تم بناء هذه البيبليوغرافيا من خالل جمع وترتيب كافة المصادر التي تم االستناد إليها إلعداد التقرير
الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعية .وهي تشمل المراجع التي استند إليها مؤلفو ومؤلفات األوراق
الخلفية المعدة للتقرير ،والمراجع التي استند إليها مؤلف التقرير ذاته.
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اإلنتاج المغاربي في مجال األنثروبولوجيا باللغة العربية بين  2000و2016
المراجع المعتمدة في التحليل الكمي
 األحرش ،نفيسة .2002 .كتابات امرأة عايشت األزمة .الجزائر :جمعية المرأة في اتصال. األحمر ،المولدي .2003 .انتقائية التفكك والنمو في األرياف التونسية :التحوالت الحديثة فيالصناعات البدوية المنزلية بسجنان :دراسة .تونس :دار سحر.
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 أديوان ،محمد .2003 .الثقافة الشعبية المغربية :الذاكرة والمجال والمجتمع .الرباط :مطبعة سلمى. أرزقي فراد ،محمد .2004 .األمازيغية :آراء وأمثال :تيبازة نموذجا .الجزائر :دار هومه. أزريكم ،عبد الرزاق .2012 .مدينة غمات وما إليها :في التاريخ االقتصادي واالجتماعي للمدينةالوسيطية ببالد المغرب .مراكش :المطبعة والوراقة الوطنية.
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 أيت الفقيه ،لحسن .2013 .الرموز الدفينة بين القبورية والمزارات الطبيعية :دراسة حول ثقافةالدفن والتبرك بالعناصر الطبيعية وتقديرها باألطلس الكبير الشرقي .الرشيدية :مطبعة الجنوب.
 آيت علجت ،محمد الصالح .2001 .صحف التصوف الجزائرية من  1338هـ إلى  1373هـ، 1920م إلى  1955م :تعريف ودراسة وتحليل لجملة من صحف الطرق الصوفية .الجزائر :ديوان
المطبوعات الجامعية.
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 بداك ،شبحة .2012 .نماذج من الثقافة الفولكلورية للمجتمع األمازيغي .تيزي وزو :دار األمل. براهم ،سامي .2012 .الدين والسياسة بين تهافت العلمانيين وقصور اإلسالميين .تونس :منشوراتكارم الشريف.
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 بغورة ،الزواوي .2015 .الهوية والتاريخ :دراسات فلسفية في الثقافة الجزائرية والعربية.بيروت :دار الروافد الثقافية .وهران :ابن النديم للنشر.
 بلقزيز ،محمد بن عبد الجليل .2009 .حضارة وثقافة عبر أنسجة ولباس :بطريقة التأثيل .الدارالبيضاء :مطبعة النجاح الجديدة.
 بلقزيز ،محمد بن عبد الجليل .2010 .حضارة وثقافة عبر أطعمة وأشربة :بطريقة التأثيل .مراكش:المطبعة والوراقة الوطنية.
 بن الشيخ ،عبد الحكيم .2013 .مدينة الجزائر :األوضاع االجتماعية واألنثروبولوجية 1945 ،م- 1954م .الجزائر :دار هومة.
 بن حتيرة ،صوفية السحيري. 2008 .الجسد والمجتمع :دراسة أنتروبولوجية لبعض االعتقاداتوالتصورات حول الجسد .بيروت :االنتشار العربي .صفاقس :دار محمد علي.
 بن حمادي ،صالح .2007 .بحوث في األساطير الشعبية التونسية .تونس العاصمة :دار بو سالمةللطباعة و النشر و التوزيع.
 بن سالم ،حورية .2010 .الحكاية الشعبية في منطقة بجاية .الجزائر :دار هومة. بن شنب ،محمد .2013 .أمثال الجزائر والمغرب .المدية :دار فليتس. بن عمر ،هشام .2008 .عيساوية بني خيار :تاريخها وإنشادها .منوبة :كلية اآلداب والفنونواإلنسانيات.
 بن قينة ،عمر .2000 .المشكلة الثقافية في الجزائر :التفاعالت والنتائج .عمان :دار أسامة. بن نبي ،مالك .2000 .مشكلة الثقافة .ترجمة شاهين عبد الصبور .بيروت :دار الفكر المعاصر. بن نعمان ،أحمد .2005 .الردود العلمية على األطروحات العرقية وتعدد الهوية في الجزائر.الجزائر العاصمة :دار األمة.
 بن يدر ،كريم .2007 .الحرف والحرفيون بمدينة تونس خالل القرنين 18و .19تونس :مركزالنشر الجامعي.
 بوبريك ،رحال .2010 .بركة النساء :الدين بصيغة المؤنث .الدار البيضاء :أفريقيا الشرق. بوبريك ،رحال .2012 .زمن القبيلة :السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي .الرباط :دارأبي رقراق.
 بوبريك ،رحال .2014 .مدخل إلى األنثروبولوجيا .الرباط :مطبعة دار أبي رقراق للطباعة للنشر. بوحبيب ،حميد .2009 .مدخل إلى األدب الشعبي :مقاربة أنثروبولوجية .الجزائر :دار الحكمة. بوحجام ،محمد .2015 .الميزابيون والبناء الحضاري .غرداية :جمعية التراث .الجزائر :المؤسسةالوطنية للفنون المطبعية.
 بوحديبة ،عبد الوهاب .2002 .ألفهم جدليات المجتمع والثقافة والدين .تونس :دار سراس. بوخنوف ،شهيرة .2012 .طقس أنزار في منطقة خراطة ،بجاية :مقاربة إثنولوجية .تيزي وزو:دار األمل.
 بوداود ،عبيدة .2003 .ظاهرة التصوف في المغرب األوسط ما بين القرنين السابع والتاسعالهجريين ،ق  15-13م :دراسة في التاريخ السوسيو-ثقافي .وهران :دار الغرب.
 بودريس ،بلعيد .2013 .هويتي :الحق :في األمازيغية والثقافة السياسية .الرباط :مطبعة المعارفالجديدة.
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 بورايو ،عبد الحميد .2006 .في الثقافة الشعبية الجزائرية :التاريخ والقضايا والتجليات .الجزائر:منشورات رابطة األدب الشعبي.
 بوطالب ،محمد نجيب .2002 .القبيلة التونسية :بين التغير واالستمرار :الجنوب الشرقي مناالندماح القبلي إلى االندماج الوطني .تونس :كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 بوطالب ،محمد نجيب .2005 .الفالحة والمجتمع الريفي في تونس .تونس :مركز النشر الجامعي. بوطالب ،محمد نجيب .2015 .الصمار :تطور القرية بالجنوب التونسي :دراسة اجتماعيةانتروبولوجية لجفارة تطاوين .تونس :دار سحر.
 بوعمامة ،عبد الكريم .2006 .بنويعلى :لمحات من التراث اليعالوي .الجزائر :ديوان المطبوعاتالجامعية.
 بوفلجة ،غيات .2003 .القيم الثقافية والتسيير .الجزائر :دار الغرب. بوم ،عمر .2015 .يهود المغرب وحديث الذاكرة .ترجمة خالد بن الصغير .الرباط :كلية اآلدابوالعلوم اإلنسانية .الرباط :دار أبي رقراق للطباعة والنشر.
 التليلي ،محسن .2010 .اإلسالم البدوي :إسالم الطوارق إنموذجا .بيروت :دار الطليعة. تيلوين ،مصطفى .2011 .مدخل عام في األنثروبولوجيا .الجزائر :منشورات االختالف .بيروت:دار الفارابي.
 الجابلي ،محمد .2012 .المقدس وغربة اإلنسان .تونس :الدار التونسية للكتاب. جويرو النفاتي ،زهية .2007 .اإلسالم الشعبي .بيروت :دار الطليعة. الجويلي ،محمد .2002 .أنتروبولوجيا الحكاية :دراسة أنتروبولوجية في حكايات شعبية تونسية.تونس :مطبعة تونس قرطاج.
 الجويلي ،محمد .2008 .الثأر الرمزي :تماس الهويات في واحات الجنوب التونسي .القاهرة :مركزالبحوث العربية واإلفريقية.
 الحاج سعيد ،يوسف بن بكير .2011.الهوية المزابية :أهم عناصرها وتشكلها عبر التاريخ،غرداية .ترجمته اإلنجليزية حاجي عثمان .الجزائر :المطبعة العربية.
 الحاحي ،رشيد .2005 .النار واألثر بصدد الرمزي والمتخيل في الثقافة األمازيغية .الرباط :المعهدالملكي للثقافة األمازيغية.
 الحسين ،رشيد .2000 .الحيوان في األمثال والحكايات األمازيغية .القنيطرة :البوكيلي للطباعةوالنشر والتوزيع.
 الحسين ،رشيد .2002 .وشم الذاكرة :معالم أمازيغية في الثقافة الوطنية .الرباط :مطابع أمبلاير. الحشائشي ،محمد بن عثمان .2002 .الهدية في العادات التونسية .تونس :المطبعة الرسمية. حمدا ،بيروك العالية .2014 .حكم ،أمثال وأقوال مأثورة من صميم التراث العربي والحساني.الرباط :دار القلم.
 حمداش ،عمار .2013 .بقايا من ثقافة الرمى عند قبائل بني احسن :مساهمة في الثقافة الشعبية.الرباط :عمار حمداش.
 حمداوي ،جميل .2014 .الحضارة األمازيغية :أنثربولوجيا اإلنسان ،التاريخ ،الكتابة ،الدياناتالثقافية .الدار البيضاء :أفريقيا الشرق.
 حمودي ،عبد هللا .2010 .في إعادة صياغة األنثربولوجيا .الرباط :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. حمودي ،عبد هللا .2014 .الشيخ والمريد  :النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة.ترجمة عبد المجيد جحفة .الدار البيضاء :دار توبقال.
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 حمودي ،عبد هللا ،وعبد الكريم الشرقاوي .2010 .الضحية وأقنعتها :بحث في الذبيحة والمسخرةبالمغارب .الدار البيضاء :دار توبقال.
 حنداين ،محمد .2004 .إياللن :مساهمة في كتابة تاريخ أقدم قبيلة في المغرب .الرباط :دار أبيرقراق.
 الحيسن ،إبراهيم .2007 .الثقافة والهوية بالصحراء :رؤية أنثروبولوجية حول المجتمع الحساني.الداخلة :مطبعة بن سي.
 الحيسن ،إبراهيم .2007 .رقصة الكدرة :الطقوس والجسد .تحناوت :دار المقام. الحيسن ،إبراهيم .2011 .ثقافة الصحراء :الحياة وطقوس العبور عند مجتمع البيضان .الرباط :دارأبي رقراق.
 الحيسن ،إبراهيم .2013 .المرأة في األمثال الحسانية .العيون :مركز الدراسات واألبحاث الحسانية. الحيسن ،إبراهيم .2014 .األطعمة واألشربة في الصحراء :أنثروبولوجيا الطبيخ وآداب المائدة عندالبيضان .الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة.
 الحيسن ،إبراهيم .2014 .الزواج عند مجتمع البيضان :مقاربة سوسيو-ثقافية .الرباط :منشوراتوزارة الثقافة.
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 الدواس ،فرج .2013 .بلدة الحمام في الذاكرة .تونس :دار سحر للنشر. ديلمي ،فاطمة .2009 .لعبة البوقالة :الطقس والشعر والمرأة .الجزائر :المركز الوطني للبحوث فيعصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ.
 الربعي ،جالل .2008 .قراءات أنتروبولوجية :دراسات في كتابات الدكتور محمد الجويلي.صفاقس :مكتبة عالء الدين.
 الرزقي ،الصادق .2006 .األمثال العامية التونسية وما جرى مجراها .تونس :دار سحر. -الرزقي ،الصادق .2011 .األغاني التونسية .تونس :دار سحر.

4

التقرير الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعية
العلوم االجتماعية في العالم العربي :مقاربة اإلنتاجات الصادرة باللغة العربية ()2016-2000

بيبليوغرافيا

 رزيق المخادمي ،عبد القادر .2010 .الكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة وحلم العودة .الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية.
 رشيق ،حسن .2010 .سيدي شمهروش :الطقوسي والسياسي في األطلس الكبير .ترجمةعبدالمجيد جحفة ،ومصطفى النحال .الدار البيضاء :أفريقيا الشرق.
 رشيق ،حسن .2014 .عودة إلى زمن والدي :مقاربة أنثروبولوجية .ترجمة عز العالم الدين.أكادير :جامعة ابن زهر ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
 رشيق ،حسن ،وأبوبكر باقادر .2012 .األنثربولوجيا في الوطن العربي .بيروت :دار الفكرالمعاصر.
 الرقيق العويني ،منية .2015 .الذات المجروحة واألنوثة المتألمة :أنا أروي ،أنا أدافع عن هويتيوعن ذاتيتي ووجودي .تونس :نقوش عربية.
 زارو ،عبد هللا .2014 .الشيخ والمريد :البنية المارقة .الدار البيضاء :أفريقيا الشرق. الزاهي ،نور الدين .2005 .المقدس اإلسالمي .الدار البيضاء :دار توبقال. زمامة ،عبد القادر .2010 .األمثال المغربية :دراسات ونصوص .الرباط :دار القلم. زوزيو ،محمد .2013 .ظاهرة تقديس األولياء وأثرها على الحياة االجتماعية :تطوان نموذجا.تطوان :مكتبة سلمى الثقافية .فاس :مطبعة آنفو-برانت.
 زيدي ،فلاير .2004 .الحلي لسان المرأة الخفي :بحث وصفي سيمولوجي للحلي الجزائرية.الجزائر :منشورات جمعية المرأة في اتصال.
 الزين ،محمد شوقي .2014 .الثقاف في األزمنة العجاف :فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب.الرباط :دار األمان .الجزائر العاصمة :منشورات االختالف .بيروت :منشورات ضفاف.
 ستهم ،حافظ .2004 .األرض والفالح والسوق والمجتمع .تونس :مركز النشر الجامعي. سرياك ،لحسن .2003 .الهوية األمازيغية :الجزائر في أصول البشرية ،ثالثون قرنا من التاريخ:مدونة وبيبليوغرافيا .الجزائر :د.ن.
 سعيداني ،الهاشمي .2003 .أوديسية العمل الثقافي في الجزائر :سيرة ذاتية .الجزائر :التبيينالجاحظية.
 سكونتي ،أحمد .2006 .ساحة جامع الفنا :تراث ثقافي غير مادي لمدينة مراكش والمغربواإلنسانية .الرباط :المكتب المتعدد البلدان لليونيسكو.
 شاذلي ،المصطفى .2009 .الحكاية الشفاهية بالمغرب وفي بلدان المتوسط :إواليات منهجية فيتناول ومعالجة المتون الشفاهية واإلثنوغرافية .الرباط :زاوية للفن والثقافة.
 الشايبي ،إبراهيم .2016 .مناسباتنا بين الشرع والمجتمع :بحث فقهي سوسيو-أنتروبولوجي فيالعادات والتقاليد والمبتدعات المرتبطة بالمناسبات االحتفالية والدينية واالجتماعية .تونس :الشركة التونسية
للنشر وتنمية فنون الرسم.
 شبل ،مالك .2007 .الجنس والحريم ،روح السراري :السلوكات الجنسية المهمشة في المغربالكبير .ترجمة عبدهللا زارو .الدار البيضاء :أفريقيا الشرق.
 الشرفي ،زهير .2011 .حوار مع األصولية الدينية :الحجاب ،العلمانية ،التقليد وحرية اإليمان…د.م :.د.ن.
 شقرون ،عبد هللا .2013 .النساء والرجال في مكتبة شخصية .الرباط :مطبعة األمنية. -شهبر ،عبد العزيز .2000 .دراسات حول يهود تطاوين .تطوان :جمعية تطاون أسمير.

5

التقرير الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعية
العلوم االجتماعية في العالم العربي :مقاربة اإلنتاجات الصادرة باللغة العربية ()2016-2000

بيبليوغرافيا

 شهبي ،عبد العزيز .2007 .الزوايا والصوفية والعزابة واالحتالل الفرنسي في الجزائر .وهران:دار الغرب.
 شوقي ،الحسن .2007 .بويا عمر :مساهمة في تاريخ األولياء بتساوت .مراكش :المطبعة والوراقةالوطنية.
 شوقي ،الحسن .2011 .صلحاء تساوت :دراسة تاريخية .مراكش :المطبعة والوراقة الوطنيةالداوديات.
 صديقي ،محمد الناصر. 2014 .ميثولوجيا أديان الشرق األدنى قبل اإلسالم :نبش في المعتقداتمن اإلنسان العاقل إلى التوحيد اإلبراهيمي .بيروت :جداول.
 ضماني ،أحمد البشير .2013 .الشاي الصحراوي :درس التاريخ وسياقات التغير االجتماعي .الدارالبيضاء :المركز الثقافي العربي.
 الضويوي ،مراد .2014 .أنتروبولوجيا اإلسالم :التفكير السحري في الثقافة العربية اإلسالمية فيالقرنين السابع والثامن الهجريين :ابن عربي وابن خلدون نموذجا .تونس :دار سحر.
 ضيف هللا ،محمد .2005 .المجتمعات المائية بتونس :قبلي وزغوان في القرن التاسع عشر.تونس :د .ن.
 الطمار ،محمد .2007 .الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج .الجزائر :ديوان المطبوعاتالجامعية.
 طيبي ،محمد .2002 .العرب :األصول والهوية :بحث في أنثروبولوجيا العرب .وهران :دارالغرب.
 العاصمي ،لطيفة .2015 .الطنجية المراكشية ومحيطها من األدبيات الشعبية .مراكش :مؤسسةآفاق .مراكش :المطبعة والوراقة الوطنية.
 العبادي ،محمد ،وحسن رشيق ،ومحمد الطوزي .2013 .اإلسالم في الحياة اليومية :بحث حولالقيم والممارسات الدينية بالمغرب  .ترجمه لوديي عبد العزيز ،وسعيدي محفوظ ،وصيف محمد .الدار البيضاء:
ملتقى الطرق.
 عبد الرحمان ،ماهر .2015 .يوميات حامل ميكروفون :تدوينات ألسرار السياسة في كواليساإلعالم .تونس :منشورات سبكتروم لإلنتاج السمعي والبصري.
 العبدولي ،تهامي .2007 .إسالم األكراد :أنموذجا إلسالم األقليات :قراءة في تداخل الديني والقبليوالقومي .بيروت :دار الطليعة.
 عبيد ،هشام .2006 .تونس وأولياؤها الصالحون في مدونة المناقب الصوفية .تونس العاصمة:مركز النشر الجامعي.
 العرباوي ،عمر .2005 .حب التميز عند الطلبة :مقاربة أنثروبولوجية لطلبة الطب بتلمسان.الجزائر العاصمة :المجلس األعلى للغة العربية.
 العرباوي ،محمد المختار .2002 .في مواجهة النزعة البربرية وأخطارها االنقسامية .بغداد :بيتالحكمة.
 العربي ،البشير .2008 .أنثروبولوجيا التراث :التراث كرأسمال اجتماعي .صفاقس :كلية اآلدابوالعلوم اإلنسانية.
 عرفة ،الخريم .2004 .علم األنساب والوثائق :نظرية عامة ونموذج :الشيخ الحاج عبد الرحمنالقادري (من بغداد ،العراق) ،مؤسس الزاوية القادرية بمنطقة أغبال :قبيلة بني أولشيك ،إقليم الناظور بجبال
الريف المغربية .تطوان :مطبعة الخليج العربي.
6

التقرير الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعية
العلوم االجتماعية في العالم العربي :مقاربة اإلنتاجات الصادرة باللغة العربية ()2016-2000

بيبليوغرافيا

 العطري ،عبد الرحيم .2014 .بركة األولياء :بحث في المقدس الضرائحي .الدار البيضاء :شركةالنشر والتوزيع المدارس .الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة.
 عمار ،قدور إبراهيم .2006 .أعالم المتصوفة في الجزائر :كتاباتهم وأشعارهم .الجزء األول.الجزائر :د.ن.
 الغلى ،بوزيد .2013 .دراسات في المأثور الشعبي الحساني .الرباط :بوزيد الغلى .الرباط :مطابعالرباط نت.
 فرحات ،المصطفى .2007 .طقوس وعادات أهل أبزو .الرباط :المعهد الملكي للثقافة األمازيغية. فرحاتي ،العربي .2004 .تاريخ الفكر التربوي لمجتمعات ما قبل الميالد :دراسة أنثربولوجية للفكرالثقافي والتربوي .الدار البيضاء :عالم التربية.
 فزة ،جمال .2013 .المنهجية األنثروبولوجية بين إدوارد فسترمارك وإفانس بريتشارد .الرباط:دار األمان.
 القادري بوتشيش ،إبراهيم .2004 .بين أخالقيات العرب وذهنيات الغرب :دراسات فياألنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية .القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع.
 قارة ،مبروك .2015 .أشراف وقبائل الجزائر .الجزائر :دار الكلمات. كريدية ،إبراهيم .2010 .سيدي شاشكال أوحج المسكين بناحية آسفي :من عادات عبدة القديمة.آسفي :جمعية آسفي للبحث في التراث الديني والتاريخي والفني.
 كريدية ،إبراهيم .2014 .طاجين آسفي .آسفي :جمعية آسفي للبحث في التراث الديني والتاريخيوالفني .آسفي.Safigraphe :
 الكط ،بوسلهام .2014 .البادية المغربية بين إشكالية سلطة المعرفة ولعبة سلطة المخزن؟ القنيطرة:بوسلهام الكط.
 ماء العينين ،العالية .2014 .في ثقافة الصحراء :مقاالت في األدب والتاريخ والثقافة الشعبية.الرباط :منشورات اتحاد كتاب المغرب.
 مدفون ،عبد الوافي .2014 .المجال المقدس ووظائفه االجتماعية :حالة أضرحة مدينة الدارالبيضاء .الرباط :منشورات الزمن .سال :مطبعة بني ازناسن.
 المدني ،نعيمة .2015 .تحول العادات الغذائية بالمغرب القروي :دراسة أنتروبولوجية .الرباط :داراألمان .الرباط :مطبعة الكرامة.
 مرتاض ،عبد الملك .2007 .األلغاز الشعبية الجزائرية .الجزائر العاصمة :ديوان المطبوعاتالجامعية.
 مرتاض ،عبد الملك .2007 .األمثال الشعبية الجزائرية :تحليل لمجموعة من األمثال الزراعيةواإلقتصادية .الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية.
 مرقومة ،منصور .2015 .القبيلة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي :مقاربة أنثروبولوجية.بيروت :دار الروافد الثقافية .وهران :ابن النديم للنشر.
 المطوي ،محمد العروسي ،ومحمد الخموسي الحناشي .2004 .األمثال الشعبية التونسية والحياةاالجتماعية .بيروت :دار الغرب اإلسالمي.
 معيرش ،موسى .2010 .جدل الديني والسياسي في اليهودية واإلسالم :بين المقدس والمدنس.قسنطينة :دار بهاء الدين.
 مقام ،عبد القادر .2005 .ثقافة السالم :قانون استعادة الوئام المدني في الجزائر نموذجا :مقاربةأنثروبولوجية .وهران :دار الغرب.
7

التقرير الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعية
العلوم االجتماعية في العالم العربي :مقاربة اإلنتاجات الصادرة باللغة العربية ()2016-2000

بيبليوغرافيا

 الملحوني ،عبد الرحمان .2016 .مشموم الحمراء :سلسلة أبحاث ودراسات في التراث المغربي:أضواء على المثل المغربي السياسي :رصد لبعض األحداث والوقائع بالمغرب :مقاربة للثقافة الشعبية .الجزء
األول .الرباط :دار أبي رقراق.
 مهدي ،محمد .2011 .رعاة األطلس :اإلنتاج الرعوي ،القانون والطقوس .ترجمة عياد أبالل،وإدريس المحمدي .الدار البيضاء :المركز المغربي للعلوم االجتماعية.
 المهماه ،مصطفى عبد السالم .2012 .أصيلة :قيم ،عادات وتقاليد المجتمع األصيلي بين الماضيوالحاضر .الرباط :طوب بريس.
 الناصري ،الحبيب .2011 .الزاوية ودورها في تشكيل بنية المجتمع المغربي :مقاربة منهجيةلدراسة مؤسسة الزاوية الناصرية بسوس نموذجا .أكادير :مطبعة .Sud Lay
 النعمة علي ،ماء العينين .2015 .جوانب من ثقافة الصحراء .الرباط :جمعية الشيخ ماء العينينللتنمية والثقافة .الرباط :مطبعة األمنية.
 نقوري ،إدريس .2009 .الشرفاء الرقيبات :دراسات أناسية تاريخية اجتماعية .الدار البيضاء:مطبعة النجاح الجديدة.
 نويوات ،موسى األحمدي .2009 .األلغاز والمعميات .الجزائر :دار البصائر. الهرماسي ،عبد اللطيف .2010 .ظاهرة التكفير في المجتمع اإلسالمي من منظور العلوماالجتماعية لألديان  .بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون .الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات.
 واعراب ،مصطفى .2003 .المعتقدات السحرية في المغرب .الدار البيضاء :األحداث المغربية. واعراب ،مصطفى .2007 .المعتقدات السحرية وطقوسها في المغرب .الدار البيضاء :مطبعةالنجاح الجديدة.
 الودغيري ،عبد العلي .2000 .اللغة والدين والهوية .الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة. ولد خليفة ،محمد العربي .2007 .المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية :دراسة في ميار األفكارفي عالقتها باللسان والهوية ومتطلبات الحداثة والخصوصية والعولمة والعالمية .الجزائر :ثالة.
 يزلي ،عمار .2009 .ثورة النسا :أهازيج عن الثورة الجزائرية .الجزائر :جمعية البيت للثقافةوالفنون.
 اليوسفي ،إبراهيم .2003 .شذرات من بليغ األمثال واألقوال والطرائف والحكم .مراكش :المطبعةوالوراقة الوطنية.

المراجع المعتمدة في التحليل الكيفي
 األحمر ،المولدي .2003 .انتقائية التفكك والنمو في األرياف التونسية :التحوالت الحديثة فيالصناعات البدوية المنزلية بسجنان :دراسة .تونس :دار سحر.
 بداك ،شبحة .2012 .نماذج من الثقافة الفولكلورية للمجتمع األمازيغي .تيزي وزو :دار األمل. بوحبيب ،حميد .2009 .مدخل إلى األدب الشعبي :مقاربة أنثروبولوجية .الجزائر :دار الحكمة. بوخنوف ،شهيرة .2011 .طقس أنزار في منطقة خراطة ،بجاية :مقاربة إثنولوجية .تيزي وزو:دار األمل.
 الجويلي ،محمد .2002 .أنثروبولوجيا الحكاية دراسة أنثروبولوجية في حكايات شعبية تونسية.تونس :مطبعة تونس قرطاج.

8

التقرير الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعية
العلوم االجتماعية في العالم العربي :مقاربة اإلنتاجات الصادرة باللغة العربية ()2016-2000

بيبليوغرافيا

 الحيسن ،إبراهيم .2014 .األطعمة واألشربة في الصحراء :أنثروبولوجيا الطبيخ وآداب المائدة عندالبيضان .الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة.
 الدمس ،صالح .2014 .األمثال العامية اليهودية  .تونس :دار آفاق للجميع .تونس :المغاربية لطباعةوإشهار الكتاب.
 ديلمي ،فاطمة .2009 .لعبة البوقالة :الطقس والشعر والمرأة .الجزائر :المركز الوطني للبحوث فيعصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ.
 الربعي ،جالل .2008 .قراءات أنثروبولوجية :دراسات في كتابات الدكتور محمد الجويلي.صفاقس :مكتبة عالء الدين.
 الرزقي ،محمد الصادق .2006 .األمثال العامية التونسية وما جرى مجراها .تونس :دار سحر. الرقيق العويني ،منية .الذات المجروحة واألنوثة المتألمة :أنا أروي ،أنا أدافع عن هويتي وعنذاتيتي ووجودي .تونس :نقوش عربية.
 طيبي ،محمد .2002 .العرب :األصول والهوية :بحث في أنثروبولوجيا العرب .وهران :دارالغرب.
 فرحات ،المصطفى .2007 .طقوس وعادات أهل أبزو .الرباط :المعهد الملكي للثقافة األمازيغية. القادري بوتشيش ،إبراهيم .2005 .بين أخالقيات العرب وذهنيات الغرب :دراسات فياألنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية .القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع.
 مقام ،عبد القادر .ثقافة السالم :قانون استعادة الوئام المدني في الجزائر نموذجا :مقاربةأنثروبولوجية .وهران :دار الغرب ،إيداع.
 منديب ،عبد الغني .2006 .الدين والمجتمع :دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب .الرباط :إفريقياالشرق.
 مهدي ،محمد .2013 .رعاة األطلس :اإلنتاج الرعوي ،القانون والطقوس .ترجمة عياد أبالل،وإدريس المحمدي .الدار البيضاء :المركز المغربي للعلوم االجتماعية.
 -واعراب ،مصطفى .2003 .المعتقدات السحرية في المغرب .الدار البيضاء :األحداث المغربية.

مقاالت دوريات العلوم االجتماعية العربية
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية (الجزائر)
 براهمة ،نصيرة" . 2015 .المرأة والعنف في المجتمع الجزائري :تحليل سوسيولوجي ألشكاله،أسبابه وتمثالته االجتماعية في الجزائر:دراسة سوسيو-أنتروبولوجية لظاهرة العنف ".مجلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،العدد .18
 بغدادي ،خيرة" .2013 .ظاهرة العنوسة في المجتمع الجزائري وتأثيرها على المرأة:دراسة ميدانيةلعينة من العامالت ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .13
 بلخير ،حفيظة" . 2012 .تصور الشباب غير المتزوج لعملية االختيار الزواجي في مدينة سيديبلعباس ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 بن تركي ،أسماء" .2011 .الهوية الثقافية بين قيم األصالة والحداثة في ظل التغيرات السوسيو-ثقافيةللمجتمع الجزائري ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
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بيبليوغرافيا

 بن زياني ،محفوظ ،ونصيرة كادي ،وراضية زعبي" .2011 .ممارسات الهوية ومساحة االتصالاالجتماعي لدى الطلبة الجامعيين ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 بن عيسى محمد ،المهدي ،وجمال كانون".2011 .مستخدمي األنترنت في المجتمع الجزائري بينالهوية المستقلة والهوية المغتربة ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 بن عيسى ،المهدي ،وإيناس بوسحلة" .2011 .تجاوز اإلعاقة بين أليات الدمج وتشكيل الهوية:مقاربة سوسيولوجية ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 بن فليس ،خديجة" . 2012 .أساليب تعامل المراهقين مع التدفق اإلعالمي وآثارها على تشكل الهويةلديهم :دراسة ميدانية ببعض أقسام جامعة باتنة ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 بوزيدي ،سوالف" . 2014 .إشكالية الشرف لدى المرأة :رؤية نقديةللطالبة الجامعية الداخليةبوهران ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .16
 بوساحة ،نجاة ،ورحيمة أشرقي" .2011 .تأثير االنفتاح الثقافي على أبعاد المواطنة لدى الشبابالجزائري :دراسة استكشافية لعينة من طلبة جامعي قاصدي مرباح ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 بوعون ،السعيد ،ويوسف عدوان" .2013 .الهجرة غير الشرعية :قراءة أنتروبولوجيةوسيكوباثولوجية (فرنسا نموذجا) ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .13
 بولعراس ،نور الدين" . 2015 .في سوسيولوجيا التشغيل والبطالة في الجزائر :من تسيير سوقالتشغيل إلى تسيير البطالة ،مقاربة سوسيو-اقتصادية ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .19
 تالي ،جمال ،وجميلة بن زاف" .2011 .القيم ومظاهر االغتراب في الوسط الجامعي :دراسة ميدانيةعلى عينة من طلبة اإلقامات الجامعية بالمسيلة ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 تعوينات ،حليمة" . 2015 .التغير القيمي واالتجاهي لدى طلبة التعليم العالي المنتقلين من الريف إلىالمدينة ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .18
 تعوينات ،علي" .2011 .سوء المعاملة في األسرة وانعكاساتها على األفراد ".مجلة العلوم اإلنسانيةواالجتماعية ،العدد .1
 تومي ،فضيلة ،ونبيلة بوخبزة" .2015 .الهويات في مواجهة تقنيات المجتمع الشبكي المخلعة:مستخدمي حسابات الفيسبوك دراسة استكشافية ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .21
 حمداوي ،عمر" . 2015 .الهوية الجماعية ألفراد األسرة وعالقتها بالتحوالت االجتماعية الحديثة".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .16
 حمدوش ،رشيد" .2013 .بناء الهوية عند الشباب الجزائري أو ميالد الهويات الصاعدة ".مجلةالعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .11
 سوالمية ،عبد الرحمان" .2015 .استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة وانعكاساتها على نمط الحياةفي المجتمع الريفي ،دراسة ميدانية بقرية بسكرة ،بلدية الفيقبة ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .21
 عزيز ،سامية" . 2015 .الصعوبات التي تعوق األستاذ الجامعي في المواءمة بين برامج التدريسوبناء مجتمع المعرفة ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .21
 عزيز ،سامية ،وعمر حمداوي" . 2011 .دور المجتمع المدني في المحافظة على الهوية الثقافية فيظل العولمة ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 كركوش ،فتيحة" . 2014 .إشكالية بناء الهوية النفسية االجتماعية :دراسة تحليلية نقدية ".مجلة العلوماإلنسانية واالجتماعية ،العدد .16
 لصقع ،حسنيه" .2012/2008 .مفهوم الذات وعالقته بتصورات األمومة لدى الفتاة الجامعية".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.130-118 :7 ،
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 منصوري ،سميرة" .2014 .الشباب والتغير االجتماعي – الثقافي في المجتمع الجزائري ".مجلةالعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .16
 نقيب ،فاروق" . 2015 .الوضع النفسي االجتماعي للكفاءات التي تعمل خارج إطار التخصصالعلمي :مدينة تلمسان نموذجا ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .20
 الهلي ،مصباح" . 2012 .المعتقدات الشعبية حول الزواج ،الحمل ،الوالدة ،بمنطقة القصر العتيقبورقلة ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .8
 ياسين بلقاسمي ،آمنة ،ومحمد مزيان" .2012 .العولمة الثقافية وتأثيراتها على هوية الشبابوالمراهقين الجزائريين :دراسة تحليلية ".مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .8

المستقبل العربي (لبنان)
 أكمير ،عبد الواحد" . 2010 .الربيع العربي والهجرة غير القانونية في البحر األبيض المتوسط".المستقبل العربي.
 األنصاري ،عبد الحميد" .2001 .نحو مفهوم عربي إسالمي للمجتمع المدني ".المستقبل العربي. البدوي ،إبراهيم ،وسمير المقدسي" .2011 .تفسير العجز الديموقراطي في الوطن العربي".المستقبل العربي.
 بيضون ،عزة شرارة" .2004 .الشباب الجامعي في لبنان :الهويات واالتجاهات الجندرية :الثوابتوالمتحوالت ".المستقبل العربي.
 بيضون ،عزة شرارة" .2005 .الشباب الجامعي في لبنان :الهويات واالتجاهات الجندرية ،الثوابتوالمتحوالت ".المستقبل العربي.
 جاللي ،عبد الرزاق ،وإبراهيم وبلعادي" .2005 .الحكرة الجمعوية في الجزائر بين هيمنة الدولةواالستقطاب الحزبي ".المستقبل العربي ،العدد .314
 الربيعي ،علي حسن" .2007 .تحديات بناء الهويات :الدولة العراقية ،صراع الهويات ومأزقالمحاصصة الطائفية ".المستقبل العربي.
 الرحموني ،سعيدة" .2002 .المرأة العربية من صراع األدوار إلى تشارك األدوار ".المستقبلالعربي.
 سليمان ،منذر" .2006 .دولة األمن القومي وصناعة القرار األمريكي :تفسيرات ومفاهيم ".المستقبلالعربي.38-23 :325 ،
 الشوبكي ،عمرو" .2011 .الحركات االحتجاجية في الوكن العربي (مصر-المغرب-لبنان-البحرين)".المستقبل العربي.
 عامر ،خياط" .2005 .أمن اإلنسان العربي :هوية الصراع وصراع الهويات ".المستقبل العربي. عدي ،زهور" .2002 .قضايا المرأة العربية المعاصرة ".المستقبل العربي. عقيل نوري ،محمد" .2004 .قياس اتجاهات الشباب العربي نحو المرأة :دراسة في ابجديات الوعيالتنموي ".المستقبل العربي.
 الفاتح حمدي ،محمد" .2012 .استخدام الشباب الجزائري لوسائط االتصال واإلعالم الحديثةوانعكاسها على قيمهم الثقافية واالجتماعية ".المستقبل العربي.
 الفقيرة ،فايدة" .2001 .نساء ديموقراطيات بدون ديموقراطية؟ النسوية الديموقراطية والمواطنة:حالة األردن ".المستقبل العربي.
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 قرامي ،أمل" . 2012 .النسوية اإلسالمية :حركة نسوية جديدة أم استراتيجيا نسائية لنيل الحقوق".المستقبل العربي.
 كيالني ،مصطفى" . 2005 .عولمة االختالف أو اإلمكان الصعب نحن والعالم الجديد ".المستقبلالعربي.
 لبيض ،سالم" .2000 .من أجل مقاربة سوسيولوجية للقبيلة في الوطن العربي ".المستقبل العربي. لبيض ،سالم" .2009 .الهوية ،اإلسالم ،العروبة ،التونسة ".المستقبل العربي. مهيوب غالب ،أحمد" .2000 .العرب والعولمة :مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل ".المستقبلالعربي.
 النجفي ،سالم توفيق" .2005 .أزمة الدولة القومية المعاصرة ،التفكيك واالندماج ".المستقبل العربي. وليد ،عبد الحي" .2005 .مستقبل الظاهرة الدينية في العالقات الدولية ".المستقبل العربي. وناس ،المنصف" . 2005 .صورة المرأة الليبية من خالل المدونات التاريخية والسير الذاتية :عناصرتحليل أولية ".المستقبل العربي.
 ياسين ،صباح" . 2008 .صحوة العشائر العراقية ،خلفيات المشهد :اغتيال الدولة وتغريب المجتمع".المستقبل العربي.

البحث العلمي (المغرب)
 أزهار ،محمد" . 2010 .ضحايا اللجوء األيكولوجي :حالة رحل ملوية الوسطى المغرب الشرقي".البحث العلمي ،العدد .52
 أزور ،عبد هللا" .2013 .المراهق المتمدرس بين المشروع الشخصي ودوامة العنف ".البحثالعلمي ،العدد .54
 أونيا ،محمد" .1998 .القرصنة الريفية ( )1856-1898األسطورة والواقع ".البحث العلمي ،العدد.45
 البحري ،سعاد" .2014 .إشكالية االنقطاع المدرسي وإعادة اإلدماج ".البحث العلمي ،العدد .55 البيضاوية ،بلكامل ،وزهراء قنينبة ،ورتيبة ركملة" .2007 .الثقافة السياحية القروية :تزنيتنموذجا ".البحث العلمي ،العدد .49
 الخطيبي ،عبد الكبير" .2004 .مراحل السوسيولوجيا بالمغرب ".البحث العلمي ،العدد .48 الخلوفي ،فاطمة" .2009 .من التلقين إلى التعليم الذاتي ".البحث العلمي ،العدد .51 دحمان ،محمد" .2007 .التحوالت السوسيو-اقتصادية بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهاب".البحث العلمي ،العدد .49
 دكار ،أحمد" . 2009 .صورة الطفل من خالل الكتب المرجعية للتعليم األولي بالمغرب :نصوصالتعبير بالمستوى األولي نموذجا ".البحث العلمي ،العدد .51
 الرحالي ،ميلود" . 2014 .الخصائص المهنية واالجتماعية لشباب أرياف تاونات ،القيود والتطلعات".البحث العلمي ،العدد .55
 الرفيق ،محمد ،وعبد الغني كرطيط" .2010 .الجفاف بالمناطق المجاورة لفاس :االنعكاسات وتدهورالمنظومة البيئية بهوامش المدار الحضري واألخطار الناجمة عنها ".البحث العلمي ،العدد .52
 -الزاهي ،فريد" .1998 .الجسد وقضايا النص ".البحث العلمي ،العدد .45
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 زعيم ،سعيد" .2013 .بناء استبيان لقياس العنف المدرسي وتقنيه على عينة من تالميذ التعليمالثانوي"  ،البحث العلمي ،العدد .54
 زكي أرسالن ترك ،زكي" .2001 .وضعية السوسيولوجيا في تركيا ".ترجمة عبد الفتاح الزين.البحث العلمي ،العدد .47
 سعد الدين ،محمد منير" .1999 .التلوث البحري :الواقع والمترجى ".البحث العلمي ،العدد .46 مبارك ،زكي" . 2001 .المغرب العربي في معهد الدراسات واألبحاث حول العالم العربيواإلسالمي" البحث العلمي ،العدد .47
 مزهودي ،مسعود" .1999 .البيئة والبحر في التراث العربي اإلسالمي ".البحث العلمي ،العدد .46 المسدالي ،فاطمة" . 2008 .طقوس المرور ودورها في تنشئة الطفل القروي :دكالة نموذجا ".البحثالعلمي ،العدد .50
 مقبوب ،إدريس" . 2011 .الفشل الدراسي ،هل هو قدر بالنسبة للفتيات القرويات ".البحث العلمي،العدد .53
 المنبهي ،محمد المدالوي" .2008 .حول طقوس الدم في الثقافة المغربية :ماذا تقول العلوماإلنسانية؟" البحث العلمي ،العدد .50
 المنبهي ،محمد المدالوي ،وعبد الوهاب الشارني" .2013 .الممارسة النقابية :قضايا االنتشارواالنحسار في ضوء تغيرات حقلي العمل واالقتصاد ".البحث العلمي ،العدد .141
 واحيحي ،سعيد" .2007 .وضعية المرأة األمازيغية من خالل األعراف المحلية :نماذج من تافيالتالكبرى ".البحث العلمي ،العدد .49
 ياقين ،محمد" .2013 .العنف في الوسط المدرسي من منظور ميكرو-سوسيولوجي ".البحث العلمي،العدد .54

المجلة التونسية للعلوم االجتماعية
 ابن حواش ،هانية" .2010 .شهادات البن المجاور حول نساء "أهل الطاغوت" في تهامة اليمن".المجلة التونسية للعلوم االجتماعية ،العدد .139
 باشوش ،محمد" . 2003 .األسرة التونسية بين وضوح االختيارات التربوية وغموض المستقبلالمهني لألبناء ".المجلة التونسية للعلوم االجتماعية ،العدد .124
 التليلي ،جالل" . 2004 .العولمة ووسائل االتصال :الثورة االتصالية والتغيرات االجتماعية ".المجلةالتونسية للعلوم االجتماعية ،العدد .128
 الجموسي ،جوهر" .2013 .اقتصاد المعرفة وإعادة توزيع البطالة ".المجلة التونسية للعلوماالجتماعية ،العدد .141
 حرزي الحبلي ،آمنة" .2008 .ميالد فضاء الشط وظهور جسد الحداثة في الغرب وفي تونس".المجلة التونسية للعلوم االجتماعية ،العدد .136
 رجب ،عبد الستار" .2008 .الطفولة المتخلى عنها في تونس :بنية العائلة المنتجة للظاهرة ،دوائرالتخلي وحدود الصورة الذاتية للطفل ".المجلة التونسية للعلوم االجتماعية ،العدد .125
 ساسي ،علي" .2010 .الرحالت األندلسية :اإلفرازات المكتوبة والشواهد الحية ".المجلة التونسيةللعلوم االجتماعية ،العدد .139
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* تم ترتيب البيبليوغرافيا بحسب التسلسل األبجدي ألسماء مؤلفيها وفقًا للكتابة البيبليوغرافية المعتمدة ،من دون
اعتبار "أل" التعريف.
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