
  .م١٩٩٦/ ١/ ١٤ ،لة الحياةمج
 لمكافحة العنف ضد النساءمحكمة   

  راشدة رجب
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٣ ،هاليجريدة األ

 المرأة بين القضاء والنيابة   
  مصطفى سليم 

  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٦ ،األخبارجريدة 
 المرأة العربية وظاهرة العنف في العالم   

  فوزية رشيد 
  .م١٩٩٦/ ٧/ ٢١ ،هرامجريدة األ

في تاريخ القهر النسائياجتماعيبحث ( أة العربية وقضايا التغيير المر  (  
   خليلأحمدخليل 
  .م١٩٨٢ ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت



٤٣٤------------------------------   

أدراسات قانونية (  المرأة في الممارسات الخاطئة االضطهادةدبي(   
  ناديا غزي

  .م١٩٨١ ،منشورات االتحاد العام لنساء سورية ،دمشق
نف في السينما المصرية  المرأة والع  

  منال عثمان 
  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٠ ،مجلة حواء

نثى عدام لخاطف األ مشروع قانون بتوقيع عقوبة اإل  
  سناء مصطفى 

  .م١٩٩٩/ ٤/ ٦ ،جريدة الوفد
 من الكوشةبدالً..  المغتصبون في السجن !!  

  حنان حسن 
  .م١٩٩٩/ ١/ ٢٧ ،جريدة الجمهورية

     ـ  إي جواز    المفتي يرد على معارضيه ف ةبة للمغتـص  عادة العذري :
  المشروع المقترح ليس فيه غش ويشترط ضوابط لمنع التدليس

  محمد يونس 
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢٧ ،هرامجريدة األ

غتصاب منع العقاب في جرائم الخطف واال  
   فوزية عبد الستار.د

  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٣ ،هرامجريدة األ



------------------------------------٤٣٥ 

عراض وتطهيرها  في حماية األسالم منهج اإل  
  لحسيني مصطفى الريسا

  .٦٠ص ، ه ١٤٠٤ ،٤٨العدد  ،السنة الخامسة ،) البحرين( مجلة الهداية
 مؤتمر دولي للقضاء على العنف ضد المرأة   

  هدى المهدي 
  .م١٩٩٩/ ٣/ ٩ ،هرامجريدة األ

ّنثى  مشروع قانون تعديل عقوبة خاطف األ نص  
  سناء مصطفى 

  .م١٩٩٩/ ٤/ ٦ ،جريدة الوفد
نثى ضرورةلخاطف األعدام  واإل  

  ع . ن
  .م١٩٩٩/ ٤/ ١٨
 والرجال أيضاً ضد العنف ضد المرأة !  

  .م١٩٩٨ /٢ ،مجلة سواسية
  نثى لصالح المجتمع وحمايـة     معاقبة خاطف األ  :  وزير العدل

  المرأة 
  محمود حبيب

  .م١٩٩٩/ ٤/ ٦ ،األخبارجريدة 



٤٣٦------------------------------   

        اإلنـسان  وقاية المـرأة مـن العنـف وحقـوق : ات المـسؤولي
  اتديوالتح

  سامية حسن الساعاتي
ــصراعات االســرية و   ــة المــصرية لحــل ال ــمــؤتمر الجمعي ةاالجتماعي، 

  .م١٩٩٧ ،القاهرة ابريل
عدام بالزواج الهروب من اإل!  

  فاطمة الدسوقي 
  .م١٩٩٩/ ٣/ ٢٠ ،هرامجريدة األ

  

 أخبار النساء   
ابن قية م الجوزي  

  .ص٢٥٣ ،منشورات مكتبة التحرير
 خبار النساء أ  

  ابن منقذ 
 )م١٩٨٨ (المجلـد الثالـث والـستون      )دمشق( يةمجلة مجمع اللغة العرب   

  .٣٣٤ص  )م٤/١٩٩٠ = ه٩/١٤١٠( الجزء الثاني ،الخامس والستونالمجلد 
 خبار النساء في العقد الفريد أ  



------------------------------------٤٣٧ 

ه ابن عبد رب  
  .ص٣١٧ ،م١٩٩٠ = ه١٤١٠ ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 خبار النساء الممدوحات أ  

  . إسماعيل بن محمد بن عبد اهللا بن أحمدمحمد بن 

  

آداب معاشرت زنان   
   يصديقه دولت آباد

   .بالفارسية ،ص٣٣ ،طهران ، في المرکز النسوييةاللّجنة األدب
آداب النساء   

  الؤلف مجهول
  .ردوباأل ،الهند
آداب النساء   

  مؤلف مجهولال
  مجموعة  ضمن 

  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران
شرارخيار بالنساء األ إبتالء األ  



٤٣٨------------------------------   

   )ابن القطة(  بن نصر بن عبد المحسن السالمي المعروف بإسماعيل
  رياض مصطفى العبد اهللا : تحقيق
  .ص٣٥٩ ،م١٩٩٢ = ه١٤١٣ ،دار الجيل ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

 خانواده وتنظيم وشوهر زن أخالق   
  ياردستان صادقي أحمد
   .بالفارسية ،ص٤٣٨ ،نوين حافظ منشورات ،طهران ،الرابعة الطبعة
 زنان يگذشتگز خود أ   

  جك لندن 
  محمد جعفر محجوب . د: ترجمة
   .بالفارسية ،ص١٢٠ ،مطبعة سپهر ،ش .ه١٣٣٥ ،طهران

 ابنتي الداعية  إلى  
  زينب الغزالي الجبيلي

  .٤٨ص) م١٩٩٠/ ٨( ٦٠العدد  ،عونربالسنة الخامسة واأل ،سالممجلة لواء اإل
 زياءأفضل من أناقة األ..  أناقة السلوك  

  ناصر جويدة 
  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢٨ ،هرامجريدة األ

 وصاف النساءأ  
  مؤلف مجهولال

  .في مکتبة جامة طهران ،٧٥٠٣ضمن مجموعة برقم 



------------------------------------٤٣٩ 

؟ أين كمال المرأة   
  .الشيخ محمد حسن قبيسي

بدع وخرافات النساء   
   إبراهيممجدي السيد 

  .م١٩٩٢ ،مكتبة القرآن ،القاهرة
ديب النسوانأ ت  

  المؤلف مجهول
   .بالفارسية ،ص٧٦ ،ش .ه١٣٠٩ ،ايران
تأديب النسوان   

  مؤلف مجهولال
ات عبيد زاكانيضمن مجموعة كلي  

  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران
تحفة الجلساء بمواعظ النساء   

  مجدي فتحي السيد 
  .ص٧١ ،م١٩٩٢ = ه١٤١٢ ،دار الصحابة للتراث بطنطا ،طنطا ،ىاألولالطبعة 
 عالجه ،سبابهأ، أعراضه( خالق النساءأ تدهور (  

  عكاشة عبد المنان الطيبي
  .يسالممكتبة التراث اإل ،القاهرة



٤٤٠------------------------------   

 تنبيه الغافالت   
  ) مؤمن الموسوي( ـمحمود المعروف ب

  . ه١٣٢٢ ،طهران
جهاد العفة في مواجهة الغريب   

  حمن  عبد الرأحمد
 ،٨العـدد  ،دار المنار الجديد للنشر والتوزيـع  ،القاهرة ،مجلة المنار الجديد 

  .م١٩٩٩
جهاد المرأة حسن التبعل   

  بسام مرتضى 
 ،م١٩٩٣ = ه١٤١٤ ،االرشـاد للطباعـة والنـشر      ،بيـروت  ،ىاألولالطبعة  

  .ص٤٣
 نه زنگور چها  

  مؤلف مجهولال
   ضمن مجموعة

  .لفارسيةبا ،مخطوط في مكتبة جامعة طهران
ات الجمال الحال والمآل في سياسة رب  

  حسن أفندي عطية : ترجمة
  .م١٩١٢ ،مطبعة هندية ،القاهرة



------------------------------------٤٤١ 

الحياء   
  عادل مختار: اعداد
  .ص٤٠ ،م١٩٨٧ ،مكتبة الصحابة ،طنطا
ية سالم حياء المرأة في القرى العربية اإل  

  شارد انطون يتر. د
   إسماعيلفاروق مصطفى . د: ترجمة
  .١٣٧ص )م٤/١٩٧٦، ٥، ٦( ١العدد  ،الجزء السابع ،) الكويت (فكرعالم ال
خلق حواء   

  .المولى عبد الغفار الگيالني
خلق المرأة والمقابلة بين طبائعها وطبائع الرجل   

  هنري ماريون
  اميل زيدان : ترجمة

   .بالفرنسية ،ص١٢٢، ه ١٤٠٢ ،دار الرائد العربي ، لبنان-بيروت ،الطبعة الثانية
 وصية من وصايا الرسول٥٠ للنساء   

   إبراهيممجدي السيد 
  .ص٢٨٨ ،م١٩٨٨ ،مكتبة القرآن ،القاهرة

في نصائح للنسوان خير النساء    
   البهاونگري يالمولوي غالم عل

   .كجراتيةبال



٤٤٢------------------------------   

در بيان تأديب زنان   
  مؤلف مجهولال

  ضمن مجموعة 
  .بالفارسية ،مخطوط في مكتبة جامعة طهران

ء دهاء النسا  
  .محمد نجيب المستكاوي

ييام آورپ زن و   
  مرتضى فهيم كرماني

 ،ش .ه١٣٧٤ ،يةسـالم مؤسـسة نـشر الثــقافة اإل       ،طهـران  ،الطبعة الثانية 
  .ص٢٨

 دختران وزنانبه  ’کرمأمبر ياپ سفارشات  
  السيد الجميلي. د

  سيد مهدي شمس الدين : ترجمة
ــم ،الطبعــة الخامــسة  ،ص١١٢ ،ش .ه١٣٧٦ ،منــشورات دار الفكــر ،ق

   .بالفارسية

نبياء سلوك المرأة في مجتمع األ  
   الجبالي أحمد

  .ص٢٠٨ ،م١٩٨٦ ،المركز العربي الحديث، القاهرة



------------------------------------٤٤٣ 

سلوك وسيرت زن   
  مؤلف مجهول ال

  ضمن مجموعة 
   .بالفارسية ،مخطوط في المكتبة المرعشية

خت الملتزمة صفات األ  
  محمد بن حسين يعقوب

  .م١٩٩٦ ،خرةاآلمكتبة سوق  ، مصر-الجيزة 
الصفات المطلوبة في البنت والزوجة   

  عكاشة عبد المنان الطيبي
   .دار الفضيلة

العاصفة قادمة   
  نور الهدى سعد 

  .م١٩٩٦/ ٢/ ٢٣ ،جريدة الشعب
ّساء العشر المخوفات للن  

  مجدي فتحي السيد 
  .م١٩٩٤ ،دار المنارات للنشر والتوزيع ،المنصورة

عظة النساء   
  افندي علي فكري 

  .ص١٤٠ ،م١٩٠٥ ،مطبعة الواعظ



٤٤٤------------------------------   

 العفة   
  مجدي فتحي السيد 

  .م١٩٩٧ ،دار الصحابة للتراث ،طنطا
يا أختاهي عود   

   الجنديأحمدأبو مريم يحيى بن زكريا بن 
  .ص١٠٤ ،م١٩٩٦ = ه١٤١٧ ،مكتبة االيمان ،المنصورة ،ىاألولالطبعة 

عيوب النساء   
  مجدي فتحي السيد 

  .م١٩٩٥ ، للتراثدار الصحابة ،طنطا
ّصيانة النساء غيرة النساء محل   

  محمد عارف
  .دابمطبعة اآل ،القاهرة

فتنة النساء   
  السيد الجميلي. د

  .ص١١٢ ،م١٩٩٦ ،دار البحار ،بيروت
 اجتماعيخالقي أ درس - فضيلة الفتاة  

  بولس بيداري
  .ص٣٢ ،م١٩٥٦ ،مطبعة الرافدين ،سوريا



------------------------------------٤٤٥ 

في فضائل الصالحات   
  هولالمؤلف مج

  ) الفصل العاشر( كتاب أخالق مذهبي: في
   . جامعة طهرانمكتبة في مخطوط

في نعت النساء   
  مؤلف مجهولال

  خالق أكتاب در : في
  .يةبالفارس ،مخطوط في مكتبة جامعة طهران

القابضة على دينها   
  مجدي فتحي السيد 

  .م١٩٩٥ ،دار الصحابة للتراث ،طنطا
تهن  كبائر النساء وصغائرهن وهفوا  

   محمد الجملإبراهيم
  .ص١٠٣ ،دار البشير ،القاهرة

 كتاب أدب النساء الموسوم بكتاب الغاية والنهاية   
  عبد الملك بن حبيب األندلسي

  عبد المجيد تركي : تحقيق
  .ص٥٣٠، ه ١٤١٢ ،دار الغرب ،بيروت ،ىاألولالطبعة 



٤٤٦------------------------------   

  در محفل بانوانگفتگو  
  سيد محمد باقر بني سعيد 

   .بالفارسية ،ص٧١ ،ش .ه١٣٤٦ ،طهران
 وصية من وصايا الرسول١٥٠ للنساء   

   الجمل إبراهيم
  .ص١١ ،دار النصر للطباعة ،القاهرة

محاسن النساء   
   بن هشام أحمدابن 

  . ه١٣٤٢ ،القاهرة
 ى في سياسة النساءاألول المحاضرة  

  علي الجندي
  .مطبعة السعادة ،القاهرة

 قروضكثر التزاماً بسداد الأ المرأة  
  .م١٩٩٧/ ٧/ ٤ ،جريدة الوفد

المرأة بين طهارة الباطن والظاهر   
  عبلة محمد الكحالوي

  .م١٩٩٦ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة
المرأة ريحانة اذا صلحت   



------------------------------------٤٤٧ 

  غسان بن عبد العزيز القين
  .م١٩٩٠ ،دار القين للنشر والتوزيع ،جدة
 المرأة الصالحة   

  .ص١٢١ ،م١٩٦٦ ،بغداد ،اسكندر معروف
ة في أعين الرجال المرأة المثالي  

  محمد عثمان الخشت. د
  .ص٩٦ ،مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير ،القاهرة

المرحة تكسب !  
  جيهان مصطفى 

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢٧ ،هرامجريدة األ
خرة  مرشد أخوات اآل  

  بديع الزمان سعيد النورسي
  احسان قاسم الصالحي : ترجمة
  .ص١٣٨ ، سوزلرشركة
مطلوب كلمة واحدة حلوة يا سيدتي   

  مي شاهين 
  .م١٩٩٨/ ٥/ ١٠ ،األخبارجريدة 

خت المسلمة في واحة األ مع األات خالق والسلوكي  



٤٤٨------------------------------   

  علي متولي علي
  .م١٩٩١ ،يةسالمدار الطباعة والنشر اإل ،القاهرة

مكانك تحمدي   
   محمد جمالأحمد

 ،م١٩٧٦ ،ة الملـك عبـد العزيـز      منـشورات جامعـ    ،مكـة  ،الطبعة الثانيـة  
  .ص٢٥٥
مكائد النساء   

  .طانيوس عبده
 من سمات المرأة الصالحة   

  سامية عبد اللطيف الشرقاوي
  .٧٤ص )م١٩٨٤/ ٣( = )ه١٤٠٤/ ٦( ٤٢العدد  ،السنة الرابعة ،مةمجلة األ

 قانتات مناقب   
   مجهول لمؤلفا

   )الفصل العاشر( كتاب أخالق مذهبي:في
  . بالفارسية ، جامعة طهرانتبةمكفي  ،مخطوط

المنجيات والملكات للنساء   
  مجدي فتحي السيد 

  .م١٩٩١ ،دار الصحابة للتراث والنشر والتحقيق والتوزيع ،القاهرة



------------------------------------٤٤٩ 

مواعظ النسوان   
  سد اهللا بن المولى علي محمد الجورتاني االصفهانيأالمولى 

   .بالفارسية
 نساء من أهل النار   

  عبد المعز خطاب 
  .ص٥٦ ،الدار الذهبية للطبع والنشر والتوزيع ،قاهرةال
 نصيحة في عدم اليأس وحسن العشرة   

  .١١٢ص  ،٤٠العدد ،يةسالممجلة البحوث اإل
نصيحة النساء   

الشيخ أبو عبد اهللا مصطفى محمد فاضل بن ماء مـين الملقـب بالـشيخ       
  ماء العينين 

  .٢٤مع كتاب الصالت في فضائل بعض الصلوات رقم 
 هاى آلوده به او گاه اك زن ونپاه گن  

   ي صبور اردوباأحمد. د
  .يةبالفارس ،مؤسسة منشورات اميركبير

المرأة المسلمة  إلى ’ وصايا رسول اهللا  
   يالسيد الجميل

  .ص٢٩٣ ،م١٩٨٥ ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت
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ناث وظائف اإل  
  مصطفى خلقي: ترجمة
  . ه١٢٩٨ ،دمشق
 وا أختاه  

  ة حجاجمحمد بن طلح
  .م١٩٩٠ ،دار الصحابة للتراث ،طنطا
االحتشام يكسب أحياناً  هل انتهى عصر العرى؟  

  سالي زاهر
  .م١٩٩٨/ ١/ ١٩ ،مجلة روز اليوسف

  

أزياء المرأة العربية في التاريخ   
  صالح مهدي العزاوي
  .٢١ص  ،م١٩٧٥ ،١٢العدد  ،مجلة التراث الشعبي

 يز كهن ترين زمان تا آغـاز شاهنـشاه        أ وشاك زنان ايران  پ 
   يهلوپ

  جليل ضياء پور
   .بالفارسية ،ص٢٢١ ،وزارة الثـقافة والفن ،ش .ه١٣٤٧ ،طهران
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    مالحظات حـول الـزي     : مس واليوم  التبعية الحضارية بين األ
  واللباس

  شهاب الدين الحسيني
/ ٣( = )ه١٤٠٥/ ٦( ٢٦العـدد   ،الـسنة الثالثـة    ،يةسـالم مجلة الطليعـة اإل   

  .٥٢ص  ،) م١٩٨٥
       دراسـة ميدانيـة   (  التراث التقليدي لمالبس النساء في نجـد( 

  ) رسالة ماجستير(
  ليلى صالح سليمان البسام 

 االقتــصاد - التربيــة للبنــات بالريــاض-الرئاســة العامــة لتعلــيم البنــات 
  . ه١٤٠٣ ،المنزلي
ن والحلي عند المرأة في العصر العباسي التزي  

  زكية عمر العلى 
  .ص٢٤٠ ،م١٩٧٦ ،دار الحرية للطباعة ،بغداد
 تفصيل زي المرأة المسلمة   

  جليلة القطفاني
  .م١٩٨٧ ،جنبيةمؤسسة الثـقافة األ ،القاهرة

 الحلي والثياب   
  .القاضي نعمان المصري
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حول الزي ل والتجم  
  محمد رضا السيستاني 

  . ه١٤٢٢نشر 
زياء دراسات في المرأة واأل  

  علية عابدين 
  .ص٢٨٣ ،م١٩٦٧ ،نجلو المصريةمكتبة األ ،القاهرة

              دراسة مـشكالت تعـديل الجونلـة البـسيطة لـتالئم المـرأة 
  ) رسالة ماجستير( السعودية

  خديجة سعيد نادر
 االقتـصاد  -مة التربية للبنات بمكة المكر-الرئاسة العامة لتعليم البنات     

  . ه١٤٠٨المنزلي 
صيل دليل المرأة المسلمة في فن التف  

  عنايات الجنزوري
  مكتبة الساعي ،الرياض
  .ص٨٠ ،م١٩٨٧يداع إ ،مكتبة القرآن ، القاهرة

    زيـاء المحتـشمة فـي     منع ارتداء األ  :  ردود فعل عنيفة لقضية
  اندونيسيا

 = )ه١٢/١٤٠٦( ١٢العـدد    ،الـسنة الحاديـة عـشر      ،سـالم مجلة منـار اإل   
  .٩٩ص  )م٦/٨/١٩٨٦(
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لزينة مينة في اللباس وا الرسالة األ  
  درويش مصطفى حسن 

  .ص١١٢ ،دار االعتصام ،مصر
بين االبتذال واالحتشام  الزي   

  على المودوديبو األأ
   .يسالمدار المختار اإل ،القاهرة

 زي المرأة وأثره في المجتمع   
  محسن عبد الحميد . د

  .الشركة المتحدة للتوزيع ،بيروت
 زينة المرأة   

  ي الفرماويعبد الح. د
قافة والعلوم ،طنطا ،ىاألول الطبعة   .ص١٢٧ ،م١٩٩٩ = ه١٤١٩ ،دار البشير للـث
 الطب والشرعينة المرأة بينز   

   المسنديزمحمد بن عبد العز
   .ه ١٤١٦ ،المؤلف ،ضياالر ،ىاألولالطبة 
رسالة ماجستير (زياء وأهميته في اختيار مالبس النساء فن تصميم األ (  

  نجاة محمد سالم با وزير
  .ه١٤٠٤ االقتصاد المنزلي - التربية للبنات بجدة-ة العامة لتعليم البناتالرئاس
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مروز إ تا ي لباس زنان ايران از سده سيزدهم هجر  
  يحيى ذكاء 

  .يةبالفارس ،ص٤٤ ،ش .ه١٣٣٧ ،طهران
أ : لباس المرأةأة وبعاد حضارية خالقي  

  زهير بيطار
  .٧٩ص  )م١٩٨٠/ ١٢( = )ه١٤٠١/ ٢( ١ العدد ،مجلة الغدير

مجر المرأة د رأي زي   
  صالح منتصر

  .م١٩٩٦/ ٦/ ٢٥ ،هرامجريدة األ
 رسالة ماجستير(  لباسها وزينتها- المرأة العباسية (  

  عفاف محمد عبد الباقي
  .م١٩٥٤، داب كلية اآل-جامعة بيروت، بيروت

ناقة الت اإل مكم  
  رونيال بيييرجاب

  .ص٤٠ ،م١٩٨٦ ،مريخ للنشردار ال ،الرياض ،مؤسسة الديار ،ميالنو
مالبس النساء في العصر العباسي   

  صالح حسين العبيدي
  .٩٨ص  )م١٩٨٠/ ٢( ٦العدد  ،السنة الخامسة ،مجلة آفاق عربية
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 الموضة   
  الزهراء فاطمة بنت عبد اهللا 

 ، دار ابــن حــزم-بيــروت ،يةســالم المكتبــة اإل-عمــان ،الطبعــة الثانيــة
  .ص١٧٦ ،م١٩٩٨ = ه١٤١٩
ي هخامنشءز دورهأيران قبل إ لباس وتزيينات زنان در  وضع   

   ي بيانءملكزاده
  .يةبالفارس ،٤٩ص  ،ش .ه١٣٤٩ ،٢٤العدد  ،تالش
ّهل يعرقل الل م العلم؟باس المحتشم تقد  

  ليلى الطرابلسي
  .٧٤ص  )م١٩٨٢/ ١٢( ٢٧العدد  ،مةمجلة األ

  

ة العربية ببليوجرافية انتقائية حول المرأ  
  ونفرد هولمز

   حسين أحمدسعد : ترجمة
  .م١٩٨٣ ،مانة العامةاأل ،تونس
رسالة دبلوم علم ( فة بالكتب العربية عن المرأة ببليوغرافيا معر

  ) المكتبات
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  سميرة محمد علي 
  .ص٩٤ ،م١٩٧٧، جامعة بغداد ،بغداد
         ي حـول  سـالم  الجزء السادس من کتاب مـصادر النظـام اإل 

  ) سالمسرة في اإلالمرأة واأل(
  عبد الجبار الرفاعي

 ،يةسـالم قم منشورات مرکز األبحـاث والدراسـات اإل        ،ىاألولالطبعة  
  .ص٤٥٦ ،ش.ه ١٣٧٥  =١٤١٧
سالمسرة في اإل دليل الباحث في المرأة واأل  

  عبد الجبار الرفاعي
ــة المــسلم المعاصــر  ــة عــشر  ،مجل ــسنة الثالث ــدد  ،ال / ٩-٧( ٥٢ ،٥١الع

ــدد ٣٨٣ص  )م١٩٨٨/ ٥-٣( = )ه١٤٠٨ ص  )م١٩٨٩( = )ه١٤٠٩( ٥٣ والعـ
 ،٢١٥ص  )م١٩٨٩/ ٢-١-١٩٨٨/ ١٢( = )ه١٤٠٩/ ٦-٤( ٥٤العــــــدد  ،٢١٧

ص  )م١٩٩٠/ ٣-١( = )ه٩/١٤١٠-٧( ٥٦ ،٥٥العــدد  ،والــسنة الرابعــة عــشر 
  .٢٢٥ص  )م١٩٩٠/ ١٠-٧( = )ه١٤١١/ ٣-١( ٥٧ والعدد ٢٥١
دليل المراجع عن وضع النساء   

  .م١٩٨٣ ،ونسكواصدار مؤسسة الي
زن در آئينة آمار   

   يمرضيه صديق
من شهر دي    ،٢٩ -١٧ ،يسالم مكانة المرأة في النظام اإل     نيابمعرض  

   .بالفارسية ،ش .ه١٣٦٩
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د للوثائق حول المرأة  الفهرس الموح  
  سهيلة عبد الحسن ملك

 ،عـالم حـول المـرأة     مركز البحوث والدراسات والتوثيـق واإل      ،تونس
  .م١٩٩٦
زنء كتب ومقاالت دربارهيست موضوع فهر   

  الثقافـة  قـسم ،  عـالم االدارة العامة للنشر واإل    ،يسالمرشاد اإل وزارة اإل 
  .مجلدان ،النسوي
شهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  قاموس تراجم أل

  والمستشرقين
  .خير الدين الزرگلي

 قائمة ببليوجرافية بالكتب التي تتناول موضوع المرأة   
  بو الفتح حامد عودةأ

المركـــز التجريبـــي للتـــدريب علـــى تقـــويم المـــشروعات  ،القـــاهرة
ص٣٢ ،م١٩٧٦ ،ةاالجتماعي.  
          قائمة ببليوغرافية بالدوريات الصادرة في الوطن العربي عـن 

  المرأة 
  حامد الشافعي دياب

  .٤٤٨ص )م١٩٨١/ ١١( = )ه١٤٠٢/ ١( ٣العدد  ،السنة الثانية ،عالم الكتب
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الدوريات الصادرة عن المرأة في الوطن العربي قائمة ب  
  سعيد جمعة 

ــب   ــالم الكت ــة ع ــة  ،مجل ــسنة الثاني  /١، ٢( = )ه١٤٠٢ /٤( ٤العــدد ،ال
  .٨٠٨ص  )م١٩٨٢
كتابنامه زن   

   زهرا چهره خندالتعاون مع فر بيصديقه سلطان
ــة  ــالطبع ــران ،ىاألول ــة  ،طه ــان للطباع ــسة افتخاري  ،ش .ه١٣٥٩ ،مؤس

  .بالفارسية  ،ص١٢٠
           كشاف موضوعات المرأة في جريدة الثورة العراقية من عـام 

  م١٩٨٢ -١٩٥٨
  .م١٩٨٣ ،االتحاد العام لنساء العراق ،بغداد
المجالت النسائية وصورها   

  .١٣٧ص  ،١٩العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل
 ببليوغرافيا - المرأة   

   يفائق فضول
  .م١٩٨٥ ،د العام لنساء العراقاالتحا ،المكتبة المركزية ،جامعة بغداد ،بغداد
ليوجرافية ب المرأة العربية في الدرسات الب  

  قادر  باأحمدبو بكر أ
  .٢ص ،م١٩٨٢/ ٤ = ه١٤٠٢/ ٧ ،١العدد  ،السنة الثالثة ،مجلة عالم الكتب
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سالم المرأة في عالمي العرب واإل   
  عمر رضا كحالة 

  .ص٦٦٤ ،جزءان ،م١٩٧٨ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت
قائمة ببليوغرافية -أة  المر   

  محمد حمد النصر 
  .ص٤٩ ،م١٩٧٥ ،دار الكتب القطرية ،الدوحة

 عالم النساءأ معجم  
  المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي  - الغرب
  .ص٣٢ ،م١٩٧٠ ،منشورات جامعة الدول العربية ، القاهرة

 معجم نساء فارسات   
  االستاذ نضال نصر اهللا : اعداد

  .ص١٧٦ ،دار الراتب الجامعية ، لبنان-يروت ب

  

بل ايقاظ ذوي األاب في ذمج وكشف النقاب التبر  
  عبد الواسع بن يحيى الواسطي

  .م١٩٣٤ ،مطبعة الفيحاء ،دمشق
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ج  التبر  
  صدر الدين الشهرستاني

  . ه١٣٧٦ ،كربالء
ج  التبر  

  حرم الدكتور محمد رضا 
  .ص٧٢ ،م١٩٥٨ ،المطبعة التعاونية ،دمشق
ج  التبر  

  نعمة سعادة اهللا 
  .ص٧٩ ،م١٩٦٣ ،مكتبة انصار السنة المحمدية ،القاهرة

ج التبر  
  نعمة صدقي

  .٩٥ص  ،م١٩٧٦ ،مطبعة الشحمي ،تونس
رسالة تعالج تبرج النساء في العصر الحديث( ج التبر (  

  نعمة محمد رضا 
  .ص٨٠ ،م١٩٦٢ ،مطبعة القضاء ،النجف ،الطبعة الخامسة

ج البدويات تبر  
  عبد العزيز بن باز
  .١١١ص  ،٣١العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل
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ج واالحتساب عليه  التبر  
  عبيد بن عبد العزيز بن عبيد السلمي

ــالطبعــة   ،م١٩٨٧ = ه١٤٠٧ ، عــالم الكتــب-مكتبــة الحــرمين ،ىاألول
  .ص١٧٢
ج وباء التبر  

  بو السعود أ إبراهيم
  .١٠٤ص ، ه ١٤٠٨/ ٨ ،٨العدد  ،السنة الثالثة عشر ،سالممجلة منار اإل

ة ج والحجاب في ضوء الكتاب والسنّ التبر  
  لمعي  األأحمدزهرة 

  . ه١٤٠٣، بها االدبيأنادي  ،السعودية -بها أ 
ج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله التبر  

  عبد العزيز ابن باز
  .م١٩٨٠ = ه١٤٠٠ ،مكتبة السالم ،القاهرة

مانة في مضار اإل تبليغ األج والكهانة سراف والتبر  
  .عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني

جات  تنبيه الغافالت من النساء المتبر  
  محمد خالد العمادي الطرابلسي 

   .ص١٤ ،م١٩٥٦ ،مصطفى البابي الحلبي ،القاهرة
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ج حول ظاهرة التبر  
  سعيد سراج الدين 

  .م١٩٩١ ،رشادمطبعة اإل ،القاهرة
جة الزوجة المتبر  

  .١٥٧ص  ،١٩العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل
ج والسفورى الصارم المشهور علأهل التبر   

  رييجحمود عبداهللا التو
 يرن للنـشر والنـسخ والتــصو  يـا دارالعل ،ةيـد  بر-يمالقـص  ،يـة الطبعـة الثان 

  .ص٢٨٥ ،ه ١٤٠٩ ،يدوالتجل
جات  المتبر  

   الزهراء فاطمة بنت عبد اهللا
 ، دار ابـن حـزم  -ية سـالم المكتبـة اإل  ، بيـروت  -عمـان    ،الطبعة الرابعة 

  .ص٢٠٨ ،م١٩٩٨ = ه١٤١٩
 جة وأثرها السةيالمرأة المتبرئ في األم  

  ييدعبداهللا التل
  .ص١٦٠ ،ه  ١٤١١ ،دارابن حزم ،وتيرب ،يةالطبعة الثان

؟ج يا ابنتي لماذا هذا التبر  
  كاظم الحلقي

  .ص١٦ ،الحديثةمطبعة الغري  ،النجف
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ماء الشواعر اإل  
  أبو الفرج االصفهاني

  جليل العطية . د: تحقيق
  .ص٢٧١ ،م١٩٨٤ = ه١٤٠٤ ،دار النضال ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

 الجواري  
  جبور عبد النور

  .ص١٢٤ ،م١٩٦٧ ،دار المعارف ،القاهرة، ثانيةالطبعة ال
ات  الجواري المغني  

   العمروسيفايد
  .ص٢٧٢ ،م١٩٤٧ ،دار المعارف ،القاهرة

   ـ رسـالة   (مـوي ثـرهن فـي الـشعر األ      أات و  الجواري المغني
  ) ماجستير

  مصطفى حسين محمد عناية 
  .ص٢٢٣ ،م١٩٧٤، دابكلية اآل ،جامعة القاهرة ،القاهرة

الجواري والحظايا   
  جمال بدران 

  .م١٩٩٣ ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة
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 ندية ومنـازل القينـين فـي       أاري والقيان وظاهرة انتشار      الجو
  ي سالمالمجتمع العربي اإل

  سليمان حريتاني
  .م١٩٩٧ ،دار الحصاد ،دمشق
د في زمان هارون حديث الجارية تود  

  ضمن مجموعة 
  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران

 حكايات الجواري في قصور الخالفة   
  بو العنين أسعيد 

  .م١٩٩٨ ،بار اليومدار اخ ،القاهرة
القيان والغناء في العصر الجاهلي   

  سد ناصر الدين األ
  .م١٩٦٩ ،دار المعارف ،القاهرة

ّس الجواري في الحسان من الجواري الكن  
   بن محمد الحجازي الخزرجيأحمدشهاب الدين 

   رحاب خضر عكاوي.د: تحقيق
 ،م١٩٩٨ = ه١٤١٨ ،دار الحـــرف العربـــي ،بيـــروت ،ىاألولـــالطبعـــة 

  .ص١٤٤



------------------------------------٤٦٥ 

 خبار الجواريأ المستظرف من  
  جالل الدين السيوطي

  صالح الدين المنجد. د: تحقيق
  .ص٨٠ ،م١٩٧٦ ،دار الكتاب الجديد، بيروت ،الطبعة الثانية

 مفاخرة الجواري والغلمان   
   شارل بال :تحقيق وتعليق

  .م١٩٥٧ ،دار المكشوف ،بيروت

  

ة في الصحيحين  أحاديث المرأ  
  محمد رشيد العويد 

 ،م١٩٩٨ = ه١٤١٩ ،دار الوطن للنشر والتوزيع ،الرياض ،ىاألولالطبعة 
  .ص٦٩
ة  جزء بيبي بنت عبد الصمد الهرثمي  

  بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية 
  عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي: تحقيق

، ه ١٤٠٦ ،يمســالدار الخلفــاء للكتــاب اإل ،الكويــت ،ىاألولــالطبعــة 
  .ص١٠٠



٤٦٦------------------------------   

جهود المرأة في رواية الحديث   
  صالح يوسف معتوق. د

ــة  ــالطبع ــروت ،ىاألول ــشائر اإل ،بي ــالمدار الب  ،م١٩٩٧ = ه١٤١٨ ،يةس
  .ص٣٧٦
 ى األول دور المرأة في خدمة الحديث في القرون الثالثة  

  آمال قرداش بنت الحسين 
 = ه١٤٢٠ ،يةسالماإلوقاف والشؤون وزارة األ ،الدوحه ،ىاألولالطبعة 

  .ص٢٠٣ ،م١٩٩٩
 من النساء’   النبيعن من روى ذكر  

  ) الشيخ الصدوق( القميمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
حديثي زنان دانشمند وراو   

   يردستانأ ي صادقأحمد
   .بالفارسية ،ص٤٠٨ ،ش .ه١٣٧٥ ،مركز انتشارات ،قم ،ىاألولالطبعة 

     ات األنصاريات فيبـن حنبـل    أحمـد مسند اإلمام   الصحابي  
  ) رسالة ماجستير(

  مريم ياسين محمد فطاني
ــات  ــات بالريــاض الدراســات  -الرئاســة العامــة لتعلــيم البن  التربيــة للبن

   . ه١٤٠٥ية سالماإل
الطبقة السادسة  إلى ىاألولثات من الطبقة  طبقات النساء المحد  



------------------------------------٤٦٧ 

  عبد العزيز سيد االهل
  .ص٢٠٧ ،م١٩٨١ ،هراممطابع األ ،القاهرة

كتاب من روى من نساء آل أبي طالب   
   .بو الحسن علي بن محمد بن جعفر الحداد العسكري ابن عنبسةأ
 سماء نقلة الحديث من الرجال والنساءأ المتشابه في  

  .بو الوليد عبد اهللا بن محمد بن يوسف بن نصر القرطبى بن الفرضيأ
المرأة المسلمة ودورها في نشر الحديث   

ــة  ــسنة الرابعــة والعــشرون  ،ليقــينامجل  )ه٣/١٣٩٦( ٢٢ ،٢١العــدد  ،ال
  .١١١ص  )ه٤/١٣٩٦ (٢٣والعدد  ،١٠٧ص
رسالة ماجستير( ثرها في رواية الحديثأ المرأة و (  

  رجاء مصطفى أبو زيد
  .م١٩٧٨،  كلية أصول الدين-زهرجامعة األ

مسانيد أمهات المؤمنين رضي اهللا عنهن   
  السيوطي

  ث الندويمحمد غو. د: تحقيق
  .ص١٤٦، ه ١٤٠٣ ،ةالدار السلفي ،بمبي ،ىاألولالطبعة 

ة  مسند أمة اهللا مريم بنت عبد الرحمن الحنبلي  
ة أمة اهللا مريم بنت عبد الرحمن الحنبلي  



٤٦٨------------------------------   

   إبراهيممجدي السيد : تحقيق
  .ص٨٠ ،مكتبة القرآن ،القاهرة

مسند فاطمة بنت الحسين ÷  
  ناصر حسين بن حامد حسين 

  .ابورى اللكهنويالنيس
مسند نساء الصحابة من جمع الجوامع   

  السيوطي جالل الدين
  خالد عبد الفتاح شبل ابو سليمان : تحقيق
قافية ،بيروت ،ىاألولالطبعة    .ص١٩٠ ،م١٩٩٧ = ه١٤١٧ ،مؤسسة الكتب الـث
 ل أبي طالبآ من روى من نساء  

  .) ابن ريدويه( ريأبو الحسن علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة الحداد العسك
 يخبار شيعه وسنّأخبار الفريقين يا زن در أ النساء في  

  السيد محمود بن السيد مهدي الموسوي الده سرخي االصفهاني 
   .بالفارسية ،ص٢٠٦، ه ١٤١٦، المؤلف ،قم ،ىاألولالطبعة 

  

ة النفسية للمرأة غداً افتتاح المؤتمر العلمي للصح  



------------------------------------٤٦٩ 

  بو زيدأالة ه
  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٩ ،هرامجريدة األ

  المـؤتمر النـسائي العـالمي المنعقـد فـي           إلـى    م بحث مقد
  حول المرأة . كوبنهاجن

  مليحة جواد 
  .م١٩٥٤ ،طبع رونيو ،بغداد
 البدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للمرأة بالمنوفية   

  محمد عبد الحليم 
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٩ ،هرامجريدة األ

لبدء في تنفيذ توصيات المؤتمر القومي الثالث للمرأة  ا  
  هناء جوهر

  .م١٩٩٨/ ٢/ ٢٤ ،األخبارجريدة 
 ينم بـه سـم    ياپ ـ ار بر ـ  يرس اه گن وشخـصيت زن از ديـد    أ ش

  حضرت امام
    اي خامنهيسيد عل اهللا يةآ

   .بالفارسية ،١٦٥ ،١٦٤العدد  ،مجلة شاهد بانوان ،طهران
     بـارك مـؤتمر لمناقـشة قـضايا       تحت رعاية السيدة سوزان م

  المرأة العاملة 
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٤ ،األخبارجريدة 
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ّين للمرأة  تحذير وبيان عن مؤتمر بك  
  عبد العزيز بن باز
  .٣٣٥ص  ،٤٥العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

 ترتيبات مؤتمر المرأة العاملة يبحثها االتحاد العام للنقابات   
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٣ ،هرامجريدة األ

           التقرير الختامي للمؤتمر العام الثالث التحاد نـساء الـسودان 
  ١٩٧٦/ ٤/ ٢٦ -٢٠في الفترة من 

ــي    ــتراكي العرب ــاد االش ــسودان-االتح ــسوداني  ،  ال ــساء ال ــاد الن  ،اتح
  .ص٤٤٦ ،م١٩٧٦
  ّحـدة  ي حول أعمال المؤتمر العالمي لعقد االمم المتّ        تقرير فن

  للمرأة 
  .م١٩٨٠ ،كوبنهاگن الدانمارك

 قرير لجنة المرأة واتحاد النساء السوداني للمـؤتمر القـومي           ت
  الثاني لالتحاد االشتراكي السوداني 

  .ص٢١٦ ،م١٩٧٧ ،مطبعة دنيا ،الخرطوم ،االتحاد العام النسائي السوداني
يجيات النهوض بالمرأة ت تفتتح مؤتمر استراي التالو  

  ميرفت التالوى
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٣ ،جريدة الجمهورية



------------------------------------٤٧١ 

عة المنوفية تدرس توصيات مؤتمر المرأة  جام!  
  سوسن الجيار

  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٣ ،مجلة روز اليوسف
في مؤتمر دولي لتعليم الفتيات في واشنطن ..  جهود سوزان مبارك  

  منى العزب
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٧ ،خبار اليومأجريدة 

           دعوة السيدة سوزان مبارك للمشاركة في مؤتمر دولي حول 
  تعليم البنات 

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٩ ،هرامة األجريد
            دعوة وفود عربية للمـشاركة فـي المـؤتمر القـومي للمـرأة 

  المصرية 
  ماجدة مهنا 

  .م١٩٩٧/ ١١/ ١٢ ،هرامجريدة األ
 حالم بنات بحريأ سبع محافظات تناقشها  

  سمر الدسوقي 
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢٤ ،مجلة حواء

        يـودلهي  دولة فـي ن   ١٣٥ سرور يفتتح اليوم مؤتمر المرأة بمشاركة
  ضرورة استراتيجية  .. ١٥تفعيل دور مجموعتي عدم االنحياز وال 
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  فتحي سرور. د
  .م١٩٩٧/ ٢/ ٢٤ ،جريدة الجمهورية

مية للمؤتمر القومي للمرأة اليوم سوزان مبارك ترأس الجلسة الختا  
  هناء جوهر

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٦ ،األخبارجريدة 
    ـ عن تنمية المرأة ا   اً   سوزان مبارك تشهد مؤتمر ة بـشبين   لريفي

  الكوم
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢١ ،هرامجريدة األ

               سوزان مبارك تفتتح غـداً مـؤتمر دور المـرأة فـي االنتـاج 
  الزراعي

  فايقة عبده 
  .م١٩٩٧/ ٩/ ١٤ ،هرامجريدة األ

 سوزان مبارك تفتتح المؤتمر القومي الثاني للمرأة المصرية اليوم   
  .م١٩٩٦/ ٤/ ٢٠ ،جريدة الحياة

أكتوبر٢٥في  )المرأة العاملة(  تفتتح مؤتمر سوزان مبارك   
  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢٢ ،هرامجريدة األ

 سوزان مبارك تفتتح اليوم مؤتمر المرأة العاملة   
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٥ ،األخبارجريدة 



------------------------------------٤٧٣ 

ة المرأة بالريف تناقشها لجنة بالمؤتمر القومي  صح  
  ماجدة مهنا 

  .م١٩٩٨/ ٧/ ٢٩ ،هرامجريدة األ
 ة سوهاج ألول مرة في المؤتمر الثقافي العالميمشاركة محافظ  

  .م٢٠/١١/١٩٩٦ ،جريدة األهالي
 ّدارةرة في دور المرأة في اإل العوامل المؤث )إلى مةدراسة مقد 

داريـة   حول دور المرأة في الثـورة اإل       األولالمؤتمر العلمي   
  ) ١٩٧٧مايس ٢٢ -٢١للفترة من 

  .ص٤٠ ،م١٩٧٨ ، بغداد-االتحاد العام لنساء العراق 
المؤتمر العام الثالث إلى  في الطريق  

  عماد فؤاد 
  .م١٩٩٦/ ٧/ ١٠ ،هاليجريدة األ

في مؤتمر قم د سكن المستقبلة اسطنبول المرأة تحد  
  هالة السيد 
  .م١٩٩٦/ ٦/ ٧ ،هرامجريدة األ

احتجاج نسائي ضد التمييز العنصري: في مؤتمر المكتبيين   
  عبده فضل 

  .م١٩٩٧/ ٧/ ٩ ،هاليجريدة األ



٤٧٤------------------------------   

 قراءة في أوراق المؤتمر القومي للمرأة العاملة   
  .م١٩٩٨/ ١١/ ١ ،جريدة الوفد

ّامة مرتضى المطهري  قضايا المرأة في فكر العل  
  حسن عباس نصر اهللا . د

امـة مرتـضى المطهـري فيمـا        المؤتمر الـدولي لدراسـة افكـار العلّ       : في
  ق بقضايا المرأة يتعلّ

ــشارية ال ،دمــشق ـــقافيالمست ــة اإلث ــةية اإلســالمة للجمهوري  -٢١ ،يراني
  .١٤٩كتاب المؤتمر ص  ،١٩٩١آيار ٧ -٥ = ه١٤١١شوال ٢٣
يواقع فعل إلى  لجنة فنية لتحويل توصيات مؤتمر المرأة الثالث   

  سوزان مبارك 
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٨ ،جريدة الجمهورية

ردن  مصر تشارك في المؤتمر العربي للمرأة باأل  
   اماجدة مهنّ
  .م١٩٩٦/ ٩/ ٣٠ ،هرامجريدة األ

     تحـاد   رابطـة للمـرأة فـي اإل       : مصر تطلب في مؤتمر لشبونة
  ط وروبي ودول المتوساأل

   إبراهيممجيدة 
  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٨ ،األخبارجريدة 



------------------------------------٤٧٥ 

 مكاسب جديدة للمرأة   
  ناهيد حمزة

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٠ ،األخبارجريدة 
  ـ االجتمسـيوية عـن التنميـة       آ -فرو المؤتمر األ ة للمـرأة   اعي

  البحوث والتوصيات 
  .م١٩٧٥ ،االسكندرية

األول -حاد العام للمرأة الفلسطينية تّإل مؤتمر ا  
  .م١٩٦٥ ، البحوث والتوجيهات-القدس

   سنة المـرأة    ،حاد النساء الديمقراطي العالمي السابع    تّإ مؤتمر
   التنمية والسلم - المساواة-العالمية

  .ص٩٦ ،م١٩٧٥ ،المانيا الديمقراطية -ينبرل
  لماني حاد النساء الديمقراطي األ   حادي العاشر التّ  تّ المؤتمر اإل

  ١٩٧٥ شباط ٢٧
  لمانيحاد النساء الديمقراطي األاتّ

  .ص٣٥ ،م١٩٧٥ ،منشورات المكتب المركزي ، بيروت
   حاد العام النسائي الـسوري المنعقـد فـي         تّ لإل األول المؤتمر

  ١٩٧٣ األول كانون ١٤ -١٠دمشق للفترة من 
  حاد العام النسائي السورياالتّ

  .م١٩٧٣ ،س. ن. ع. ا ، دمشق



٤٧٦------------------------------   

 مؤتمر باالسكندرية يوصي بمواجهة التمييز النوعي في توزيع 
  ناثالوظائف بين الذكور واإل

  سهير منسي
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٤ ،األخبارجريدة 

    واألمـم المتّحـدة فـي      :  الدولي ية مؤتمر تضامن المرأة العرب
  سجن النساء

  يازکرصام 
  .م٢٧/١٠/١٩٩٧ ،سفيومجلة روز ال

سوزان مبارك  إلى ة المؤتمر الثالث وتحي  
  سوزان مبارك 

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٨ ،هرامجريدة األ
نتاج الزراعي  المؤتمر الثاني حول دور المرأة في اإل  

  ماجدة مهنا ،فايقة عبده
  .م١٩٩٧/ ٩/ ١٦ ،هرامجريدة األ

 تبة القاهرة الكبرى بمك..  مؤتمر دولي لقضايا المرأة  
  عمرو سلمان 

  .م١٩٩٧/ ١٠/ ١٠ ،جريدة الشعب
  ١٩٨١ سمـار ١٣ -١٠عقد خالل الفترة من     ،   المؤتمر السابع .

  دبيالتقرير األ



------------------------------------٤٧٧ 

   ياالتحاد القومي النسائي التونس
  .ص٤٧٠ ،م١٩٨١ -١٩٧٦ 
تحاد النسائي العام  المؤتمر العاشر لإل  

  ) محرر( مراد وهبة
  .م١٩٨٦ ،نسائي العربي العامتحاد الاإل ،بغداد
 المؤتمر العالمي الرابع للمرأة   

  هيئة كبار العلماء
  .٣٣١ص  ،٤٥العدد  ،يةسالممجلة البحوث اإل

       ٢٠ برلين   - المؤتمر العالمي المنعقد في عام المرأة الدولي - 
١٩٧٥/ ١٠/ ٢٤  

  برلين
  .ص٢٨٢ ،م١٩٧٥ ،منشورات المكتب التنظيمي

ساوية للمرأة العربية في سويسرا مؤتمر عن الحقوق المت  
  .م١٩٩٧/ ١٠/ ٢٩ ،هاليجريدة األ

المؤتمر القومي الثاني للمرأة   
  هالة السيد 
  .م١٩٩٦/ ٤/ ٣ ،هرامجريدة األ

الثاني للمرأة المصرية ي المؤتمر القوم   
  .م١٩٩٦/ ٤/ ٢١ ،هرامجريدة األ



٤٧٨------------------------------   

   األولكـانون    ،بابـا أديـس   أ،  فـرو آسـيوية    مؤتمر المرأة األ 
   استخدامها وظروف عملها-المرأة االفريقية .١٩٦٤

   غياشإبراهيم: ترجمة وتلخيص
  .ص١٣٨ ،م١٩٦٥ ،دارة االعمال العربيةإمنشورات جمعية  ،القاهرة

   األول كـانون    ٢٤ -١٥ ،القاهرة ،ةآسيوي،  فرو مؤتمر المرأة األ 
  ) البحوث والمقررات (١٩٦٠

  .ص٤٨ ،م١٩٦٠ ،منشورات دار الهنا للطباعة ،القاهرة
األولتشرين / ١٨ -١٣ ، منغوليا- ةفرو آسيوي مؤتمر المرأة األ 

  القرارات والبحوث والتوصيات ١٩٧٢
  .القاهرة

نشاء صندوق لتدريب العامالت إ: فريقية يطلب مؤتمر المرأة األ  
  لطيفة عبد الرزاق

  .م١٩٩٨/ ٥/ ٦ ،األخبارجريدة 
    المرأة وتـدعيم    استثمار طاقات    : مؤتمر المرأة بجامعة أسيوط

  قيم الوالء للوطن
  علي ماهر 

  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٦ ،األخبارجريدة 
مؤتمر المرأة العربية في مصر   
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  فوقية الكولي 
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٦ ،هرامجريدة األ

ّالخصوصية العالمية : ين مؤتمر المرأة في بك  
  ايناس طه 

  .م١٩٩٥ ،هراممركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باأل ،القاهرة
التسهيالت للمرأة  كلّ: مؤتمر المرأة واالنتاج والتنمية الزراعية 

  الريفية المنتجة
  سهير منسي 

  .م١٩٩٧/ ٩/ ١٧ ،األخبارجريدة 
مؤتمرالمرأة والزراعة في مصر   

   هتقرير فايقة عبد
  .م١٩٩٧/ ٨/ ١ ،هرامجريدة األ

     ّن ين يشيد بجهود السيدة سوزا    مؤتمر النساء الصينيات في بك
  مبارك للنهوض بالمرأة 

  إبراهيممجيد 
  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٨ ،األخبارجريدة 

      حـاد النـسائي    ة االتّ  المؤتمر النسائي الشرقي المنعقد بدار جمعي
 للدفاع عن فلـسطين تحـت شـعار المـرأة          - القاهرة -المصري

  العربية وقضية فلسطين 
  .ص٢٨٥ ،م١٩٣٨ ،المطبعة العصرية ،القاهرة
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  المنعقـد بـدار     - القـاهرة    -األول - العربـي   المؤتمر النسائي 
  م١٩٤٤/ األولكانون / ١٦ -١٢وبرا الملكية من األ

  .ص٢٨٥ ،م١٩٤٤ ،منشورات دار المعارف ،القاهرة
٧للفتــرة مــن  الثالــث بيــروت  المــؤتمر النــسائي العربــي- 

  المحاضرات والدراسات والتوجيهات ،م١٩٥٤حزيران ١٣
  .ص١٦٨
   ١ دمـشق للفتـرة مـن        - الرابـع    -  المؤتمر النسائي العربي- 

  ١٩٥٧ايلول ١٥
   زكية شاكر:يم وتنظجمع
  .ص١٠٨ ،م١٩٥٩ ،تحاد العام لنساء العراقمنشورات اإل ،بغداد
عة بالمحافظات لمناقشة خطة النهوض بالمرأة  مؤتمرات موس  

  محسن جود 
  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٦ ،األخبارجريدة 

مؤتمر ينصف المرأة الريفية   
  محمد باشا 

  .م١٩٩٨/ ٤/ ٦ ،هرامجريدة األ
 االجتماعي  ندوة في أسوان لدعم دور المرأة في العمل  

  ماجدة مهنا 
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢١ ،هرامجريدة األ
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وبحث كيفية ن ندوة لغرض مؤتمر المرأة الدولي في كوبنهاج 
  ردنتطبيقها في خطط وبرامج المرأة في األ

  مل اديب الصباغأ
  .ص٨٠ ،م١٩٨٠ ،ةاالجتماعيية منشورات وزارة التنم ،عمان
 وزيرة التأمينات والشؤون ة تفتتح غداً االحتفال بيوم االجتماعي

  المرأة العالمي
  فاطمة بركة 

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٧ ،األخبارجريدة 
اعداد الرائدات : وزيرة الشؤون في افتتاح مؤتمر شؤون المرأة 

  الريفيات لتوعية المرأة الريفية 
  فوقية الكولي

  .م١٩٩٨/ ٦/ ٢٢ ،هرام األجريدة
 وفود عربية تشارك في مؤتمر المرأة الريفية   

   إبراهيممجيدة 
  .م١٩٩٨/ ١/ ١٥ ،األخبارجريدة 

    ّحاد النسائي العراقي المنعقد تحت      وقائع المؤتمر السابع لالت
وسع للمرأة في بناء المجتمع للفترة مـن        أشعار نحو مساهمة    

  ساء العراقاالتحاد العام لن١٩٧٦/ آب/ ٩ -٧
  .ص٢٤٢
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         وانقطـاع    البناء النفسي للمرأة غير المنجبة بين عاملي الـسن 
  الطمث

  نادية أميل بنا 
  .م١٩٨٣ ،وسط للطباعة والنشردار الشرق األ ،االسكندرية

      الِيـأس    التغييرات البيولوجية والفسيولوجية المصاحبة لـسن 
  والثـقافية في المجتمع   ةاالجتماعيعند المرأة وعالقتها بالقيم     

  ) ير ماجسترسالة(
  هندومة محمد أنور حامد 

  .م١٩٩٣، داب كلية اآل-جامعة االسكندرية
سرةي لأل الدليل الطب :س والعالج بالهرموناتأ اليسن  

  آن ماكفريغور. د
  نجالء الحلبي: ترجمة
  .ص٩٥ ،م٢٠٠٤ ،اكاديميا انترناشيونال ،بيروت

يگ زن در نيمه راه زند   
  مينيون مكارتي ،جين فوندا

   سرتيپأحمدمينو : ترجمة
  .يةبالفارس، ص٣٠٧ ،ش .ه١٣٧٣ ،كتاب سرا ،طهران ،الطبعة الخامسة
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يايدار در ميانسالپ يگ زن وزنان   
  پرويز طالقاني . د

ــة  ــة الثالث ــران ،الطبع ــي   ،طه ــفي عل ــشارات ص ــاه انت  ،ش .ه١٣٧٧ ،ش
  .يةبالفارس ،ص٢٢٤
اليأس  زوجتي في سن   

   الدسوقيسمر
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٢ ،مجلة حواء

سن اليأس   
  أريكا هانت 

ص ١٠١ ،م١٩٩٧ ،مؤسسة االنتشارات العربـي    ،بيروت ،ىاألولالطبعة  
  .٤-دليل المرأة العصرية 

اليأس القرن العشرون أطال عمر المرأة ولم يحمها في سن   
  ناجية الحصري

  .م١٩٩٩/ ١٣/٢ ،مجلة الحياة
ربيعا كيف تجعل خريف العمر   

  هيلين فرانكس 
  مركز التعريب والبرمجة : ترجمة

ــ  ــة ال ــروت ،ولىدالطبع ــوم  ،بي ــة للعل ــدار العربي  ،م١٩٩٥ = ه١٤١٦ ،ال
  .ص٢٧٩
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تك ونشاطك  كيف تحافظ على صح ..٤٥ ال بعد سن  
  موريس روبن. د

  موريس شربل. د: ترجمة
  .ص٤٣٢ ،م١٩٩٧ = ه١٤١٨ ،جروس پرس ،لبنان ،ىاألولالطبعة 

ال ي اليأس أس في سن   
  ماجدة القاضي 
  .م١٩٩٧/ ١٢/ ١٧ ،جريدة الدستور

  ّدراسة عن المرأة بعـد     ( ة في المجتمع المصري    المرأة المسن
  ) الستين

  الهام عفيفي
  .م١٩٩٠ ،ةة والجنائياالجتماعيالمركز القومي للبحوث  ،القاهرة

ية في مرحلتي الكهولة والشيخوخةسالم منهج التربية اإل  
  علي مصطفى صبح علي 

  .١١٥ص ، ه ١٤٠٢/ ٧ ،٦١العدد  ،السنة السادسة ،مجلة الفيصل

أز مجموه کتاب سبز٩جلد (  نشانگان قاعدگي  (  
   وثوقينيممسعود أنصاري پور وس. د

ــة الثان ــةالطبع ــران ،ي ــشورات ح ،طه ــامن ــالح-ني  ،ش . ه١٣٨٦ ، أباص
  .يةبالفارس
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سأ الي هموم المرأة في سن  
  يمن الحسينيأ
  .م١٩٩٤ ،دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير ،لقاهرةا
 يمراض قلبأ استخوان ويوكپز أ ييرگ جلوي راه هايئسگيا   

   سالخوردگان ي مؤسسه مل- امريكا ي تندرستيمؤسسه مل
   يناهيد عجم: ترجمة

  .يةبالفارس ،ص٤٠ ،ش .ه١٣٨٠ ،گلبرگ ،طهران ،الطبعة الثانية

  

  المرأة لصالحالفروق بين الرجال والنساء   
   فلسفة فرنسيةأستاذة

  .م١٩٩٨/ ٤/ ٨ ،هالي جريدة اآل
 غير مستقيم بين زنان ومردانه ومبادلإسالم   

  يغالم رضا صديق اورع
   .بالفارسية ،١٣ص  ،٨٨العدد  ،يام زنپمجلة 
نوثة بين الرجل والمرأة  األ  

اهللا عدنان حب   
  .٨٥ص  )م١٩٨٣ /١-م١٢/١٩٨٢( ٢٣العدد  ،لمعاصرمجلة العربي ا
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م المجتمع باالحترام المتبادل بين الرجل والمرأة  تقد  
  محمد يونس 

  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢٥ ،هرامجريدة األ
 حقيقة العالقة بين الرجل والمرأة   

  زهير محمد الزميلي. د
 ،م١٩٨٨ = ه١٤٠٩ ،دار الفرقان للنشر والتوزيـع     ،عمان ،ىاألولالطبعة  

  .ص١٦٢
 مرد ديروز ،مروزا زن!  

  صغر كيهان نياأ
، ص٤٠٧،  ه ١٣٧٦ ،منشورات البحوث النسوية   ،طهران ،الطبعة الثالثة 

  .يةبالفارس
زن ومرد   

  اليزابت بادانتر.د
   يسرور شيوا رضو: ترجمة

ــة  ــالطبع ــران ،ىاألول ــتان  ،طه ــشورات دس  ،ص٢٢٤ ،ش .ه١٣٧٧ ،من
   .بالفارسية
التفاوض بين الجنسينليات آ: عالم البنت كنز  

  هبة الخولي
  .م١٩٩٨ ،٦٥العدد  ،دار سينا للنشر )القاهرة (مجلة هاجر
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 العالقات المشتركة بين الرجل والمرأة   
  عيدةه سمير

  .م١٩٨١ ،فاق الجديدةدار اآل ،بيروت
 العالقة بين الرجل والمرأة  ..عمليةة سياسي!  

  ميرفت ميالد 
  .م١٩٩٨/ ٧/ ٢٥ ،األخبارجريدة 

           العالقة بين الرجل والمرأة في العهدين المحمدي والخليفـي - 
  مجتمع يثرب

  خليل عبد الكريم 
  .دار سينا للنشر ودار االنتشار العربي ،بيروت ،مصر ،ىاألولالطبعة 

 العالقة بين الرجل والمرأة في المنظور القرآني   
  عبد الجليل مشموشي

  .٣٠ص  ،م٢٠٠٤ ،١٩العدد ،السنة الرابعة مجلة الكلم الطيب
 العالقة الحميمة بين الرجل والمرأة   

  يهشام الحناو. د
  .ص٢٨٥ ،م١٩٩٩ ،هال للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 

 قضايا الحياة المعاصرة عند الرجل والمرأة   
  مهدي عبيد 

  .م١٩٨٢ ،دار القلم ،بيروت
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 كيف تجذب قلب المرأة   
  كامل محمود الدغش 

   .مطبعة الفخريةال ،القاهرة
 العالقـة بـين الرجـل والمـرأة فـي العهـدين       :  مجتمع يثرب

  المحمدي والخليفي
  خليل عبد الكريم 

  .م١٩٩٧ ،دار سينا للنشر ،القاهرة
المرأة المثالية في أعين الرجال   

  محمد عثمان الخشت
  .ص١٢٦ ،مكتبة ابن سينا ،القاهرة

سالم المرأة والرجل وخصوم اإل   
  الشعراويمحمد متولي 
   فراجأحمد: اعداد وتقديم

  .م١٩٩٥ ،دار الندوة للنشر ، مصر-االسكندرية
  ـ  ي تفاوت ها  - ي فهم يتوهم مرا نم   ،ي فهم ي مرا نم  ي كالم

  در زن ومرد
  دبرا تانن 

  ي وزهره فتوحيه داغچ قرايمهد
  .بالفارسية
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  امكانات ورفتـار زن ومـرد در        ي در راه برابر   يگ موانع فرهن 
   )مقالة( روستا

  حسين مشهور
  .يةبالفارس ،١٧٩ص ، ه ١٣٥٤ ،٤العدد  ،دانشكدهمجلة 
 بين الرجل والمرأة سالم في اإلاالجتماعي النظام   

  راشد عبد اهللا الفرحان 
  .م١٩٧٤ ،مطبعة الحكومة ،الكويت

  

 حذري الملل يا سيدتيإ  
  مي شاهين 

  .م١٩٩٩/ ١/ ٢٤ ،األخبارجريدة 
أسرار المرأة ة والطبية  النفسي  

  محمد علي قرني
  .م١٩٨٦ ،المركز العربي الحديث ،القاهرة

 صول الفرق بين الجنسينأ  
  يورزوال شوأ

  خالد الفيشاوي: مراجعة
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، ٢العـدد    ،الملجـد الثـاني عـشر     ،  ) الكويـت ( ةاالجتماعيمجلة العلوم   
  .٢٦٣ص ، ه ١٤٠٤  =م١٩٨٤صيف 
مرأة وسيكولوجية ال... عالن عالم واإل اإل  

   لفتية السبع .د
  .م١٩٩٧/ ٧/ ٢٣ ،جريدة الوفد

 وراثي..  اكتئاب المرأة  
  .م١٩٩٦/ ١٠/ ١١ ،هرامجريدة األ

أ امرة ة نقي  
   إبراهيممبارك 

  .م١٩٥٠يوليو  )القاهرة( مجلة الكتاب
ة على االنجاب تأثير الحالة النفسي  

  سميح خوري. د
  .٢٤٥ص )م٧/١٩٩١( = )ه١/١٤١٢( ٢٥العدد  ،) عمان( المجلة الثـقافية

ة  تحصين وقائي ضد االضطرابات النفسي  
  .٧٤ص  ،٢٧العدد  ،السنة الثالثة ،المجلد الثالث ،مة القطريةمجلة األ

 الجانب الروحي من المرأة المسلمة   
  محمد الطنجي 

  .٧ص  ،) ه١٠/١٣٨٣( ٥العدد  ،السنة السابعة ،مجلة دعوة الحق
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سالم النص اإل حقوق المرأة بين ثباتة المضموني وحركي  
  بدور زكي محمد 

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ١١ ،مجلة الحياة
جيال في درس عقل النساء والرجال حلقات األ  

  جرجس بساليوس ،طنطاوي محمد
  .م١٩٣٢ ،مطبعة المقتطف ،القاهرة

نوثة خصائص األ  
  محمد سالمة جبر

 ،م١٩٩٣ = ه١٤١٤ ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،ىاألولالطبعة 
  .ص٩٥
    مـة  ة للفتاة المـصرية المتعلّ     دراسة تجربية لالتجاهات النفسي

   )رسالة دكتوراه( نحو تربية البنت
  نعمت السيد 

  .١٩٦٩ ،ية التربية کل-جامعة عين شمس  ،القاهرة
        رسـالة  (  دراسة مقارنة لبعض سمات الشخصية لدى المـرأة

  ) ماجستير
  سلوى شوقي عبد المسيح

  .م١٩٨٦، دابكلية اآل-الزقازيق جامعة 
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      دراسة مقارنة لبعض العوامل النفسية و االجتماعي  نـة  ة لدى عي
دات المطلّمن السيرسالة ماجستير( جاتقات والمتزو (  

  طارق عبد الرحمن محمد عيسوي
  .م١٩٩٥، داب والعلوم والتربيةكلية البنات لآل- الشمسينجامعة 

ة جنسيةاجتماعية دراسة نفسي(  دفاعاً عن المرأة (  
  محمد عوض خميس 
  .م١٩٨٥ ،العربي للنشر والتوزيع

زنان ي روانشناس   
 ،يسـيد غـالم علـى جعفـر      ،بلقيس بيت مـشعل    ،يسيامك خدا رحيم  

   يمسعود ناظم شيراز ،يريوش نورانپ
ــة  ــالطبع ــوازأ ،ىاألول ــك إ ،ه ــشارات مردم  ،ص٣٣٦ ،ش .ه١٣٧٧ ،نت

  .يةبالفارس
مادراني روانشناس   

  ايراندوست  ، کله رانويمار
ــو ،طهــران، الطبعــة الثالثــة  ،ص١٩٢ ،ش .ه١٣٧١ ،منــشورات روش ن

  .يةبالفارس
زواجدراسة حالة قاتالت األ(  سوسيولوجية الجريمة عند المرأة (  

  ليلى عبد الوهاب
  .م١٩٩٢ ،مركز البحوث العربية ،القاهرة
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 سيكلولوجية المرأة   
  جون شيكانس. ج

  سامي الدروبي: ترجمة
  .ص٣٨٥ ،م١٩٥٨ ،دار الفكر العربي ،القاهرة

 سيكولوجية المرأة   
  باسمة كيال 

  .ص٤٧٨ ،م١٩٩٣ = ه١٤١٣ ،مؤسسة عزالدين ،بيروت ،طبعة جديدة منقحة
 سيكولوجية المرأة   

   إبراهيمزكريا 
  .ص١٩٨ ،م١٩٧٧ ،مكتبة مصر ،القاهرة

 سيكولوجية المرأة   
  ماري بونابارت 

  عبده ميخائيل رزق ، صالح مخيمر: ترجمة
  .ص٣٨٠ ،م١٩٦٩ ،نجلو المصريةمكتبة اآل ،القاهرة

 سيكولوجية المرأة   
   .مكتبة الحياة ، بيروت-المكتب العالمي للبحوث -وتيرب
 سيكولوجية المرأة   

  ناهد رمزي 
   .دار النهضة ،القاهرة
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 سيكولوجية المرأة العاملة   
   كاميليا عبد الفتاح.د

  .م١٩٧٢ ،يثةمكتبة القاهرة الحد
سيكولوجية المرأة ونحن والطفل   

  صبري جرجس
  .م١٩٧٦ ،دار المعارف ،القاهرة

 شرق وغرب ورجولة وأنوثة   
   يجورج طرابيش

  .م١٩٧٨ ،دار الطليعة ،بيروت
ة المرأة النفسية  صح  

  .م١٩٧٩ ،مؤسسة روز اليوسف ،القاهرة
هل الدين أهل العلم وأة النساء النفسية بين  صح  

  ة بيضونعز
  .م١٩٩٨ ،دار الجديد ،بيروت

ة النفسية للمرأة  الصح  
   محمد عبد الخالقأحمد

  .م١٩٧٧ ، مركز دراسات المرأة والتنمية- البناتيةکل، القاهرة
ذاعة الصوتية  صورة المرأة كما تقدمها برامج المرأة في اإل  



------------------------------------٤٩٥ 

  سامية سليمان رزق
  .م١٩٨٨ ،نجلو المصريةمكتبة األ ،القاهرة

 العقلية قدراتكتنمية  إلى طريقةال   
   الجندي سوسن
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٣ ،االهرام جريدة

دراسة علمية نفسية(  عالم المرأة(   
  السيد الجميلي

  .م١٩٩٧ ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة
حساس در زن ومرد إ عقل و  

  مرضيه بحرينى 
 ١٣٦٩ديمـاه   ،٢٩ -١٧ ،يسالم مكانة المرأة في النظام اإل   نيابمعرض  

  .ش  .ه
 علم النفس وقضايا المرأة   

   فرجأحمدفرج 
ة االجتماعيـ المركز القومي للبحوث     )القاهرة( ة القومية االجتماعيالمجلة  

  .) م١٩٧٥ /٩( ٢، ٣العدد  ،المجلد الثاني عشر ،والجنائية
    عوامل التنشئة االجتماعي  رات سيكوسوسيولوجية في   ة بوصفها متغي

  ) رسالة دكتوراه( ناثبداعية لدى اإلعالقتها بالقدرات اإل
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  ناهد رمزي
  .م١٩٧٦ ،جامعة القاهرة ،القاهرة

 غرائز المرأة   
  سيمون دي بوفوار

   أحمدمحمد علي : ترجمة
  .ص٢٠٥ ،منشورات ثابت عبد الرحيم ،القاهرة

 غرائز المرأة   
  محمد رفعت 

  .م١٩٨١ ،مكتبة دار الجيل ،بيروت
سق القيمي في النّناث الفروق بين الذكور واإل  

   صفوت فرج
ــة  المركــز القــومي للبحــوث    )القــاهرة( ة القوميــةاالجتماعيــالمجل

م١٩٧٧، ٣-١العدد ،المجلد الرابع عشر ،ة والجنائيةاالجتماعي.  
 تفكر المرأة كيف   

   دي بوفوارسيمون
   أحمدمحمد علي :  واعدادتقديم

  .م١٩٩٢ ،المركز العربي للنشر والتوزيع ،االسكندرية
 ؟... لماذا اختالف الجنسين  



------------------------------------٤٩٧ 

  كريستين جورمان
  شوقي جالل: ترجمة
 = )م١/١٩٩٣( ٦، ٥العدد  ،السنة التاسعة ،) الكويت( الثـقافة العالميةمجلة 

  .٢٤ص  )ه٧/١٤١٣(
شخصيت زني مباني نظر   

  ژاد  نيشكوه نواب. د
 ،ة النـسوية االجتماعيـ و الثــقافية   النهـضة  تقرير األسـس النظريـة لهيئـة      

   .ش .ه١٣٧٠
 كثر انفعاال من الرجلأ المرأة  

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٢٣ ،األخبارجريدة 
نثى بعيداً عن صفاتها  المرأة األ  

  آني آنزيو
  طالل حرب: ترجمة
 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ىاألولالطبعة 

  .ص٢٣٩ ،م١٩٩٢ = ه١٤١٢
عماق المرأة بحث في سيكولوجية األ  

  رداكوبيي
  وجيه اسعد : ترجمة
  .ص٥٤٣ ،م١٩٨٣ ،منشورات وزارة الثـقافة واالرشاد القومي ،دمشق
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 وليست شيئاً..  المرأة شخص!  
   ليلى تكال.د

  .م١٩٩٩/ ١/ ١٧ ،هرامجريدة األ
 المرأة وحديث المفاهيم   

  عبد الكاظم البديري
  . ه١٣٨٦ ،النجف األشرف

 المرأة ورغباتها العميقة  
  كارل كنت

  لويس كامل: رجمةت
  .م١٩٩٧ ،لوجوس مسنتر ،القاهرة

المرأة والصراع النفسي   
   ينوال السعداو. د

 ،األولالجـزء   ،م١٩٩٣ ،دار ومطـابع المـستقبل    ،القـاهرة  ،الطبعة الثالثة 
  .ص٢٨٠
 المشاكل النفسية للمرأة العاملة   

  آمال عبد الرحمن محمد 
ــة األ ــمجل ــة ،ةم ــسنة الرابع ــدد  ،ال  )م١٩٨٤ /٧( = )ه١٠/١٤٠٤ (٤٦الع

  .٣٤ص
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زني بر روان شناسيمه ا مقد   
  .يةبالفارس ،السيد مجتبى الهاشمي

 المنزلة النفسية للمرأة العربية   
   هسمير عبد

  .م١٩٨٦ ،ضواءمنشورات دار األ ،بيروت ،ىاألولالطبعة 
 نقد عقل المرأة   

  بو سنةأمنى 
  .م١٩٩٧ ،دار قباء للنشر ،القاهرة

 اعوامل االكتئهم أ الوحدةدات ب عند السي  
  .م١٩٩٦/ ٧/ ١٧ ،هالى جريدة األ

الهزيمة النفسية في حياة المرأة المعاصرة   
  م ابتهالأ

  .١٨٧ص ، ه ١٣٩٤ ،١العدد، السنة الثالثة ،مجلة الهادي
 كثر ذكاء؟أ هل المرأة  

  صفاء شاكر
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢ ،هرامجريدة األ

المرأة النفسيةتحليل شامل لمشاكل (  هموم المرأة (  
   مرفت عبد الناصر.د

  .ص١٦٥ ،مكتبة مدبولي ،القاهرة
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 أزياء   
  زينة النحاس: رئيسة التحرير

  .بيروت ،الناشر دارم
ناقة  األ  

   يسونيا بيروت: رئيسة التحرير
  .دبي ،توزيع الشركة الشرقية للمطبوعات

 إنفنيتى   
  ية شاملة ة ثقافية فناجتماعي شهرية نسائية 
  هاشم القيسية : رئيس التحرير
  .ابو ظبي ،مةمطبعة دار األ

 يرانيانإ  
  ية بشؤون الطبخ والتغذىتعنشهرية شاملة 

  تصدر عن مؤسسة عالم الفكر والتغذية 
  صغر نعمتيأ: رئيس التحرير

   .بالفارسية ،ايران ،تصدر في طهران
بسمة   

  ردن األ-اء عمان ة تصدرها دار الشيماجتماعينصف شهرية نسائية 
بو طهأروضة : رة المسؤولةالمحر.   
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 يام زنپ  
  سرة ية تعنى بشؤون المرأة واألإسالمشهرية 

   ايران-ي للحوزة العلمية في قم سالمتصدر عن مكتب االعالم اإل
  سيد ضياء مرتضوي ال: المدير المسؤول

   .بالفارسية
 حقوق زنان   

  ة اجتماعيشهرية نسوية 
   زادگان يشرف گرامأ: لةالمديرة المسؤو

   .بالفارسية ،ايران ،تصدر في طهران
ت نسوان وطن خواه  جمعي  

  شهرية نسوية سياسية 
   شاه زاده ملوك اسكندري :المديرة المسؤولة
   .بالفارسية ،ايران ،تصدر في طهران

 خانه وخانواده   
  ة االجتماعيمور سرة واألنصف شهرية تعنى بشؤون األ

  مرضية السادات شريفي: ولةة المسؤيرالمد
  تقوم بتوزيعها شركة صبح انديشة 

   .بالفارسية ، ايران-طهران
خانواده   
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  ة اجتماعينصف شهرية اسرية 
  حسين فردوس : المدير المسؤول

   .بالفارسية ،ايران ،تصدر في طهران
انير دختر ا  

  ش  .ه ١٣١٠از عام ير نشرت في شيةنسائ
  .زند دخت: يستأس
ارات مة اإل در  

    بشؤون المرأة واألسرةى تعنية ثقافةاجتماعيشهرية نسائية 
  تصدر عن جمعية نهضة المرأة الظبيانية 

  حامد زيدان : مدير التحرير
  .مارات العربية المتحدة اإل دولة-بو ظبي أ
ه دنياي تغذي  

  بشؤون الطبخ والمنزلشهرية تعني 
  اصغر نعمتي : رئيس التحرير

   .بالفارسية ،ان اير-تصدر في طهران 
يگ راه زند   

  ة شاملة اجتماعينصف شهرية اسرية 
  ميترا سهيل : المديرة المسؤولة
   .بالفارسية ، ايران-تصدر في طهران



------------------------------------٥٠٣ 

داء الر  
   بقضايا الغزل والنسيج والمالبسي دولية تعن

  .تصدر في لندن
 الرشاقة   

  أول مجلة عربية تعنى بالرجيم 
   لندن -صة المحدودة متخصّتصدر عن شركة المنشورات ال

  امتثال جويدي: رئيسة التحرير
  . بيروت-الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات : توزيع
 زن روز   

  اسبوعية شاملة
   ايران -تصدر عن مؤسسة كيهان في طهران 

  كرم حسينيأ:المديرة المسؤولة
   .بالفارسية

 زنان   
  ة شاملة اجتماعيشهرية نسائية 

  شهال شركت : لتحريرمديرة ا
   .بالفارسية ، ايران-تصدر في طهران

 زهرة الخليج   
  ة شاملة اجتماعي اسبوعية
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  العين ، بو ظبيأ، تصدر عن مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر والتوزيع
  .عبلة النويس: رئيسة التحرير

دتي سي  
  سرة العربية اسبوعية تعنى بشؤون المرأة واأل

ــشركة   ــة لأل تــصدرها مجموعــة ال ــة الدولي ــسعودية البريطاني بحــاث ال
   لندن -والتسويق 

   .فوزية سالمة: مديرة التحرير
النساء شقائق الرجال(  الشقائق (  

  . بيروت-ة االجتماعي تصدر عن جمعية النجاة 
 الطاهرة   

  ية تعنى بشؤون المرأة والمجتمع إسالمشهرية 
    ايران-ي في طهران سالمتصدر عن مؤسسة الفكر اإل

   .يمرتضى بهشت: المدير المسؤول
 عفاف   

  ة عامة سريأية إسالم
  فاطمة فوزي: رئيسة التحرير

  . لبنان-بيروت  ،ات الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمجلّ
ءيالألز:  فاشن   

   . المملكة العربية السعودية-حدة  شركة الحمراني المتّصدر عنت



------------------------------------٥٠٥ 

فضيلت خانواده   
  نصف شهرية شاملة 

  محمود بهارستان . د: مدير المسؤولال
  .يةبالفارس ،تصدر في طهران

 قضايا المرأة   
  مقتطف يعنى بشؤون المرأة وقضاياها 

   مركز ميريت للنشر والمعلومات :عدادإ
  . مصر-قصر النيل

 كتاب زنان   
  النسوي في طهران االجتماعي تصدر عن المجلس الثـقافي 

  كرم حسيني أ:رئيسة التحرير
   .رسيةبالفا
ّسرة  األ كل  

  ة اجتماعيسرية أاسبوعية 
  حدة مارات العربية المتّ اإل- الشارقة -تصدر عن دار الخليج 
  تريم عمران : رئيس مجلس االدارة
   .طبع مطابع دار الخليج

سرة  مرايا األ  
  سرة والطفلمقتطف شهري يعنى بشؤون المرأة واأل

   .وتتصدر عن الرابطة اللبنانية الثـقافية بير
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 المؤمنة   
  تربوية تعنى بشؤون المرأة المسلمة ،يةإسالم

   .تصدر عن رابطة المرأة المسلمة في العراق
 النجاة   

ية ثقافية إسالمة فصلي  
العــالي للــشريعة والدراســات  ÷تــصدر عــن معهــد الــسيدة الزهــراء 

   بيروت-ية سالماإل
   .نهى عبد اهللا: مديرة التحرير

 الهديل   
  ة شاملةعياجتمانسائية 

  بو خليل أجوزيف : رئيس التحرير
   . لبنان-بيروت  ،نشر شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات

زي پ هنر آش  
   الطبخيم بتعلىتعنشهرية 

   الطبخ لفنتصدر عن شركة الخدمات الثـقافية 
   شمساينرز: رئيسة التحرير

   .بالفارسية ، ايران-تصدر في طهران
 اليقظة   

  شاملة ، اسبوعية
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   يوسف بهبهانيأحمد: رئيس التحرير
  .خ الشوي-الكويت ،شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع

  

 بحاث عن وضع النساءأ، ار التطور والسكان في آسيا تي  
  . هارايمرجع بالشرح لكيم

جنة االقتصادية عضاء في اللّوضاع المرأة في الدول األأر  تطو
  يا لغربي آس

  ليلى عبد الوهاب وآخرون
  .م١٩٨٤ ،اللجنة االقتصادية لغربي آسيا ،بغداد

ي مركزيه عظيم نفت در آسياپروژتجارت مافيا و ،زنان ، طالبان   
   رشيد أحمد

  نجلة خندق : ترجمة
   يلهه محبإ: االشراف الفني

  .بالفارسية ،ص٤٨٤ ،منشورات بقعة ،طهران ،ىاألولالطبعة 

ق خطة العمل األة الدماج المرأة في التنمية في دول منطقة ليمي
  غربي آسيا
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  عثمان بناني ، عزيز شريف: اعداد
  .م١٩٨٠ ، اللجنةمنشورات ،بيروت

النساء في جنوب آسيا   
 كارول سكاال

  .م١٩٨٠ ، نيويورك

  

البعد السياسي: ردنية استكمال تحرير المرأة األ  
  فهد الفانك . د

  .٤٧ص )م١/١٩٩٥( = )ه٨/١٤١٥، ٩( ٣٤العدد  ،) عمان( ثـقافيةالمجلة ال
     ّة الشرقية ودور المرأة فيهـا      تاريخ الحركة التطوعية في الضف 

واقـع  : ردنيـة المـؤتمر الـوطني للمـرأة األ       إلى   بحث مقدم (
  ) عاتوتطلّ

  منور خريس 
  .م١٩٨٥ ،ردني العاماالتحاد النسائي األ ،عمان
    ربيات في االردن في مجال مكافحـة        تجربة جمعية النساء الع

   )مقاله (مية بين النساءاأل
  .ير الجماهيمتعل ،كمشتر
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ردن  تقاليد الزواج في األ  
  صالح خرسان 

   .مؤسسة الرسالة ودار البشير ،دمشق ،عمان ،بيروت
   التمييز بين الذكور واالناث وانعكاساته وضع المرأة ودورهـا 

  ناالردن والسودا: في المجتمع مثال
  محمد العوض جالل الدين 

 ،٣العـدد    ،المجلـد الثـاني عـشر      ،) الكويـت ( ةاالجتماعيمجلة العلوم   
  .٧ص ، ه ١٤٠٤ = م١٩٨٤خريف 
رسالة ماجستير(  دراسة عن المرأة االردنية العاملة وشؤون االسرة (  

  خضر ابو هالل 
  .م١٩٨٠،  كلية التربية-ية الجامعة األردن-عمان 
   ضاع  و دراسة عينة لألة واالقتصادية للمرأة الريفيـة     االجتماعي

  في منطقة الكرك
  ردنيالتطوعي األاالجتماعي صندوق الملكة علياء للعمل 

  .ص٤٢ ،م١٩٨١ ،منشورات الصندوق ،عمان
   بحث مقدم( ردنية في برامج الوقاية من االعاقة    دور المرأة األ 

  ) عاتواقع وتطلّ: المؤتمر الوطني للمرأة االردنيةإلى 
  فاروق الروسان

  .م١٩٨٥ ،ردني العاماالتحاد النسائي األ ،عمان
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رسالة دكتوراه( ردنية في التنمية دور المرأة األ (  
  منور كردي 

  .ص٤٣١ ،الجامعة االردنية ،عمان
 وفقه  كار ،إسالم: ردنأ زنان  

   زهرا سنبلةميرأ
 ،منشورات دانشگاه سيراكيوس ،نيويورك ،سيراكيوس ،ىاألولالطبعة 

  .باالنجليزية ،ص٣٠٠
     المـؤتمر   إلـى    بحث مقدم ( عالم صورة المرأة في وسائل اإل

  ) واقع وتطلعات: الوطني للمرأة االردنية
  بثينة جردانة

  .م١٩٨٥ ،االتحاد النسائي االردني العام ،عمان
ردنية  المرأة األ  

  دائرة المطبوعات والنشر -األردن 
  .ص١٦٥ ،م١٩٧٩ ،دائرة المطبوعات ،عمان
  دراسة تقويمية لتطور وضعها ودورها خـالل       : ردنيةالمرأة األ

العقد الماضي واستراتيجية النهوض بها وتنميتها حتى نهايـة         
  القرن الحالي 

   عبد الرحمن حمودة أحمد
  .م١٩٨٥ ،عمان
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ببليوجرافية:  المرأة االردنية  
  سهيلة عبد الحسن ملك 

  .م١٩٧٩ ،عمان
  بحث ( حقوق السياسية وممارستها  ردنية بين اكتساب ال    المرأة األ

  ) واقع وتطلعات: المؤتمر الوطني للمرأة االردنية إلى مقدم
  سالم الكواني

  .م١٩٨٥ ،االتحاد النسائي االردني العام ،عمان
رائدات في ميدان العمل: ردنية المرأة األ  

  هاني الهندي، عمر البوريني
   .ه١٤١٤ ،دار الجميع ،عمان
   المـؤتمر الـوطني     إلـى    بحث مقـدم  ( يفية المرأة االردنية الر

  ) واقع وتطلعات: للمرأة االردنية
  حلوة الملحس

  .م١٩٨٥ ،االتحاد النسائي االردني العام ،عمان
  بحث ( ،ردنية العاملة واتفاقيات العمل الدولية والعربية      المرأة األ

  ) واقع وتطلعات: المؤتمر الوطني للمرأة االردنية إلى مقدم
  بثينة جردانة 

  .م١٩٨٥ ،االتحاد النسائي االردني العام ،عمان
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     المـؤتمر   إلى   بحث مقدم (  المرأة االردنية في مجاالت العمل
  ) واقع وتطلعات: الوطني للمرأة االردنية

  بثينة جردانة 
   .االتحاد النسائي االردني العام ،عمان
    هم الخصائص واآلثار  دراسة وتحليل أل  ( ردن المرأة العاملة في األ ،

  ) واقع وتطلعات: المؤتمر الوطني للمرأة االردنية إلى حث مقدمب
  هيام نجيب شريدة 

  .م١٩٨٥ ،ردني العاماالتحاد النسائي األ ،عمان
ردنمع دراسة ميدانية للمرأة في األ(  المرأة العربية ( 

   جمال الطاهرأحمد
  .م١٩٨٧ ،دار الكنتني ،أربد
    من العصور القديمة   دراسة مقارنة   ( سالم المرأة في جوهر اإل

المـؤتمر الـوطني     إلـى    دراسة مقدمة  ،وحتى العصر الحاضر  
  ) واقع وتطلعات: للمرأة االردنية

  عائشة الفرج العطيات
  .م١٩٨٥ ،االتحاد ،عمان
    المـؤتمر   إلـى    بحث مقـدم  (  المرأة القيادية واتخاذ القرارات

  ) واقع وتطلعات: الوطني للمرأة االردنية
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  رابحة دباس ناصر 
  .م١٩٨٥ ،االتحاد النسائي االردني العام ،انعم
   رها وسائل االعالم   المرأة كما تصو ) المؤتمر  إلى   مبحث مقد

  ) واقع وتطلعات: الوطني للمرأة االردنية
  حلمي ساري 

  .م١٩٨٥ ،ردني العاماالتحاد النسائي األ ،عمان
  سرة المرأة واأل ) المـؤتمر الـوطني للمـرأة       إلـى    مبحث مقد

  ) عاتواقع وتطلّ: ردنيةاأل
   يحيى أحمدخولة 
  .م١٩٨٥ ،ردني العاماالتحاد النسائي األ ،عمان
    ردنيـة   فـي المملكـة األ  ي المرأة وبرامج التعليم غيـر النظـام

: المؤتمر الوطني للمـرأة االردنيـة      إلى   بحث مقدم ( الهاشمية
  ) عاتواقع وتطلّ

  عبد الكريم عبد اهللا المؤمني 
  .م١٩٨٥ ،االردني العاماالتحاد النسائي  ،عمان
   المؤتمر الوطني   إلى   بحث مقدم (  المرأة والتشريعات القانونية

  ) عاتواقع وتطلّ: للمرأة االردنية
  نائلة الرشدان 

  .م١٩٨٥ ،االتحاد النسائي االردني العام ،عمان
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  المـؤتمر الـوطني    إلى بحث مقدم(  المرأة والحقوق السياسية
  ) اتعواقع وتطلّ: للمرأة االردنية

  خالد سمارة الزغبي 
  .م١٩٨٥ ،االتحاد النسائي االردني العام ،عمان
مات حول قضية المرأة والحركة النسائية في االردن مقد  

  سهير سلطي التل
  .م١٩٨٥ ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت

واقع وتطلعات:  المؤتمر الوطني للمرأة االردنية  
  م١٩٩٨ اكتوبر ٣٠ -٢٩ ،لدورة الخامسة ا-ية سالمجامعة الصحوة اإل

  .م١٩٨٥ ،االتحاد النسائي االردني العام ،عمان
         مؤشرات المشاركة السياسية لطالبات العلـوم الـسياسية فـي 

اللقـاء الثـاني    : في ،الجامعة االردنية وجامعة العلوم التطبيقية    
دارة شـؤون الدولـة     إمؤتمر الجنـدرة و    ،للباحثات العربيات 

  ابريل ١٧ -١٥والمجتمع 
  بارعة النقشبندي

  .م١٩٩٩ ،مركز دراسات واستشارات االدارة العامة ،القاهرة
  ردنيـة عالم األ واقع المرأة في وسائل اإل )  إلـى  مبحـث مقـد 

  ) عاتواقع وتطلّ: ردنيةالمؤتمر الوطني للمرأة األ
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  تريز حداد
  .م١٩٨٥ ،ردني العاماالتحاد النسائي األ ،عمان

  

    مـن الغـذائي    تقرير حول دور المرأة في االنتاج الزراعي واأل
  في افريقيا

  جيني ديبي
  .م١٩٨٤ ،غذية والزراعةحدة لألمم المتّمنظمة األ ،روما
دراسات عن المرأة ودراسات النساء في افريقيا خالل التسعينات   

  أمينة ماما
  عزة عبد المحسن خليل : ترجمة
  .م١٩٩٩ ،ةمركز البحوث العربي ،القاهرة

  ـ دراسة انثروبولوجية  ( فريقية المرأة األ ة مقارنـة فـي   اجتماعي
  ) رسالة ماجستير( )الطوارق والزولو

  ثروت محمد محمد شلبي
  .م١٩٧٩ ،فريقيةمعهد البحوث والدراسات األ ،جامعة القاهرة

 المرأة االفريقية بين الحكم والدين   
  محجوب التيجاني

  .م١٩٩٦ ،اإلنسانعلومات القانونية لحقوق مركز الدراسات والم ،القاهرة
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     دراسة في االنثروبولوجيا ( وغنداأ المرأة عند الباجندا بجمهورية
رسالة دكتوراه( )ةاالجتماعي (  

  سلوى يوسف درويش
  .م١٩٩٣ ،فريقية معهد البحوث والدراسات األ-جامعة القاهرة 

  

 ان في أفغانستيةإسقاط الثورة النسو  
   يحفيظ اهللا عماد

 ،ص١٨٢ ،منـشورات پراگـر   ،  تيکـ وست پـورت کانت    ،ىاألولالطبعة  
  .يةبالفارس
 ت في حکومة طالبانيااألفغان  

   اسكاينيرز مار
 ،منشورات مك فارلنـد    ،يةالشمال يكارولينا ،جفرسون ،ىاألولالطبعة  

  .باالنجليزية ،ص٢٠٠
 يةغان في المرأة األفيةالمقدرة الخف:  الخفييدالتهد  

   آرمسترانگيسال
 ،ص٢٨ ،منشورات چهار ديوار هشت پنجره ،نيويورك، ىاألولالطبعة 

  .يةبالفارس
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 ية في ثورة المرأة األفغانيةالشجاعة الخف  
   بنارد يلچر

ــالطبعـــة   ،ص٢٩٣ ، بـــوكزيمنـــشورات بـــرادو ،نيويـــورك، ىاألولـ
  .باالنجليزية
فغانية في ماضيها وحاضرها المرأة األ  

  ـقافي والصحافي بالسفارة االفغانية المكتب الث
  .ص١٣٣ ،م١٩٦٤ ،القاهرة ، القاهرة

  

 رات النمو االقتصادي   ات مختارة عن حالة المرأة ومؤشّ      احصائي
  ورقة  ٢٠٠٠وتقديرات السكان حتى سنة االجتماعي و

المـؤتمر العـالمي الثالـث للمـرأة المنعقـد فـي        إلى مقدمة من أبو ظبي  
  .م١٩٨٥يوليو  ،حدةمم المتّروبي تحت اشراف األني
     حـدة فـي    مارات العربيـة المتّ    دور االتحاد النسائي بدولة اإل

  تنمية المرأة
  ابتسام بوحليقة 

قليمـي الثالـث للمـرأة فـي الخلـيج والجزيـرة          بحـوث المـؤتمر اإل    : في
  .ص١٦، م١٩٨٤ أبو ظبي -العربية 
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مارات  المرأة العاملة في اإل  
   العباردأحممنى 

 يـة الـسنة الثان   ،يناالجتمـاعي جمعية   )ماراتاإل( ةاجتماعيمجلة شؤون   
  .م١٩٩٥ ،٤٧العدد  ،عشر
حدة مارات العربية المتّ المرأة والتربية في اإل  

  آمنة خليفة 
 ،السنة العاشرة، يناالجتماعيجمعية  )االمارات( ةاجتماعيمجلة شؤون 

  .م١٩٩٣، ٣٧العدد 
 المرأة والتنمية و رات التغيـ دراسـة  ( ة المرافقـة االجتماعي ة اجتماعي

ميدانيحدةمارات العربية المتّنة من العامالت بدولة اإلة على عي(   
  ناصر ثابت 

   كافية رمضان:مراجعة
، ٢العـدد    ،المجلـد الثـاني عـشر     ،  ) الكويـت ( ةاالجتماعيمجلة العلوم   

  .٢٧٩ص ، ه ١٤٠٤ = م١٩٨٤صيف 
من النجاح  عاما١٢ً: راتما مسيرة المرأة في اإل   

  ريتشارد أنكر ، روث ديكسون موللر
  .م١٩٨٢ ،أبو ظبي

 مـارات  ر نهـضة دولـة اإل   ملخص عن اندماج المرأة في تطو
  حدة العربية المتّ
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  ريتشارد انكر  ،روث ديكسون موللر
   .االتحادمنشورات ، أبو ظبي

ظبي حدة أبو مارات العربية المتّ نشاطات المرأة في دولة اإل  
  جمعية نهضة المرأة الظبيانية 

  .م١٩٧٤

مارات أبو ظبيحاد النسائي في دولة اإلتّ لإليساس النظام األ  
  نظمة  القوانين واأل-مارات العربية المتحدةاإل

  .ص٢٧ ،م١٩٧٣ ،وسط مؤسسة الشرق األ

 ماراتودور المرأة في التنمية في اإلاالجتماعي  الوعي  
  اجالل حلمي
ة جمعيـ  ، ، ٣٥العـدد    ،السنة التاسعة ) اإلمارات( ةاعياجتممجلة شؤون   

١٦ص  ،م١٩٩٢، يناالجتماعي.  

  

 المرأة في األندلس  
  فائزة عبدالمجيد

 .٩٤ص )م٣/١٩٨١( ١٢العدد ،٤:المجلد ،المجلة العربية
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المرأة العربية في االندلس   
  محمد عبد العزيز عثمان

  .١٠١ص  ،١٣ العدد ،مجلة المؤرخ العربي
سطورة المرأة العربية في االندلس بين الحقيقة واأل  

   خليل جمعة أحمد
  .م١٩٩٩ ،دار اليمامة ،دمشق ،ىاألولالطبعة 

المرأة في االندلس   
   الرافعيأحمدعبد العزيز 

  .٥٢٢ص )م١٩٤٧ /٤ (١٩العدد  ،المجلد الخامس ،) القاهرة( مجلة الكتاب

  

 ية في اندنوسيةة الجنسسياالس  
  ساسكيا ويرينگا 

  .يةيزباالنجل ،ص٤١٢ ،منشورات پال گريو ،نيويورك ،ىاألولالطبعة 
 ة في اندنوس- الجنس- العزوبة-سالماإل: المرأةةيد الجديا الصح  

  ليندا رائه بنت 
  .باالنجليزية ،ص٢٠٨ ،منشورات راتلج كرزن ،نيويورك ،ىاألولالطبعة 
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 التوسعة- العدالة-الجنس: يادنوسالمرأة في األن   
  كاترين روبينسون ،شارون بسل: اعداد

منــشورات مؤســسة الدراســات للجنــوب   ،ســنغافورة ،ىاألولــالطبعــة 
  .يةيزباالنجل ،ص٢٨٤، سيويالشرقى األ

  

أن  ايران تعيحدة مم المتّل امرأة في بعثتها باألو  
  .م١٩٩٨/ ١٠/ ٨ ،مجلة الشرق االوسط

من زن ، اينجا ايران  
  فهيمه سپهر صادقيان  ،يژيال هداي ،ي سهيال شهشهان.د

   .بالفارسية ،ص١٩٢ ،ش .ه١٣٧٤ ،مؤسسة منشورات مدبر ،ىاألولالطبعة 

به زير مقنعه   
  يبنفشه حجاز

   .بالفارسية ،ص٣٤٤ ،ش .ه١٣٧٦ ،منشورات علم ،طهران ،ىاألولالطبعة 

به زير مقنعه ، أز قرن أ يه زن ايراناگ جاييرسبريل تا عصر صفوو   
  سيد جواد ورعي

   .بالفارسية ،٢٠ص  ،٧٩العدد  ،مجلة پيام زن
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 خشونت عليه زنان در ايران ء دربارهيهشپژو   
  مهرانگيز كار
  .ه١٣٨٠ ،منشورات المثـقفين البحوث النـسوية  ،طهران ،الطبعة الثانية 

   .بالفارسية ،ص٥٦٦ ،ش
التاج االيراني   

  ة چانو اسيم
  .ص٢٣٠ ،م١٩٨٧ ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 

 أ تـ  كن يمجموعه مقاالت فارس  ( اه زن گلى بر جاي  م ره بـين   گ
   )+يمام خمينإاه گز ديدأونقش زن اه گ جاييالملل

  مجموعه مؤلفين 
منشورات المؤتمر العلمـي لمقـام المـرأة عنـد           ،طهران ،ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية ،ص٣٤٧ ،مام الخمينياإل
يإسالمنقالب إ ي تصوير زن در ده سال داستان نويس   

ــالطبعــة  ــ  ،طهــران ،ىاألول ــشوارت القــسم الفنّ عــالم ي لمنظمــة اإلمن
   .بالفارسية ،ص٩٩ ،ش .ه١٣٧٠ ،يسالماإل
الثورة تحت الحجاب   

  فريبا عادل خواه 
  هالة عبد الرؤوف مراد : ترجمة

  .ص٢٤٢ ،م١٩٩٥ ،ر العالم الثالثدا ،القاهرة ،ىاألولالطبعة العربية 
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يرانإ زنان ي حقوق سياس  
   كاريزمهرانگ
 ،ص١١٠ ،ش .ه١٣٧٦ ،منشورات البحوث النسوية ،طهران ،ىاألولالطبعة 

   .بالفارسية
 در ايرانإسالمز آغاز تا أ حقوق ومقام زن   

  غالم رضا انصاف پور
  .بالفارسية ،ص٣٠٨ ،ش .ه١٣٤٨ ،طهران

جنس الناعم  خاتمي فتح الباب لل  
  عبد اهللا الحاج ، خالد صالح:حوار

  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٩ ،هرام العربيجريدة األ
 دختر قفقاز   

   مدرسى إبراهيم
  .بالفارسية ،ص٣٠٢ ،ش .ه١٣٨٠ ،منشورات كوثر ،ىاألولالطبعة 

از ايراني دختر   
  دونا مانكر ، ستاره فرمانفرماييانينتيدخاطرات الس

   أبو الفضل طباطبايى: ترجمة
ــة ــة الثالث ــگ ،طهــران ،الطبع ــشورات كارن  ،ص٤٦٧ ،ش .ه١٣٧٧ ،من

   .بالفارسية
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نقالب سفيد إنقالب تا إ از ي زن ايران  
  بدر الملوك بامداد 

  .يةبالفارس ،ش .ه١٣٤٧ ،ابن سينا
زن ايراني در عصر مغول   

   يشيرين بيان
   .بالفارسية ،ش .ه١٣٥٢ ،منشورات جامعة طهران ،طهران

باستان زن در ايران   
   ي طالقانء وملكهيبالتعاون مع هما آه  فرخ رو پارسا.د

ــران ــات   ،ش .ه١٣٤٦ ،طه ــساء الجامعي ــة الن ــران-جمعي ، ص٢٣٩ ، اي
  .يةبالفارس
ي زن در حقوق ساسان  

  بروفسور كريستيان بار تلمه 
  يناصر الدين صاحب الزمان: ترجمة

 ،ص٥٠ ،ش .ه١٣٤٤ ، عطـــائييمؤســـسة مطبوعـــات ،الطبعـــة الثانيـــة
  .بالفارسية
ايراني زن در دوران شاهنشاه   

  أبو تراب رازانى . د
 ،ص٤٦٨ ،ش .ه١٣٥٠ ،١٥العـدد    ، للبنات ياان العل يرمدرسة ا ،  طهران

   .بالفارسية
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  يـام هـا   پ هـا  يمجموعـه سـخنران  :  زنان در آئينه اصالحات
   درباره زني رياست جمهوريومصاحبه ها

   يمحمد خاتم يدالس
  .بالفارسية ،ص٢٠٨ ،منشوارت برگ زيتون ،طهران ،ىاألولالطبعة 

 ىإسالم جنين در جمهورى سياست:  در ايرانزنان  
   شهيدانحامد

ــة ــ الطبع ــت  ،ىاألول ــورت كانتيك ــت پ ــرين وود  ،دس ــشورات گ  ،من
  .باالنجليزية ،ص٣٢٠
زنان در بازار كار ايران   

   كاريزمهرانگ
  .يةبالفارس ،ش .ه١٣٧٣، منشورات روشنگران ،طهران

شناخ يش تاريخ پستره تاريخ وگ در يت زن ايرانت هوي  
  يشهال الهيج ،مهرانگيز كار

  .بالفارسية ،ش .ه١٣٧١ ،منشورات روشنگران ،طهران
ضعيفه :ي در عصر صفوياه زن ايرانگ جاييرس بر   

   يبنفشه حجاز
 ،ص٣٦٨ ،ش .ه١٣٨١ ،منشورات قصيده سـرا    ،طهران ،ىاألولالطبعة  

   .بالفارسية
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سالمان اإليرب وثورة إينت زيا فت  
  ىزهرة الهد

  .٥٦ص )ه٤/١٤٠١( ١٢العدد ،ىاألولالسنة  ،مجلة الجهاد
قوانين ومقررات مربوط به زنان در ايران   

   يسعيد باقر ،يعباس بشير ،رضا معتمدى غالم
   .بالفارسية ،ص٣٠٤ ،ش .ه١٣٧٧ ،منشورات ققنوس ،طهران ،ىاألولالطبعة 
فين ومترجمينمؤلّ(  آثار زنان ايرنء كتابنامه (  

 + ٧ + ٨ + ٢٤  + ٦ + ٣٥ش  .ه١٣٤٩، منظمة ايران النسوية ، ،طهران

   .بالفارسية ،ص٢ + ٣ + ٣
لماذا تبدو نساء ايران  )في التعبير عن مأساتهن؟ )اتقوي  

  حازم صاغية
  .م١٩٩٩/ ٣/ ٢٠ ،مجلة الحياة

ّالمرأة االيرانية تخط لمجتمعسات وات المقاومة التقليدية للمؤس  
   خياط إبراهيم

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٣٠ ،مجلة الحياة
سالم المرأة االيرانية دفاع عن اإل   

  يحيى العريضي. د
 = ه١٤٢٠ ،يمانمؤسسة اإل ،دار الرشيد ،بيروت ،دمشق ،ىاألولالطبعة 

  .ص٦٠ ،م١٩٩٩
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 المرأة االيرانية في سوح الجهاد   
  .٣٢ص )م١٩٨٥/ ٩/ ٢٥( = )ه١/١٤٠٦( ١٥العدد  ،السنة الثامنة ،الشهيد
     اتجاهات الحاضر وامكانات   :  مركز المرأة في ايران المعاصرة

  المستقبل
 االتجاهـات الراهنـة     :ندوة العالقات العربية االيراينة    إلى    ورقة مقدمة 

  وآفاق المستقبل 
  معصومة ابتكار

  .م١٩٩٥ /٩ ،الدوحة
ز آغاز تا مشروطه أوي گ يارسپ وي مشاهير زنان ايران  

  يسن رجبمحمد ح
ــالطبعــة   ،ص٢٦٣ ،ش .ه١٣٧٤ ،منــشورات ســروش ،طهــران ،ىاألول

   .بالفارسية
 مقالة (ذشته تا حالگز أ مقام زن در ايران (  

  نصر اهللا بختورتاش
   .بالفارسية ،٥٠ص  ،ش .ه١٣٤٩ ،١٤ ،مامإمكتب مجلة 
با نزديكانياندرز وتهمت زناشوئ ، مقام زن در ايران باستان   

  بتاساردشير آذر گش
  .بالفارسية ،ش .ه١٣٥١ ،طهران



٥٢٨------------------------------   

 يران وتركيهإ مقام زن در  
  بانو شايسته صادق

  .يةبالفارس ،ص٢٤ ،ش .ه١٣١٦ ،طهران
 يبه روند جهان   يگاه ن   يت زن در جمهور    جنبش زنان وموقعي 

   ايرانيإسالم
   يمرضيه صديق

  .بالفارسية ،٦٨ص  ،١٢العدد  ،مجلة كتاب نقد
يهلوپز انقالب مشروطه تا سلطنت أ ييرانا زن ء هدف ها ومبارزه   

  محمد حسين خسرو پناه 
  .بالفارسية ،ص٣٣٣ ،ش .ه١٣٨٢ ،مروزأمنشورات پيام  ،طهران ،الطبعة الثانية

  السيدة  + الخميني مام مع زوجة اإل   يلقاء صحف (  يار آفتاب
  ) مصطفوي

   خديجه ثقفى: اللقاءتأجر
  .بالفارسية ،٢٠٢ص  ،٩١العدد  ،م زنيامجلة پ

  

دراسة ميدانية( ة العاملة بحث أوضاع واحتياجات المرأة البحريني (  
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  ريتشارد أنكر  ،روث ديكسون موللر
  .م١٩٨٣ ،الوزارة ،المنامة

بيانات عامة عن وضع المرأة في دولة البحرين   
  ريتشارد أنكر ، روث ديكسون موللر

  امنة لجنة المرأة العربية في الدورة الث إلى مقدم
  .م١٩٨٠ ،األمانة العامة ،تونس
أل دراسة ميدانية عن أوضاع المرأة في اة سرة البحريني  

  ريتشارد أنكر  ،روث ديكسون موللر
  .م١٩٨٣ ،الجمعية ،المنامة

سرة في البحرين  عمل المرأة وانعكاساته على األ  
   فخروأحمدمنيرة 

 ،رجمـة والنـشر   بحـاث والت  دار االجتهـاد لأل    )بيـروت ( مجلة االجتهـاد  
  .م١٩٩٨ ،٣٩، ٤٠العدد 
م١٩٨٥ -١٩٧٥ة والعقد الدولي للمرأة  المرأة البحريني  

  البحوث والمعلومات
  .م١٩٨٥ ،الوزارة ،المنامة

المرأة في البحرين والخليج العربي   
  االتحاد الوطني لطلبة البحرين في لبنان

  .م١٩٧٤ ،منشورات االتحاد الوطني ،بيروت
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المرأة والحرك ة في البحرينة النسائي  
   عيدانأحمد

  .م١٩٨٣ ،دار الطليعة ،بيروت
سلسلة السياسة والمجتمع-ة في البحرين المرأة والحركة النسائي   

  عبد العزيز الدوري
  .م١٩٨٤ ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت

  

 في بنغالدشسالمالمرأة واإل   
  يهاشم تاج آ

  .باالنجليزية ،ص٢٥٤ ،منشورات مك ميالن ،لندن ،ىلاألوالطبعة 
ة مرجع عن المرأة البنجالدشي  

   إسالممحمود 
  .م١٩٧٩ ،دكا

  

لصالح من؟.. عالم وترويض المرأة  اإل  
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  عواطف عبد الرحمن. د
  .م١٩٩٩/ ٣/ ٨ ،هرامجريدة األ

اإل لتنمية العربيةة اعالم وتطوير دور المرأة في عملي  
  عادل حسين

سلـسلة   ،االمـم المتحـدة   ،ة لغربـي آسـيا  االجتماعياللجنة االقتصادية و 
   .يةدراسات عن المرأة العرب

عالم والصورة الذهنية للمرأة  اإل  
  بركات عبد العزيز محمد 

  .٤٦ص )م١٩٨٨/ ١( = )ه١٤٠٨/ ٥( ٢٨١العدد  ،يسالممجلة الوعي اإل
 أوشبكة القرآن الكريم ةئاسلى رل سيدة تتو   

  محمود حبيب 
  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٠ ،األخبارجريدة 

 برامج المرأة في الراديو والتليفزيون   
  عاطف العبد  ،عدلي رياض

  .م١٩٨٨ ،مؤسسة البستاني للطباعة ،القاهرة
 بنك معلومات للمرأة بالقاهرة   

  ميرفت تالوي
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٢ ،جريدة الجمهورية
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 دراسة تحليلية-االذاعة والتلفزيون توظيف المرأة في   
  عاطف عدلي العبد 

  .م١٩٨٩ ،دار الهاني ،القاهرة
داة للتغييرأ ثقافة النساء ك  

  بثينة شعبان
 -١٩٩٧ ،٤العـدد   ،اتتجمع الباحثـات اللبنانيـ     ،بيروت ،مجلة باحثات 

  .م١٩٩٨
بنت الحارثةمامأة  الثـقافة والمرأة المعاصرة ووصي   

  ة محمد جبرأبو سعد
  .٣٨ص )م١/١٩٨٢، ٢( ،٤-٣العدد  ،المجلد الثالثون ،مجلة قافلة الزيت

ة في معرض الكتاب ثورة نسائي  
  هالة صالح ،عزة أبو العز، عادل دياب

  .م١٩٩٩/ ٢/ ١٣ ،جريدة حواء
هل تواري؟.. خر في الصحافة  الجنس اآل  

  صليب بطرس
  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٠ ،األخبارجريدة 

ية للمرأة المإسصحافة  إلى  حاجتنا  
  مين صبريأعيسى 



------------------------------------٥٣٣ 

/ ١٢( = )ه١٤٠٨/ ٥( ٥العـدد    ،الـسنة الثالثـة عـشر      ،سالممجلة منار اإل  
  .١٠٠ص  )م١٩٨٧
 الدراما التلفزيونية وقضية تعليم المرأة   

  مين أنورا 
  .م١٩٩٨ ،٦-٥العدد  ،دار سينا للنشر )القاهرة( مجلة هاجر

دور التلفزيون   
   سيد أحمدعبد الدايم 

  .٨٤ص ،٥٨العدد  ،السنة الخامسة ،المجلد الخامس ،مة القطريةاألمجلة 
ة اجتماعيدراسة ( ة في تشكيل وعي المرأة دور الدراما التلفزيوني

  ) ميدانية
  نادية رضوان

  .م١٩٩٧ ،الجمعية المصرية العامة للكتاب ،القاهرة
لغوي عن المرأة اجتماعي معجم ثقافي - دولة النساء   

  رقوقيعبد الرحمن الب
  .ص٦٦٨ + ٦٢ ،م١٩٥٤ ،مطبعة االعتماد ،القاهرة ،الطبعة الثانية

 ريادة المرأة في الصحافة العربية   
  نعمة عز الدين

  .م١٩٩٨/ ٥/ ٥ ،جريدة الوفد
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 در فقه اماميه وقوانين موضوعه( اشتغال ومالكيت ،زن (  
  فر روشن مرضيه
  .لفارسيةبا ،ص٢٠٠ ،منشورات برگ زيتون ،طهران ،ىاألول الطبعة
 زن وسينما   

  ة االجتماعيالهيئة النسوية الثـقافية 
  .بالفارسية ، ص٨٨ ،ش .ه١٣٧٨ ،مهرجان المرأة والسينما ،طهران

ايرانگر  زنان سينما  
  ي كوچيشهناز مراد
  .ه١٣٧٩شـتاء    ،مؤسسة نوروز هنـر الثــقافية الفنيـة        ،طهران ،الطبعة الثانية 

   .بالفارسية ،ص٢٧٢ ،ش
  صورتها فـي اإلالم     ين عام المرأة وتحس   ١٩٩٧:كبار سوزان م 

  المصري
  . م١٠/١/١٩٩٧، ةيامجلة الح

ّم حياتي شريط الفيديو الذي حط  
   بن عبد العزيز الحصين أحمد

  .ص٢٠، ه ١٤١٦ ،دار القاسم ،الرياض ،الطبعة الخامسة
صحافة المرأة والطفل في العالم العربي   

  اجالل خليفة 
  .م١٩٨٨ )بيروت( مجلة الفكر العربي
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         الصحافة المصرية وقضايا المرأة العربية خالل العقد العالمي 
  ) رسالة ماجستير (م١٩٨٥ -١٩٧٥للمرأة 

  جهان الهامي محمد غالب عطية 
  .م١٩٨٩، عالم كلية اإل- جامعة القاهرة

           رسـالة   (م١٩٣٩ -١٩١٩ الصحافة النـسائية فـي مـصر بـين
  ) ماجستير

  اجالل محمود خليفة 
  .ص٥٠٠ ،م١٩٦٥، داب كلية اآل-جامعة القاهرة ،هرةالقا
    رسـالة   (م١٩٦٥ -١٩٤٠ الصحافة النسائية في مصر من سـنة

  ) دكتوراه
  اجالل محمود خليفة 

  .ص٣٧٦ ،م١٩٦٩، داب كلية اآل-جامعة القاهرة ،القاهرة
الصحافة النسائية في الوطن العربي   

   إبراهيم إسماعيل
  .م١٩٩٦ ،ر والتوزيعالدار الدولية للنش ،القاهرة

عالم العربي صورة المرأة في اإل  
  أديب خضور 

  .م١٩٩٧ ،عالميةالمكتبة اإل ،دمشق
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حباط عالن تصيبها باإلعالم واإل صورة المرأة في اإل  
  هدى المهدي

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ١٨ ،هرامجريدة األ
     عالنات التلفزيـون المـصري مـع دراسـة         إ صورة المرأة في

رسـالة  ( م١٩٨٥تلفزيون المـصري عـام      عالنات ال تحليلية إل 
  ) ماجستير

   فرجأحمدعصام الدين 
  .م١٩٩٨، عالمكلية اإل -جامعة القاهرة 

صورة المرأة في الصحف والمجالت العربية   
  عواطف عبد الرحمن 

سلـسلة دراسـات عـن المـرأة العربيـة فـي             ،االمـم المتحـدة    ،نيويورك
  .التنمية
ة  صورة المرأة في المجالت النسائي  

  فوزية العطية 
  .م١٩٨٥ ،مم المتحدةاأل ،ة لغربي آسيااالجتماعياللجنة االقتصادية و

عالم صورة المرأة في وسائل اإل  
  عاطف عدلي العبد

  .م١٩٨٦) بغداد( مجلة البحوث
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      دراسة في تحليـل    ( عالم صورة المرأة كما تقدمها وسائل اإل
   )مضمون الصحافة النسائية

  ة والجنائية االجتماعي المركز القومي للبحوث
  .م١٩٨٥ ، المركزنشر، القاهرة

         ات  فاعلية التخطيط للراديو والتلفزيون في معالجـة الـسلوكي
  المستحدثة والتي تعرقل دور المرأة في المجتمع 

  عبد المنعم ثابت
علـى  المجلـس األ   ،زهـر جامعـة األ   ،مؤتمر المرأة والتنمية القاهرة   : في

  .وقاف األية بوزارةسالمللشؤون اإل
     ـ مـن النـساء يعـرفن المعلومـات        % ٧٨: ة في دراسـة ميداني

  ساسية من مسلسالت التليفزيوناأل
  .م١٩٩٧/ ١١/ ١٢ ،هاليجريدة األ

   ـ : ة للصحفيات العربيـات    في الدورة التدريبي عـالم  ف اإل تخلّ
 االهتمـام   كلّ.. هتمام  العربي عن مواكبة انجازات المرأة واإل     

  عمالدات األت وسياانات والرياضيللفنّ
  ليلى عبد الحميد

  .م١٩٩٧/ ١٢/ ١٩ ،جريدة الشعب
 في سبيل ارتقاء المرأة   

  روجيه غارودي 
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  جالل مطرجي: ترجمة
  .ص١٦٨ ،م١٩٨٨ ،دابدار اآل ،بيروت ،الطبعة الثانية

في الميراث الثـقافي   
  .٣٢ص ،٦٤العدد  ،السنة السادسة ،المجلد السادس ،مة القطريةمجلة األ

  الفيديو هذا الخطر الجديد  
  حسين حاجي

  .٨٥ص ،٦٧العدد  ،السنة السادسة ،المجلد السادس ،مجلة االمة القطرية
ّم الثـقافي قضية المرأة والتحك  

  .٦٠ص ،٦٥العدد  ،السنة السادسة ،المجلد السادس ،مة القطريةمجلة األ
ة القيم في المسلسالت التلفازي  

  مساعد بن عبد اهللا المحيا
  .ص٣٢٤، ه ١٤١٤ ،دار العاصمة ،الرياض ،ىاألوللطبعة ا
عالم المكتوب واإل المرأة بين اإلالحالة اللبنانية:عالم المرئي   

  نهوند القادري عيسى
العدد  ،مركز دراسات الوحدة العربية    )بيروت( مجلة المستقبل العربي  

  .) م٣/١٩٩٥( ١٩٣
 المرأة بين الثـقافي والقدسي   

  زينب المعادي
  .سلسلة المرأة والمؤسسات ،م١٩٩٢ ،نشر الفنك ،لدار البيضاءا
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لة لدعم سياسة الخصخصة واستقبال القرن القادم المرأة مؤه  
  سهير منسي 

  .م١٩٩٨/ ١٠/ ١٢ ،األخبارجريدة 
المرأة واإل جراس؟ األعالم لمن ندق  

   عواطف عبد الرحمن.د
  .م١٩٩٧/ ١/ ١ ،هرامجريدة األ

تثقيف المرأة وبرامج ال :ة كنموذج المجالس الحسيني  
  عالية المكي

  .م١٩٩٢ ،دار الكلمة الطيبة ،بيروت
 المرأة والثـقافة والمجتمع   

  الويز المبيز ،ميشيل روز الدو
  هيفاء هاشم : ترجمة
  .م١٩٧٦ ،رشاد القوميمنشورات وزارة الثـقافة واإل ،دمشق
ة  المرأة والعنف في السينما المصري  

  منال عثمان
  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٠ ،مجلة حواء

المرأة والغزو الفكري   
  سالم البهنساوي

  .م١٩٨٣ ،دار القلم ،الكويت
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ىاألولوثائق الحلقة الدراسية ( ات العربيات مشاكل الصحفي (  
  االتحاد العام للصحفيين العرب

  .ص١١ + ٨٣ ،م١٩٨١ ،االتحاد العام للصحفيين ،بيروت
  ائيةي للصحافة النس  سالم المضمون اإل: ـيدتي   دراسة تحليلي ة لمجلة س

  ) رسالة ماجستير( ه١٤٠٤/ ١٢/ ٣٠ حتى ه١٤٠٤/ ٧/ ١في الفترة من 
  محمد ضياء الدين مال حفجي

 المعهــد العــالي للــدعوة -يةســالم محمــد بــن ســعود اإلمــامجامعـة اإل 
  . ه١٤٠٥ ،عالم اإل-ورةية بالمدينة المنّسالماإل
ة  من صور المرأة في الصحافة النسائي  

  يوال شرارة 
  .) م٥/١٩٧٥( ٧العدد  ،السنة الحادية عشر ،مجلة دراسات عربية

              الموضوعات والقـضايا التـي تعالجهـا بـرامج المـرأة فـي 
  ) رسالة ماجستير( التلفزيون المصري

  آمال حسن محمد الغزاوي
  .م١٩٨٩ ، كلية االعالم-جامعة القاهرة 

        دراسـة فـي    ( ة موقف برامج المرأة ازاء قـضاياها المعاصـر
   )ذاعيةتحليل مضمون بعض البرامج اإل

  سامية سليمان رزق
  .م١٩٨٩ ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة
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    دراسة تحليلية لمضمون   (  قضايا المرأة  اتجاه موقف الصحافة
 ١٩٧٥الجمهورية من عام     ،األخبار ،األهرام ،الصحف الثالث 

   )رسالة ماجستير( )م١٩٧٩حتى عام 
  رحمن محمد حسين الطيناويفاتن عبد ال

  .م١٩٨٦ ،جامعة االزهر ،كلية االعالم
ة الصحافة النسائية اللبنانية أ نش  

  نهوند القادري
  .م١٩٨٩، ٥٨العدد  ،الفكر العربي مجلة
  قالم النـسوية فـي الـصحافة اليوميـة الـسعودية      نشاطات األ 

دراسة تطبيقية على خمس صحف يومية خالل فتـرة ثالثـة          (
  ) رسالة ماجستير( )ه١٤٠٥م شهر من عاأ

  حسني شيخ عثمان
 المعهــد العــالي للــدعوة -يةســالم محمــد بــن ســعود اإلمــامجامعـة اإل 

  . ه١٤٠٥ -رةية بالمدينة المنوسالماإل
ثرها على وعي النساءأعالم و النماذج النمطية للمرأة في اإل  

  هدى الصدة 
  .م١٩٩٨ ،٦ ،٥العدد  ،دار سينا للنشر ،القاهرة ،مجلة هاجر

مجموعه مقاالت همايش زن وسينما( ينهگ آبي نما (  
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قافية ( ي عسكريفاطمه عل ،ى محبهسيده فاطم   ) ة للنساءاالجتماعيالهيئة الـث
   .بالفارسية ،ص٤٠٢ ،ش .ه١٣٧٩ ،منشورات سفير صبح ،طهران ،ىاألولالطبعة 
  وسائل اإل  :)هالياأل(  نوال السعداوي  صـورة   ّالإم  عالم التقد 

  ة الخليعةالمرأ
  ماجدة عبد البديع 

  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٥ ،هاليجريدة األ
  صورة المرأة في    يك الصهيونية في السينما وهذه ه      هكذا تتحر 

  الفلم العربي
  صالح دهني
  .١٧٥ص  )م٢/١٩٧٦( ١٦٨العدد  ،مجلة المعرفة

  

يام أ خالل حوال الشخصية االنتهاء من مشروع القانون الجديد لأل
  حكام الغيابية ويلزم النيابة بعرض التصالح المشروع يلغي األ

  علي عفيفي
  .م١٩٩٨/ ١١/ ١٠ ،األخبارجريدة 

 أرحمة بالنساء غير الحاضنات.. ها القانون ي  
   ناهد العجوز.د

  .م١٩٩٨/ ٩/ ٢٦ ،مجلة الوفد
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ة الشقّ: حكامد القوانين واأل بعد تعد ..من؟من حق !  
  اوعنادية مط

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٣٠ ،جريدة الوفد
 كثر من رجلزوجة أل..  بالقانون!  

  نادية مطاوع 
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ٤ ،جريدة الوفد

 قات رامل والمطلّ ع يقدم مشروع قانون للمساواة بين األ       التجم
  في المعاش

  .م١٩٩٨/ ٥/ ٦ ،هاليجريدة األ
تفريق القاضي بين الزوجين   

   نجيبأحمدمصطفى 
  .م١٩٨٨ ،ىلاألوالطبعة 

           توصيات بعدم التمييز بين المرأة والرجل في التعيين والترقية دعوة 
ة لتطبيق القانونللمنظمات النسائية لمناقشة التشريعات ووضع آلي  

  .م١٩٩٧/ ٦/ ١٨ ،هاليجريدة األ
دور المجموعات النسائية في قانون األ ة حوال الشخصي  

  هدى المهدي 
  .م١٩٩٨/ ٩/ ١١ ،هرامجريدة األ
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زواج الخاطف شهادة حق   
  علي فاضل حسن. المستشار د
  .م١٩٩٩/ ٣/ ٨ ،هرامجريدة األ

عندما يتحو نقمة إلى ل الحب!  
  عزت السعدني

  .م١٩٩٨/ ٨/ ١٥ ،هرامجريدة األ
القانون الجديد يخالف الشرع والدستور !  

  أماني سالمة  ،نادية مطاوع ،حنان عثمان
  .١٩٩٩/ ٤/ ١١ ،جريدة الوفد

  ثبـات   ورقة مكتوبـة إل    يحوال الشخصية يعترف بأ    قانون لأل
حـزاب  الزواج هل تفتح الحكومة الحوار حول القانون مع األ      

  مات النسائية؟والمسيحيين والمنظّ
  حنان حماد
  .م١٩٩٧/ ٥/ ١٤ ،هاليجريدة األ

 نجابذالل الزوجة بسبب عدم اإلإ المحكمة ترفض  
  خالد ميري

  .م١٩٩٨/ ١١/ ٥ ،األخبارجريدة 
المرأة بين الشرع والقانون   
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  محمد المهدي الحجوي
  .ص٢٢ + ١١٩ ،م١٩٦٧ ،مطابع دار الكتاب ،الدار البيضاء

المرأة بين الفقه والقانون   
  مصطفى السباعي 

  .ص٣٣٦ ،م١٩٦٦ ،المكتبة العربية ،حلب ،الطبعة الثانية
   ّال يزال في    )الجواز( ها في حرية السفر لكن     المرأة تنتزع حق

  جيب الزوج
  فاطمة النمر

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢ ،مجلة العربي

  

 في اصطنبول المعاصرةيةفي ذکر المرأة الصوف: البذور كتاب   
  كاترينا رو دور

  .باالنجليزية ،ص٢٤٨ ،تاوريس ،بي ،يمنشورات ا ،لندن ،ىاألولالطبعة 
المرأة التركية الجديدة   

  كامل السامرائي 
  .م١٩٢٧ ، التفيضمنشورات ،بغداد
 يران وتركيه إ مقام زن در  
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  بانو شايسته صادق
  .بالفارسية ،ص٢٤ ،ش .ه١٣١٦ ،طهران

 نظرات في حركة تحرير المرأة في تركيا الحديثة   
  زينب أبو سنة 

  .م١٩٩٣

  

 تطو   عـوام  أة بواليـة بنـزرت خـالل ثالثـة          ر الحركة النسائي
  م١٩٦٨ -٦٧ -١٩٦٦

   القومي النسائي التونسياالتحاد
  .ص٥٢ ،م١٩٧١ ،الشركة التونسية لفنون الرسم ، تونس

 المرأة واألسرة في المدن المسلمة: بنات تونس  
  بائوال هولمز ابر

  .باالنجليزية ،ص١٩٢ ،منشورات بست ويو ،بولدر ،ىاألولالطبعة 
شهامة النساء القيروانيات   

  حسن حسني عبد الوهاب
  .٣ص  )م١٠/١٩٦٧( ١العدد  ، الثالثة عشرالسنة ،مجلة الفكر

  دبي في حياة النساء النوابغ     أبحث تاريخي   .  شهيرات التونسيات
  الزمن الحاضر  إلى يسالمفي القطر التونسي من الفتح اإل
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  عبد الوهاب حسن حسني
  .ص١٦٥ ،م١٩٦٦ ،مكتبة المنار ،تونس ،الطبعة الثانية

مجلة األ ر المرأة التونسية حوال الشخصية وأثرها على تطو  
ب اللوميالطي  

   .جامعة الدول العربية ،بغداد
حاضرها ومستقبلها: المرأة التونسية   

  حمة الهمامي
  .م١٩٨٩ ،صفاقس

المرأة التونسية ومكانتها في القانون الوضعي   
  كحلنزيهة األ

  .م١٩٧٨ ،دار العمل ،تونس
 رئيسة محكمة..  المرأة في تونس  

  يمان راشدإ
  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٧ ،األخبارجريدة 

              المرأة المسلمة في تـونس بـين توجيهـات القـرآن وواقـع 
  المجتمع التونسي

   يراشد الغنوش
  .ص١٥١ ،م١٩٨٨ ،دار القلم ،دبي ،الكويت ،ىاألولالطبعة 
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    سـبايا   إلى   .. من جميلة بوحيرد   : تراجع حال المرأة الجزائرية
  حة الجماعات المسلّ

   العربيشهرزاد
  .م١٩٩٨/ ١/ ٣١ ،مجلة الحياة

ية وكفاح المرأة الجزائرية سالم التربية اإل  
  حكمت أبو زيد 

  .ص١٧٦ ،م١٩٦١ ،نجلو المصريةمكتبة األ ،القاهرة
 لصالح المرأة في الجزائر المتحققة التطورات تقييم   

  والمعلومات البحوث
  .م١٩٨٥ ،االتحاد ،الجزائر

 المرأة الجزائرية   
  عة مؤلفين مجمو

  .م١٩٨٣ ،دار الحداثة ،بيروت
من نضال المرأة الجزائرية في سبيل االستقالل   

  حملي اليدمحمد ع
ــي  ــم العرب ــة المعل ــة والعــشرون  ،مجل ــسنة الثامن  /٨-٧( ٧، ٨العــدد  ،ال

  .١٠٨ص  )م١٩٧٥
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 النساء الجزائريات   
  األخبار وزارة -الجزائر 
  .ص٨٦ ،األخبارمنشورات وزارة  ،الجزائر

 نضال المرأة الجزائرية خالل الثورة التحريرية   
  أنيسة بركات درار

  .م١٩٨٥ ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر

 وضعية تعليم الفتيات والنساء في الجزائر   
  تركي رابح

 ،٢العــدد ،المجلــد الثــاني عــشر )الكويــت( ةاالجتماعيــمجلــة العلــوم 
  .٩ص ، ه ١٤٠٤ = م١٩٨٤صيف 

  

 هزيمـة للقطريـات فـي       يمهد لدستور دائم وبرلمان     االقتراع
  االنتخابات البلدية

  أحمد يمحمد مك
  .م١٩٩٩/ ٣/ ٩ ، الحياةمجلة

حوال  تغيير األقطار الخليجأة للمرأة في بعض االجتماعي  
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  ييناحسان محمد الحس
  .م١٩٨١ ،منشورات االتحاد العام لنساء العراق ،بغداد
ة في الخليج العربي دراسات عن المرأ  

  عباس ياسر الزيدي
  .ص١٧٩ ،م١٩٧٩ ، جامعة البصرة-منشورات مركز دراسات الخليج ،البصرة
مارات العربية المتحدةة لظاهرة الطالق في دولة اإل دراسة تشخيصي  

  الزراد ياسين
  .م١٩٨٧ ،دار القلم ،دبي
دعوة لتفعيل دور المرأة في الخليج   

  هدى الدغفق
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ٢٢ ،مجلة الحياة

دور متنام للمرأة الخليجية في االنشطة االقتصادية   
  .١٩٩٨/ ١٠/ ٢ ،األخبارجريدة 

     دور مراكز التنمية هيل وتدريب المرأة فـي     أة في ت  االجتماعي
  ) دراسة ميدانية( دولة االمارات العربية المتحدة

  ناصر ثابت
مـؤتمر االقليمـي    ال: المـرأة والعمـل    ،) محـرر  (في يحيى فـايز الحـداد     

  أبو ظبي ،١٩٨٤مارس٢٧ -٢٤الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية 
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 ،لجنة تنسيق العمـل النـسائي فـي الخلـيج والجزيـرة العربيـة              ،الكويت
  .م١٩٨٥
دور المرأة في التنمية   

  علي الموسى
   للمرأة في الخليج العربياألول المؤتمر االقليمي 

  .م١٩٧٥ /٤ ،ة النسائيةاالجتماعي الجمعية الثـقافية ،الكويت
دراسة استطالعية( عي في قطر رأي المرأة حول العمل التطو(   

  سبيكة محمد الخاطر
 ،٣٧العـدد    ،يناالجتمـاعي جمعيـة    )االمـارات ( ةاجتماعيـ مجلة شؤون   

  .م١٩٩٣ ،السنة العاشرة
     داريـة  حالل النساء في الوظـائف اإل     إ الصعوبات التي تواجه

  منطقة الخليج العربيالعليا في 
   فخروأحمدمنيرة 

 ،السنة العاشرة ،يناالجتماعيجمعية  )االمارات( ةاجتماعيمجلة شؤون 
  .م١٩٩٣ ،٣٧العدد 
صورة المرأة الخليجية في صحافة الخليج العربي   

: المرأة والتنميـة فـي الثمانينيـات       ،) محرر( في يحيى فايز الحداد    عبدالرحمن
  مارس٣١ -٢٨ني للمرأة في الخليج والجزيرة العربية قليمي الثاالمؤتمر اإل

  .م١٩٨٢ ،ة النسائيةاالجتماعيالجمعية الثـقافية  ،الكويت
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 أ عشرة آالف سيدة تشاركن فيوة بقطرل انتخابات بلدي  
  العزب الطيب الطاهر

  .م١٩٩٩/ ٣/ ٩ ،هرامجريدة األ
ّنطقة الخليجسوق العمل في م إلى رة على دخول المرأة العوامل المؤث  

  قيس عبد علي المؤمن
  .م١٩٨١ ،بغداد
فتاة اإل ر والمحافظة مارات بين التحر  

  محمد رمضان محمد 
  .م١٩٨٥ ،مكتبة نهضة الشرق ،القاهرة

 في الوعي الزائف للمرأة الخليجية   
  عبد الباسط عبد المعطي

الجمعيـة   ، المؤتمر االقليمي للمرأة فـي الخلـيج والجزيـرة العربـي      :في
  .م١٩٨١/ ٣١ -٢٨ ،ة النسائية الكويتاالجتماعيلثـقافية ا
ات هزمن في االنتخابات قطري :ةلم نخسر ووراء النتائج أسباب عائلي!  

  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٠ ،مجلة الحياة
المرأة في البحرين والخليج العربي   

  االتحاد الوطني لطلبة البحرين في لبنان
  .م١٩٧٤ ،منشورات االتحاد الوطني ،بيروت
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     عمال لفترة طويلة من خلـف       المرأة القطرية طرقت مجال األ
  الكواليس

   أحمدمحمد المكي 
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ٢١ ، الحياةمجلة
المرأة الكويتية ودورها في مجال العمل   

   دالل الفيصل الزبن
المـؤتمر االقليمـي    : المـرأة والعمـل    ،) محـرر  (في يحيى فـايز الحـداد     

   أبو ظبي-م١٩٨٤مارس ٢٧ -٢٤جزيرة العربية الثالث للمرأة في الخليج وال
 ،ةلجنة تنسيق العمـل النـسائي فـي الخلـيج والجزيـرة العربيـ              ،الكويت

  .م١٩٨٥
     المرأة وعالقات االنتاج في مجتمعات الخليج التقليدية المرأة 

  والتنمية في الثمانينات
  باقر سلمان النجار

الكويـت   ،ة العربيـة المؤتمراالقليمي الثاني للمرأة في الخليج والجزيـر    
  .م١٩٨٢، الكويت ،م١٩٨١سنة  ،مارس٣١/ ٢٨في الفترة من 

المرأة والعمل   
  ) محرر( يحيى فايز الحداد

 -٢٤المؤتمر االقليمـي الثالـث للمـرأة فـي الخلـيج والجزيـرة العربيـة                
  م أبو ظبي١٩٨٤مارس ٢٧
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 ،يـة ة العرب يـر  والجز يج العمـل النـسائي فـي الخلـ        يقلجنة تنس  ،الكويت
  .م١٩٨٢
مارات مركز المرأة في تشريع الجنسية في اإل  

  عكاشة محمد عبد العال
الـسنة الثانيـة     ،يناالجتمـاعي ة  جمعي )االمارات( ةاجتماعيمجلة شؤون   

  .م١٩٩٥ ،٤٨العدد، عشر
  المشكالت التي تواجه المرأة الخليجية  ) قـة فـي   دراسـة مطب

  ) مارات العربية المتحدةدولة اإل
  العالزينب حسين أبو 

  .جامعة الدول العربية ،القاهرة
مشكالت المرأة العاملة الكويتية والخليجية واتجاهاتها   

  عبد الرؤوف عبد العزيز الجرادي
  .م١٩٨٠ ،الكويت

 عند المرأة الخليجية االجتماعي  مالمح الوعي  
  نضال حميد الموسوي

  .م١٩٩٣ ،دار سعاد الصباح ،القاهرة
    الكويـت ( للمرأة في الخليج العربي    األول المؤتمر االقليمي :

  ) م١٩٧٥ ،أبريل ٢٤ -٢١
  الهيئة المصرية العامة لالستعالمات
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دراسـات عـن أوضـاع المـرأة فـي       : نشرت أبحاث المؤتمر في كتـاب     
  الكويت والخليج العربي

  .م١٩٧٥ ،ة النسائيةاالجتماعيالجمعية الثـقافية  ،الكويت
      الخليج والجزيـرة العربيـة    المؤتمر االقليمي الرابع للمرأة في

  م١٩٨٦ديسمبر ١٨ -١٥من  ،مسقط
  ) محرر( مراد وهبة

  ) ) محرر( يحيى فايز حداد: بحاث هذا المؤتمر فيأنشرت (
 المؤتمر االقليمي الرابع للمرأة في الخليج والجزيـرة         :االسرة والطفولة 

  العربية 
  .م١٩٨٦ ،لجنة تنسيق العمل النسائي العربي العام ،الكويت

لمؤتمر االقليمي للمرأة في الخليج والجزيرة العربية  ا  
  ) محرر( مراد وهبة

  ) محرر (يحيى حداد: وقد نشرت اعمالها في
  م١٩٨١ ،الكويت

  بحوث ودراسات : المرأة والتنمية في الثمانينات
  .م١٩٨٢ ،شركة كاظمة للنشر والتوزيع ،الكويت

     فـي   موقع الحركات النسوية في مؤسسات المجتمع المـدني 
  ماراتالبحرين والكويت واإل

   فخروأحمدمنيرة 
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ــر  ــالم الفك ــة ع ــت( مجل ــون    )الكوي ـــقافة والفن ــوطني للث ــس ال المجل
  .) م٣/١٩٩٩-١( ٣العدد  ،دابواآل
سرار وحكايات مثيرة أ:  نساء الخليج  

   زيادة أحمد
  .م١٩٩٤ ،عالممركز الراية للنشر واإل ،القاهرة ،الطبعة الثانية

 ماراتودور المرأة في اإلعي االجتما الوعي  
   حلميإسماعيلاجالل 

، السنة التاسعة  ،يناالجتماعيجمعية   )االمارات( ةاجتماعيمجلة شؤون   
  .م١٩٩٢، ٣٥العدد

  

 اتجاهات طالبات جامعة الملك فيصل نحو عمل المرأة السعودية   
  علي عبد القادر

المجلـد الثالـث    ، الكويـت جامعـة  )الكويـت ( ةاالجتماعيمجلة العلوم  
  .م١٩٩٥ ،١العدد  ،والعشرون
االتجاهات النفسية للشباب السعودي نحو عمل المرأة في المجتمع   

  محمد بيومي علي حسن
م١٩٨٧ ،مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز ،ةجد.  
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 مة على التوافق في الحياة الزوجية     ثر عمل المرأة السعودية المتعلّ    أ 
   )ةزواجهن في مدينة جدأة ميدانية على العامالت ودراس(

   نصر إبراهيم
قليمـي  المـؤتمر اإل  : المـرأة والعمـل   ،  ) محـرر  (يحيى فـايز الحـداد    :في

  وظبيب أ-م١٩٨٤مارس ٢٧ -٢٤الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية 
 ،لجنة تنسيق العمـل النـسائي فـي الخلـيج والجزيـرة العربيـة              ،الكويت

  .م١٩٨٥
والمرأة ..  السعودي سالم اإل  

  رفعت السعيد. د
  .م١٩٩٧/ ٦/ ٤ ،هاليجريدة األ

 الفتاة السعودية والمسؤولين عنها إلى  
  أبو بكر جابر الجزائري

م١٩٧٢ ،مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر ،ةجد.  
     ة البيـت الـسعودية العاملـة        بعض الصعوبات التي تواجه رب

  ) رسالة ماجستير( المنزلدارة إبالتدريس وأثرها في 
  حصة صالح حمد المالك

ــات  ــات بالريــاض -الرئاســة العامــة لتعلــيم البن  االقتــصاد - التربيــة للبن
  . ه١٤٠٣المنزلي 
حسناء الحجاز   
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  شقرامين حبشي األ
  .ص٩٠٠ ،جزءان ،م١٩٧٥ ،ندلسدار األ ،بيروت

           دراسة السلوك االستهالكي ودوافع الـشراء للمـرأة العاملـة 
  ) رسالة ماجستير( ةية بجدالسعود

  عيشة علي بارضوان
  . ه١٤٠٨ ، االقتصاد المنزلي-ة التربية للبنات بجد-الرئاسة العامة لتعليم البنات

          دور المرأة السعودية في اتخاذ القرارات في مدينة الريـاض : 
  ) رسالة ماجستير( )دراسة وصفية وتحليلية(

  هدى محمد محمود الصديقي
الدراسـات   ، االداب يـة  کل -يةسـالم  اإل  سـعود  د بن  محم جامعة الملك 

ه١٤٠٨ ،ةاالجتماعي.   
ية سالم دور المرأة السعودية في التنمية في ضوء الشريعة اإل  

  سهيلة محسن محمد علي 
  .م١٩٨٤ ،ةاالجتماعيالمعهد العالي للخدمة  ، الرياض

       دور المرأة العاملة في التنمية دراسة اسـتطالعية   ( ةاالجتماعي
  ) رسالة ماجستير( )ي المجتمع الحضري لمدينة الرياضف

  فوزية فخري كمال عرفات 
 الدراسـات   -داب اآل يـة کل -يةسـالم  اإل  سعود  محمد بن  جامعة الملك 

ه١٤٠٥ة االجتماعي .  
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      ّدراسـة فـي منطقـة      ( ي دور المرأة في تنمية المجتمع المحل
رسالة ماجستير( )ةالدرعي (  

  انيسة سليمان البسام
   .دابكلية اآل ،جامعة االسكندرية، ندريةاالسك
  دراسة وتحليـل لـبعض قـضايا المـرأة فـي           (  رقصة الموت

  ) المجتمع السعودي
  محمد بن علي الهرفي

  .م١٩٨٤ ،صالحدار اإل ،الدمام
ّصات العلمية  عزوف المرأة السعودية عن االلتحاق بالتخص  

  رشاد علي عبد العزيز موسى
  .م١٩٩٨ ،بيةدار النهضة العر ،القاهرة

    نتاج الزراعي في   بموقع المرأة في اإل   االجتماعي   عالقة التغير
  ) رسالة ماجستير( منطقة عسير

  فوزية عبد اهللا محمد أبو خالد 
 الدراسـات   -داباآل يـة کل -يةسـالم  اإل سعودمحمد بن   جامعة الملك   

ه١٤٠٥ ،ةاالجتماعي .  
    ـ دراسـة  (  الفتاة المعاصرة والـزواج ـ ة ميداناجتماعي ة علـى  ي

  ) المجتمع السعودي
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  سامية الخشاب
  .م١٩٩١ ،دار الثـقافة العربية ،القاهرة

  كثرة المعو  قات المحلي   عمال السعوديات  دات األ ة تحد قدرة سي
  على المنافسة

  نادية شيخ 
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ٢١ ، الحياةمجلة
المرأة السعودية والخلجات   

  ثريا العريض
  .م١٩٩٨/ ١١/ ٢١ ، الحياةمجلة
المرأة العاملة في السعودية   

  أحمدعبد المعطي 
  .م١٩٩٩/ ٤/ ٢٦ ،هرامجريدة األ

        دراسـة  (  الهجـري  األول المرأة في الجزيرة العربية في القرن
  ) رسالة دكتوراه( )دبيةأ

  مصطفى عبد اللطيف . د
  .م١٩٧٥ ، االسكندرية

المرأة في الجزيرة والخليج العربي   
  فوزية السوداني

  .ص٩٨ ،م١٩٧٤ ،أبو ظبي
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 المرأة في المملكة   
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١ ،الشرق االوسطمجلة 
 أين ؟ إلى .. مسيرة المرأة السعودية  

  سهيلة زين العابدين بن حماد
  .ص١٢٦، ه ١٤٠٢ ،الدار السعودية ،ةجد ،ىاألولالطبعة 

مل مع الفتاة السعودية على طريق األ  
  لطيفة عبد الحميد الخطيب

  .ص١٧ +٣٨٣ ،م١٩٨٠ ،طوبجي للطباعةشركة ال ،القاهرة
المرأة السعودية بين الماضي والحاضر إلى  نظرة شاملة  

  .م١٩٩٩/ ٢٠/٣ ، الحياةمجلة
النواضر في الجزيرة العربية   

  وداد محمصاني الدباغ
  .م١٩٥٥ ،مطابع االداب ،بيروت

  

      في الفترة   ببليوجرافيا المرأة السودانية في المجالت السودانية 
  م١٩٨٨ -١٩٧٥من 
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  عثمان عوض عثمان
  .م١٩٨٨ ،جامعة الخرطوم ،الخرطوم

             تقرير لجنة المرأة واتحاد نـساء الـسودان للمـؤتمر القـومي 
  الثاني لالتحاد االشتراكي السوداني

  شارد انكريتر ،روث ديكسون موللر
  .الخرطوم

    ناث وانعكاساته علـى وضـع المـرأة        التمييز بين الذكور واإل 
  ردن والسوداناأل: ودورها في المجتمع مثال
  محمد العوض جالل الدين

 ،٣العـدد  ،المجلـد الثـاني عـشر      ،) الكويـت ( ةاالجتماعيـ مجلة العلوم   
  .٧ص ، ه ١٤٠٤ = م١٩٨٤خريف 
 الجذور التاريخية للحركة النسائية السودانية   

  إسماعيل سوسن سليم .د
  .ص٨٠ ،م١٩٩٠ = ه١٤١٠ ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ىاألولالطبعة 

الحركة النسائية في السودان   
  حاجة كاشف بدري

  .م١٩٨٤ ،دار جنوب الخرطوم للنشر ،الخرطوم
قصر الطرق للمساواةأ الحركة النسائية في السودان و  

   إبراهيم أحمدفاطمة 
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بحاث والدراسات االشتراكية في العالم     مركز األ  )دمشق( مجلة النهج 
  .م١٩٩٥ ، واالربعونالعدد الواحد ،العربي
 دور المرأة السودانية في التنمية االقتصادية   

  فاطمة عبد المحمود
  .ص٤٣ ،م١٩٧٣ ،شركة اعالنات الخرطوم ،الخرطوم

 قضايا المرأة السودانية العاملة   
  نابلس 

  .ص١١٥ ،م١٩٨٠ ،منشورات الوحدة
المرأة السودانية عبر تاريخها النضالي   

  مين األأحمدنفيسة 
  .ص٢٠ ،م١٩٧٢ ،عالم والثـقافةمنشورات اإل ،رطومالخ
رض البطوالتأ المرأة السودانية و  

  فاطمة عبد المحمود
  .ص١٦ ،دار االيام ،الخرطوم

 المرأة العاملة في السودان   
  البحوث والمعلومات 

  .الوزارة  ،الخرطوم
خذلوني(  نساء السودان (  

  .م١٩٩٨/ ١٢/ ٩ ،هرام العربيجريدة األ



٥٦٤------------------------------   

قتها المرأة السودانيةجزات التي حقّ المن  
  شارد انكر يتر ،روث ديكسون موللر

  لجنة المرأة العربية الدورة الثامنة  إلى تقرير مقدم
  .م١٩٨٠ ،االمانة العامة ،تونس

  

ّة الوطنية السورية تقويم وضع المرأة في الخط  
  محمد جالل مراد 

  .االسكوا ،بغداد
ة العربية السورية بين الماضي والحاضر دراسة عن المرأ  

   المكتب المركزي لالحصاء- اسوري
  .ص٣٧ ،م١٩٧٥ ،يسالمالمكتب اإل ، دمشق

            مشاركة المرأة في الحياة العامة في سـوريا منـذ االسـتقالل  
  م١٩٧٥وحتى ١٩٤٥

  نبيلة الرزاز
  .ص٢٢٢ ،م١٩٧٥ ،رشادوزارة الثـقافة واإل ،دمشق
انساء سوري إلى  النجوى   

  فيلكس فارس
  .ص١١٢ ،م١٩٠٩ ،بيروت
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  سباب أغات للتدريب المنزلي في مدينة دمشق و النساء المتفر
  عدم اندماجهن في النشاط االقتصادي

  االتحاد العام النسائي السوري
 ،طفالمم المتحدة لألمنشورات االتحاد بالتعاون مع منظمة األ ، دمشق

  .ص ٥ + ٧١ ،م١٩٨١

  

 الجنسي في الشرق األوسطزييالتم   
   يكانديوت
 ،ص١٧٧ ، ســيراكيوسةمنــشورات جامعــ ،نيويــورك ،ىاألولــالطبعــة 

  .باالنجليزية
الحركات النسائية في الشرق   

  محمد فهمي عبد الوهاب
  . جامعة اليرموك- المجلس العام للجمعيات الطالبية 

وسطر في الشرق األ الحركة النسائية والتطو  
   ليلى أبو الغد

  نخبة من المترجمين: ترجمة
  .ص٣٢١ ،م١٩٩٩ ،المجلس االعلى للثـقافة
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 دور المرأة في النهضة الشرقية   
  هدى شعراوي

  .ص٢٦ ،م١٩٣٥ ،مطبعة مصر ،القاهرة
      فتاة الشرق في حضارة الغـرب ،  ر الفكـر العربـي فـي       تطـو

  موضوع المرأة خالل القرن العشرين
  محمد جميل بيهم

  .م١٩٥٢ ،بيروت
وحالة المرأة في الشرق١٩رن الـ الق  

  محمود حمدي 
  .م١٩٩٨/ ٢/ ٢٠ ،هرامجريدة األ

ر المرأة الشرقية؟  كيف تتحر  
  انطوان مقدسي

  .م١٩٤٢ ،الجزء الثامن عشر ،األولالمجلد 
استخدامها وظروف عملها-فريقية المرأة األ   

  مكتب العمل الدولي
   غباشإبراهيم: ترجمة وتلخيص

  .ص١٣٨ ،م١٩٦٥ ،عمال العربيةدارة األإ جمعية منشورات ،القاهرة
المرأة البدوية   
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   عويدي العباديأحمد
  .ص٢٤٧ ،م١٩٧٤ ،المطبعة الوطنية ،عمان
مهات نواة للبنات واأل:  المرأة الشرقية  

   فؤاد أبو السعودأحمد
  .مصر
ًالمرأة عموماً والشرقية خصوصا   

  خليل عساف
  .ص٢٤ ،م١٩٠٤ ،مطبعة الهدى ،مصر
لمرأة في الشرق ا  

  مرقس فهمي
  .م١٨٩٤ ،مطبعة التأليف

          مساهمة المرأة في الصناعات الدوائية وااللكترونية فـي دول 
  غرب آسيا
  جيني داي

  .م١٩٩٥ ،مم المتحدةاأل ،نيويورك
نساء شهيرات من الشرق والغرب   

  تماضر توفيق ،وداد سكاكيني
  .ص١٩٥ ،م١٩٥٩ ،مطبعة عيسى البابي الحلبي ،القاهرة
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النساء في العالم النامي   
  حسنة بيجوم

  منى قطان: ترجمة
  .١٠٥ص  ،م١٩٩٩ ،المجلس االعلى للثـقافة

 النساء في الشرق األوسط  
   السامارستونيهريك رمسا

  .باالنجليزية ،ص٢٢٤ ،يمنشورات كاز ،امريكا ،ىاألولالطبعة 
 نيمجموعة مقاالت طبعت في قسم( النساء والسلطة في الشرق األوسط (  

  سيکموويوسوزان سل ،سعاد جوزف
 .يةيزباالنجل يا،منشورات جامعة بنسلفان ،ايکامر ،ىاألولالطبعة 

         عمـال دات األ وزيرة التأمينات في لقائها باعضاء جمعيـة سـي: 
ين عمال المصري تطوير مراكز التاهيل المهني بدعم من رجال األ       

  ينلمسنّ الصحي لين في التأمواالستفادة من أموال التأمينات
  وفاء البرادعي

  .م١٩٩٨/ ٣/ ٣٠ ،هرامجريدة األ

  

 مسجد خودشان: ين في الصيةالمساجد النسو تاريخ  
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   جينگ جونيشول ،ماريا جاسشاك
  .باالنجليزية ،ص٣٦١ ،منشورات سوري ،ريچموند ،ىاألولالطبعة 

 أ المرأة الصينية في النضال منةجل االشتراكي  
  جي بن 

  .ص١٥٥ ،م١٩٧٧ ،جنبيةدار النشر األ ،بكين
 النساء في الصين   

   يو.  ت-كارن
  .م١٩٨٤ ،لندن

  

 آثار سـرة واأل المرأةحوال  أم العلمي والتكنلوجي على      التقد 
  في العراق

  باقي الحسني 
  .م١٩٦١ ،المؤسسة الثـقافية العمالية ،بغداد
   االتجاهات ض قطاعات المجتمـع    ة السائدة في بع   االجتماعي

   )رسالة ماجستير( العراقي نحو المرأة
   إسماعيل إبراهيمكرم أ

  .ص١٤٥ ،م١٩٧٧ ،دابكلية اآل-جامعة بغداد ،بغداد
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االتجاهات النفسية للشباب نحو مركز المرأة في المجتمع العراقي   
  جابر عبد الحميد جابر

ــة  بحــوث المركــز القــومي لل  )القــاهرة( ة القوميــةاالجتماعيــالمجل
م٩/١٩٧٠( ٣العدد ،السنة السابعة ،ة والجنائيةاالجتماعي (.  
 ـ ثر ثورة السابع عشر من تمـوز فـي التغيـرات            أ ة االجتماعي

   )رسالة ماجستير( والحضارية للمرأة العراقية
  احالم شيت حميد

  .ص٢٤٠ ،م١٩٨٣ ،داب كلية اآل-جامعة بغداد ،بغداد
 ـ      أ سـرة العراقيـة مـع      ة باأل ثر الصناعة في عالقة المرأة العامل

رسالة ماجستير( جاتالتركيز على النساء المتزو(   
  عبد الكاظم شندل عيسى 

  .ص٤٠٧ ،م١٩٧٥ ،جامعة بغداد ،بغداد
 ٢٠٠٠ استراتيجيات تطوير أوضاع المرأة العراقية حتى عام  

  شارد انكريتر ،روث ديكسون موللر
  .م١٩٨٠ ،االتحاد العام لنساء العراق ،بغداد
 أالنهضة النسوية في العراق إلى ل الطريقو  

  صبيحة الشيخ داود
  .ص٢٤٣ ،م١٩٥٨ ،مطبعة الرابطة ،بغداد
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ة عن المرأة العراقية  ببليوغرافية موضوعي  
  سهيلة عبد الحسين ملك 

  .ص١١٨ ،م١٩٧٨ ،االتحاد العام لنساء العراق ،بغداد
      برنامج عمل الجمهورية العراقية لتحسين واقع المرأة ا  ملمقـد 

  مم المتحدة المؤتمر العالمي لعقد المرأة لألإلى 
  شارد انكريتر ،روث ديكسون موللر

  .م١٩٨٠ ،كوبنهاجن
 البعث والمرأة   

 ،م١٩٧٧ ،مكتـب التعبئـه والتنظـيم      ،ديـالى  ،االتحاد العام لنساء العراق   
  .ص١٦
 تشغيل المرأة وحقوقها في العمل في العراق   

  صادق مهدي السعيد
  .ص٢٤ ،م١٩٧١ ،مطبعة المعارف ،بغداد
         واقـع  :  تطوير مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في العـراق

قات المشاركة وسبل تعزيزها   ومعو،  نـدوة   إلـى    مةورقة مقد
  تطوير مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في العراق

  فوزية العطية  ،مليحة عوني القصير
  .م١٩٨٤ ،االتحاد العام لنساء العراق ،بغداد
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   التقاليد مكانة المـرأة فـي المجتمـع العراقـي          -ة  االجتماعي 
  ى األولالقديم خالل العصور 

  تلماسيتان عقراوي
  .ص٤٥ ،م١٩٧٨ ،االتحاد العام لنساء العراق ،بغداد
 ـ        التقد ق بـالقوانين الخاصـة     م الحاصل في العراق فيمـا يتعلّ

  بحقوق المرأة وسعادة الطفل
  زكيه عبد الفتاح

  .م١٩٨١ ،بغداد
 م والتكنولوجية على ظروف العمل واالستخدام بالنـسبة         التقد

  للمرأة في العراق
  عباس فاضل الزبيدي ،باقر الحسني

  ص٢٧ ،م١٩٦٩ ،ةاالجتماعيمنشورات وزارة العمل والشؤون  ،بغداد
تقرير االتحاد العام لنساء العراق   

  االتحاد العام نساء العراق 
  ص٥٤ ،م١٩٨١ ،العاممنشورات االتحاد  ،بغداد
 -المــؤتمر الثــامن لالتحــاد النــسائي الــديمقراطي العــالمي إلــى مقــدم

  .م١٩٨١ األول خالل تشرين - جيكوسلوفاكيه-المنعقد في براغ
 تقرير عن دور المرأة العراقية في مجاالت الخدمة ة االجتماعي  
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  كريم محمد حمزة 
  .م١٩٧٢ ،ةاالجتماعيالمركز القومي للبحوث  ،بغداد
ة لالتحاد العام لنساء العراق  تقرير اللجنة الصحي  

  نظيمة علي
  .م١٩٧٢/ ٤/ ٥ -٢المؤتمر المحلي الثاني المنعقد خالل إلى قدم
 ثورة تموز وقضية تحرير المرأة   

  االتحاد العام لنساء العراق
  .ص١٢ ،م١٩٧٥ ،دار الحرية ،بغداد
        بعـد تحررهـا    حلقة دراسية حول آفاق تطوير المرأة العراقية

  ١٩٨١ ،مية في اطار التعليم المستمربغدادمن األ
  ١٩٩٨اكتوبر  ٣٠ -٢٩ ، الدورة الخامسة-ية سالمجامعة الصحوة اإل

آفـاق تطـوير المـرأة العراقيـة بعـد تحررهـا مـن              : نشرت تحت عنـوان   
  طار التعليم المستمر إة في مياأل

  .م١٩٨١ ،دار الخلود ،بيروت
ة في العمل في العراق دراسة حول مشاركة المرأ،   

  مليحة عوني القصير
قليمـي   المـؤتمر اإل  :المـرأة والعمـل    ،) محـرر ( في يحيى فـايز الحـداد     

   أبو ظبي-م١٩٨٤مارس ٢٧ -٢٤الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية 
  .م١٩٨٥ ،لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية ،الكويت
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مرأة العراقية واندماجها في عملية التنمية م ال دراسة عن تقد  
  ة االجتماعي وزارة العمل والشؤون -العراق
  .م١٩٧٣ ،ةاالجتماعيمنشورات المركز القومي للبحوث  ، بغداد
 دليل ارشاد المرأة الريفية   

منـشورات وزارة   ، وزارة الزراعـة واالصـالح الزراعـي بغـداد       -العراق
  . ص٨٤ ،م١٩٧٧ ،الزراعة
 فع المرأة العراقية العاملة في الصناعة وعالقتها باالنتاجية        دوا 

  ) رسالة ماجستير(
  سهيلة محمد عباس

  .ص٣٥٢ ،م١٩٧٨ ، ، كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد ،بغداد
              دور االتحاد العام لنساء العراق في تطـوير وتأهيـل المـرأة 

  جل التنميةأالريفية من 
  نكرشارد ايتر ،روث ديكسون موللر

المؤتمر التاسع لالتحاد النسائي العربي العام المنعقـد         إلى   ورقة مقدمة 
وحـدة النـساء العربيـات ركيـزة أساسـية مـن ركـائز         ،في بغداد تحـت شـعار   

  .م١٩٨١ ،بغداد ،التحرر والتنمية في الوطن العربي
 دور المرأة الريفية في التعاونيات الزراعية   

  االتحاد العام لنساء العراق
  . ص٨٢، م١٩٧٦ ،منشورات االتحاد ،اد بغد
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        ـ  دور المرأة العاملة في التنمية االقتـصادية و ة فـي   االجتماعي
اتحـاد النقابـات العـالمي       إلى   دراسة مقدمة ( القطر العراقي 

  ) م١٩٧٤المنعقد في بغداد 
  االتحاد العام لنقابات العمال العراقي

  .ص٣٦ ،م١٩٧٤ ، منشورات مؤسسة الثـقافة العمالية
 دور المرأة العراقية في التخطيط القومي للتنمية ة االجتماعي  

  االتحاد العام لنساء العراق
  .ص٩٥ ،م١٩٧٨ ،منشورات االتحاد ، بغداد
            دور المرأة العراقية في النشاط االقتصادي مع تركيز خـاص 

  ) رسالة ماجستير( على دور المرأة الريفية
  آسيا كاظم فرحان

  .م١٩٨٠، كلية االدارة واالقتصاد ،صريةالجامعة المستن، بغداد
دارية في العراق دور المرأة في النشاطات اإل  

  معتصم باني ،اخالص صالح ،مصطفى موسى ،عدي صبحي: اعداد
  .ص٥٨ ،م١٩٧٦ ،داريالمركز القومي لالستشارات والتطوير اإل ،بغداد
       ى للفترة من   األول دورة مسؤوالت التدريب والتطوير القطرية

  م١٩٧٦آيار ٢٧يسان  ن٢٩
  االتحاد العام لنساء العراق

  .)  مرقمةيرصفحات مختلفة غ( م١٩٧٨ ،بغداد
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رابطة المرأة المسلمة في العراق   
   عيسىأحمد: اعداد

  .٩٢ص  )ه١٤٠٧/ ١٢-١١( ٢١العدد  ،مجلة االجهاد
 رائد الدراسة عن المرأة العراقية   

  عوض محمد الدوري ،نجلة محمد البكري
  .م١٩٨٠ ،التحاد العام لنساء العراقا ،بغداد
      دراسة مقارنـة   ، الضمانات القانونية للمرأة العاملة في العراق 

  ) رسالة ماجستير(
  هناء حسون عبد السعيدي

  .ص١٩٧ ،م١٩٨٣ ، كلية االداب-جامعة بغداد ،بغداد
عالقة الدخل بمشاكل السكان في العائلة العراقية   

  منصور الراوي
  .م١٩٧١ ،دار الحرية

   ـ دراسـة  (  عمل المرأة وأثره على دورها في االسرة ة اجتماعي
 )ميدائية على النساء العامالت وغير العامالت بمدينـة بغـداد      

  ) رسالة ماجستير(
  فريال بهجت عزيز

  .م١٩٨١، دابكلية اآل- الشمس ينجامعة ع ،القاهرة
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 عن الثورة والمرأة   
  صدام حسين 

  .ص٨٥، م١٩٧٧ ،يةدار الحر ،بغداد
 عن المرأة والثورة والشباب  

  ينصدام حس
  .ص١٣٥، م١٩٨١، ةيعدارالطل ،وتيرب
في يوم التضامن مع نساء العراق   

  .م١٩٩٦ /٢/ ١٦ ،جريدة الشعب
قانون االتحاد العام لنساء العراق   

  .ص٣٩ ،م١٩٨١ ،مطبعة شفيق ،بغداد ، العراق-القوانين واالنظمة
 قراءات مختارة للمرأة العراقية   

  التحاد العام لنساء العراقا
  .ص٤٠ ،م١٩٨٣ ،منشورات االتحاد ، بغداد
 دورها ومكانتها في وادي الرافدين - المرأة   

  تلما سيتان عقراوي
  .ص٣٥١ ،م١٩٧٨ ،دارالحرية ،بغداد
 المرأة الريفية في مهد الثورة   

   وزارة الزراعة واالصالح الزراعي-العراق 
  .ص٧٨ ،م١٩٧٥ ،مطبعة الحوادث ،بغداد
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      دراسة ميدانيـة لالوضـاع     (  المرأة العاملة في منطقة الحكم الذاتي
   )ة للمرأة العاملة في مصانع السليمانيةاالجتماعياالقتصادية و

  عبد الكريم عبد السادة النصار
  .ص١١٠ ،م١٩٨٢ ،جامعة السليمانية ،السليمانية

 المرأة العراقية   
  زيهة جودت الدليمي ن

  .ص٥١ ،م١٩٥٢ ،مطبعة السعدي ،بغداد ،الطبعة الثانية
فرق -فقأ -مالمح  ، المرأة العراقية   

  االتحاد العام لنساء العراق 
  .ص٩٢ ،م١٩٧٨ ،مؤسسة كنعان للنشر ،منشورات االتحاد ، بغداد
مس واليوم المرأة العراقية بين األ  

  علي حسين الجابري
  .ص٨٨ ،م١٩٧٨ ،االتحاد العام لنساء العراق ،بغداد
لمرأة العراقية الريفية ودورها في عملية التنمية  ا  

  فوزية العطية 
  .ص١٣ ،م١٩٧٧ ،مطبعة الجاحظ ،بغداد
          المرأة العراقية فـي الريـف والمدينـة فـي الـسهل والجبـل 

  شهادات ومشاهد
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  هالة البدري
  .ص٢٢٢ ،م١٩٨٠ ،دار االفاق الجديد ،بيروت

المرأة العراقية في القرن العشرين   
  ة بدوي طبان

  .م١٩٧٤ ،دار الثـقافة ،بيروت
         ميـة   المرأة العراقية في مسيرة الحملة الوطنية الشاملة نحو األ

  في العراق
  حاجة كاشف بدري

  .م١٩٨٤ ،بغداد
المرأة العراقية المعاصرة   

  عبد الرحمن سليمان الدريندي
  .جزءآن، م١٩٧٠ ،م١٩٦٨ ،دار البصري ،بغداد
م١٩٦٨تموز ٣٠ -١٧ر بعد ثورة  المرأة العراقية وحقائق التغيي  

  ليلى حسين معروف
  .م١٩٨٣ ،االتحاد العام لنساء العراق ،بغداد
 المرأة العراقية ومعركة قادسية صدام   

  ييلسامي الجم
 ـ الحلقة الدراسية عن االبعـاد       إلى   مبحث مقدة والحـضارية   االجتماعي

  م١٩٨١/ ٦/ ٢ -١لقادسية صدام خالل الفترة 
  .ص٣١ ،م١٩٨١ ،التحاد العام لنساء العراقمنشورات ا ،بغداد
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 حاديث الرئيس القائد صدام حسينأ المرأة في  
  باسم العرس

  .ص٢٢ ،م١٩٨٠ ،منشورات االتحاد العام لنساء العراق ،بغداد
               المرأة في أحاديث الزعيم القائـد صـدام حـسين مـن عـام 

  م١٩٨٧ -١٩٦٨
  سليم عزيز عودة ،عوض محمد الدوري

  .م١٩٨٥ ، العام لنساء العراقاالتحاد ،بغداد
المرأة في العراق   

  امزردورين انف
  .م١٩٨٢ ،منشورات مركز دراسات العالم الثالث ،لندن
رسالة ماجستير(  المرأة في العراق في العصر العباسي (  

  عبد اهللا حسين ولي عرفات 
  هاشم يحيى المالح. د: اشراف

  .م١٩٨٣ ، كلية االداب-جامعة الموصل 
ة في فكر ونضال حزب البعث العربي االشتراكي المرأ  

  الياس فرح
  ص٣٢ ،م١٩٧٥ ،المؤسسة العربية للدراسات ،بيروت

  .ونشر من قبل اتحاد النساء العراقي
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ر في العراق المرأة وآفاق التطو  
  سعاد خيري

  .ص١٣٥ ،م١٩٧٥ ،بغداد
المرأة والتنمية في الشريعة والقانون العراقي   

  ليلى عبد اهللا 
  .٣٤٠ص  ،م١٩٨١ ،٧العدد ،) جامعة بغداد( لة كلية الشريعةمج
 المرأة وحركة التحرير العربية   

  االتحاد العام لنساء العراق
  .ص٥٤ ،مطبعة وعي العمال ، بغداد
 م١٩٧٥ المرأة وعام  

  االتحاد العام لنساء العراق 
  .ص٤٠ ،م١٩٧٥ ،مؤسسة الثـقافة العمالية ،بغداد
   من ثورة السابع عـشر مـن        األول العقد   المرأة والعمل خالل 

  م١٩٧٧ -٦٨تموز
  عبد علي الخفاف ،ميرة عبد الحسنأ

  .م١٩٨٠ ،بغداد
مزرعة النساء   

  االتحاد العام لنساء العراق
  .ص١٢ ،م١٩٧٨ ،مطابع مؤسسة كنعان ،بغداد
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م١٩٧٤نة لسنة  مسح خصوبة المرأة العراقية بالعي  
   وزارة التخطيط -العراق 

  .ص٥٦ ،م١٩٧٤ ،شورات الجهاز المركزي لالحصاءمن ،بغداد
 م١٩٧٥ مسيرة االتحاد العام لنساء العراق خالل  

  االتحاد العام لنساء العراق 
  .ص٢٢ ،م١٩٧٥ ،مطابع وعي العمال ،بغداد
            مسيرة االتحاد العام لنساء العراق في تكريت خـالل ثـالث 

  م١٩٧٣ آذار ٦لغاية  ،١٩٧٠ شباط ٨سنوات منذ تأسيسه في 
  ضحية الناصري

  .م١٩٧٣ ،طبع رونيو ،بغداد
مشاكل المرأة العاملة في العراق   

  االتحاد العام لنقابات العمال -العراق
  م١٩٧٩آيار ٢٤ -٢٢المؤتمر النقابي العالمي الرابع للفترة  إلى دراسة قدمت

  .ص٧٠ ،م١٩٧٩ ،مطبعة مؤسسة الثـقافة العمالية ،بغداد
   المشكالت لحضارية للمرأة العاملة في منطقـة      ة وا االجتماعي

دراسة ميدانية عن مشكالت المرأة العاملة في   ( الحكم الذاتي 
  ) رسالة ماجستير( )مدينة السليمانية

   عبد اهللا إبراهيماسو 
  .ص٢٣١ ،م١٩٨٢ ،جامعة بغداد ،بغداد
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المرأة والتطور السياسي في الوطن العربي   
  منال يونس عبد الرزاق االلوسي 

  .ص٣٥٠ ،م١٩٨٩ ،دار الشؤون الثـقافية العامة ،بغداد ،ىاألولالطبعة 
المعاهد الخيرية النسوية القديمة في العراق   

  مصطفى جواد . د
  .٤٤ص  ،م١٩٥٦ ،١العدد )بغداد( داب والعلوممجلة كلية اآل

    الشباب ،المرأة ،حاديث صدام حسين في التربية    أ مقتطفات من، 
  القيم الجديدة ،اث التاريخالدين والتر ،الوطنية القومية
  صدام حسين 

  .ص١٩٠ ،م١٩٧٩ ،دار الطليعه ، بيروت
             مؤتمر االتحاد العام لنساء العـراق حـول تطـوير اسـهامات 

  المرأة العراقية العاملة في معركة قادسية صدام
  ١٩٩٨أكتوبر٣٠ -٢٩ ،الدورة الخامسة ،يةسالمجامعة الصحوة اإل

  .م١٩٨٤ ،االتحاد ،بغداد
 ٩بغداد للفتـرة مـن        المرأة العاملة في الوطن العربي      مؤتمر- 

  م١٩٧٥شباط ١٤
  .ص١٥٩ ،م١٩٧٥ ،ةاالجتماعيوزارة العمل والشؤون ، بغداد
المؤتمر النسائي العراقي السادس   
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  االتحاد العام لنساء العراق
  .ص١٢٨ ،م١٩٧٤ ،مطبعة االمة ،بغداد
 موقع المرأة في القطاع الزراعي في العراق   

  ان عيسى الجبوريعمر
  .م١٩٧٧ ،بغداد
رها من األ ندوة آفاق تطوير المرأة العراقية بعد تحرة مي  

  م١٩٩٨أكتوبر ٣٠ -٢٩ ،الدورة الخامسة ،يةسالمجامعة الصحوة اإل
  .م١٩٨٢ ،االمانة العامة ،تونس
         نشاطات المرأة ومدى مساهمتها في سوق عمل والتشريعات 

  رأة في العراققة بعمل الموالقوانين المتعلّ
  شارد انكريتر ،روث ديكسون موللر

  .م١٩٨٤ ،االتحاد العام لنساء العراق ،بغداد
 نص بيان اللجنة العليا الحتفاالت القطر العراقي بعام المرأة الدولي   

  عالم  وزارة الثـقافة واإل-العراق 
  .ص١٢ ،م١٩٧٥ ،دار الحرية ،بغداد
 سرة والتنميـة   ها على األ  ثرأ الداخلية لمدينة البصرة و    ة الهجر

رسالة ماجستير( ةاالجتماعي (  
  بثينة عبد القادر السواد 

  .م١٩٨٣ ،كلية االداب - شمسينجامعة ع ،القاهرة
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 ليات التعبئة السياسية للمرأة في المجتمعات العربيةآ  
دارة شـؤون   إمـؤتمر الجنـدرة و    : في اللقاء الثـاني للباحثـات العربيـات       

  ابريل ١٧ -١٥لة والمجتمع الدو
  خديجة الهيصمي

  .م١٩٩٩القاهرة، مركز دراسات واستشارات االدارة العامة، 

 بعاد الحضارية للتعليم النسوي المهنـي فـي الخلـيج فـي             األ
  أقطار العراق والكويت والبحرين

  علي حسين الجابري

 المؤتمر االقليمي الثالث للمرأة فـي الخلـيج        :  والعمل المرأة
  ظبي أبو ،١٩٨٤مارس ٢٧ -٢٤زيرة العربية والج

  )محرر(في يحيى فايز الحداد 
  .م١٩٨٥الكويت، لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية، 

 إ االتجاهات المستحدثة في معالجةالعربية المرأةة شكالي   
   أحمدمحمد سيد 

  والثــقافية  اعيـة االجتم العربية والتغيرات    المرأةفي ندوة الخبراء حول     
  .م١٩٨٧القاهرة، اليونسكو، 
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   المرأةة   اتفاقية بشأن جنسي حقوق االنـسان فـي      -جة   المتزو 
  الوطن العربي

   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 
  .م١٩٨٩القاهرة، 

 العاملة المرأة االتفاقية العربية بشأن   
  جيني داي

  .م١٩٧٧القاهرة، المكتب، 
    حقوق - المرأةعلى جميع أشكال التمييز ضد     اتفاقية القضاء 

  االنسان في الوطن العربي
   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 

  .م١٩٨٩القاهرة، 
 العربية في الخليج العربيالمرأةثر النفط على وضع أ   

    ودورها في حركة الوحدة العربيةالمرأةندوة 
  محمد الريحي

  .م١٩٨٢ العربية، بيروت، منشورات مركز دراسات الوحدة
العربية المرأة اجتماع الخبراء حول السياسات السكانية و   

  )محرر(مراد وهبة 
  .م١٩٨٩بغداد، 
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 العربيةالمرأةحاديث مع أ   
  جورج حنا 

  .ص١٥٩م، ١٩٥٨بيروت، دار بيروت للطباعة، 
في تشريعات العمل العربية المرأةمة لعمل حكام المنظّ األ   

   العربيةالمرأةة الدورة التاسعة للجن
  .م١٩٩٤المنظمة، القاهرة،

 خر نصف العرب اآل:حوال عربيةأ  
  فرحات حسام الدين

  .م١٩٩٩/ ٢/ ٢٣، األهرامجريدة 
     العربية في منطقة غربي آسيا      المرأة استراتيجية تطوير أوضاع 

  م٢٠٠٠حتى عام 
  .م١٢/١٩٨٤لغربي آسيا، بغداد، االقتصادية مم المتحدة، اللجنة األ
 مات النسائية العربيةشكالية الدور االجتماعي للمنظّإ  

  الهاي عبد الحسين الدعمي
 جمعية االجتمـاعيين، الـسنة الثانيـة        )االمارات(مجلة شؤون اجتماعية    

  .م١٩٩٥، ٤٥عشر، العدد 
 العربية فـي التنميـة فـي ضـوء          المرأةطار العام لمشاركة     اإل 

  ي استراتيجية العمل االجتماعي في الوطن العرب
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  حامد عمار
 ٣١جامعــة الــدول العربيــة، العــدد    ) تــونس(مجلــة شــؤون عربيــة   

  ).م٩/١٩٨٣(
 مات النسوية العربيةعداد الكوادر القيادية لالتحادات والمنظّأ  

  االتحاد النسائي العربي العام 
  .ص١٩٠م، ١٩٧٥ بغداد، المطبعة الثـقافية، 

 م العربي والمشاركة السياسية في العالالمرأةعمال ندوة أ  
  .ردن، مركز االردن الجديد للدراساتاأل -عمان 
 جيال تطرح همومهاأم األ!  

 محمد امبابي، هالـة الـسيد، سـالي مباشـر، هبـة             إيمانصفاء شاکر،   
  محمد باشا

  .م١٦/٣/١٩٩٨،األهرامجريدة 
 العربية في العمل السياسيالمرأةمكانات إ   

: كـة الوحـدة العربيـة    ودورهـا فـي حر  المرأة، )محرر(في مارلين نصر   
   بحوث ومناقشات الندوة الفكرية

  زيد أبو حكمت
  م١٩٨٢بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 مركز دراسـات الوحـدة      )بيروت(مجلة المستقبل العربي    : ونشر أيضاً في  
  ).م١٢/١٩٨١ (٣٤العربية، السنة الرابعة، العدد 
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 العربيةالمرأةوضاع أ   
  مريم سليم 

 مركز دراسات الوحدة العربية، الـسنة  )بيروت(بل العربي مجلة المستق 
  ).م١٠/١٩٩٤ (١٨٨السابعة عشر، العدد 

 أتها الفتاة العربية ي  
  دعد محمود جهمي

  .٢٨٥م، ص ١٩٥٧ربعون، مجلة العرفان، المجلد الخامس واأل
   ـ   ( العربية   المرأة ببليوجرافيا ة فـي ثمـان دول      دراسـة ميداني

  )عربية
  .م١٩٩٥ العربية للبحوث والتدريب، المرأةز القاهرة، مرك

      والعائلـة فـي العـالم العربـي         المـرأة  بعض المراجع حـول 
  والمغرب بصفة خاصة 

  فاطمة المرنيسي
  .١٨٥ ص)م١/١٩٧٧ (١ العدد )الرباط(داب والعلوم االنسانية مجلة كلية اآل

بنات العرب   
   ثريا مفرح،عبد الرحمن فهمي
  مراجعة فريد فودة 

  .ص٥٤م، ١٩٦١هرة، دار الفكر العربي، القا
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 العربيةالمرأة تأمالت سيكولوجية حول مستقبل   
   فرجأحمدفرج 

 مركز دراسات الوحدة العربية، الـسنة  )بيروت(مجلة المستقبل العربي  
  ).م٩/١٩٧٨( ٣ى، العدد األول
           المـرأة  تبادل الحوار والخبرات لصياغة رؤية واحـدة تمثـل 

  الدولية العربية في المحافل 
  سوزان مبارك

  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٨، األهرامجريدة 
العربية في نهاية القرن العشرينالمرأةيات التي تواجه  التحد   

  )محرر(نوال السعداوي 
  .م١٩٨٨ العربية، المرأةالقاهرة، منشورات تضامن 

ر الغربي الحديث للمرأة العربية المسلمة  التصو  
   باقادرأحمدبكر 

ابريــل ( = )ه١٤٠٣ /٧ (١ب، المجلــد الرابــع، العــدد عــالم الكتــمجلــة 
  .٨٢ ص )م١٩٨٣
العربية في الوطن العربي المرأةوضاع ر التاريخي أل التطو   

  علي شلق
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسـات الوحـدة العربيـة حـول          : في

   ودورها في حركة الوحدة العربية المرأة
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كـز دراسـات الوحـدة العربيـة،     ى، بيـروت، منـشورات مر  األولـ الطبعة  
  .١٥م،منشور في كتاب الندوة، ص١٩٨٢
 مم المتحدة للبيئة والجامعة العربيـة فـي    تعاون بين برنامج األ

   في البيئة والتنمية المرأةمجال دور 
   العربية المرأةالدورة التاسعة للجنة 

  .م١٩٨٨مانة العامة، تونس، األ
   ـ      المرأة تعليم ي المجتمعـات العربيـة      العربية في التـراث وف

  المعاصرة 
  زينب محمد فريد 

  .م١٩٨٠القاهرة، مكتبة االنجلو، 
   المرأة تعليم    في العـالم العربـي وتحـد  م العلمـي  يات التقـد

  والتكنولوجي
  شيخة المسند

نــدوة تقيــيم نمـو العالقــات بـين العلــم والتكنولوجيــا   : ورقـة قــدمت الـى  
  .م١٩٨٦ديسمبر / األول كانون ٤-١  جامعة قطر،،والمجتمع في الدول العربية

 التعليم والعمل والصحةل العربية في حقوالمرأة تقرير حول   
   العربية المرأةالدورة التاسعة للجنة 

  .م١٩٨١، ٥ العدد )تونس(مجلة شؤون عربية 
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 والثـقافة المرأة تقرير حول   
   العربية المرأةالدورة التاسعة للجنة 

  م١٩٨٧مانة العامة،  األ)تونس(
   . العربيةالمرأةضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة 

 وحماية البيئة المرأة تقرير حول   
   العربية المرأةالدورة التاسعة للجنة 

  م١٩٨٧مانة العامة، تونس، األ
   .المرأةالدورة الرابعة عشرة للجنة  إلى مقدم
 ة فـي  مانة العامة للجامعة العربيمساهمة برامج األ:  تقرير حول

  م١٩٨٥ -١٩٧٥مم المتحدة للمرأة عقد األ
   العربية المرأةالدورة التاسعة للجنة 

  م١٩٨٢تونس، 
   . في المم المتحدةالمرأةالدورة التاسعة والعشرين للجنة مركز  إلى مقدم
         المرأة التقرير النهائي والتوصيات حول المؤتمر العربي حول 

  اإلعالمجهزة أو
  جيني داي
  .م١٩٧٧العامة، مانة تونس، األ

 المرأة التقرير النهائي وتوصيات الدورة العاشرة للجنة   
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   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 
  .م١٩٨٣ مانة العامة،تونس، األ

 العربيةالمرأة تقرير وتوصيات الدورة الثانية عشرة للجنة   
   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 

  .م١٩٨٥بريل، أ٢٣ -٢٢مانة العامة،تونس، األ
 العربيةالمرأة تقرير وتوصيات الدورة الحادية عشرة للجنة   

   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 
  .م١٩٨٤مانة العامة، تونس، األ

 العربيةالمرأة تقرير وتوصيات الدورة الرابعة عشر للجنة   
   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 

  .م١٩٨٧مانة العامة، تونس، األ
 في الخطة الوطنية السوريةالمرأة تقويم وضع   

    العربية في التنميةالمرأةسلسلة دراسات عن 
  .٤القاهرة، االمم المتحدة، العدد 

 العربية في النشاط المجتمعيالمرأة تنمية مساهمة   
  سعاد نائف برنوطي

  .م١٩٨٤بغداد، 
 المرأة جامعة الدول العربية وقضايا   
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  حبيبة البورقادي
  .م١٩٨٢ جامعة الدول العربية، )تونس(ة شؤون عربية مجل
 العربيةالمرأة قضية - الحركة النسائية الحديثة   

  اجالل محمود خليفة
  .ص٢٧١م، ١٩٧٣القاهرة، المطبعة العربية الحديثة، 

 الحركة النسائية العربية   
  مجموعة باحثات

  .م١٩٩٥ الجديدة، المرأةالقاهرة، مركز دراسات 
الحركة ا ةيات لنسائية العربية والتحدوالسياسية االجتماعي   

  ليلى عبد الوهاب
  .م١٩٨٧اليقظة العربية، 

 ة الحقوقللمرأة العربيةاالجتماعي   
  باقر سلمان النجار. د

، ١٢٠، الـسنة الحاديـة عـشرة، العـدد      )بيـروت ( مجلة المستقبل العربي  
  .٨٧ ص )م٢/١٩٨٩(
 ة المرأة حقوقسالمية إمن رؤية ادية االقتص واالجتماعي  

  حبيبة البورقادي
    والثـقافيةاالجتماعية العربية والتغيرات المرأةفي ندوة الخبراء حول 

  .م١٩٨٧القاهرة، اليونسكو، 
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منالنساء العربيات يتكلّ: صوات حكم األ  
  عائشة لمسين

  حافظ الجمالي : ترجمة
  .م١٩٨٧دمشق، دار طالس، 

     في القوانين العربية فـي ضـوء        المرأة الحلقة الدراسية حول 
  م١٩٧٤مايس  ٣١ -٢٧االتفاقيات الدولية للفترة من 

  المجلس النسائي اللبناني 
  .ص٥٢٨م، ١٩٧٠بيروت، 

 سرة واألالمرأة حول آثار الهجرة القسرية على  
   العربية المرأةالدورة التاسعة للجنة 

  م١٩٨٧مانة العامة، تونس، األ
  . العربيةالمرأةبعة عشر للجنة الدورة الرا إلى تقرير مقدم

   كـانون   ١٧ -١٤ العاملة العربية تونس للفترة من       المرأة حول
  م١٩٧٤ األول

  ى األول - المرأةندوة الدورة للجنة 
  .م١٩٧٥مة العربية للتربية والعلوم، تونس، منشورات المنظّ

 المرأة حوليات القرن الحادى والعشرين العربية وتحد  
  هالة مقصود 

، ١٩١ الــسنة الــسابعة عــشر، العــدد )بيــروت(ة المــستقبل العربــي مجلــ
  ).م١/١٩٩٥(
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 المرأةية، في محور عن اإلسالم في القرى العربية المرأة حياة   
  ريتشارد أنطون

   إسماعيلفاروق : ترجمة
، ١، المجلـد الـسابع، العـدد       اإلعالم وزارة   )الكويت(مجلة عالم الفكر  

  ).م١٩٧٦ / ٦ - ٥ - ٤(
في العالم العربيالمرأة اجتماعية عن  دراسات   

  .م١٩٨٤بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
 والرجل في المجتمع العربيالمرأة دراسات عن   

   نوال السعداوي.د
  .ص٩٧٦م، ١٩٨٦ى، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، األولالطبعة 
   العربية الدراسة المرأةحوال أ دليل المؤشرات الرئيسية لقياس 

   العربية في التنمية المرأةمن سلسلة الدراسات عن  )١(رقم 
  .م١٠/١٩٨٣لغربي آسيا، بغداد، االقتصادية مم المتحدة، اللجنة األ
        العربيـة   المرأة دور االتحادات والجمعيات النسائية في تهيئة 

  للمساهمة في تنمية المجتمع
  العال أبو زينب حسين

قليمــي المــؤتمر اإل:  والعمـل المــرأة، )محـرر (دادفـي يحيــى فـايز الحــ  
  ظبي أبو -١٩٨٤مارس ٢٧ -٢٤الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية 

  .م١٩٨٥الكويت، لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية، 
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دور التنظيمات والجمعيات النسائية في الوطن العربي   
  ليندا مطر

:  ودورها في حركـة الوحـدة العربيـة          المرأة،  )رمحر(في مارلين نصر   
   بحوث ومناقشات الندوة الفكرية

  .م١٩٨٢بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
 ياالقتصاد دور الفتاة العربية في رفع المستوى االجتماعي  

  فيصل غرابية 
   جمعية االجتماعيين،السنة العاشرة، )االمارات(مجلة شؤون اجتماعية 

  .م١٩٩٣ربيع  ٣٧العدد 
تجربتي حزب اهللا : حزاب السياسية دور اللجان النسائية في األ

  والحزب الشيوعي
  رنا المقدم 

اللقاء الثاني للباحثـات العربيـات، مـؤتمر الجنـدرة وادارة شـؤون             : في
  أبريل ١٧ -١٥الدولة والمجتمع

  .م١٩٩٩دارة العامة، القاهرة، مركز دراسات واستشارات اإل
 ة العربية في التنمية المرأة دوراالجتماعي   

  فاطمة عبد المحمود
  .م١٩٧٥القاهرة، 

 العربية في التنمية الريفية المرأة دور   
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  االتحاد العام لنساء العراق
  .م١٩٧٦بغداد، 

 العربية في التنمية في الثمانينياتالمرأة دور   
  نعيمة محمد عيد

ــايز الحــداد،   ــى ف ــي الثماالمــرأةفــي يحي ــة ف ــات والتنمي بحــوث : نيني
  ودراسات

  .م١٩٨٢الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، 
 العربية في الحركة العلمية المرأة دور   

  نجالء عبد اهللا العزاوي
  .ص١٩٦م، ١٩٨٨بغداد، 

 المرأة دورث البيئي العربية في حماية المنزل من التلو  
  محمد محمود سليمان

  .م١٩٩٦، ٨٦معة الدول العربية، العدد جا)القاهرة(مجلة شؤون عربية 
 العربية في ساحات الحروبالمرأة دور   

  طارق الخالصي
  .٥٤ ص)م١٩٨١ /٤ (١٠، العدد )بغداد (االجتماعيةالعمل والتنمية مجلة 
 العربية في معركة البناءالمرأة دور   

   االجتماعية وزارة الشؤون -مصر
  .ص٥٤م، ١٩٦٣القاهرة، 



------------------------------------٥٩٩ 

 طات الصهيونية ربية في مواجهة المخطّ العالمرأة دور  
  حبيبة البورقادي 

  .م١٩٨٤ جامعة الدول العربية، )تونس(مجلة شؤون عربية 
 المرأة دورم االجتماعي العربية قديماً وحديثاً في التقد  

  نجم فائق مصلح
  .م١٩٨٠بغداد، 

 ة العربية ومكانتها المرأة دورية اإلسالم في ضوء الثقافة االجتماعي  
  التهامي نقرة 

 العربيـة فـي وقايـة       المـرأة الندوة العلمية الحادية عشرة حول دور       : في
  .م١٩٨٥الرياض، ، المجتمع من الجريمة واالنحراف

 ة في التنمية المرأة دورفي البلدان العربيةاالقتصادية  واالجتماعي  
   هدى زريق.د

ــي  ــة المــستقبل العرب ــروت( مجل ــسنة العاشــرة، العــدد  )بي  /٣ (١٠٩، ال
  .٨٧، ص )م١٩٨٨
 ةواالقتصادية  في التنمية المرأة دورفي الوطن العربياالجتماعي   

  هدى زريق.د
بحوث ومناقشات ندوة تنمية    : تنمية الموارد البشرية  : ورقة قدمت الى  

  م١٩٨٧نوفمبر  ٢٩ -٢٨ ، الكويت-الموارد البشرية في الوطن العربي
  .م١٩٨٩بيروت، دار الرازي، 



٦٠٠------------------------------   

   ثـره فـي البيـت      أ في المجتمع العربي الحديث و     ةالمرأ دور
  العربي بالكويت

  سمية عاصم
  .ص١٢٠الكويت، 

  ّالريفية  المرأةمات النسائية العربية في مجال تأهيل        دور المنظ 
  جل التنمية في الوطن العربي أمن 

االتحاد العام لنساء العراق بحث مقدم للمـؤتمر التاسـع لالتحـاد العـام           
  .ص١٩٨١،٣١/ ١١/ ٤لغاية ١٠/ ٣١لمنعقد في بغداد من ا.النسائي العربي

         دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز مشاركة 
   الريفية في المنطقة العربيةالمرأة

  جمال الدين بالل عوض
  ).م٤/١٩٩٠ (٤٩ اليونسكو، العدد )عمان(مجلة التربية الجديدة 

العاملة المرأةعربية ودور  الدورة التدريبية حول الكوادر النسائية ال 
  )مجموعة المحاضرات الملقاة في الدورة(م ١٩٨١في المجتمع، 

  )محرر(مراد وهبة 
  .م١٩٨٢بغداد، المعهد، 

 الوثائق( العربية المرأة الدورة الرابعة عشر للجنة(  
   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة  

  .م١٩٨٧تونس، األمانة العامة، 
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  التناقض بين المؤمنة والمواطنة    : الل خلقي  الديمقراطية كانح
  كتعبير عن غياب االستقالل التاريخي للذات العربية

  فاطمة المرنيسي
 العربيـة فـي   المـرأة ، التحديات التي تواجه     )محرر(في نوال السعداوي  

  القرن العشرين
  .م١٩٨٨ العربية، المرأةالقاهرة، منشورات تضامن 

   ليمية لرعاية النساء المسؤوالت   قأ العربية وشبكة    المرأة رابطة
  عن أسرهن
  هالة السيد 

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٢١، األهرامجريدة 
 ودعوة النقاذه..  االتحاد النساء العربي - رؤية  

  تهاني البرتقالي
  .م١٩٩٦/ ٤/ ١٨، األهرامجريدة 

 المرأة رؤية تقويمية للعالقة بين تعليمتها في الوطن العربي وصح  
  ضاحيرجوان سعد الدين الأ

  .م١٩٩٥، ٨٤ جامعة الدول العربية، العدد )القاهرة(مجلة شؤون عربية 
رؤية مستقبلية لدور المنظمات النسائية في ظل العولمة   

  هدى عوض
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، مـؤتمر الجنـدرة وادارة شـؤون        اتاللقاء الثاني للباحثـات العربيـ     : في
  ابريل١٧ -١٥الدولة والمجتمع 

  .م١٩٩٩ارة العامة، القاهرة، مركز دراسات واستشارات االد
 الخصائص السيكولوجية للمرأة العربية :  العربيةالمرأة شخصية  

  عباس مكي
:  ودورهـا فـي حركـة الوحـدة العربيـة     المـرأة ، )محرر(في مارلين نصر  

  بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
  .م١٩٨٣بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

      بيـة فـي العـصر     صفحات من التـاريخ الحربـي للمـرأة العر
  ياإلسالم

  محمد سعيد رضا 
  .٤٦ ص )م١٩٨٤/ ٧( ١١مجلة آفاق عربية، السنة التاسعة، العدد 

   دراسـة تطبيقيـة   ( العربـي    اإلعـالم  العربية في    المرأة صورة :
   ) المصري والصحافة الخليجيةاإلعالم

  عواطف عبد الرحمن 
ربيـة، حـول   الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحـدة الع  : في

   ودورها في حركة الوحدة العربية المرأة
  م١٩٨٢بيروت، 

  .٤٠٦ -٣٧٥كتاب الندوة ص : منشورفي
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 العربية في االنتاج الثـقافي العربيالمرأة صورة   
  لطيفة الزيات

الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحـدة العربيـة، حـول     : في
   ودورها في حركة الوحدة العربية المرأة

  م ١٩٨٢بيروت، 
  .٣٧٥ -٣٤٩كتاب الندوة ص : منشورفي 

   قضايا :  وفنون التعبير  اإلعالم العربية في وسائل     المرأة صورة
  ) العربية في التنمية المرأةسلسلة دراسات عن ( وتوجهات

  محمد سعيد النابلسي
  .م١٩٨٥، ١٢ لغربي آسيا، العدد االجتماعيةواالقتصادية بغداد، اللجنة 

 وضاعها الديموجرافية  قراءة تحليلية أل  :  النسائية العربية   الطاقات
  حوالها الشخصية  والتنظيمية وألاالجتماعيةو

  عباس مكي،زهير حطب
  .م١٩٨٧بيروت، معهد االنماء العربي، 

في المجتمع العربيالمرأةة عئنثوية للركيزة االيدولوجية لتب الطبيعة األ   
  سليم تحاري 

  .ص١١٠م، ١٩٧٩ جامعة بيرزنت،  المحتلة، منشوراتاألرض
 م١٩٧٥ العام العالمي للمرأة  

  ردنية جمعية النساء العربية األ
  .ص٢٦م، ١٩٧٥عمان، منشورات الجمعية النسائية، 
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العربيةالمرأةدراسات حول ( عرائس في المولد (   
  منى ميخائيل 

  محمد عوض خميس: تقديم وترجمة
  .م١٩٨٧القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، 

المرأة العرب و   
  خليل عبد الكريم

  .ص٢٤٨م، ١٩٩٨ى، لندن، مؤسسة االنتشار العربي، األولالطبعة 
 ى لعصر الخصخصة األول العربية الضحية المرأة عمال ونقابات  

  فاطمة خير
  .م١٩٩٧/ ٢/ ١٩، األهاليجريدة 

 فاق  الواقع واآل: في الوطن العربيالمرأة عمل  
  خديجة الهيصمي

  .م١٩٨٦، ٣، السنة الرابعة عشر، العدد االجتماعيةعلوم مجلة ال
 العربية المرأة عن تضامن   

  نوال السعداوي
  .م١٩٨٩
العنف األ د حياة النساء العربيات سري خطر يهد  

  .م١٩٩٨ /٢مجلة سواسية، 
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         العربيـة  المـرأة  غياب الديمقراطية وأثره المباشر على تقـدم  
  )مقالة(

  .فريدة النقاش
اة العربية  الفت  

  محمد عطية االبراشي
  .ص٥٦م، ١٩٦٣القاهرة، مكتبة مصر، 

المرأة الفكر العربي المعاصر و   
  )محرر(مراد وهبة 

 ٥ -٣مـن  :  العربيـة، القـاهرة    المـرأة المؤتمر الدولي الثاني لجمعية تضامن      
  م١٩٨٨نوفمبر

  .م١٩٨٨ العربية، المرأةالقاهرة، تضامن 
مرأةال الفكر العربي المعاصر و   

  نوال السعداوي وأخريات
  .م١٩٨٨ العربية، المرأةالقاهرة، تضامن 

     العربية في العصور القديمـة      المرأة فلسفة االستشهاد وبطولة 
  اإلسالموصدر 

  علي حسين الجابري 
  .٢٠ ص)م١٩٨٤/ ١٢( ٤آفاق عربية، السنة العاشرة، العددمجلة 
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 العربيةالمرأة في طريق   
  نور الجنديأ

  .ص٩٨م، ١٩٦٦ية، اإلسالم المجلس االعلى للشؤون القاهرة،
 العربيةالمرأة قاعدة بيانات عن   

  .م١٩٩٦/ ٤/ ٩، األهرامجريدة 
 قراءة نقدية في أدبيات المشاركة السياسية للمرأة العربية   

  سهير علي لطفي
 والثـقافية،  االجتماعية العربية والتغيرات    المرأةندوة الخبراء حول    : في

  م ١٩٨٧يناير/ كانون الثاني١٥ -١٣القاهرة 
  .م١٩٨٨ لغربي آسيا، االجتماعيةواالقتصادية بغداد، اللجنة 

 ي المعاصر اإلسالم في الفكر المرأة قضايا  
  زكي الميالد
م، ١٩٩٩ = ه١٤١٩ ،٥، العـدد )بيـروت (سـالمية معاصـرة     إمجلة قضايا   

  .٣٠١ص 
 شعر العربي  في الجزيرة العربية من خالل الالمرأة قضية زواج

  م١٩٨٤الحديث القاهرة، مايو 
   الرومينورية. د

  .م١٩٨٤، ٥، العدد٣مجلة دراسات عربية وإسالمية، العدد
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   مآخـذ اجتماعيـة علـى      :ىاألول الحلقة   ، كلمات لحلي حواء 
   العربية المرأةحياة 

  نازك المالئكة 
  .ص٦٤م، ١٩٧٧تونس، دار الراية للنشر، 

ّالعربية المرأة في الدورة التاسعة للجنة مة العمل العربية كلمة منظ   
  .م١٩٨١ -٢٩ -٢٦بغداد، تشرين 

 الوثائق-، الدورة العاشرةالمرأة لجنة   
   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 

  .م١٩٨٣مانة العامة، تونس، األ
 ىاألولالدورة   العاملة العربيةالمرأة لجنة  

  جيني داي
  .م١٩٧٤ديسمبر ١٧ -١٤تونس، 

 العربية، الدورة الثامنة، التقارير، التقرير النهـائي،        المرأةنة   لج 
  الوثائق

  جيني داي
  .م١٩٨٠تونس، االمانة العامة، 

 العربية، الدورة الثانية عشر، تقرير عن أنشطة أمانة المرأة لجنة 
  اللجنة مابين الدورتين، التقرير والتوصيات، الوثائق
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  ة العربيالمرأةالدورة التاسعة للجنة 
  .م١٩٨٥تونس، األمانة العامة، 

 العربية، الدورة الخامسةالمرأة لجنة   
   االجتماعيةجامعة الدول العربية، ادارة التنمية 

  .ص٦٥، ١٩٧٦بغداد، 
   العربية، الدورة السابعة المنعقدة في مراكش مـن         المرأة لجنة 

  م١٩٧٨ نوفمبر ٧-٤
  جيني داي

  .تونس، األمانة العامة
 التقريــر النهــائي -الــدورة الــسادسة العربيــة المــرأة لجنــة 

  والقرارات
  جيني داي

  .م١٩٧٧، ٢٧ -٢٤تشرين أول / تونس، أكتوبر
 ..  العربية حقاً؟المرأةلكن أي مستقبل ينتظر   

  فاطمة المحسن
  .م١٩٩٦/ ٧/ ٩جريدة الحياة، 

 العربية يرتفع على رغم التمييزالمرأة متوسط عمر   
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١٣جريدة الحياة، 
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العربي.. نثوي على األ المثل األ  
  .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٩، األهرامجريدة 

       المجاالت الثـقافية للمرأة العربية في بالد الشام في العصرين 
  موي والعباسياأل

  صالحة سنفر 
  .١٥ ص )م١٩٨٨/ ١( ٣٠مجلة التراث العربي، المجلد الثامن، العدد 

 محكمة النساء العربية   
  عامر بدر حسون

  .م١٩٩٥، خريف ٤١مجلة النهج،العدد 
 في الريف العربيالمرأة مداخل التخطيط االجتماعي لتنمية   

  حامد عمار
  .م١٩٨٣ جامعة الدول العربية، )تونس(مجلة شؤون عربية 

مذكرات فتاة عربية   
  غزالة  أبو سميرة

  .م١٩٦٠بيروت، دار النشر الجامعيين، 
العربيةالمرأة تطوير أوضاع مانة الفنية بشأن برنامج مذكرة األ   

   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 
  .م١٩٨٢مانة العامة، تونس، األ
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 دراسة ميدانية( العاملة في الخليج العربي المرأة(  
  سعاد الصباح 

المؤتمر االقليمي الثالث :  والعملالمرأةمحرر، (في يحيى فايز الحداد 
  ظبي أبو -١٩٨٤مارس ٢٧ -٢٤للمرأة في الخليج والجزيرة العربية 

  .م١٩٨٥الكويت، لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية، 
 العربية المرأة   

   جمال ظاهرأحمد. د
  .ص٢٢٦ردن، دار الكندي للنشر والتوزيع،  األ-ربدأ
 العربية المرأة   

  حسن مغنية 
  .ص١٦٤م، ١٩٨٣بيروت، مؤسسة عز الدين، 

 ة  العربيالمرأة  
  الدورة التاسعة للجنة العربية

في المؤتمر العالمي الستعراض تقييم منجـزات عقـد االمـم المتحـدة             
 ٢٦ إلـی    ١٥للمرأة، المساواة، التنمية، السالم، المنعقد في نيروبي کينيـا مـن            

  م١٩٨٥يوليو 
  .م١٩٨٥تونس، االمانة العامة، 

 المـرأة آفاق العمل االجتماعي العربـي ودور      :  العربية   المرأة 
   في التنمية المرأة في دمج اإلعالمفيه ودور وسائل 
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  حبيبة البورقادي
  .م١٩٨٣ جامعة الدول العربية، )تونس(مجلة شؤون عربية 

 افتتاحية :  العربية المرأة  
  .م١٩٨٣ جامعة الدول العربية، )تونس(مجلة شؤون عربية 

 العربية المرأةببليوجرافيا :  العربية المرأة   
  .م١٩٨٣ جامعة الدول العربية، )تونس(ؤون عربية مجلة ش

 التعليم، العمل، الصحة:  العربية المرأة  
  جيني داي

المـؤتمر   إلـى  دراسة مقدمة من االمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة       
  .)كوبنهاجن(، ١٩٨٠يوليه ٣٠ -١٤العالمي للمرأة 

 التغيير إلى دعوة:  العربية المرأة  
  ناديا حجاب

  .م١٩٨٨شركة رياض الريس للكتب والنشر، لندن، 
 ة المسؤولية   - العربية   المرأةوسائل االتصال وتغير   : االجتماعي

  الواقع االجتماعي للمرأة في المجتمع العربي
  ناهد رمزي

  مجلة شؤون عربية 
  .م١٩٨٣، جامعة الدول العربية، )تونس(
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 ةمشاكلها :  العربية المرأةي ودورها السياساالجتماعي  
  .مجلة المستقبل العربي

 العربية ودورهـا    المرأةمالحظات حول واقع    :  العربية   المرأة 
  في التنمية

  خديجة الهيصمي
  .م١٩٨٣ جامعة الدول العربية، )تونس(مجلة شؤون عربية 

 نظرة متفائلة :  العربية المرأة  
  نهى سمارة

  .م١٩٩٣ العربية، المرأةبيروت، دار 
 نظ:  العربية المرأةة رة مستقبلي  

  عادل حسين 
  .٢٥، ص ه١٤٠٨م، ١٩٨٧، شتاء ٨مجلة الحوار، العدد 

 عاتالواقع والتطلّ:  العربية المرأة  
  مي صائغ

 مركز االبحاث والدراسات االشتراكية في العالم       )دمشق(مجلة النهج   
  .م١٩٩٥ يفخر،٤١العربي، العدد 

 عاتواقع وتطلّ:  العربية المرأة  
  المؤلف مجهول

  .م١٩٩٥ان، المكتب التنسيقي االردني لشؤون مؤتمر بكين، عم
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 ين؟أ إلى  العربيةالمرأة  
  ثريا عبد الفتاح ملمس

  .ص١٨م، ١٩٧٤بيروت، دار النهضة، 
 العربية بين التخلّالمرأة رف والتحر  

  سمير شيخاني
  .ص١٤٤م، ١٩٨٠فاق الجديدة، بيروت، دار اآل

 يد العربية بين التقليد والتجدالمرأة  
  عبد القادر عرابي

  .٥٠ ص )م١٩٩٠/ ٦( ١٣٦مجلة المستقبل العربي، العدد 
 العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحررالمرأة   

  مريم سليم وآخرون
  .ص٢٥٩م، ٢٠٠٤الطبعة الثانية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 دراسـة  ( العربيـة بـين المـساواة وتحقيـق االنـسانية            المرأة
   )عية ميدانيةاجتما

  شادية علي قنادي
  .م١٩٨٩القاهرة، دار الثـقافة الجديدة، 

 العربية تنافس الرجل في أرفع المناصب القياديةالمرأة   
  .م١٩٩٨/ ٧/ ١٨، األخبارجريدة 
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 العربية خالل مائة عامالمرأة   
  ليس شكرى ديابأ

  .ص١١٥م، ١٩٧٩كمبردج، مكتبة كلية هارفرد، 
 ر التاريخ العربية عبالمرأة  

  علي عثمان . د
  .بيروت، دار الحداثة

 العربية عبر العصورالمرأة   
  مصطفى الرافعي

  .٥٣١، ٤١٧م، ص ١٩٥٩ربعون، جريدة العرفان، المجلد السادس واأل
 دراسات لثالث دول عربية   ( العربية في التنمية القومية      المرأة :

  )مصر، لبنان، السودان
  هدى بدران

   ة والتنمية القومية العربيالمرأةمؤتمر 
  .م١٩٧٢طفال، مم المتحدة لألالقاهرة، منظمة األ

 اإلسالم العربية في الجاهلية والمرأة  
  بتول سعيد 

  .٣٢م، ص ١٩٦٨، ٧قالم، السنة الرابعة، العددمجلة األ
 سالمهاإ العربية في جاهليتها والمرأة  
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  عبد اهللا عفيفي
   اجزاءثالثةالقاهرة، دار الكاتب العربي، 

  ص٥٦٨بيروت، دار الرائد العربي، 
  ٥٩٣، صم١٩٣٠المقتطف، المجلد السابع والسبعون، مجلة 

  محمد عبد الغني حسن 
  .٧٠١م،ص ١٩٣١مجلة الحديث، المجلد الخامس، 

 العربية في حركة التنمية المرأة   
  ثريا عبيد الشريف

  مركز دراسات الوحدة العربية، الـسنة )بيروت(مجلة المستقبل العربي  
  ).م٣/١٩٧٩ (٦ى، العدد األول

 صولي المعاصر العربية في الخطاب األالمرأة  
  دالل البزري. د

  م١٩٨٨/ ١١المؤتمر النسائي الدولي الثاني القاهرة، : في
  .٩٧ ص)م١٩٨٩/ ٢-١( ٣٦، ٣٥، السنة الرابعة، العدد )بيروت(مجلة المنابر

 العربية في الدين والمجتمع عبر التاريخالمرأة   
  ن العوداتحسي

  .م١٩٩٦، األهاليدمشق، مطبعة 

 اإلسالم العربية في ظل المرأة  
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  عبد اهللا عفيفي
  .ص٢٠٦بيروت، دار الكتاب العربي، 

 العربية في العقد القادم المرأة   
   أحمدليلى 

المـستقبالت البديلـة   : العقـد العربـي القـادم    )محـرر ( هشام شرابي : في
  )ندوة(

  .م١٩٨٦العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة 

 العربية في القرن العشرينالمرأة   
  بثينة شعبان

  .م٢٠٠٠دمشق، دار المدى، 

 العربية في المغرب العربيالمرأة  :ربين االستقالل والتحر  
  درة محفوظ 

:  ودورهـا فـي حركـة الوحـدة العربيـة     المـرأة ، )محرر(في مارلين نصر  
  بحوث ومناقشات الندوة الفكرية

  .م١٩٨٢راسات الوحدة العربية، بيروت، مركز د

 فق ورؤية أ:  العربية في مواجهة العصرالمرأة  
  سلمى الخضراء الجيوسي

  .م١٩٩٩، ١٩ الجامعة االمريكية بالقاهرة،العدد )القاهرة(مجلة الف 
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 ـة  العربية في ميدان البحـوث       المرأةفـي وطنـي     -االجتماعي 
  أبحث

  )نمحررتا ( ثريا التركي،كاميليا فوزي الصلح
  .م١٩٩٣بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ونور للمرأة العربية، 

 سرية  العربية قادرة على حفظ الروابط األالمرأة  
  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٥، األهرامجريدة 

 االقتصادية  العربية قادرة على دعم العالقات المرأة  
  أمين محمد أمين 

  .م١٩٩٩/ ٣/ ١٢، األهرامجريدة 
 قبل الحرب وبعدها  العربية المرأة  

  مقبولة شلق
  .م١٩٤٢، الجزء الرابع، األولالمجلد 

 ه ال بذاتهالمرأةالعربية كائن نصير   
  خالدة سعيد

  .٩١ ص)م١٢/١٩٧٠-١١ (١٢موافق، السنة الثانية، العدد مجله 
 العربية المسلمة وحقوقهاالمرأة   

  ثريا عبد الفتاح ملحس
  .م١٩٧١بيروت، 
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 ــرأة ــة المالم ــرة العربي ــد  : عاص ــضاري والبع ــاء الح االنتم
  السيكولوجي

  عز الدين الوشيخي
  .م١٩٨٤ المغرب، مطبعة مكاتب مكناس، -مكناس 

 مرجع:  العربية المعاصرةالمرأة  
  ميكللو ركاني

  .م١٩٧٨لندن، 
 دراسة تحليلية لمحتـوى    (ين  أ إلى   .. العربية المعاصرة    المرأة

 في المجتمع   أةالمرالصحف والمجالت العربية عن اتجاهات      
  )العربي

  صالح جوهر. د
  .ص١٦٠م، ١٩٨٢ = ه١٤٠٢ى، الكويت، دار القلم، األولالطبعة 

 نوثةجحيم األ إلى  العربية من نار السياسةالمرأة!  
   مطرإيمان

  .م١٩٩٩/ ٣/ ٢٧مجلة روز اليوسف، 
 المرأةل العربية الواقع وقضايا التحو  

  العزم أبو عبد الغني
  .م١٩٨٣ جامعة الدول العربية، )تونس(مجلة شؤون عربية 
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 الفلسطينيةالمرأة نموذج - العربية واالنتاجالمرأة   
  فرج اهللا صالح ديب،نبيلة برلير

  .ص٦٤م، ١٩٨١بيروت، دار الحداثة، 
 رة في دورها في التنمية الريفية  العربية وبعض العوامل المؤثّالمرأة  

  االتحاد العام لنساء العراق 
  .ص٧٦م، ١٩٧٧ت االتحاد، بغداد،منشورا

 العربية وتحدي المجتمعالمرأة   
  السيدة أمينة السعيد 

  .م١٩٦٧، ١٢ -١١بيروت، نشرة الندوة اللبنانية رقم 
 المرأة  حالـة  : الت النظـام االجتمـاعي العربـي       العربية وتحو

   العربية الخليجيةالمرأة
  باقر النجار. د

، ٤ لـد الثالـث عـشر، العـدد       ، المج )الكويـت  (االجتماعيةمجلة العلوم   
  .١٥٥، ص ه١٤٠٦= م١٩٨٥شتاء 
 اإلسالم العربية والتعليم في صدر المرأة   

  محيي هالل السرحان
/ ٥  (٥، المجلد الثالث والعشرون، الجزء    )بغداد(مجلة المعلم الجديد    

  .٦٣ ص )م١٩٦٠/ ٩( ٦، الجزء ١٠٨ ص )م١٩٦٠
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 العربية والتنمية المرأة   
  .م١٩٩٣العمل العربية، القاهرة، منظمة 

 العربية والثبات على العقيدة والمبدأالمرأة   
  ابتسام مرهون الصفار. د

  .م١٩٨٠، ٥ العربية، السنة الرابعة، العدد مجلة
 العربية والخدمة العسكريةالمرأة   

   إبراهيمباسم خليل 
  .١٠٧م، ص ١٩٧٦، ٣١، العدد)بغداد(مجلة الركن

 العربية والروح الالمرأة ة نضالي  
  ثريا ملحس

  .ص٣٢م، ١٩٦٨بيروت، دار الكتب،
 مة غير حكومية منظ١٦ّ العربية والمرأة  

  .م١٩٩٧/ ١/ ٢٩، األهاليجريدة 
 العربية والعصرالمرأة   

  شوكت يوسف
  .م١٩٨١بيروت، مكتبة دار الجيل، 

 العربية والعصرالمرأة  :والمسألة النسويةاإلسالمر تطو   
  لويزا شايد ولينا

  .م١٩٨٠روت، دار الجيل، بي
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 العربية وعقبات التنمية المرأة   
  نوال السعداوي

 مركز دراسات الوحدة العربية، الـسنة  )بيروت(مجلة المستقبل العربي  
  ).م٩/١٩٨١ (٣١الرابعة، العدد 

 العربية والعملالمرأة   
  محمد داود الزيدي
  .م١٩٨٦، ٨٦ جامعة الدول العربية، العدد )القاهرة(مجلة شؤون عربية 

 العربيـة فـي القـوى    المـرأة مـشاركة  :  العربية والعمل المرأة 
  العاملة ودورها في عملية التنمية 

:  ودورهـا فـي حركـة الوحـدة العربيـة        المـرأة ) محرر(في مارلين نصر    
  بحوث هنري عزام

   ومناقشات الندوة الفكرية
  .م١٩٨٢بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 بداعة وفرص اإل العربيالمرأة  
   قناوييشادية عل. د

  .ص١١٦م، ٢٠٠٠القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 
المرأة العربية والفن التشكيلي    

  أوراس مخلوف
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   العربيةالمرأةفي ملف واقع 
 ٩ المجلــس القــومي للثـــقافة العربيــة، العــدد )الربــاط(مجلــة الوحــدة 

  ).م٦/١٩٨٥(
 التغيير العربية وقضاياالمرأة   

   خليلأحمدخليل . د
  .ص١٦٠م، ١٩٨٥الطبعة الثالثة، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 

 العربية وقضية فلسطينالمرأة   
  االتحاد النسائي المصري

  .ص٣٠٧م، ١٩٣٩ميرية، القاهرة، المطبعة األ
 ف العربية والمجتمع المتخلّالمرأة  

  سلوى الخماش. د
  .ص١١٢م، ١٩٨١، ة دارالحقيقالطبعة الثالثة، بيروت،

 دراسة ميدانية حـول تغيـر      ( العربية والمشاركة السياسية     المرأة
  )االتجاهات السياسية للمرأة العربية، مساهمات في علم االجتماع

   عبد اهللا الهمالي،عبد القادر عرابي
  .م١٩٨٣، ٢بنغازي، جامعة قار يونس، العدد 

 العالمي الجديد ي االقتصاد العربية والنظام المرأة  
  كريمة كريم
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 مركز دراسات الوحدة العربية، الـسنة  )بيروت(مجلة المستقبل العربي  
  ).م٥/١٩٨٢ (٣٩السابعة عشر، العدد

 العربية ونظام القيم في الحقبة النفطيةالمرأة   
  شهيدة الباز

، ١٢٠، الـسنة الحاديـة عـشرة، العـدد      )بيـروت (مجلة المستقبل العربـي   
  .١٠٤ ص )م٢/١٩٨٩(
 العربية يطاردها الجوع والمدافع والطائراتالمرأة !!  

  عبد الستار حتيتة
  .م١٩٩٨/ ٣/ ١٨، األهاليجريدة 

 في التراث العربيالمرأة   
  أحمدزينه : اعداد

عـة والنـشر والتوزيـع،    ا لبنان، دار المناهـل للطب  ،ى، بيروت األولالطبعة  
  .ص٢٥٦، ه ١٤١٤= م١٩٩٣
 المرأةالعرب في تاريخ  في حضارة العربي والمرأة   

  محمد جميل بيهم
  .ص٣٢٦م، ١٩٦٢بيروت، دار النشر للجامعيين، 

 دراسة ميدانية( في دول الخليج العربي المرأة(   
   جمال ضاهرأحمد

  .الكويت
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 في السياق البنائي للقرية العربيةالمرأة   
  عبد الباسط عبد المعطي

  بي الريفية في الوطن العرالمرأةندوة تنمية : في
  م١٩٨٥تونس، جامعة الدول العربية، 

، جامعة الدول العربيـة،     )تونس (مجلة شؤون عربية  : ونشرت أيضاً في  
  ).م٩/١٩٨٣ (٣١العدد 
 في العالم العربيالمرأة   

  جولييت منسي
  .م١٩٨١بيروت، دار الحقيقة، 

 هلي العربي في العمل األالمرأة  
  دالل البزري

مركز دراسات الوحدة العربية، السنة ، )بيروت(مجلة المستقبل العربي 
  )م٦/١٩٩٠(١٣١الثالثة عشر، العدد 

 في المجتمع العربيالمرأة   
  سمير عبده

  .م١٩٨٨دمشق، مكتبة دار الكتاب العربي، 
 البن قتيبةاألخبار في المجتمع العربي من خالل عيون المرأة   

  البشير المشري
  .ص٢٣٠م، ١٩٨٠ة، تونس، منشورات كلية االداب والعلوم االنساني
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 في الوطن العربي وفي العالم المرأة   
   ريتشارد أنكر،روث ديكسون موللر

  .تونس، المعهد العربي لحقوق االنسان
 ثرها في الحياة العربية أ والمرأة  

  عبد الحميد فايد 
الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتاب اللبناني ومكتبـة المدرسـة للطباعـة            

  .ص١١٢م، ١٩٨٣ = ه١٤٠٣والنشر والتوزيع، 
 العربية عبر العصورالمرأةأول موسوعة عن  .اإلسالم والمرأة   

  غادة الخراساني
  .، جزءانم١٩٨٠ التجارية، األهراممطابع  القاهرة،

 المرأةر السياسي في الوطن العربي والتطو   
  لوسيمنال يونس عبد الرزاق اآل

  .ص٣٥٠م، ١٩٨٩لعامة، ى، بغداد، دار الشؤون الثـقافية ااألولالطبعة 
 المرأةر االجتماعي في الوطن العربي والتغي  

  فوزية العطية 
  .ص١٣٠م، ١٩٨٣بغداد، معهد البحوث والدراسات العربية، 

 وحركة التحرير العربية المرأة   
  االتحاد العام لنساء العراق
  .ص٥٤،بغداد، مطبعة وعي العمال
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 بحوث ومناقـشات    : ودورها في حركة الوحدة العربية     المرأة 
  الندوة الفكرية

  )محرر(مارلين نصر 
  .م١٩٨٢بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 ودورها في حركة الوحدة العربية، بحوث ومناقـشات         المرأة 
  ١٩٨١الندوة الفكرية، 

  .)محرر(مراد وهبة 
 والديمقراطية والوحدة العربيةالمرأة   

  نوال السعداوي
  .م١٩٨٠ مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت(مجلة المستقبل العربي 

 نمائيـة فـي الـوطن العربـي بـين الواقـع          والظاهرة اإل  المرأة
  المعاصر وتحديات المستقبل

  حامد ربيع
   .بغداد
المرأة والعمل في المشرق العربي   

  )محرر(مارلين نصر 
   العربيةالمرأةملف واقع : في

 ٩لثـــقافة العربيــة، العــدد  المجلــس القــومي ل)الربــاط(مجلــة الوحــدة 
  ).م٦/١٩٨٥(
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 والواقع العربيالمرأة   
  .م١٩٨٣مارات،  دولة اإل)أبو ظبي(جريدة االتحاد 

 في الحضارة العربية القديمة المرأة مركز   
  محمد بيومي مهران

  .١٢٧م، ص ١٩٧٧، ١، العدد )الرياض (االجتماعيةمجلة العلوم 
 ربي آسيا في الصناعة  العربية في منطقة غالمرأة مساهمة  

   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 
  .م١٩٩٤ لغربي آسيا، االجتماعيةواالقتصادية عمان، اللجنة 

 العربية في المجتمع والبيتالمرأة مستقبل   
  منير الشريف

  .م١٩٧٣الطبعة الثانية، دمشق، المطبعة العمومية، 
 ياإلسالمع  في التنمية من خالل التشريالمرأة مسؤولية  

  حبيبة البورقادي
  )محرر(في يحيى فايز الحداد 

قليمـي الثـاني للمـرأة فـي        المـؤتمر اإل  :  والتنميـة فـي الثمانينـات      المرأة
  مارس٣١ -٢٨الخليج والجزيرة العربية 

  .م١٩٨٢ النسائية، االجتماعيةالكويت، الجمعية الثـقافية 
ّة عمل عربية مشروع خط  
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  جيني داي
    العربية الدورة الثامنةالمرأة العالمي، لجنة المرأة عقد النصف الثاني من
  .م١٩٨٠تونس، االمانة، 

ّة عمل عربية مشروع خط  
   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 

   العالميالمرأةالنصف الثاني من عقد 
  .م١٩٨١مانة العامة، تونس، األ

 جدلية القهر؟ م مشكلة الرجلأ المرأة مشكلة  
  لدين اقفهمية شر

    العربيةالمرأةفي ملف واقع 
 ٩ المجلــس القــومي للثـــقافة العربيــة، العــدد )الربــاط(مجلــة الوحــدة 

  ).م٦/١٩٨٥(

العربيةالمرأة ..قات تصدر معو   
   الحيدريإبراهيم

  .م١٩٩٦/ ٩/ ٢ الحياة، مجلة

مقالة(مة لدراسة الحركة النسائية العربية  مقد(  
  عائدة قاووق
  .مجلة الباحث
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حزاب السياسية الوحدوية في التنظيمات واألالمرأةانة  مك  
  نجالء نصير بشور

:  ودورهـا فـي حركـة الوحـدة العربيـة     المرأة، )محرر(في مارلين نصر   
  بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 

  .م١٩٨٢بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
 اإلسالم ملكتا الجمال العربي في صدر  

  علي الجندي 
 ،٧٠ ص )م٢/١٩٣٧ (٣فة دار العلوم، الـسنة الثالثـة، العـدد     مجلة صحي 

  . ٨٦ ص )م١٩٣٧ /١٠ (٢السنة الرابعة، العدد 
المنزلة الجنسية للمرأة العربية   

  سمير عبده
  .م١٩٨٥بيروت، دار النصر، 

 العربيةالمرأة مواقف مضيئة في تاريخ   
  صالح الدين الخالدي
  .١٣٩  ص)م١٢/١٩٧٥(١٦٦مجلة المعرفة، العدد 

  قليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربيـة        المؤتمر اإل 
  ١٩٨٤مارس ٢٧ -٢٤: ظبيأبو 

  )محرر(مراد وهبة 
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:  والعمـل المرأة، )محرر( يحيى فايز حداد: نشرت أبحاث المؤتمر في  
  المؤتمر االقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية 

  .م١٩٨٥سائي في الخليج والجزيرة العربية، الكويت، لجنة تنسيق العمل الن
العربية المرأةعمال والمهن حول قليمي لصاحبات األ المؤتمر اإل 

 االجتماعيـة واالقتصادية  والتنمية المستدامة بالتعاون مع اللجنة      
  سياآلغربي 

  )محرر(مراد وهبة 
  .م١٩٩٣أبريل،  ٢٨ -٢٦عمان، 

ي العام المؤتمر التاسع لالتحاد النسائي العرب  
  )محرر(مراد وهبة 

  .م١٩٨٥بغداد، االتحاد النسائي العربي العام، 
 العربية المرأة مؤتمر تضامن   

  نوال السعداوي. د
  .م١٩٩٧/ ١/ ١٠، األهاليجريدة 

العربية العاملة والتنمية المرأة:  مؤتمر العمل العربي   
  )محرر(مراد وهبة 

  .م١٩٩٣عمان، 
 ّفـي   المـرأة وضاع  أ عربية لتطوير    ةساسية لخطّ رات األ  المؤش 

  العالم العربي خالل عقد الثمانينيات
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   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 
مانة العامة بجامعـة الـدول العربيـة،    تونس، ادارة العمل االجتماعي باأل 

  .م١٩٨٢
 ة في البنية المرأة موقعقطار العربية لألاالقتصادية  االجتماعي  

  خديجة الهيصمي
بحاث والدراسات االشتراكية في العالم      مركز األ  )دمشق( النهج   مجلة

  .م١٩٩٥، ٤١العربي، العدد 
 المرأة موقف علم االجتماع من قضايا   

   ليلى عبد الوهاب
   العربيةالمرأةفي ملف واقع 
 /٦( ٩ المجلس القومي للثــقافة العربيـة، العـدد        )الرباط(مجلة الوحدة   

  ).م١٩٨٥
ة العيادية للمرأة العربية آمرال:  المهانة والغلب  

  عباس مكي
  ).م٦/١٩٩١ (٦٤مجلة الفكر العربي، العدد 

      زاوية زهاء حديـد تفـوز       ٣٦٠ المهندسة العربية التي تعرف
  البريطانية ) منطقة العقب(ببناء 

  محمد عارف 
  .م١١/١٩٩٨/ ٢٣ الحياة، مجلة
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 ية  في الحركة القومية العربالمرأة نحو استراتيجية لتعبئة  
  نوال السعداوي

 مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، )بيــروت(مجلــة المــستقبل العربــي 
  ).م٢/١٩٨٢(، ٣٦العدد
 في العالم العربي المرأة نحو إطار عمل نظري لدراسة   

  أمل رسام
   في العالم العربيالمرأة عن االجتماعيةالدراسات : في

  .م١٩٨٢، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، اليونسكو
نحو إنشاء حركة نسائية عربية   

  نوال السعداوي
  العرب والعالم:  العربيةالمرأةخرون، آفي نوال السعداوي و

  .م١٩٩٣بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
 ي في الوطن العربي االقتصاد المرأة نحو تدعيم عمل  

  هدى زريق
لوحدة العربية، الـسنة   مركز دراسات ا)بيروت(مجلة المستقبل العربي  

  ).م٢/١٩٨٣ (٤٨الخامسة، العدد 
 العربية من وجهة نظر غربيةالمرأة:  العربيةالمرأة نحو دراسة   

  دورين انجرامز
  .م١٩٨٢ جامعة الدول العربية، ) تونس(مجلة شؤون عربية 
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نحو دور جديد للمرأة في المجتمع العربي   
  صفية سعادة 

، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة )بيروت (مجلة المستقبل العربي
  ).م٦/١٩٨٠ (١٦الثالثة، العدد 

       المـرأة  ندوة استراتيجية العمل االجتماعي العربي حول تنمية 
  العربية في الريف

  )محرر(مراد وهبة 
  .م١٩٨٢عمان، 

ندوة أوضاع التنظيمات النسائية في الوطن العربي   
  )محرر(مراد وهبة 

  .م١٩٨٤، تونس، االمانة العامة
  العربية فـي نهايـة القـرن        المرأةات التي تواجه     ندوة التحدي 

  العشرين
  )محرر(مراد وهبة 

  .م١٩٨٦ العربية، المرأةالقاهرة، جمعية تضامن 
 الريفية في الوطن العربيالمرأة ندوة تنمية   

  )محرر(مراد وهبة 
  .م١٩٨٣القاهرة، االمانة العامة، 
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 بية العرالمرأة ندوة حول هموم  
  الهيئة المصرية العامة لالستعالمات 

    العربيةالمرأة،هموم )محرر(رضوي عاشور : منشورة في
ــة )بيــروت(مجلــة المــستقبل العربــي    مركــز دراســات الوحــدة العربي

  ).م١/١٩٧٨(
      ـ   المـرأة  ندوة الخبراء حـول ـة رات  العربيـة والتغياالجتماعي 

  والثـقافية 
  )محرر(مراد وهبة 

  .م١٩٨٧القاهرة،
  العربية في حماية البيئة المنعقدة فـي تـونس     المرأة ندوة دور 

  ١٩٩٠ -٢ -١٠ إلى ٦من 
  )محرر(مراد وهبة 
  .م١٩٩٠مانة العامة للجامعة العربية، تونس، األ

 طات الصهيونية العربية في مواجهة المخطّالمرأة ندوة دور  
  )محرر(مراد وهبة 

  .م١٩٨٣عدن، 
 طات الصهيونية مواجهة مخطّ العربية في المرأة ندوة دور  

  الهيئة المصرية العامة لالستعالمات
  .م١٩٧٥القاهرة، 
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 ةمشاكلها :  العربيةالمرأة ندوةودورها السياسياالجتماعي   
  )محرر(مراد وهبة 

 االجتماعيةمشاكلها  :  العربية المرأة،  )محرر(مارلين نصر   : منشورة في   
  ودورها السياسي

 مركز دراسات الوحدة العربية، العدد     )يروتب(مجلة المستقبل العربي    
  )م١/١٩٨١(، ٢٣

، عباس مكي، إسماعيلايليا حريق، سعاد : شارك في الندوة: مالحظة(
  .)نوال السعداوي، هدى بدران

 العربية في القوى العاملة ودورها في عملية التنمية المرأة ندوة   
  هنري عزام

  .م١٩٨١بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
   ٢٠الى ١٧من:  العربية في مواجهة العصر، القاهرة     المرأة..  ندوة 

  م١٩٩٥نوفمبر 
  )محرر(مراد وهبة 
 العربيـة فـي مواجهـة       المـرأة ، نـدوة    )محرر( سوسن البشير : نشرت في 

 وجمعيـة  - نـور    -بحاث والنشر بالقـاهرة      العربية لأل  المرأةالعصر نظمتها دار    
   في القاهرة المرأة لكتاب األوللمعرض  العربية بيروت، على هامش االمرأة

 مركز دراسات الوحدة العربية، العدد     )بيروت(مجلة المستقبل العربي    
  ).م٤/١٩٩٦ (٢٠٦
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   حـدود قديمـة، تخـوم      :  في المجتمـع العربـي     المرأة( ندوة
  )مؤتمر(م ١٩٨٦ابريل/ نيسان١١ - ١٠واشنطن، ) جديدة
  خليل أبو أسعد

  .١٦١ ص)م١٩٨٦ /٨ (٩٠، السنة التاسعة، العدد)بيروت(مجلة المستقبل العربي 
 حداث في الوطن العربي العاملة واألالمرأة ندوة واقع  

  )محرر(مراد وهبة 
  .م١٩٨٥بغداد، مؤسسة الخليج، 

بالغة، جرأة، مواقف، نساء العرب   
  اعداد كريم عاصي 

  .ص١٧٥م، ١٩٩١ى، بيروت، دار الفكر اللبناني، األولالطبعة 
عرب نساء من ال  

  خيراهللا طلفاح
  .سلسلة كنتم خيرامة اخرجت للناس نآم، جزء١٩٨٢بغداد، دار الحرية، 

 العربيةالمرأة النظام االجتماعي وعالقته بمشكلة   
  حليم بركات

  بحوث :  ودورها في حركة الوحدة العربيةالمرأة) محرر(في مارلين نصر 
  ومناقشات الندوة الفكرية

  م ١٩٨٢العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة 
  ).م١٢/١٩٨١ (٣٤مجلة المستقبل العربي، السنة الرابعة، العدد 
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  المـرأة ة للتربية والتعليم وعالقتهـا بمـشكالتها         نظرة مستقبلي 
  العربية واسهامهما بعملية االنصهار القومي

  هشام نشابة
: المـرأة ودورهـا فـي حركـة الوحـدة العربيـة          )محرر(في مارلين نصر    

  ات الندوة الفكريةبحوث ومناقش
  .م١٩٨٢بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 العربية المرأة نموذج من مشاكل   
  نزيهة جودت الدليمي 

  .ص٩٦م، ١٩٥٨تونس، المطبعة العصرية، 
 العربية المرأةبداية .  الغربية المرأة نهاية   

  ل محمودآعبد اهللا بن زيد 
  .ص١٢ي، اإلسالمبيروت، المكتب 

 العربية وقضية التنمية المرأة واقع   
  مصطفى حجازي

  .١٤ ص )م٦/١٩٨٥ (٩مجلة الوحدة، العدد 
 ٢٠٠٠ وثيقة للمرأة العربية حتى عام  

  .م١٩٩٦/ ١٠/ ٣٠، األهاليجريدة 
للمرأة العربية ي الوجه العار   
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   ينوال السعداو. د
  .ص٣٣٦م، ١٩٩٤الطبعة الثالثة، القاهرة، دار ومطابع المستقبل، 

العاملة العربيةالمرأةأوضاع (رقة عمل حول  و  (  
   العربيةالمرأةالدورة التاسعة للجنة 

    العربيةالمرأةالدورة الرابعة عشرة للجنة  إلى مقدمة
  .م١٩٨٧مانة العامة، تونس، األ

في العالم العربيالمرأةبحاث عن  الوضع الحالي لأل   
  ياد القزازأ

  .١٨٣ ص )ه١٤٠٢/ ٧( ٣١ة، العدد مجلة المسلم المعاصر، السنة الثامن

 العربية التقليدي وعوامل تدعيمه المرأة وضع   
  عاطف عدلي العبد 

 مركز دراسات الوحدة العربية، الـسنة  )بيروت(مجلة المستقبل العربي  
  ).م٦/١٩٨٣ (٥٢السادسة، العدد 

 في الدساتير العربيةالمرأة وضع   
  ناصيف نصار

    العربيةالمرأةفي ملف واقع 
 /٦ (٩ المجلس القومي للثــقافة العربيـة، العـدد        )الرباط(مجلة الوحدة   

  ).م١٩٨٥



------------------------------------٦٣٩ 

       قامة الحركـة   والدعوة إل ..  وقفة مع الدكتورة نوال السعداوي
  النسائية العربية الواحدة 

  منى القادري 
 مركز دراسات الوحدة العربية، الـسنة  )بيروت(مجلة المستقبل العربي  

  ).م٩/١٩٨٠ (١٢الثانية، العدد 

 بين العمل والثرثرة :  العربيةالمرأة هموم  
  سميرة االسخريوطي

 مركز دراسات الوحدة العربية، الـسنة  )بيروت(مجلة المستقبل العربي  
 ).م١٩٧٨ /٩ (٣ى، العدد األول
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