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 3121 هالة البدري مطر على بغداد 232
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صورة المرأة العرالٌة وانعكاستها على  235
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حموق عربٌة ضائعة لراءة فً لضاٌا  244
 اجتماعٌة معاصرة

 3118 دمحم صادق اسماعٌل
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 3124 لٌندا دافٌدوف سلسلة علم النفس السلون االدجتماعً 246

 3119 زٌنب العسال -د النمد النسائً لالدب المصصً فً مصر 247

 3125 غادة  كرمً البحث عن فاطمة لصة حٌاة امراة فلسطٌنٌة 242

المصٌدة والسلطة  249
االسطورة,الجنوسة,والمراسٌم فً المصٌدة 

 العربٌة الكالسٌكٌة 

سوزان بٌنكى 
 ستٌتكٌفٌتش

3121 

 3124 سلوى بكر مختارات من مؤلفات  248

اعترافات لرصان التصادي االغتٌال  251
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 3126 جودٌث بتلر الذات تصف نفسها  257

 3125 ألفة ٌوسف -د ولٌس الذكر كاالنثى فً الهوٌة الجنسٌة 252

 3113 زٌنب االعرج رالصة المعبد 259



 3125 شرٌف دوالر حتى ال ٌسرق المستمبل  258

 2889 بثٌنة  خضر مكطً أغنٌة النار  261

 3119 عبدالفتاح صبري تحوالت الخطاب  262

الوجه المسرولة العمر العشرٌن فً  263
 افغانستان

 3113 لطٌفة .مع شكٌبة هاشمً

 3112 دٌمة ونوس تفاصٌل  264

النصف الخصب رؤٌة جدٌدة فً لضاٌا  265
 المراة
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العربً الحدٌث لراءة فً المرأة فً الفكر  271
 معارن عصر التنوٌر

 3122 احمد دمحم سالم

 2886 علً باشا عبمرٌة الحرٌة  272

 3124 شبل بدران -د بطالة المتعلمٌن 273
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 حسانٌن
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9 

. 

 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

 3118 مارٌو بار غاس ٌوسا لٌتوما فً جبال االندٌز 225
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 3124 عفٌفة كرم  بدٌعة و فؤاد 227

بنت عرب النساء العربٌات والعربٌات  222
 االمرٌكٌات فً الوالٌات المتحدة
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 سمٌرة دمحم شند -د
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 3112 زكً المٌالد تجدٌد التفكٌر الدٌنً فً المسألة المراة  289



تعرف عن :الخلع .حضانة االطفال ماذا  288
 .الرؤٌة واالستضافة

 3123 المجلس المومً للمرأة 

الحموق السٌاسٌة للمرأة فً التشرٌع  311
 االسالمً

 المجلس المومً للمرأة
 عبدهللا مبرون النجار -د

3125 

مكافحة المانون المصري للعنف والتمٌٌز  312
 ضد المرأة)المأمول(

 3124 فتوح الشاذلً  -د

االلتزام باتفالٌة المضاء على كافة اشكال  313
التمٌز ضد المرأة)السٌداو( مصدره االدارة 

 الوطنٌة

 3124 فتوح الشاذلً -د

التعرٌف بالنظام االنتخابً والتواصل مع  314
 الجمهور

 3124 عاصم جنٌدي

 3124 المجلس المومً للمرأة المسنون فً مصر والعالم 315

 3124 عبدالسالم نوٌر -د السٌاسٌة الكبرىالمفاهٌم  316

 3124 عال عبد الفتاح رجب-د فن ومهارات المٌادة 317

 3124 صالح الشٌخ -د االدارة المحلٌة فً مصر  312

حموق المرأة فً مجال االحوال الشخصٌة  319
 احكام الزواج من الوجهة المانونٌة

 3124 فتوح الشاذلً -د

 3124 عبدهللا مبرون النجار -د التشرٌع االسالمًمٌراث المرأة فً  318

 3124 صفوت العالم -د الحملة االنتخابٌة 321

 3124 دمحم جمال عٌسى -د المرأة والنظم االنتخابٌة 322

 3125 المجلس المومً للمرأة نحو تحمٌك المساواة بٌن الجنسٌن 323

احمد رجاء  -د الصحة االنجابٌة 324
 عبدالحمٌدرجب

3124 

مكافحة المانون المصري للعنف والتمٌز ضد  325
 المراة  )الوالع(

 3124 فتوح الشاذلً -د

 3124 حسن سالمة  -د المجتمع المدنً والمشاركة السٌاسٌة للمراة 326

ا ضد التحرش  327  3124 المجلس المومً للمرأة معا

 3124 المجلس المومً  للمرأة الفتاة المصرٌة هموم ورؤى  322
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

 3124 المجلس المومً للمرأة الٌوم العالمً لمكافحة الختان 329

 3124 حسن سند -د مفهوم المشاركة السٌاسٌة 328

 3116 بسمة الخطٌب دانتٌل لسهرة واحدة 331



 3121 الكسندر دوماس مرجٌت او غادة الكمٌلٌا 332

 3116 سامٌة فهمً -د الرٌفٌة فً التنمةادوار المرأة  333

ثنائٌة السائد فً االئتالف واالختالف  334
 والمهمش فً الفكر االسالمً المدٌم

 ناجٌة الورٌمً -د
 بوعجٌلة

3115 

 3118 مارٌو بارغاس ٌوسا لصة مارٌتا 335

 3119 اٌزابٌل اللٌندي حكاٌات اٌفا لوفا 336

 3122 جٌرالد هوتر االضعفالرجل والمرأة اٌهما الجنس  337

 3118 مارٌو بارغاس ٌوسا شٌطنات الطفلة الخبٌثة 332

 3112 أناٌٌس نن دلتا فٌنوس  339

احمد مشاري العدوانً  منارات ثمافٌة احمد مشاري العدوانً  338
 وحمد الرجٌب

3119 

 3119 مٌلٌسا هاٌنز جنوسة الدماغ 341

 3117 رٌورٌكوفٌوري  -د الحب واالسرة عبر العصور 342

 3125 نجالء مشعل -د تحلٌل الخطاب الروائً 343

المستشار دمحم سعٌد  حمٌمة الحجاب وحجٌة الحدٌث 344
 العشماوي

3124 

العذرٌة والثمافٌة دراسة فً انثربولوجٌا  345
 الجسد

 3121 مها دمحم حسٌن

ال للعنف دراسة علمٌة فً تكوٌن الضمٌر  346
 االنسانً

 3113 سٌد عوٌس -د

معارن ام كلثوم السٌاسة والفكرٌة  347
 واالجتماعٌة 

 3118 حنفً المحالوي

 3119 ٌسرى مصطفى -د النساء ولضاٌا االحوال الشخصٌة 342

دمحم متولً  –امام الدعاة  احكام االسرة والبٌت المسلم  349
 الشعراوي
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب  ت

 3114 ٌمنى طرٌف الخولً -د فلسفة  كارل بوبرمنهج العلم ..ومنطك العلم  348

 3121 عماد ابو غازي -د المرشد االمٌن للبنات رفاعة الطهطاوي 351



 2885 البهً الخولً االسالم والمرأة المعاصرة 351

فً علم  -فً التارٌخ -الدٌن –االختالط فً  352
 االجتماع

 2882 احمد شولً الفنجري -د

 3124 احمدي لاسم دمحم الرجل والمرأة الحب والعدل والتشرٌع 353

 3122 نجٌب محفوظ لفص الحرٌم 354

فاطمة سعٌد احمد  -د علم نفس المسنٌن 356
 بركات

3121 

 2897 سالم البهنساوي مكانة المرأة بٌن االسالم والموانٌن العالمٌة 357

النساء واعادة خلك السٌاسات فً بلدان  352
 جنوب افرٌمٌا 

 3125 جٌسال جٌسلر

 3115 عبدهللا االشعل -د مأساة العراق البداٌة والنهاٌة 359

 3118 هانً نسٌرة ازمة النهضة العربٌة وحرب االفكار  358

 3119 حنان كمال -د المواطنة واالصالح السٌاسً 361

حسنً عبد الجلٌل  -د عالم المرأة فً الشعر الجاهلً  362
 ٌوسف

2889 

 2887 صالح الدٌن الشرٌف مدام ده ستاٌل أدبٌة تكافح طاغٌة 363

 3115 بول أ. روبنسون الٌسار الفروٌدى 364

منهجٌة علم االجتماع بٌن الماركسٌة  365
 والوظٌفة والبنٌوٌة

 3123 احمد المصٌر -د

تعلٌم الدٌن االسالمً و وضعها المرأة بٌن  366
 الراهن فً مصر

 2888 هدى حلمً -د

 3119 برنت مٌللر طرق البحث فً علم االجتماع االسري 367

 3122 روهات االكوم المرأة فً الفلكلور الكردي  362

 3116 هدى دروٌش -د حجاب المراة بٌن االدٌان والعلمانٌة 369
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 سنة الطبع اسم المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

المراة فً المجتمع االندلس من الفتح  368
 االسالمً حتى سموط لرطبة

 3117 روٌة عبدالحمٌد شافع -د

 3116 سوزان السعٌد ٌوسف -دالمرأة فً الشرٌعة الٌهودٌة حمولها  371



 وواجباتها

 3121 نجوى السٌد  هدى شعراوي مسرحٌة شعرٌة  372

 3125 ادرٌس علوش واخرى للمصٌدةبالة للورد  373

 3121 جون والش سكوت سٌاسة الحجاب  374

كرستٌان دٌروش  فً زمن الفراعنةالمرأة  375
 نوبلكور

3111 

المرأة عند شعراء  صدر االسالم الوجه  376
 والوجة االخر

حسنى عبدالجلٌل  -د
 ٌوسف

2889 

 3112 بٌٌر بوردٌو السٌطرة الذكورٌة 377

 3118 خالدة سعٌد  البدء كان المثنىفً  372

 3123 دمحم الجواهري -د موسوعة التراث الشعبً العربً  379

نساء على الممة كٌف تجمع المراة بٌن العمل  378
 واالسرة

دٌانا اف هالبٌرن فانى ام 
 شوٌنج

3121 

 2888 ناهد رمزي -د سٌكولوجٌة المرأة لضاٌا معاصرة  321

 3116 كمال امام احمد اءوالٌة المرأة المض 322

 3125 اٌمً.اس .وارتون علم اجتماع النوع ممدمة فً النظرٌة والبحث 323

 3121 لورنس -د نساء عاشمات  273

 3113 مصطفى محمود -د المران محاولة لفهم عصرٌة 325

 3117 زبٌدة جعفر جٌلنا 326

 -مصطفى حسٌن ود -د البحث العلمً واداوات التموٌم 327
 احمد االزهريمنً 

3125 

 3112 جورف برٌستو الجنسانٌة 322

الظروف الفسٌولوجٌة الخاصة بالمرأة  329
 واثرها على الجرٌمة والعماب

 3116 رباب عنتر السٌد -د

 3114 سوسن ناجً رضوان الوعى بالكتابة 328
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 سنة الطبع اسم المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 3123 بٌٌر بوردٌو مسائل فً علم االجتماع 391

 3122 منى ابراهٌم  النساء والثورة  392

الحرٌم وابناء العم تارٌخ النساء فً  393
 مجتمعات المتوسط

 3111 جرمٌن تٌلٌون



سٌكولوجٌة التفاهم والتوتر الدولً دراسة  394
 عبر حضارٌة فً علم النفس السٌاسً

 3118 احمد دمحم ابو زٌد -د

المؤتمرات العالمٌة  المضاٌا التربوٌة فً 284
 المتخصصة فً المرأة رؤٌة مستمبلٌة

 3121 منى ٌوسف كشٌن

االحكام الدولٌة المعاصرة فً العنف  396
 والتمٌٌز ضد المراة

 3119 امٌر فرج ٌوسف -د

المجلة العربٌة لعلم  العولمة والمجتمع العربً 397
 االجتماع

3119 

 3115 تشازلز تلى الحركات االجتماعٌة 392

المراة وجرائم المخدرات فً المجتمع  399
 المصرى

 3118 فوزٌة عبد الستار -د

 3124 معتز دمحم ابو زٌد -د الدستور وحرٌة العمٌدة  398

نساء فً مواجهة نساء النساء والحركات  381
 االسالمٌة والدولة

 3112 عزة كرم -د

المجلة العربٌة لعلم  االسرة العربٌة 382
 االجتماع

3119 

المجلة العربٌة لعلم  الشباب ومتطلبات سوق العمل 383
 االجتماع 

3119 

المجلة العربٌة لعلم  لضاٌا النظرٌة والمنهج 384
 االجتماع

3118 

 2888 جابر عصفور -د مائة عام على تحرٌر المراة  385

 2897 علٌة حسن حسٌن -د ربة البٌت 386

 3125 نٌكوالس جٌن مستمبل النظرٌة االجتماعٌة 387

رٌبٌكا  -صوفٌا فوكاو الدم لن.. مابعد الحركة النسوٌة 382
 راٌت

3116 

 سوزان الس  واتكنز الدم لن..الحركة النسوٌة  389
ومٌرٌزا روٌداومارتا 

 رودر ٌجوز

3116 
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

الغضب الناعم الروٌة النسوٌة بٌن العربٌة  388
 والنكلٌزٌة

 3112 العنود دمحم الشارخ

 3125 انتونى دى . سمٌث الرمزٌة العرلٌة والمومٌة مماربة ثمافٌة 411

 3125 جٌامبٌترو جوبو اجراء البحث االثنوجرافً 412

 3122 جان برتلٌمى بحث فً علم الجمال 413



مجلة غٌر دورٌة  النساء والتشرٌع 414
تصدرها مؤسسة المرة 

 الجدٌدة

3124 

التناول االعالمً لمضاٌا المراة  رصٌد 415
 المصرٌة

 3124 المجلس المومً للمراة

المؤتمر السنوي الحادي عشر المسئولٌة  416
 3118ماٌو -28-27االجتماعٌة والمواطنة 

 3121 علً المصٌلى  -د

والتزال الجنة بعٌدة نساء العالم فً مواجهة  417
 المرن الجدٌد

جودٌث مرسكى وماتً 
 رادلٌت

3112 

طبائع االستبداد ومصارع االستعباد وكتاب ام  412
 المرى

 3122 عبد الرحمن الكواكبً

المسئولٌة المانونٌة الدولٌة للوالٌات المتحدة  419
 االمرٌكٌة فً احتالل العراق

 3121 طه عثمان المفرجً

سامٌة مصطفى  -د المراة والعمل المنزلً 418
 الخشاب

2894 

بالبشر فً المجتمع مشروع بحوث االتجار  421
المصري بحث الزواج فً اطار االتجار 

 بالبشر

 3121 نجوى حسٌن خلٌل -د

 3118 منى ابراهٌم  النساء والمومٌة 422

 3117 كارول بً كرٌست الصوفٌة النسوٌة  423

اسماعٌل عبد الفتاح  -د المراة العربٌة ومشكالتها االجتماعٌة 424
 سامٌة عبد الغنً –

3122 
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 سنة الطبع اسم الؤلف عنوان الكتاب  ت 

 3119 عواطف عبد الرجمن -د الصحفٌات واالعالمٌات العربٌات 425

 3125 عزت حجازي دور المسنٌن فً مصر  426

اوضاع عمل المراة فً المطاعٌن الرسمً  427
 وغٌر الرسمً

 3122 نادٌة حلٌم -د



 استغالل الطفال فً العمل فً اطار االتجار 422
 بالبشر

 3121 ناهد رمزي -د

فاعلٌة االداء البرلمانً للمراة  429
 2862-3111المصرٌة

 3117 نادٌة حلٌم -د

 3125 عزت حجازي اندٌة الرعاٌة النهارٌة لكبار السن 428

 3119 لٌلى عبدالجواد -د الزواج العرفً السري بٌن طلبة والجامعات 431

لانون االحوال الشخصٌة فً مصر  432
 والتعدٌالت الممترحة علٌه

 3125 نادٌة حلٌم -د

االوضاع الراهنة لعمل المراة الرٌفٌة التمرٌر  433
 المٌدانً 

 3119 انعام عبدالجواد -د

 3113 نجوى الفوال -د ندوة المرة المصرٌة والتحدٌات المجتمعٌة  434

تمرٌر مرصد وممارسات التمٌٌٌز ضد النساء  435
 بالمجتمع المصري 

 3112 منى عزت-انتصار بدر

 3115 نادٌة حلٌم -د النساء العالئالت السر فً العشوائٌات 436

 3123 نادٌة حلٌم -د 3121المرة واالنتخابات البرلمانٌة  437

االستغالل الجنسً والبغاء فً اطار االطار  432
 االتجاه بالبشر

 3121 نجوى حسٌن خلٌل  -د

النساء فً تمرٌر مرصد اوضاع ولضاٌا  439
 3121ابرٌل  -3118مصرٌولٌو

سامٌة  -د-رشا حسن
 لدوري

3122 

السلطوٌة فً الشرق االوسط النظم الحاكمة  438
 والمماومة

 مارشا برٌبشتاٌن بوزنً
 مٌشٌل بٌنر انجرٌست

3125 

 3125 اوبندرا باكسى مستمبل حموق االنسان  441

 3112 عبٌر حسن الجنس اللطٌف 442
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 سنة الطبع اسم المؤلف الكتابعنوان  ت

المراة المصرٌة والشامٌة فً  443
 عصر الحروب الصلٌبٌة

 3113 علً السٌد علً  -د

عبدالجبار  -د انماذ النزعة االنسانٌة فً الدٌن  333
 الرفاعً

3124 

 3125 روجر سكروتون الجمال 445

 3123 جٌل لٌبوفٌتسكىالمراة الثالثة دٌمومة االنثوى  446



 وثورته

الحموق السٌٌاسٌة للمراة المصرٌة  447
 2867-2834بٌن دستوري 

 3123 سعٌدة دمحمحسنً -د

مدخل الى السٌاسات الثمافٌة فً  442
 العالم العربً

تحرٌر : حنان 
 الحاج علً 

3121 

عبد الباسط  العولمة ولضاٌا المرأة والعمل 449
اعتماد  -المعطى

 عالم

3113 

المرأة المعلٌة مشروع معاونة  448
 دراسة تمٌٌمٌة

 3124 امال هالل -د

هبة دمحم علً  -د االساءة الى المرأة  451
 حسن

3114 

البروفسور. عدنان  التحلٌل النفسً للرجولة واالنوثة  452
 حب هللا

3115 

حك المراة فً االنتخاب فً المانون  453
 الوضعً والفمه االسالمً

اشرف  -د
عبدالرحمن دمحم 

 غزالًصادق 

3121 

المرأة فً الشعر االندلسى  454
 عصرالطوائف

سلمى سلٌمان  -د
 علً

3125 

دمحم رضا  -د الخطاب الروائً النسوي العرالً 455
 االوسً

3123 

المراة فً منظومة االمم المتحدة  456
 رؤٌة اسالمٌة

 3117 نهى الماطرجً -د
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 سنة الطبع اسم المؤلف  عنوان الكتاب  ت

 2882 فٌحاء لاسم عبدالهادي نماذج المراة/ البطل فً الرواٌة الفلسطٌنٌة 457

 3111 احمد مصطفى خاطر -د الرعاٌة االجتماعٌة  452

 3114 علٌاء شكرى لضاٌا المراة المصرٌة بٌن التراث والوالع  459

 3125 حورٌة سعدو -د والع العزوبة فً الوطن العربً 458

ملحمة جلجامش العظٌمة كتاب بٌن الركام  461
 ,كٌف ضاعت وكٌف اكتشفت

 3123 دٌفٌد دامروش



 3113 انتونً جٌدنز ممدمة نمدٌة فً علم االجتماع  462

 3126 لطٌفة الحاج لدٌح ممامات نون النسوة 463

 3115 اٌرٌن هوبسباوم اختراح التراث 465

 3122 احمد زٌد السرة العربٌة فً عالم متغٌر  466

سامٌة مصطفى  -د النظرٌة االجتماعٌة  467
 الخشاب

3119 

ابحاث مؤتمر دور المرأة السٌاسى  462
 والحضارى عبر العصور

 3113 محمود عوفة -د

العنف الجسدي ضد المراة ومكانتها فً  469
 المجتمع تحت اضواء السٌرة النبوٌة

 3116 مروة شاكر الشربٌنً

كورا  -دٌفٌدغلوفر الجندر –الجنوسة  468
 كابالن

3119 

اتجاهات الصحف المصرٌة ولرائها نحو  471
 لضاٌا االحوال الشخصٌة

 3118 منى عزت

 3118 سامٌة لدوري -د محكمة االسرة و احتٌاجات النساء 472

 3116 هالة البدري رلصة الشمس والغٌم 473

مفهوم المرأة بٌن نص التنزٌل وتاوٌل  474
 المفسرٌن

 3123 جنان التمٌمً

 مجموعة مؤلفٌن االدب النسلئً العربً  475
 -د-و-ولٌم الخازن -د

 جورج سلهب

3119 
 

 2888 رفعت كمال -د بنات احسان عبدالمدوس فً العٌادة النفسٌة 476

تمدٌر لٌمةالعمل المنزلى غٌر المدفوع  477
 للنساءفً مصر

 3125 سلوى العنتري -د
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 الطبعسنة  اسم المؤلف عنوان الكتاب  ت

 3124 مصطفى دمحم عبدالمادر عادات الزواج فً بالد النوبة 472

 2882 نبٌل زكً االكراد االسلطٌر والثورات والحروب 479

 3118 لاسم امٌن تحرٌر المراة  478

شبكة الجمعٌات العاملة  خطاب نوع اجتماعً  421
 فً مجالحموق المراة

3125 

 3122 مرتضى مطهري  والسنةحجاب المرأة المسلمة فً المران  422

 3123 فرٌدة النماش حدائك النساءفً نمد االصولٌة 423



احمد دمحم مصطفى  -د حموق المرأة وواجباتها 424
 نصٌر

3122 

 3124 دمحم عبدالمادراسبٌمة -د مدخل الرعاٌة االجتماعٌة المعاصرة 425

نظٌمة احمد محمود  -د الخدمة االجتماعٌة المعاصرة  426
 سرحان

3117 

 3112 برنارد شو دلٌل المراة الذكٌة  427

عائشة سعٌد ابو  -د المراة والسلطة فً العصور الوسطى 422
 الجداٌل

3113 

بثٌنة امٌن مرسً  -د اتجاه الفتاة المتعلمة نحو عمل المراة  429
 لندٌل

2827 

 3122 رشدى شحاته ابو زٌد -د العنف ضد المراة وكٌفٌة مواجهته 428

مصر واتفالٌة مناهضة كافة اشكال التمٌٌز  491
 ضد المراة

 3118 عبدالعال و هشام بشٌر

 3122 بول هوٌر نحو فهم للعولمة الثمافٌة 492

 3112 عبدالحمٌد دمحم الشاذلً -د التوافك النفسً للمسنٌن 493

 3115 فروزان الراسخً المراة فً العرفان واالسالمً والمسٌحً 494

 3121 مصطفى صفوان اربعة دروس فً التحلٌل النفسً  495

 2892 دمحم البهى -د االسالم واتجاه والمراة 496

 3114 عاصم الدسولً الدٌن والدولة فً العالم العربً 497

 3118 عزت حجازي رعاٌة كبار السن فً مصرالولع والمستهدف 492

ثمافة النسك لراءة فً السرد النسوي  499
 المعاصر

 3121 ناصر العلً رشا

حامد عبدالسالم  -د علم النفس االجتماعً 498
 زهران

3114 
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

االنوثة االسالمٌة  العالم المخفً للمرأة  481
 المسلمة

 3123 جٌرالدٌن بروكس

دور المراة فً تطوٌر الحٌاة الفكرٌة فً  482
 بغداد

اسراء مصطفى 
 النجار عبدالمادر

3119 

 3121 المجلس االعلى للثمافة الفلسفة وحموق االنسان  483

 3114 حامد عبد السالم زهران علم النفس االجتماعً  484

 2888 السٌد دمحم خٌري  -د االحصاء فً البحوث النفسٌة  485

 3121 فرٌدمان  جون التمكٌن سٌاسة التنمٌة البدٌلة 486



عمربن  -د الرجل فً شعرالمرأة 487
 عبدالعزٌزالسٌف

3119 

 3112 رضا الظاهر  غرفة فرجٌنٌاوولف دراسة فً كتابةالنساء 482

 3116 ٌسرى ممدم مؤنث الرواٌة الذات ,الصورة,الكتابة 489

ٌزٌد عٌسى  -د السلطوٌة فً التربٌة العربٌة 488
 السطورطً

 الحرٌم اللغوي3118

 3121 ٌسرى ممدم  الحرٌم اللغوي  511

 3111 لٌلى عبدالوهاب -د العنف االسري  512

 3121 صاحب الربٌعً المرأة والموروث فً مجتمعات العٌب 513

 3121 رضا لظاهر امٌر اخر مطرود 514

الحركة النسائٌة فً تونس  فً المرن  515
 العشرٌن

 3121 الهام المرزولً

 3125 زلٌخة ابو رٌشة اللغة الغائبة نحو لغة غٌر جنسوٌة 516

  عبداللطٌف دمحم خلٌفة -د دراسات فً سٌكولوجٌة المسنٌن 517

العدالة االجتماعٌة فً مصر بعد ثورة  512
 ٌناٌر36

 3124 المجلس المومً للمرأة

 3113 نادٌة العلى الحركة النسائٌة المصرٌة  519

 3118 المجلس االعلى للثمافة المرأة المصرٌة المعاصرة 518

 3121 رفاعة الطهطاوي للبنات والبنٌنالمرشد االمٌن  521
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

 2882 شمس الدٌن موسى تأمالت فً ابداعات الكتابة العربٌة 522

 3121 سناء حسن عماشة -د االتجاهات النفسٌة واالجتماعٌة 523

 3123 عائض المرنً -د اسعد امرأة فً العالم  524

 3125 بسمة عبدالعزٌز المهرذاكرة  525

 3124 المجلس المومً للمرأة المراة الرٌفٌة فً مصر  526

 3116 زٌنب جمعة  صورة المرأة فً الرواٌة 527

 3124 نٌكوالس واٌت الــــــــــسعادة 522

الثمافة والمساواة نمد مساواتً للتعددٌة  529
 الثمافٌة

 3122 برٌان باري

 3125 مبرون علً االستبداد والعنففً الهوت  528



 سٌد دمحم السٌد لطب  -د فً ادب المرأة 531
 عبدالمعطً صالح -د
 عٌسى مرسً سلٌم -د

3111 

 3112 برنادر شو دلٌل المرأة الذكٌة 531

 3122 مرتضى مطهري المرأة حمولها وحجابها 532

 2887 اسماعٌل ابراهٌم -د الصحافة النسائٌة فً الوطن العربً 533

 3115 محمود طرشونة نمد الرواٌة النسائٌة فً تونس 534

والثمافة. منظورات -المجتمع.المثمفون-التعلٌم 535
المراة -المجتمع المدنً وتشكٌل الهوٌة-تنموٌة
 ثمافة العمل- العربٌة

المجلة العربٌة لعلم 
 االجتماع 

3121 

 3122 راشد الغنوشً –الشٌخ  المرأة بٌن المران ووالع المسلمٌن 536

 3125 سحر عامر الـــــــــــــحجاب 537

 –االمام اٌة هللا الشٌخ  اهلٌة المراة لتولً السلطة 532
 دمحم مهدي شمس الدٌن

3112 

المجلة االجتماعٌة  المجلد الثامن واالربعون  539
 المومٌة

3122 

المرأة والمشروع الحداثً فً فكر الطاهر  538
 الحداد

 3123 الرمٌلً الوسالتًامنة 
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت 

 3123 علً عبدالرازق جلبً -د تصمٌم البحث االجتماعً  541

  عبدالرحمن عٌسوي -د سٌكولوجٌة الشٌخوخة 542

الجمعٌة الفلسفٌة  الفلسفة والثورة 543
 المصرٌة

3125 

ضوء الحماٌة الدولٌة لحموق المرأة على  544
 اتفالٌة التمٌٌز الجنسً

 3112 سٌد ابراهٌم الدسولً  -د

 -عبدالباسط عبد المعطً العولمة ولضاٌا المرأة والعمل  545
 اعتماد عالم

3114 

الحماٌة الجنائٌة للدور المرأة فً المجتمع  546
 دراسة ممارنة

هناء عبدالحمٌدابراهٌم  -د
 بدر

3118 

 3123مشوط شعبان عامر  -د تطور الحموق الدستورٌة العربٌة  547



 الهاجري

النسوٌة والمنظور االسالمً افاق جدٌدة  542
 للمعرفة واالصالح

 3124 امٌمة ابو بكر

اٌفون ٌزبن حداد وجونل  االسالم والجنوسة والتغٌر االجتماعً  549
 .اسبوزٌتو

3114 

 3118 فرج عبدالمادر طه -د موسوعة علم النفس والتحلٌل النفسً 548

تارٌخ المرأة فً الحٌاة النٌابٌة فً مصرمن  551
 م2886الى 2862

 2887 نادٌة حامد لورة

 3122 عبدالرحمن بدوي -د مناهج البحث العلمً  552

 -د –احمد عكاشة  -د الطب النفسً المعاصر 553
 طارق عكاشة

31126 

التربوٌة مناهج البحث العهلمً فً المجاالت  554
 والنفسٌة

محمود عبدالحلٌم  -د -د
 المنسً

3122 

المحرون فً العراق هوٌتهم الوطنٌة  555
 واحتجاجاتهم الجمعٌة

 3121 فارس كمال نظمً -د

 -دمحم سٌد فهمً ود -د الرعاٌة االجتماعٌة للمسنٌن 556
نورهان منٌر حسن 

 فهمً

2888 

 3121 الصاوي مبارن دمحم -د البحث العلمً اسسه وطرٌمة كتابته 557

 3112 دمحم جبرٌل سموط دولة الرجل  552
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

 3126 بطرس حافظ بطرس -د المشكالت النفسٌة وعالجها 559

حامد عبدالسالم  -د الصحة النفسٌة والعالج النفسً  558
 زهران

3116 

 االسس النفسٌة للنمو من الطفولة الى 561
 الشٌخوخة

 2889 هى السٌدبفؤاد ال -د

 3118 لٌندا دافٌدوف سلسلة علم النفس مدخل الى علم النفس  562

 3115 ابراهٌم محمود الضلع االعوج 563

 –عبدالفتاح عثمان  -د ممدمة فً الخدمة االجتماعٌة  564
 -دمحم اسماعٌل د

دمحم  -عبدالحلٌم رضا د
 نجٌب توفٌك

3121 



 3121 امٌرة المعاٌرجً -د تمثٌل المرأة فً المجلس النٌابٌة  565

حسٌن عبدالحمٌد  -د علم اجتماع المرأة  566
 رشوان

 

 3122 ممدوح خلٌل البحر العنف ضد النساء واالطفال 456

رؤٌة حول الفدرالٌة فً العراق فً ضوء  562
 الدستور الجدٌد

 3119 احمد احمد الموافً  -د

رشاد علً عبدالعزٌز  -د المراةعلم النفس  569
 موسى

3114 

اللخدمة االجتماعٌة مع االسرة واطفولة    568
 والمسنٌن

دمحم نجٌب توفٌك  -د
 حسن الدٌب

2889 

الحماٌة الدستورٌة والمانونٌة لحموق المراة  571
 العاملة

دمحم ابراهٌم الدسولً  -د
 علً

3122 

عطاء هللا عبدالرحمن بن  اسعد زوجٌن فً العالم 572
 الدمحمي

3124 

الكوتا فً الخبرة السٌاسٌة المصرٌة بٌن  573
 مؤٌد ...ومعارض

 3121 امٌرة المعاٌرجً -د

 3125 سلوى بكر ذات الغالف االسود  574
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 سنة الطبع اسم المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 3119 نجاة عبدهللا مناجم االرق 575

 3112 مً غصوب مزاج مدن 576

 3119 نزهة براضة االنوثة فً فكر ابن عربً 577

بنٌنا تومسون وجٌسً  مركز المرأة فً مجلس االدارة 572
 غراهام وتوم لوٌد

3121  

 3121 حورٌة الخملٌشً ترجمة لنص العربً المدٌم وتاوٌلة 579

 3121 شمس اسماعٌل حسٌن هذا العالم ...لمن؟ 578

فً المكان مكة  المكرمة التفاعل الحضاري  521
 الممدس

لٌلى بنت صالح دمحم  -د
 زعزوع

3116 

 3119 لٌلى شحرور لغة الجسد لسٌدات ورجال االعمال 522



دلٌل لرشادي العداد لانون اسرة متكامل  523
 اكثر عدالة

شبكة الجمعٌات العاملة 
فً مجال حموق المراة 

 فً مصر

3122 

صورة المراة والرجل فً اغانً الفٌدٌو  524
 كلٌب

 3121 مارغو حداد

 "تموٌل وتطبٌع" تطبٌع وتموٌل " 525
 "خلف الحجاب"      

 3125 سناء المصري

 2899 روجٌه غارودي فً سبٌل ارتماء المرأة 526

 االعالم فً البٌئات المتازمة 527
ا""     العراق انموذجا

 3124 خلٌل وادي حمود -د

 3118 خٌرى نسٌم وجدي الفلسفة ولضاٌا البٌئة اخالق المسئولٌة 477

الشائع والوالع فً  در... ماذا تمولٌنجنال 529
 احوال النساء

 3123 عزة شرارة بٌضون

 3119 عبدهللا ابراهٌم -د موسوعة السرد العربً 528

  دمحم عبدالحمٌد ابو زٌد -د مكانة المراة فً االسالم 591

الشباب ومشكالته االجتماعٌة فً المدن  592
 الحضرٌة

 3112 بوعنالةعلً  -د

 3121 جابً برٌدة المراة العصرٌة محاضرة ومتحدثة 593
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

السرد النسوي الثمافة االبوٌة.الهوٌة النثوٌة  594
 .والجسد

 3122 عبدهللا ابراهٌم -د

 2885 دمحم نجٌب توفٌك -د الخدمة االجتماعٌة  595

النفس االٌجابً نماذج المٌاس فً علم  596
 ومماٌٌس

 3124 ن.ر.سناٌدر -شٌن لوبٌز

 2878 مارى بونارت سٌكولوجٌة المراة 597

 3125 كاثلٌن تاٌلور المسوة شرور االنسان والعمل البشري 592

مٌراث المراة فً الشرٌعة االسالمٌة  599
 والموانٌن الممارنة

لٌس عبدالوهاب  -د
 الحالً

3112 

المراة االجرائٌة فً لوانٌن  ضمانات حموق 598
 االحوال الشخصٌة المصرٌة

 3123 سحر عبد الستارامام -د



زٌنب عبدالسالم  لوامة النساء المشكلة والحل االسالمً 581
 ابوالفضل

3112 

 3117 هشام عبدالحمٌد فرج -د توابع العاللات الجنسٌة الغٌر شرعٌة 582

 3112 دمحم المهدي -د فن السعادة لزوجٌة 583

 3114 شاهٌناز طلعت -د وسائل االعالم والتنمٌة االجتماعٌة 584

 2888 الٌسا  دلتافو العنف العائلً 585

 3121 لدري حنفً-د العنف بٌن سلطة الدولة والمجتمع 586

الخدمة االجتماعٌة مع االسرة والطفولة  587
 والمسنٌن

دمحم نجٌب توفٌك  -د
 حسن

3113 

 3116 نوال السعداوي -د االنثى هً االصل 582

 3119 مجموعة من الباحثٌن  تابو البكارة 589

سٌاسات النهوض بالمرأة فً دول مجلس  588
 التعاون

 3122 عطا السٌد الشعراوي

تجرٌد البخاري ومسلم من االحادٌث التً  611
 التلزم

 3122 جمال البنا

سامٌة مصطفى  -د المراة والجرٌمة 612
 الخشاب 

2894 
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت 

 3124 عبدالرحمان غانمً -د الجزاء االول الخطاب الروائً العربً 613

 3122 سالمة الموشً أٌها النمصان من ران نساء تحت العرش 614

 3124 فاطمة الكتانً -د كٌف تكسب ابنن المراهك 615

 2888 نهى الراضً ٌومٌات بغدادٌة 616

ا بٌروت 617  3112 مً غصوب وداعا

 3118 فرجٌنٌا وولف أثر على الحائط 612

 3124 عصام خلف كامل  -د ابداع المراة العربٌة 619

 3121 هشام عبدالحمٌد فرج -د اٌذاء الطفل 618

 3123 خلٌل ابراهٌم دمحم حماٌة النساء فً منازعات المسلحة 621

 3125 كاوة طالبانً لعبة المٌادات السٌاسٌة 622



 اكتساب المصالح الشخصٌةفً اطار 

 3114 سمٌح محسن حرٌة الراي واتعبٌر : التجربة الفلسطٌنٌة 623

 3125 جون دٌوى الحرٌة والثمافة 624

 3122 سارة الجروان الكعبً عذراء وولً وساحر 625

احترام المانون الدولً لحموق االنسان فً ظل  626
 االحتالل الحربً

العبدصالح اعتصام  -د
 سالم الوهٌبً

3124 

 3122 لٌلى شحرور -د لغة الجسد NLPالتواصل الفعال عبر  627

 3124 عبدالرحمان غانمً -د الخطاب الروائً العربً الجزاء الثانً 622

 3112 عائشة عبدالعزٌزالحشر خلف اسوار الحرملن 629

 3118 جون سكوت علم االجتماع المفاهٌم االساسٌة 628

 3119 فاطمة المرنٌسً هل انتم محصنون ضد الحرٌم ؟ 631

 3121 عاٌدة نصٌف اٌوب -د تجدٌد الفكر الالهوتً الفلسفً 632

عادل عبدالجواد دمحم  -د االجرام المنظم دراسة لشبكات الغاء 633
 الكردوسً

3117 

 3113 ماجدة مورٌس مبدعات تلفزٌونٌات 634

 3114 اشرف نور الدٌن صحة الثدي 635
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

تخطٌط وتنفٌذوتموٌم برنامج محو امٌة الفتاة  636
 الرٌفٌة  برنامج تدرٌبً

 3119 معهد الدراسات التربوٌة

 3123 مٌل تشٌرتون وان براون علم االجتماع النظرٌة والمنهج 637

 3125 الس مونرو العاشك المسافر  632

 3119 لٌلى شحرور الغزل والتودداٌماءات  639

فن التواصل واالرلناع دلٌلن الى النجاح فً  638
 العمل والمجتمع

 3118 لٌلى شحرور

 3124 نبراس المعموري المراة والربٌع العربً  641

 3123 ٌوربٌدٌس مٌدٌا  642

مصطفى دمحم  -د سٌكولوجٌة التعبٌر الفنً عند االطفال 643
 عبدالعزٌز

3125 



 3121 سمٌة حسٌن دمحم خلٌل -د اساسٌات التثمٌف المجتمعً  644

 3112 رشا عبدالفتاح الدٌدى -د المراة واالدمان 645

 3117 نجمة خلٌل حبٌب من استرالٌا وجوه ادبٌة معاصرة 646

 3122 شٌرٌن عبادي اٌران تستٌمظ 647

الطب النفسً والمضاء فً اسس الطب  642
 النفسً الشرعً

 2885 سالم الجلبًلتٌبة  -د

المراة والجندر الغاء التمٌٌز الثمافً  649
 واالجتماعً بٌن الجنسٌن

 -امٌمة ابو بكر و د -د
 شٌرٌن شكري

3113 

 3111 حسن عبدهللا الترابً -د المراة بٌن االصول والتمالٌد 648

الهوٌة والتعدد االثنً فً الصراع بٌن شمال  651
 م 3116-2866وجنوب السودان 

هوٌدا صالح الدٌن  -د
 العتبانً

3123 

التطور الدستوري لحموق المراة السٌاسٌة فً  652
 مصر

 3126 دوٌب حسٌن صابر -ط

 3122 خلود السباعً الجسد االنثوي وهوٌة الجندر 653

تعلٌم البنات فً السودان ) الماضً  654
 والحاضروالمستمبل(

الشفاء عبدالمادر  -د
 حسن علً

3123 

 3112 مختار ابراهٌم عجوبة -د السودانٌة اشرالات الماضً وظلماتهالمراة  655
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

 3124 نجوى عبدهللا دمحم -د الغرب واعادة تشكٌل البناء االجتماعً للعلم 656

 3123 امٌمة ابو بكر -د النسوٌة والدراسات الدٌنٌة 657

 الحموق السٌاسٌة للمراة  652
دور منظمتً االمم المتحدة وجامعة الدول 

 العربٌة

 3118 سماء سلٌمان

 3116 صفٌة صالح الدٌن المراة بٌن العراف والدٌن 659

 العالمة اللغوي  الماموس المحٌط 658
مجدالدٌن دمحم بن ٌعموب 

 الفٌروز ابادي

 هجرٌة922

 3125 احمد ابور -د المنهج والنظرٌة فً علم االجتماع 661

نموذج ممترح لالرشاد والتوجٌه التربوي  662
 والمهنً فً الوطن العربً

 موسى عبدالخالك جبرٌل 
 دمحم ولٌد البطش

3112 



 3112 رضوى فرغلً بغاء الماصرات  663

 3113 احمد المفتً المرجع االساس للحموق المدنٌة والسٌاسٌة 3113

وحدة البحوث بمركز  العنف ضد المراة فً مصر 665
 المحروسة

3112 

 مؤتمر المراة فً االسالم  666
 3114فبراٌر  34-33المنعمدفً الفترة من 

 3115 دمحم سٌد طنطاوي -د

 الجمال والسحر للمراة  667
وعالج امراض الجلد  والشعر واالظافر 

 بالطبٌعة واالعشاب

 2889 دمحم السٌد ارناؤوط -د

 3112 امانً دمحم السٌد -د الدورٌات االلكترونٌة 662

 3113 لمٌاء دمحم احمد السٌد -د العولمة ورسالة الجامعة رؤٌة المستمبلٌة 662

 3112 نٌبلة السٌد المراة والجمال ...اسرار ..وانالة 669

المصادر االلكترونٌة .االختٌار.واالتاحة فً  668
 المكتبات

 3118 امل وجٌه حمدي -د

 3114 نللى حنا  -د الوسطى فً مصر العثمانٌةالطبمة ثمافة  671
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب  ت

 3112 هبة شاهٌن -د التلفزٌون الفضائً العربً 672

 3122 حٌاة شرارة -د بٌلٌنسكً 673

ا  674  3122 حٌاة شرارة -د تولستوي فنانا

ا  675  3116 دمحم ربٌعسحر حسنٌن  -د اشكال الفهرسة الممروءة الٌا

المراة العربٌة العاملة المعولات ومتطلبات  676
 النجاح فً العمل المٌادي

 3115 عبلة محمود ابو علبة

 الوجٌز فً الشرح لانون االسرة الجزائري  672
 الجزء الثانً

 3113 بلحاج العربً -د

 3114 ٌسري حسٌن اراء  فً دفتر االدب والفن 679

مالبل الزواج حمائك  فتٌات .. فً مرحلة 679
 ونصائح علمٌة

 3118 دمحم كامل عبدالصمد 

 3112 سلوى على مٌالد -دلاموس مصطلحات الوثائك واالرشٌف  678



 والمعلومات

 3113 امنٌة مصطفى صادق -د ادارة االزمات والكوارث فً المكتبات 621

 3118 دمحم الجوادى -د اوهام الحب دراسة فً عواطف االنثى 622

 افٌفاه وٌتنبرغ دور المراة فً االلتصاد 623
 كوكس والٌسون مٌتالند

3121 

سحر خلٌفة سالم  -د تنمٌة المدرات االدارٌة للمؤسسات االعالمٌة 624
 الجبوري

3123 

 3122 حٌاة شرارة -د نازن المالئكة  625

حركات تحرٌر المراة من المساواة الى  626
 الجندر

 3122 مثنى امٌن الكردستانً

م  2848-2832الحٌاة االجتماعٌة فً بغداد  627
 دراسة تارٌخٌة

 3124 كمال رشٌد خماس -د

 3113 منى الحدٌد -د االعــــــــــــــــــــــــــــالن؟ 622
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

 3123 شاكر لعٌبً المستحمات فً ٌنابٌع عشتار 629

 3123 بلمٌس شرارة حضارة االنسانالطباخ دوره فً  628

 3121 نظرٌة زٌن الدٌن الفتاة والشٌوخ 691

 3123 عزة الدٌن خواطر مصرفة بٌن النحت واالنا 692

 3122 هند ابوالسعود خطاب -د صحة االسرة من منظور اسالمً 693

 3119 شٌماء الصراف احكام المرأة بٌن االجتهاد والتلمٌد 694

 3115 انٌس منصور موسوعة المراة عبر العصور  695

 3124 دمحم سعٌد العشماوي االسالم السٌاسً 696

 3124 دمحم سعٌد العشماوي اصول الشرٌعة  697

 3114 زٌاد عثمان لراءة نمدٌة فً مشاركة المراة الفلسطٌنٌة 692

 سعاد ٌوسف نور -د المراة العربٌة فً البرلمان التمكٌن الجنسانً 699
 الدٌن

3117 

 3115االمام عبدالرحمن بن  تنبٌه النر الغم على مواسم العمر 698



 الجوزي

تمً الدٌن احمد علً  اغاثة االمة بكشف الغمة 681
 الممرٌزي

3111 

 3122 عبدالحلٌم دمحم ابو شمة موسوعة تحرٌر المرأة فً عصر الرسالة  682

دمحم بن االمام ابً عبدهللا  موسوعة صحٌح البخاري 683
اسماعٌل بن ابراهٌم 

 البخاري

3122 

 3123 دمحم سٌد فهمً -د مشاركة المرأة فً مجتمعات العالم الثالث 684

 3118 دمحم صبحً ابوصالح  -د الطرق االحصائٌة 685

التعلٌم فً الوطن العربً فً ظل العولمة  686
 وثمافة السوق

 3116 محٌا زٌتون -د

 3122 سناء الخولً -د العائلٌةاالسرة والحٌاة  687

المراة والمشاركة والسٌاسٌة فً الوطن  597
 العربً

 3122 هٌفاء زنكنة
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 سنة الطبع اسم المؤلف  عنون الكتاب  ت

 3116 دمحم السٌد حٌبن فضل هللا تامالت اسالمٌة حول المراة 689

المراة العربٌة فً المواجهة النضالٌة  688
 العامةوالمشاركة 

مركز دراسات الوحدة 
 العربٌة

3118 

 3119 احمد مختار عمر -د معجم اللغة العربٌة المعاصر 711

صورة المراة فً ادب االطفال التشكل  712
 واالشكال

 3125 دمحم سٌد عبدالتواب -د

 3122 عاٌدة الجوهري -د رمزٌة الحجاب مفاهٌم ودالالت 713

العرالٌة فً مدٌنة االرامل المراة  714
 مسٌرةالتحرٌر

 3119 هٌفاء زنكنة

المراة العربٌة فً مواجهة النضالٌة  715
 والمشاركة العامة

مركز دراسات الوحدة 
 العربٌة

3117 

التخلف االجتماعٌمدخل الى سٌكولوجٌة  716
 االنسان الممهور

 3125 مصطفى حجازي -د

 صورة المراة  717
 والعلمانًبٌن المنظور الدٌنً والشعبً 

 2887 علً افرفار -د



المراة والمجتمع دراسة فً علم اجتماع  712
 المراة

حسٌن عبدالحمٌد  -د
 احمد رشوان 

3122 

 نادٌة حسن ابو سكٌنة  -د العاللات والمشكالت االسرٌة 719
منال عبدالرحمن  -د

 خضر

3121 

رة والتنشئة االجتماعٌة فً المجتمع االس 718
 العربً السعردي

دمحم عبدالمحسن  -د
 التوٌجوي

3112 

االمام دمحم ابن ابً بكر  مختار الصحاح 721
 بن عبدالمادر الرازي

2881 

السٌاسٌة فً الشرٌعة الحموق والحرٌات  722
 االسالمٌة

 3123 رحٌل غراٌبة -د

 3118 علً احمد الطراح -د تصمٌم البحث االجتماعً 723

 3122 سناء الخولً -د التغٌٌر االجتماعً والتحدٌث 724
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

 العمل االجتماعً والمراة  725
 لراءة فً الدراسات العربٌة واللبنانٌة

دالل البزرٌو عزة 
 شرارة بٌضون

2889 

بنٌة السلطة واشكالٌة التسلط التربوي فً  725
 الوطن العربً

 3111 علً اسعد وطفة -د

 2892 علً عبدالواحد وافً-د العزوبة فً العالم لصة الزواج 726

 الجسد فً مراٌا الذكرة 727
 الفن الروائً فً ثالثٌة احالم مستغانً

 3126 منى الشرافً تٌم -د

 3122 سناء الخولً -د االسرة فً عالم متغٌر 722

  دمحم علً دمحم -د البحث االجتماعً 729

 3122 نظٌرة زٌن الدٌن السفور والحجاب 728

 3125 فٌصل بدٌر عون -د مدخل الى الفلسفة االسالمٌة  731

دمحم بن عبدهللا الخطٌب  موسوعة مشكاة المصابٌح 732
 التبرٌزي

2896 

 3116 احمد زاٌد -د ممدمة فً علم االجتماع السٌاسً 733

المجلة العربٌة لعلم  افاق التواصل االجتماعً 734
 االجتماع

3124 



 3123 احمد زٌد السٌاسٌةحول النخب  735

 3119 هادي العلوي  فصول عن المراة 736

 المنجد  737
 فً اللغة العربٌة المعاصرة

انطونً نعمة ,عصام 
مدور,لوٌس عجٌل 

 ,متري شماس

3124 

االدارة العامة للمعجمات  المعجم الوسٌط  732
 واحٌاء التراث

3122 

 -ناصر سٌد احمد و د -د المعجم الوسٌط 739
 مصطفى دمحم

3119 

 3122 جرجً شاهٌن عطٌة معجم المعتمد  738

 3122 ل. س. فٌجوتسكً التفكٌر واللغة 741

 313 حسن حنفى  الهوٌة  742

 3119 عصام عبدهللا -د جان درٌداثورة االختالف والتفكٌر  743

 ثمافة الوهم  744
 مماربات حول المراة والجسد واللغة

 3122 عبدهللا دمحم الغذامً
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 سنة الطبع اسم المؤلف عنوان الكتاب ت

 2871 لطٌفة الزٌات -د الباب المفتوح  745

 3125 ٌوسف زٌدان ظل االفعى  746

 3119 هالة فهمً فً هجاء الزوجات 747

 دوائر الخوف  742
 لراءة فً خطاب المراة

 3112 نصر حامد ابو زٌد-د

 3115 نزٌه ابونضال تمرد االنثى 749

 3118 بتً دي شونن مٌدر صلوات انهٌدوانا 748

 3113 كرم حلمً فرحات -د تعدد الزوجات فً االدٌان 751

 2882 فؤاد اسحك الخوري اٌدٌولوجٌا الجسد رموزٌة الطهارة والنجاسة 752

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرأة واالسالم      

 

 



 

 العنف ضد المراة

 

 

 

 المرأة واالدب

 

 

 التارٌخو المرأة        



 

 

 والسٌاسةالمرأة        

 

 

 وتارٌخالمرأة 

 

 المرأة وااللتصاد

 المرأة واالدب



 المعجم

 موسوعات


