
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

كافة المصادر التي تم االستناد إليها إلعداد التقرير  وترتيب هذه البيبليوغرافيا من خالل جمع تم بناء

فات األوراق فو ومؤل  الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعية. وهي تشمل المراجع التي استند إليها مؤل  

 مؤلف التقرير ذاته.المراجع التي استند إليها ، والمعد ة للتقرير الخلفية
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 2016و 2000العربية بين  إلنتاج المغاربي في مجال األنثروبولوجيا باللغةا

 

 المراجع المعتمدة في التحليل الكمي

 

 . الجزائر: جمعية المرأة في اتصال.كتابات امرأة عايشت األزمة. 2002األحرش، نفيسة.  -

انتقائية التفكك والنمو في األرياف التونسية: التحوالت الحديثة في  .2003األحمر، المولدي.  -

 .. تونس: دار سحرالصناعات البدوية المنزلية بسجنان: دراسة

المحظور وآليات الخطاب الديني: المرأة المسلمة بين  ميثولوجيا. 2005إدريس، عبد النور.  -

 . مكناس: منشورات مجلة دفاتر االختالف. السياق والتأويل

 . الرباط: مطبعة سلمى. الثقافة الشعبية المغربية: الذاكرة والمجال والمجتمع. 2003أديوان، محمد.  -

 . الجزائر: دار هومه. ذجااألمازيغية: آراء وأمثال: تيبازة نمو. 2004أرزقي فراد، محمد.  -

مدينة غمات وما إليها: في التاريخ االقتصادي واالجتماعي للمدينة  .2012أزريكم، عبد الرزاق.  -

 . مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية. الوسيطية ببالد المغرب

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق. لغز األنوثة وعقدة الجنس. 2015إسماعيلي، حمودة.  -

. أعراف الجنوب المغربي: نموذج عرف أيت عطا الرتب )بوادي زيز(. 2012امحمد، احدى.  -

 أكادير: منشورات مختبر األبحاث في المجتمعات الصحراوية. 

ؤسايس: مقاربة أنتروبولوجية لفنون أسايس ومكمالتها: عصارة  امارك ن. 2012أوبال، إبراهيم.  -

 .Souss impression. أكدير: تجربة ميدانية

. الدار البيضاء: المركز الثقافي سؤال الثقافة: الثقافة العربية في عالم متحول. 2005أومليل، علي.  -

 العربي. 

الرموز الدفينة بين القبورية والمزارات الطبيعية: دراسة حول ثقافة . 2013أيت الفقيه، لحسن.  -

 .  الرشيدية: مطبعة الجنوب.الدفن والتبرك بالعناصر الطبيعية وتقديرها باألطلس الكبير الشرقي

هـ،  1373هـ إلى  1338صحف التصوف الجزائرية من . 2001آيت علجت، محمد الصالح.  -

. الجزائر: ديوان م: تعريف ودراسة وتحليل لجملة من صحف الطرق الصوفية 1955م إلى  1920

 المطبوعات الجامعية. 

. تونس: كلية العلوم ش وفاعليات التأكيدبحارة الساحل التونسي بين التهمي .2003بالكحلة، عادل.  -

 .اإلنسانية واإلجتماعية

األدب الشعبي الجزائري: األمثال والحكم دارسة تحليلية ألمثال . 2009بجاوي، محمد الصالح.  -

  .. الجزائر: دار الجائزةوحكم

 ألمل. . تيزي وزو: دار امن الثقافة الفولكلورية للمجتمع األمازيغي نماذج. 2012بداك، شبحة.  -

. تونس: منشورات الدين والسياسة بين تهافت العلمانيين وقصور اإلسالميين .2012براهم، سامي.  -

 .كارم الشريف

التويزة: ظاهرة اجتماعية فنية وعملية: دراسة في علم موسيقى  .2015برقوقي، الزازية.  -

 .. المنامة: الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشرالشعوب

أنطلوجيا الفنون الغنائية الركحية في تونس بين ظاهرتي التثاقف والمثاقفة،  .2013بشة، سمير.  -

 .. منوبة: مركز النشر الجامعي1856-1998
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. مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن: المنطلقات، المرجعيات، المنهجيات. 2007بعلي، حفناوي.  -

 بيروت: الدار العربية للعلوم. 

. الهوية والتاريخ: دراسات فلسفية في الثقافة الجزائرية والعربية .2015بغورة، الزواوي.  -

 بيروت: دار الروافد الثقافية. وهران: ابن النديم للنشر. 

. الدار حضارة وثقافة عبر أنسجة ولباس: بطريقة التأثيل. 2009بلقزيز، محمد بن عبد الجليل.  -

 البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.

. مراكش: حضارة وثقافة عبر أطعمة وأشربة: بطريقة التأثيل. 2010بلقزيز، محمد بن عبد الجليل.  -

 المطبعة والوراقة الوطنية. 

-م 1945مدينة الجزائر: األوضاع االجتماعية واألنثروبولوجية، . 2013بن الشيخ، عبد الحكيم.  -

 . الجزائر: دار هومة. م 1954

الجسد والمجتمع: دراسة أنتروبولوجية لبعض االعتقادات  .2008بن حتيرة، صوفية السحيري.  -

 . بيروت: االنتشار العربي. صفاقس: دار محمد علي.والتصورات حول الجسد

دار بو سالمة . تونس العاصمة: بحوث في األساطير الشعبية التونسية .2007بن حمادي، صالح.  -

 .للطباعة و النشر و التوزيع

 . الجزائر: دار هومة. الحكاية الشعبية في منطقة بجاية. 2010بن سالم، حورية.  -

 . المدية: دار فليتس. أمثال الجزائر والمغرب. 2013بن شنب، محمد.  -

. منوبة: كلية اآلداب والفنون عيساوية بني خيار: تاريخها وإنشادها .2008بن عمر، هشام.  -

 واإلنسانيات.

 . عمان: دار أسامة. ئر: التفاعالت والنتائجالمشكلة الثقافية في الجزا. 2000بن قينة، عمر.  -

 . ترجمة شاهين عبد الصبور. بيروت: دار الفكر المعاصر. مشكلة الثقافة. 2000بن نبي، مالك.  -

. الردود العلمية على األطروحات العرقية وتعدد الهوية في الجزائر. 2005بن نعمان، أحمد.  -

 الجزائر العاصمة: دار األمة. 

. تونس: مركز 19و18الحرف والحرفيون بمدينة تونس خالل القرنين  .2007بن يدر، كريم.  -

 .النشر الجامعي

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق. بركة النساء: الدين بصيغة المؤنث. 2010بوبريك، رحال.  -

. الرباط: دار زمن القبيلة: السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي. 2012بوبريك، رحال.  -

 اق. أبي رقر

 . الرباط: مطبعة دار أبي رقراق للطباعة للنشر.مدخل إلى األنثروبولوجيا. 2014بوبريك، رحال.  -

 . الجزائر: دار الحكمة. مدخل إلى األدب الشعبي: مقاربة أنثروبولوجية. 2009بوحبيب، حميد.  -

الجزائر: المؤسسة غرداية: جمعية التراث.  .الميزابيون والبناء الحضاري. 2015بوحجام، محمد.  -

 الوطنية للفنون المطبعية.

 .. تونس: دار سراسألفهم جدليات المجتمع والثقافة والدين .2002بوحديبة، عبد الوهاب.  -

. تيزي وزو: طقس أنزار في منطقة خراطة، بجاية: مقاربة إثنولوجية. 2012بوخنوف، شهيرة.  -

 دار األمل. 

مغرب األوسط ما بين القرنين السابع والتاسع ظاهرة التصوف في ال. 2003بوداود، عبيدة.  -

 . وهران: دار الغرب.  ثقافي-م: دراسة في التاريخ السوسيو 15-13الهجريين، ق 

. الرباط: مطبعة المعارف هويتي: الحق: في األمازيغية والثقافة السياسية. 2013بودريس، بلعيد.  -

 الجديدة.
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. الجزائر: ة الجزائرية: التاريخ والقضايا والتجلياتفي الثقافة الشعبي. 2006بورايو، عبد الحميد.  -

 منشورات رابطة األدب الشعبي. 

القبيلة التونسية: بين التغير واالستمرار: الجنوب الشرقي من  .2002بوطالب، محمد نجيب.  -

 .. تونس: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاالندماح القبلي إلى االندماج الوطني

 .. تونس: مركز النشر الجامعيالفالحة والمجتمع الريفي في تونس .2005ب. بوطالب، محمد نجي -

الصمار: تطور القرية بالجنوب التونسي: دراسة اجتماعية  .2015بوطالب، محمد نجيب.  -

 .. تونس: دار سحرانتروبولوجية لجفارة تطاوين

ر: ديوان المطبوعات . الجزائبنويعلى: لمحات من التراث اليعالوي. 2006بوعمامة، عبد الكريم.  -

 الجامعية. 

 . الجزائر: دار الغرب. القيم الثقافية والتسيير. 2003بوفلجة، غيات.  -

. ترجمة خالد بن الصغير. الرباط: كلية اآلداب يهود المغرب وحديث الذاكرة. 2015بوم، عمر.  -

 والعلوم اإلنسانية. الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشر.

 .. بيروت: دار الطليعةاإلسالم البدوي: إسالم الطوارق إنموذجا .2010التليلي، محسن.  -

. الجزائر: منشورات االختالف. بيروت: مدخل عام في األنثروبولوجيا. 2011تيلوين، مصطفى.  -

 دار الفارابي. 

 .. تونس: الدار التونسية للكتابالمقدس وغربة اإلنسان .2012الجابلي، محمد.  -

 . بيروت: دار الطليعة.اإلسالم الشعبي .2007جويرو النفاتي، زهية.  -

. أنتروبولوجيا الحكاية: دراسة أنتروبولوجية في حكايات شعبية تونسية. 2002الجويلي، محمد.  -

 .تونس: مطبعة تونس قرطاج

. القاهرة: مركز الثأر الرمزي: تماس الهويات في واحات الجنوب التونسي .2008الجويلي، محمد.  -

 إلفريقية.البحوث العربية وا

الهوية المزابية: أهم عناصرها وتشكلها عبر التاريخ، . 2011الحاج سعيد، يوسف بن بكير. -

 . ترجمته اإلنجليزية حاجي عثمان. الجزائر: المطبعة العربية. غرداية

. الرباط: المعهد النار واألثر بصدد الرمزي والمتخيل في الثقافة األمازيغية. 2005الحاحي، رشيد.  -

 لثقافة األمازيغية. الملكي ل

. القنيطرة: البوكيلي للطباعة الحيوان في األمثال والحكايات األمازيغية. 2000الحسين، رشيد.  -

 والنشر والتوزيع.

 . الرباط: مطابع أمبلاير. وشم الذاكرة: معالم أمازيغية في الثقافة الوطنية. 2002الحسين، رشيد.  -

 .. تونس: المطبعة الرسميةي العادات التونسيةالهدية ف .2002الحشائشي، محمد بن عثمان.  -

. حكم، أمثال وأقوال مأثورة من صميم التراث العربي والحساني. 2014حمدا، بيروك العالية.  -

 الرباط: دار القلم.

. بقايا من ثقافة الرمى عند قبائل بني احسن: مساهمة في الثقافة الشعبية. 2013حمداش، عمار.  -

 الرباط: عمار حمداش. 

الحضارة األمازيغية: أنثربولوجيا اإلنسان، التاريخ، الكتابة، الديانات . 2014داوي، جميل. حم -

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق. الثقافية

 . الرباط: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. في إعادة صياغة األنثربولوجيا. 2010حمودي، عبد هللا.  -

. : النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثةالشيخ والمريد. 2014حمودي، عبد هللا.  -

 ترجمة عبد المجيد جحفة. الدار البيضاء: دار توبقال. 
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الضحية وأقنعتها: بحث في الذبيحة والمسخرة . 2010حمودي، عبد هللا، وعبد الكريم الشرقاوي.  -

 . الدار البيضاء: دار توبقال. بالمغارب

. الرباط: دار أبي مساهمة في كتابة تاريخ أقدم قبيلة في المغربإياللن: . 2004حنداين، محمد.  -

 رقراق. 

. الثقافة والهوية بالصحراء: رؤية أنثروبولوجية حول المجتمع الحساني. 2007الحيسن، إبراهيم.  -

 الداخلة: مطبعة بن سي. 

 . تحناوت: دار المقام. رقصة الكدرة: الطقوس والجسد. 2007الحيسن، إبراهيم.  -

. الرباط: دار ثقافة الصحراء: الحياة وطقوس العبور عند مجتمع البيضان. 2011ن، إبراهيم. الحيس -

 أبي رقراق. 

 . العيون: مركز الدراسات واألبحاث الحسانية. المرأة في األمثال الحسانية. 2013الحيسن، إبراهيم.  -

الطبيخ وآداب المائدة عند األطعمة واألشربة في الصحراء: أنثروبولوجيا . 2014الحيسن، إبراهيم.  -

 الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة. البيضان.

. الرباط: منشورات ثقافية-الزواج عند مجتمع البيضان: مقاربة سوسيو. 2014الحيسن، إبراهيم.  -

 وزارة الثقافة. 

أبي . الرباط: دار السلطة والجسد: مقاربة للممنوع في ثقافة البيضان. 2014الحيسن، إبراهيم.  -

 رقراق للطباعة والنشر.

 .. تونس: األطلسية للنشرأغاني النساء في بر الهمامة. 2010الخصخوصي، أحمد، وغانمي نعيمة.  -

 . الصويرة: المجلس البلدي. كناوة: األصول واالمتدادات أوالمغرب األسود. 2013خليل، عبد هللا.  -

 بيضاء: مكتبة السالم الجديدة. . الدار الاألمثال الشعبية المغربية. 2007دادون، إدريس.  -

. منوبة: منشورات كلية اآلداب الطعام والشراب في التراث العربي .2008الدبابي الميساوي، سهام.  -

 والفنون واإلنسانيات.

 . الجزائر: دار الغرب. دراسات في التراث. 2007دباغ، محمد.  -

بين الترحال واإلقامة: دراسة دينامية القبيلة الصحراوية في المغارب . 2012دحمان، محمد.  -

 . الرباط: طوب بريس.أنثروبولوجية حول أوالد بالسباع-سوسيو

. العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية على ضوء الفكر الخلدوني. 2003الدراجي، بوزياني.  -

 الجزائر: دار الكتاب العربي. 

. أكادير: طباعة ونشر والعلوم اإلنسانيةالمقدس؟  أكادير: كلية اآلداب . 2016الدكالي، عبد العلي.  -

 سوس.

. تونس: دار آفاق للجميع. تونس: المغاربية لطباعة األمثال العامية اليهودية .2014الدمس، صالح.  -

 وإشهار الكتاب.

 .. تونس: دار سحر للنشربلدة الحمام في الذاكرة .2013الدواس، فرج.  -

. الجزائر: المركز الوطني للبحوث في لشعر والمرأةلعبة البوقالة: الطقس وا. 2009ديلمي، فاطمة.  -

 عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ. 

 قراءات أنتروبولوجية: دراسات في كتابات الدكتور محمد الجويلي. .2008الربعي، جالل.  -

 .صفاقس: مكتبة عالء الدين

 .. تونس: دار سحرااألمثال العامية التونسية وما جرى مجراه .2006الرزقي، الصادق.  -

 .. تونس: دار سحراألغاني التونسية .2011الرزقي، الصادق.  -



 بيبليوغرافيا
 الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعيةالتقرير 

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

 
 

 
5 

 

. الجزائر: الكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة وحلم العودة. 2010رزيق المخادمي، عبد القادر.  -

 ديوان المطبوعات الجامعية. 

. ترجمة سيدي شمهروش: الطقوسي والسياسي في األطلس الكبير. 2010رشيق، حسن.  -

 عبدالمجيد جحفة، ومصطفى النحال. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق. 

. ترجمة عز العالم الدين. عودة إلى زمن والدي: مقاربة أنثروبولوجية. 2014رشيق، حسن.  -

 أكادير: جامعة ابن زهر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. 

. بيروت: دار الفكر الوطن العربياألنثربولوجيا في . 2012رشيق، حسن، وأبوبكر باقادر.  -

 المعاصر. 

الذات المجروحة واألنوثة المتألمة: أنا أروي، أنا أدافع عن هويتي  .2015الرقيق العويني، منية.  -

 .. تونس: نقوش عربيةوعن ذاتيتي ووجودي

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق. الشيخ والمريد: البنية المارقة. 2014زارو، عبد هللا.  -

 . الدار البيضاء: دار توبقال. المقدس اإلسالمي. 2005اهي، نور الدين. الز -

 . الرباط: دار القلم. األمثال المغربية: دراسات ونصوص. 2010زمامة، عبد القادر.  -

. ظاهرة تقديس األولياء وأثرها على الحياة االجتماعية: تطوان نموذجا. 2013زوزيو، محمد.  -

 برانت.-فاس: مطبعة آنفوتطوان: مكتبة سلمى الثقافية. 

. الحلي لسان المرأة الخفي: بحث وصفي سيمولوجي للحلي الجزائرية. 2004زيدي، فلاير.  -

 الجزائر: منشورات جمعية المرأة في اتصال. 

. الثقاف في األزمنة العجاف: فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب. 2014الزين، محمد شوقي.  -

 العاصمة: منشورات االختالف. بيروت: منشورات ضفاف. الرباط: دار األمان. الجزائر 

 .. تونس: مركز النشر الجامعياألرض والفالح والسوق والمجتمع .2004ستهم، حافظ.  -

الهوية األمازيغية: الجزائر في أصول البشرية، ثالثون قرنا من التاريخ: . 2003سرياك، لحسن.  -

 . الجزائر: د.ن. مدونة وبيبليوغرافيا

. الجزائر: التبيين أوديسية العمل الثقافي في الجزائر: سيرة ذاتية. 2003الهاشمي. سعيداني،  -

 الجاحظية. 

ساحة جامع الفنا: تراث ثقافي غير مادي لمدينة مراكش والمغرب . 2006سكونتي، أحمد.  -

 . الرباط: المكتب المتعدد البلدان لليونيسكو.واإلنسانية

الشفاهية بالمغرب وفي بلدان المتوسط: إواليات منهجية في الحكاية . 2009شاذلي، المصطفى.  -

 . الرباط: زاوية للفن والثقافة. تناول ومعالجة المتون الشفاهية واإلثنوغرافية

أنتروبولوجي في -مناسباتنا بين الشرع والمجتمع: بحث فقهي سوسيو .2016الشايبي، إبراهيم.  -

. تونس: الشركة التونسية اسبات االحتفالية والدينية واالجتماعيةالعادات والتقاليد والمبتدعات المرتبطة بالمن

 .للنشر وتنمية فنون الرسم

الجنس والحريم، روح السراري: السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب . 2007شبل، مالك.  -

 . ترجمة عبدهللا زارو. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق. الكبير

… صولية الدينية: الحجاب، العلمانية، التقليد وحرية اإليمانحوار مع األ .2011الشرفي، زهير.  -

 .د.م.: د.ن

 . الرباط: مطبعة األمنية.النساء والرجال في مكتبة شخصية. 2013شقرون، عبد هللا.  -

 . تطوان: جمعية تطاون أسمير. دراسات حول يهود تطاوين. 2000شهبر، عبد العزيز.  -
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. وهران: وفية والعزابة واالحتالل الفرنسي في الجزائرالزوايا والص. 2007شهبي، عبد العزيز.  -

 دار الغرب. 

. مراكش: المطبعة والوراقة بويا عمر: مساهمة في تاريخ األولياء بتساوت. 2007شوقي، الحسن.  -

 الوطنية. 

. مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية صلحاء تساوت: دراسة تاريخية. 2011شوقي، الحسن.  -

 الداوديات.

ميثولوجيا أديان الشرق األدنى قبل اإلسالم: نبش في المعتقدات  .2014محمد الناصر. صديقي،  -

 .. بيروت: جداولمن اإلنسان العاقل إلى التوحيد اإلبراهيمي

. الدار الشاي الصحراوي: درس التاريخ وسياقات التغير االجتماعي .2013ضماني، أحمد البشير.  -

 البيضاء: المركز الثقافي العربي. 

أنتروبولوجيا اإلسالم: التفكير السحري في الثقافة العربية اإلسالمية في . 2014ويوي، مراد. الض -

 . تونس: دار سحر.القرنين السابع والثامن الهجريين: ابن عربي وابن خلدون نموذجا

. المجتمعات المائية بتونس: قبلي وزغوان في القرن التاسع عشر .2005ضيف هللا، محمد.  -

 تونس: د. ن.

. الجزائر: ديوان المطبوعات الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج. 2007لطمار، محمد. ا -

 الجامعية. 

. وهران: دار العرب: األصول والهوية: بحث في أنثروبولوجيا العرب. 2002طيبي، محمد.  -

 الغرب. 

مؤسسة . مراكش: الطنجية المراكشية ومحيطها من األدبيات الشعبية. 2015العاصمي، لطيفة.  -

 آفاق. مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية.

اإلسالم في الحياة اليومية: بحث حول . 2013العبادي، محمد، وحسن رشيق، ومحمد الطوزي.  -

. ترجمه لوديي عبد العزيز، وسعيدي محفوظ، وصيف محمد. الدار البيضاء: القيم والممارسات الدينية بالمغرب

 ملتقى الطرق. 

يوميات حامل ميكروفون: تدوينات ألسرار السياسة في كواليس  . 2015 عبد الرحمان، ماهر. -

 .. تونس: منشورات سبكتروم لإلنتاج السمعي والبصرياإلعالم

إسالم األكراد: أنموذجا إلسالم األقليات: قراءة في تداخل الديني والقبلي  .2007العبدولي، تهامي.  -

 .. بيروت: دار الطليعةوالقومي

. تونس العاصمة: تونس وأولياؤها الصالحون في مدونة المناقب الصوفية .2006عبيد، هشام.  -

 .مركز النشر الجامعي

. حب التميز عند الطلبة: مقاربة أنثروبولوجية لطلبة الطب بتلمسان. 2005العرباوي، عمر.  -

 الجزائر العاصمة: المجلس األعلى للغة العربية. 

. بغداد: بيت هة النزعة البربرية وأخطارها االنقساميةفي مواج .2002العرباوي، محمد المختار.  -

 .الحكمة

صفاقس: كلية اآلداب  أنثروبولوجيا التراث: التراث كرأسمال اجتماعي. .2008العربي، البشير.  -

 والعلوم اإلنسانية.

علم األنساب والوثائق: نظرية عامة ونموذج: الشيخ الحاج عبد الرحمن . 2004عرفة، الخريم.  -

)من بغداد، العراق(، مؤسس الزاوية القادرية بمنطقة أغبال: قبيلة بني أولشيك، إقليم الناظور بجبال القادري 

 . تطوان: مطبعة الخليج العربي. الريف المغربية
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. الدار البيضاء: شركة بركة األولياء: بحث في المقدس الضرائحي. 2014العطري، عبد الرحيم.  -

 بيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.النشر والتوزيع المدارس. الدار ال

. الجزء األول. أعالم المتصوفة في الجزائر: كتاباتهم وأشعارهم. 2006عمار، قدور إبراهيم.  -

 الجزائر: د.ن. 

. الرباط: بوزيد الغلى. الرباط: مطابع دراسات في المأثور الشعبي الحساني .2013الغلى، بوزيد.  -

 الرباط نت.

 . الرباط: المعهد الملكي للثقافة األمازيغية. وعادات أهل أبزوطقوس . 2007فرحات، المصطفى.  -

تاريخ الفكر التربوي لمجتمعات ما قبل الميالد: دراسة أنثربولوجية للفكر . 2004فرحاتي، العربي.  -

 . الدار البيضاء: عالم التربية. الثقافي والتربوي

. الرباط: ارك وإفانس بريتشاردالمنهجية األنثروبولوجية بين إدوارد فسترم. 2013فزة، جمال.  -

 دار األمان. 

بين أخالقيات العرب وذهنيات الغرب: دراسات في . 2004القادري بوتشيش، إبراهيم.  -

 . القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع. األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

 . الجزائر: دار الكلمات. أشراف وقبائل الجزائر. 2015قارة، مبروك.  -

. سيدي شاشكال أوحج المسكين بناحية آسفي: من عادات عبدة القديمة. 2010إبراهيم.  كريدية، -

 آسفي: جمعية آسفي للبحث في التراث الديني والتاريخي والفني. 

طاجين آسفي. آسفي: جمعية آسفي للبحث في التراث الديني والتاريخي . 2014كريدية، إبراهيم.  -

 .Safigraphe. آسفي: والفني

القنيطرة:  البادية المغربية بين إشكالية سلطة المعرفة ولعبة سلطة المخزن؟. 2014الكط، بوسلهام.  -

 بوسلهام الكط. 

. في ثقافة الصحراء: مقاالت في األدب والتاريخ والثقافة الشعبية. 2014ماء العينين، العالية.  -

 الرباط: منشورات اتحاد كتاب المغرب. 

المجال المقدس ووظائفه االجتماعية: حالة أضرحة مدينة الدار  .2014مدفون، عبد الوافي.  -

 . الرباط: منشورات الزمن. سال: مطبعة بني ازناسن.البيضاء

. الرباط: دار تحول العادات الغذائية بالمغرب القروي: دراسة أنتروبولوجية. 2015المدني، نعيمة.  -

 األمان. الرباط: مطبعة الكرامة.

. الجزائر العاصمة: ديوان المطبوعات األلغاز الشعبية الجزائرية. 2007مرتاض، عبد الملك.  -

 الجامعية. 

األمثال الشعبية الجزائرية: تحليل لمجموعة من األمثال الزراعية . 2007مرتاض، عبد الملك.  -

 . الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. واإلقتصادية

. المغرب العربي: مقاربة أنثروبولوجية القبيلة والسلطة والمجتمع في. 2015مرقومة، منصور.  -

 بيروت: دار الروافد الثقافية. وهران: ابن النديم للنشر. 

األمثال الشعبية التونسية والحياة  .2004المطوي، محمد العروسي، ومحمد الخموسي الحناشي.  -

 .. بيروت: دار الغرب اإلسالمياالجتماعية

. اليهودية واإلسالم: بين المقدس والمدنس جدل الديني والسياسي في. 2010معيرش، موسى.  -

 قسنطينة: دار بهاء الدين. 

ثقافة السالم: قانون استعادة الوئام المدني في الجزائر نموذجا: مقاربة . 2005مقام، عبد القادر.  -

 . وهران: دار الغرب.  أنثروبولوجية
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في التراث المغربي: مشموم الحمراء: سلسلة أبحاث ودراسات . 2016الملحوني، عبد الرحمان.  -

. الجزء أضواء على المثل المغربي السياسي: رصد لبعض األحداث والوقائع بالمغرب: مقاربة للثقافة الشعبية

 األول. الرباط: دار أبي رقراق.

. ترجمة عياد أبالل، رعاة األطلس: اإلنتاج الرعوي، القانون والطقوس. 2011مهدي، محمد.  -

 اء: المركز المغربي للعلوم االجتماعية. وإدريس المحمدي. الدار البيض

أصيلة: قيم، عادات وتقاليد المجتمع األصيلي بين الماضي . 2012المهماه، مصطفى عبد السالم.  -

 . الرباط: طوب بريس.والحاضر

الزاوية ودورها في تشكيل بنية المجتمع المغربي: مقاربة منهجية . 2011الناصري، الحبيب.  -

 .Sud Lay. أكادير: مطبعة الناصرية بسوس نموذجالدراسة مؤسسة الزاوية 

. الرباط: جمعية الشيخ ماء العينين جوانب من ثقافة الصحراء. 2015النعمة علي، ماء العينين.  -

 للتنمية والثقافة. الرباط: مطبعة األمنية.

: . الدار البيضاءالشرفاء الرقيبات: دراسات أناسية تاريخية اجتماعية. 2009نقوري، إدريس.  -

 مطبعة النجاح الجديدة. 

 . الجزائر: دار البصائر. األلغاز والمعميات. 2009نويوات، موسى األحمدي.  -

ظاهرة التكفير في المجتمع اإلسالمي من منظور العلوم  .2010الهرماسي، عبد اللطيف.  -

 ات.. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون. الدوحة: مركز الجزيرة للدراساالجتماعية لألديان

 . الدار البيضاء: األحداث المغربية. المعتقدات السحرية في المغرب. 2003واعراب، مصطفى.  -

. الدار البيضاء: مطبعة المعتقدات السحرية وطقوسها في المغرب. 2007واعراب، مصطفى.  -

 النجاح الجديدة. 

 . الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة. اللغة والدين والهوية. 2000الودغيري، عبد العلي.  -

المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية: دراسة في ميار األفكار . 2007ولد خليفة، محمد العربي.  -

 الجزائر: ثالة.  في عالقتها باللسان والهوية ومتطلبات الحداثة والخصوصية والعولمة والعالمية.

. الجزائر: جمعية البيت للثقافة يج عن الثورة الجزائريةثورة النسا: أهاز. 2009يزلي، عمار.  -

 والفنون.

مراكش: المطبعة  شذرات من بليغ األمثال واألقوال والطرائف والحكم.. 2003اليوسفي، إبراهيم.  -

 والوراقة الوطنية. 

 

 المراجع المعتمدة في التحليل الكيفي

 

رياف التونسية: التحوالت الحديثة في انتقائية التفكك والنمو في األ. 2003األحمر، المولدي.  -

 . تونس: دار سحر.الصناعات البدوية المنزلية بسجنان: دراسة

 . تيزي وزو: دار األمل.نماذج من الثقافة الفولكلورية للمجتمع األمازيغي. 2012بداك، شبحة.  -

 الحكمة.. الجزائر: دار مدخل إلى األدب الشعبي: مقاربة أنثروبولوجية. 2009بوحبيب، حميد.  -

. تيزي وزو: طقس أنزار في منطقة خراطة، بجاية: مقاربة إثنولوجية. 2011بوخنوف، شهيرة.  -

 دار األمل.

. أنثروبولوجيا الحكاية دراسة أنثروبولوجية في حكايات شعبية تونسية. 2002الجويلي، محمد.  -

 تونس: مطبعة تونس قرطاج.
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الصحراء: أنثروبولوجيا الطبيخ وآداب المائدة عند األطعمة واألشربة في . 2014الحيسن، إبراهيم.  -

 . الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.البيضان

. تونس: دار آفاق للجميع. تونس: المغاربية لطباعة األمثال العامية اليهودية. 2014الدمس، صالح.  -

 وإشهار الكتاب.

الجزائر: المركز الوطني للبحوث في . لعبة البوقالة: الطقس والشعر والمرأة. 2009ديلمي، فاطمة.  -

 عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ.

. قراءات أنثروبولوجية: دراسات في كتابات الدكتور محمد الجويلي. 2008الربعي، جالل.  -

 صفاقس: مكتبة عالء الدين.

 دار سحر.. تونس: األمثال العامية التونسية وما جرى مجراها. 2006الرزقي، محمد الصادق.  -

الذات المجروحة واألنوثة المتألمة: أنا أروي، أنا أدافع عن هويتي وعن الرقيق العويني، منية.  -

 . تونس: نقوش عربية.ذاتيتي ووجودي

. وهران: دار العرب: األصول والهوية: بحث في أنثروبولوجيا العرب. 2002طيبي، محمد.  -

 الغرب.

 . الرباط: المعهد الملكي للثقافة األمازيغية.بزوطقوس وعادات أهل أ. 2007فرحات، المصطفى.  -

بين أخالقيات العرب وذهنيات الغرب: دراسات في . 2005القادري بوتشيش، إبراهيم.  -

 . القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع.األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

ائر نموذجا: مقاربة ثقافة السالم: قانون استعادة الوئام المدني في الجزمقام، عبد القادر.  -

 . وهران: دار الغرب، إيداع.أنثروبولوجية

. الرباط: إفريقيا الدين والمجتمع: دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب. 2006منديب، عبد الغني.  -

 الشرق.

. ترجمة عياد أبالل، رعاة األطلس: اإلنتاج الرعوي، القانون والطقوس. 2013مهدي، محمد.  -

 ر البيضاء: المركز المغربي للعلوم االجتماعية.إدريس المحمدي. الداو

 . الدار البيضاء: األحداث المغربية.المعتقدات السحرية في المغرب. 2003واعراب، مصطفى.  -

 

 العربية مقاالت دوريات العلوم االجتماعية

 

 )الجزائر( اإلنسانية واالجتماعية مجلة العلوم

 

. "المرأة والعنف في المجتمع الجزائري: تحليل سوسيولوجي ألشكاله، 2015براهمة، نصيرة.  -

مجلة العلوم اإلنسانية أنتروبولوجية لظاهرة العنف." -أسبابه وتمثالته االجتماعية في الجزائر:دراسة سوسيو

 .18 العددواالجتماعية، 

ئري وتأثيرها على المرأة:دراسة ميدانية . "ظاهرة العنوسة في المجتمع الجزا2013بغدادي، خيرة.  -

 .13 العددمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، لعينة من العامالت." 

. "تصور الشباب غير المتزوج لعملية االختيار الزواجي في مدينة سيدي 2012بلخير، حفيظة.  -

 .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةبلعباس." 

ثقافية -وية الثقافية بين قيم األصالة والحداثة في ظل التغيرات السوسيو. "اله2011بن تركي، أسماء.  -

 .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةللمجتمع الجزائري." 
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. "ممارسات الهوية ومساحة االتصال 2011بن زياني، محفوظ، ونصيرة كادي، وراضية زعبي.  -

 .واالجتماعية مجلة العلوم اإلنسانيةاالجتماعي لدى الطلبة الجامعيين." 

."مستخدمي األنترنت في المجتمع الجزائري بين 2011بن عيسى محمد، المهدي، وجمال كانون.  -

 .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالهوية المستقلة والهوية المغتربة." 

. "تجاوز اإلعاقة بين أليات الدمج وتشكيل الهوية: 2011بن عيسى، المهدي، وإيناس بوسحلة.  -

 .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمقاربة سوسيولوجية." 

. "أساليب تعامل المراهقين مع التدفق اإلعالمي وآثارها على تشكل الهوية 2012بن فليس، خديجة.  -

 .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةسام جامعة باتنة." لديهم: دراسة ميدانية ببعض أق

. "إشكالية الشرف لدى المرأة: رؤية نقديةللطالبة الجامعية الداخلية 2014بوزيدي، سوالف.  -

 .16العدد  مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،بوهران." 

اد المواطنة لدى الشباب . "تأثير االنفتاح الثقافي على أبع2011بوساحة، نجاة، ورحيمة أشرقي.  -

 .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالجزائري: دراسة استكشافية لعينة من طلبة جامعي قاصدي مرباح." 

. "الهجرة غير الشرعية: قراءة أنتروبولوجية 2013بوعون، السعيد، ويوسف عدوان.  -

 .13 العددة، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيوسيكوباثولوجية )فرنسا نموذجا(." 

. "في سوسيولوجيا التشغيل والبطالة في الجزائر: من تسيير سوق 2015بولعراس، نور الدين.  -

 .  19العدد  مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،اقتصادية." -التشغيل إلى تسيير البطالة، مقاربة سوسيو

. "القيم ومظاهر االغتراب في الوسط الجامعي: دراسة ميدانية 2011تالي، جمال، وجميلة بن زاف.  -

 .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعلى عينة من طلبة اإلقامات الجامعية بالمسيلة." 

يف إلى . "التغير القيمي واالتجاهي لدى طلبة التعليم العالي المنتقلين من الر2015تعوينات، حليمة.  -

 .18 العددمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المدينة." 

مجلة العلوم اإلنسانية . "سوء المعاملة في األسرة وانعكاساتها على األفراد." 2011تعوينات، علي.  -

 .1 العددواالجتماعية، 

عة: . "الهويات في مواجهة تقنيات المجتمع الشبكي المخل2015تومي، فضيلة، ونبيلة بوخبزة.  -

 .21العدد مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مستخدمي حسابات الفيسبوك دراسة استكشافية." 

. "الهوية الجماعية ألفراد األسرة وعالقتها بالتحوالت االجتماعية الحديثة." 2015حمداوي، عمر.  -

 .16 العدد مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،

مجلة ة عند الشباب الجزائري أو ميالد الهويات الصاعدة." . "بناء الهوي2013حمدوش، رشيد.  -

 .11 العددالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

. "استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة وانعكاساتها على نمط الحياة 2015سوالمية، عبد الرحمان.  -

 .21العدد لوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلة العفي المجتمع الريفي، دراسة ميدانية بقرية بسكرة، بلدية الفيقبة." 

. "الصعوبات التي تعوق األستاذ الجامعي في المواءمة بين برامج التدريس 2015عزيز، سامية.  -

 .21العدد  مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،وبناء مجتمع المعرفة." 

الهوية الثقافية في  . "دور المجتمع المدني في المحافظة على2011عزيز، سامية، وعمر حمداوي.  -

 .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةظل العولمة." 

مجلة العلوم . "إشكالية بناء الهوية النفسية االجتماعية: دراسة تحليلية نقدية." 2014كركوش، فتيحة.  -

 .16 العدداإلنسانية واالجتماعية، 

لدى الفتاة الجامعية."  مفهوم الذات وعالقته بتصورات األمومة. "2008/2012. لصقع، حسنيه -

 .130-118 :7، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية



 بيبليوغرافيا
 الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعيةالتقرير 

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

 
 

 
11 

 

مجلة الثقافي في المجتمع الجزائري."  –. "الشباب والتغير االجتماعي 2014منصوري، سميرة.  -

 .16 العددالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

. "الوضع النفسي االجتماعي للكفاءات التي تعمل خارج إطار التخصص 2015نقيب، فاروق.  -

 .20العدد مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العلمي: مدينة تلمسان نموذجا." 

. "المعتقدات الشعبية حول الزواج، الحمل، الوالدة، بمنطقة القصر العتيق 2012الهلي، مصباح.  -

 .8 العددلعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلة ابورقلة." 

. "العولمة الثقافية وتأثيراتها على هوية الشباب 2012ياسين بلقاسمي، آمنة، ومحمد مزيان.  -

 .8 العددمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، والمراهقين الجزائريين: دراسة تحليلية." 

 

 )لبنان( المستقبل العربي

 

. "الربيع العربي والهجرة غير القانونية في البحر األبيض المتوسط." 2010أكمير، عبد الواحد.  -

 .المستقبل العربي

 .المستقبل العربي. "نحو مفهوم عربي إسالمي للمجتمع المدني." 2001األنصاري، عبد الحميد.  -

الوطن العربي." . "تفسير العجز الديموقراطي في 2011البدوي، إبراهيم، وسمير المقدسي.  -

 .المستقبل العربي

. "الشباب الجامعي في لبنان: الهويات واالتجاهات الجندرية: الثوابت 2004بيضون، عزة  شرارة.  -

 .المستقبل العربيوالمتحوالت." 

. "الشباب الجامعي في لبنان: الهويات واالتجاهات الجندرية، الثوابت 2005بيضون، عزة شرارة.  -

 .بل العربيالمستقوالمتحوالت." 

. "الحكرة الجمعوية في الجزائر بين هيمنة الدولة 2005جاللي، عبد الرزاق، وإبراهيم وبلعادي.  -

 .314، العدد المستقبل العربيواالستقطاب الحزبي." 

. "تحديات بناء الهويات: الدولة العراقية، صراع الهويات ومأزق 2007الربيعي، علي حسن.  -

 .المستقبل العربيالمحاصصة الطائفية." 

المستقبل . "المرأة العربية من صراع األدوار إلى تشارك األدوار." 2002الرحموني، سعيدة.  -

 .العربي

المستقبل دولة األمن القومي وصناعة القرار األمريكي: تفسيرات ومفاهيم." . "2006، منذر. سليمان -

 .38-23: 325، العربي

البحرين(." -لبنان-المغرب-جية في الوكن العربي )مصر. "الحركات االحتجا2011الشوبكي، عمرو.  -

 .المستقبل العربي

 .المستقبل العربي. "أمن اإلنسان العربي: هوية الصراع وصراع الهويات." 2005عامر، خياط.  -

 .المستقبل العربي. "قضايا المرأة العربية المعاصرة." 2002عدي، زهور.  -

شباب العربي نحو المرأة: دراسة في ابجديات الوعي . "قياس اتجاهات ال2004عقيل نوري، محمد.  -

 .المستقبل العربيالتنموي." 

. "استخدام الشباب الجزائري لوسائط االتصال واإلعالم الحديثة 2012الفاتح حمدي، محمد.  -

 .المستقبل العربيوانعكاسها على قيمهم الثقافية واالجتماعية." 

بدون ديموقراطية؟ النسوية الديموقراطية والمواطنة: . "نساء ديموقراطيات 2001الفقيرة، فايدة.  -

 .المستقبل العربيحالة األردن." 
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. "النسوية اإلسالمية: حركة نسوية جديدة أم استراتيجيا نسائية لنيل الحقوق." 2012قرامي، أمل.  -

 .المستقبل العربي

المستقبل ديد." . "عولمة االختالف أو اإلمكان الصعب نحن والعالم الج2005كيالني، مصطفى.  -

 .العربي

 .المستقبل العربي. "من أجل مقاربة سوسيولوجية للقبيلة في الوطن العربي." 2000لبيض، سالم.  -

 .المستقبل العربي. "الهوية، اإلسالم، العروبة، التونسة." 2009لبيض، سالم.  -

المستقبل . "العرب والعولمة: مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل." 2000مهيوب غالب، أحمد.  -

 .العربي

 .المستقبل العربي. "أزمة الدولة القومية المعاصرة، التفكيك واالندماج." 2005النجفي، سالم توفيق.  -

 .المستقبل العربي. "مستقبل الظاهرة الدينية في العالقات الدولية." 2005وليد، عبد الحي.  -

. "صورة المرأة الليبية من خالل المدونات التاريخية والسير الذاتية: عناصر 2005وناس، المنصف.  -

 .المستقبل العربيتحليل أولية." 

. "صحوة العشائر العراقية، خلفيات المشهد: اغتيال الدولة وتغريب المجتمع." 2008ياسين، صباح.  -

 .المستقبل العربي

 

 )المغرب( البحث العلمي

 

. "ضحايا اللجوء األيكولوجي: حالة رحل ملوية الوسطى المغرب الشرقي." 2010، محمد. أزهار -

 .52، العدد البحث العلمي

البحث . "المراهق المتمدرس بين المشروع الشخصي ودوامة العنف." 2013أزور، عبد هللا.  -

 .54، العدد العلمي

، العدد البحث العلميوالواقع."  ( األسطورة1856-1898. "القرصنة الريفية )1998أونيا، محمد.  -

45. 

 . 55العدد البحث العلمي، . "إشكالية االنقطاع المدرسي وإعادة اإلدماج." 2014البحري، سعاد.  -

. "الثقافة السياحية القروية: تزنيت 2007البيضاوية، بلكامل، وزهراء قنينبة، ورتيبة ركملة.  -

 .49العدد البحث العلمي،  نموذجا."

 .48، العدد البحث العلمي. "مراحل السوسيولوجيا بالمغرب." 2004الكبير. الخطيبي، عبد  -

 .51 العددالبحث العلمي، . "من التلقين إلى التعليم الذاتي." 2009الخلوفي، فاطمة.  -

اقتصادية بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهاب." -. "التحوالت السوسيو2007دحمان، محمد.  -

 .49، العدد البحث العلمي

. "صورة الطفل من خالل الكتب المرجعية للتعليم األولي بالمغرب: نصوص 2009دكار، أحمد.  -

 .51، العدد البحث العلميالتعبير بالمستوى األولي نموذجا." 

. "الخصائص المهنية واالجتماعية لشباب أرياف تاونات، القيود والتطلعات." 2014الرحالي، ميلود.  -

 .55، العدد البحث العلمي

. "الجفاف بالمناطق المجاورة لفاس: االنعكاسات وتدهور 2010الرفيق، محمد، وعبد الغني كرطيط.  -

 .52، العدد البحث العلميالمنظومة البيئية بهوامش المدار الحضري واألخطار الناجمة عنها." 

 .45، العدد البحث العلمي. "الجسد وقضايا النص." 1998فريد.  ،الزاهي -



 بيبليوغرافيا
 الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعيةالتقرير 

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

 
 

 
13 

 

"بناء استبيان لقياس العنف المدرسي وتقنيه على عينة من تالميذ التعليم  .2013زعيم، سعيد.  -

 .54العدد  البحث العلمي،الثانوي" ، 

. "وضعية السوسيولوجيا في تركيا." ترجمة عبد الفتاح الزين. 2001زكي أرسالن ترك، زكي.  -

 . 47، العدد البحث العلمي

 .46، العدد البحث العلميلواقع والمترجى." . "التلوث البحري: ا1999سعد الدين، محمد منير.  -

. "المغرب العربي في معهد الدراسات واألبحاث حول العالم العربي 2001مبارك، زكي.  -

 .47، العدد البحث العلميواإلسالمي" 

 .46، العدد البحث العلمي. "البيئة والبحر في التراث العربي اإلسالمي." 1999مزهودي، مسعود.  -

البحث . "طقوس المرور ودورها في تنشئة الطفل القروي: دكالة نموذجا." 2008المسدالي، فاطمة.  -

 .50، العدد العلمي

، البحث العلمي. "الفشل الدراسي، هل هو قدر بالنسبة للفتيات القرويات." 2011مقبوب، إدريس.  -

 .53العدد 

ة المغربية: ماذا تقول العلوم . "حول طقوس الدم في الثقاف2008المنبهي، محمد المدالوي.  -

 .50،  العدد البحث العلمياإلنسانية؟" 

. "الممارسة النقابية: قضايا االنتشار 2013المنبهي، محمد المدالوي، وعبد الوهاب الشارني.  -

 .141، العدد البحث العلميواالنحسار في ضوء تغيرات حقلي العمل واالقتصاد." 

ة األمازيغية من خالل األعراف المحلية: نماذج من تافيالت . "وضعية المرأ2007واحيحي، سعيد.  -

 .49، العدد البحث العلميالكبرى." 

، البحث العلميسوسيولوجي." -. "العنف في الوسط المدرسي من منظور ميكرو2013ياقين، محمد.  -

 .54العدد 

 

 جلة التونسية للعلوم االجتماعيةالم

 

. "شهادات البن المجاور حول نساء "أهل الطاغوت" في تهامة اليمن." 2010ابن حواش، هانية.  -

 .139 العدد المجلة التونسية للعلوم االجتماعية،

. "األسرة التونسية بين وضوح االختيارات التربوية وغموض المستقبل 2003باشوش، محمد.  -

 .124، العدد اعيةالمجلة التونسية للعلوم االجتمالمهني لألبناء." 

المجلة . "العولمة ووسائل االتصال: الثورة االتصالية والتغيرات االجتماعية." 2004التليلي، جالل.  -

 .128، العدد التونسية للعلوم االجتماعية

المجلة التونسية للعلوم . "اقتصاد المعرفة وإعادة توزيع البطالة." 2013الجموسي، جوهر.  -

 .141، العدد االجتماعية

. "ميالد فضاء الشط وظهور جسد الحداثة في الغرب وفي تونس." 2008رزي الحبلي، آمنة. ح -

 .136العدد  المجلة التونسية للعلوم االجتماعية،

. "الطفولة المتخلى عنها في تونس: بنية العائلة المنتجة للظاهرة، دوائر 2008رجب، عبد الستار.  -

 . 125 العدد ة التونسية للعلوم االجتماعية،المجلالتخلي وحدود الصورة الذاتية للطفل." 

المجلة التونسية . "الرحالت األندلسية: اإلفرازات المكتوبة والشواهد الحية." 2010ساسي، علي.  -

 .139، العدد للعلوم االجتماعية
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. "الدولة والمجتمع المدني في الوطن العربي: أزمة التنمية ورهانات 2003السحباني، عبد الستار.  -

 .124العدد المجلة التونسية للعلوم االجتماعية، مة." العول

. "الممارسة النقابية: قضايا االنتشار واالنحسار في ضوء تغيرات 2013الشارني، عبد الوهاب.  -

 .141، العدد المجلة التونسية للعلوم االجتماعيةحقلي العمل واالقتصاد." 

العدد المجلة التونسية للعلوم االجتماعية،  . "التنمية وأسسها الثقافية."2005العامري، العروسي.  -

130. 

التنشئة االجتماعية، الطفولة: بناء مفاهيمي نحو علم االجتماع الطفولة." . "2001عبد الساتر، رجب.  -

 .المجلة التونسية للعلوم االجتماعية

قليدية وتيار . "األسواق بمدينة تونس في بداية الفترة االستعمارية: المهن الت2009العرفاوي، خميس.  -

 .138 العددالمجلة التونسية للعلوم االجتماعية، التجديد." 

المجلة م(." 861-م749. "المرأة والشرف: حريم البالط العباسي نموذجا )2007عمارة، أسماء.  -

 .133، العدد التونسية للعلوم االجتماعية

المجلة التونسية للعلوم . "تطور جنوح األطفال في المجتمع التونسي." 2014العود الهلول، هادية.  -

 .124، العدد االجتماعية

المجلة التونسية للعلوم . "الخبر التاريخي وسير تأسيس السالالت الحاكمة." 2006لطفي، عيسى.  -

 .132 العدداالجتماعية، 

-رات في تونس: دراسة ميدانية حول حاملي الشواهد العليا. "بطالة اإلطا1999المازفي، صالح.  -

 .119، العدد المجلة التونسية للعلوم االجتماعيةالباحثين عن موطن شغل." 

. "الحارقون: دراسة سوسيولوجية في وسط المهاجرين السريين ومخيالهم." 2003مبروك، مهدي.  -

 .125، العدد المجلة التونسية للعلوم االجتماعية

. "العالقات الثقافية بين الشرق والغرب في مصر: جدلية االنبهار والحوار من 2013مجدي، فارح.  -

 .141 العددالمجلة التونسية للعلوم االجتماعية، الحملة الفرنسية إلى السان سيمونية." 

ة المجل. "اقتصاد الفساد وأشكاله األساسية في القطاع العمومي التونسي." 2014المداني، حافظ.  -

 .124، العدد التونسية للعلوم االجتماعية

، المجلة التونسية للعلوم االجتماعية. "ماهية الدراسات المستقبلية." 2014المهدي، مالك عبد هللا.  -

 .124العدد 

. "اإلصالحية الوطنية، وتحوالت المقدس في تونس والجزائر." 2005الهرماسي، عبد اللطيف.  -

 .130 ، العدداعيةالمجلة التونسية للعلوم االجتم

-1999. "واقع اختصاص علم االجتماع في تونس: تدريسا وبحثا وتشغيال )2004وناس، المنصف.  -

 .128 العددالمجلة التونسية للعلوم االجتماعية، (." 1963

 

 )لبنان( إضافات

 

 ، العددإضافات. "الفتاة الحسانية وطقس الزواج: مقاربة أنثروبولوجية." 2015بلحسن، مباركة.  -

29-30. 

. "إثبات الهوية في سوسيولوجيا اآلخر: قراءة سيكوسوسيولوجية في بروز 2013بن عمر، حافظ.  -

 .24-23، العدد إضافاتالظاهرة السلفية في تونس." 

 .3، العدد إضافات. "الجسد األنثوي والمقدس." 2011بوبريك، رحال.  -
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كة الكولونيالية ورحلة البحث عن "السوسيولوجيا المغاربية: بين التر .2011بوخريسة، بوبكر.  -

 .5 العددإضافات، الهوية." 

 .5، العدد إضافات. "سيمولوجيا مدينة تونس." 2009بوعزيزي، محسن.  -

. "البداوة والمطاردة: مالحظات أولية للبحث في أثر فعل الحداثة في البداوة." 2008التليلي، البشير.  -

 . 2، العدد إضافات

. "صورة المثقف العربي في ذهنية الواقع: قراءة في 2013-2012جاسم محمد، أفراح.  -

 .21-20، العدد إضافاتسوسيولوجيا الواقع المقهور." 

، إضافات. "الرباط االجتماعي وسوسيولوجيا الحياة اليومية أو المعاش." 2012حمدوش، رشيد.  -

 .18-17العدد 

. "الرأسمال االجتماعي ورابطة العيش المشترك: دراسة في الركائز 2015حوكا، بن أحمد.  -

 .30-29، العدد إضافاتاألخالقية والثقافية لالجتماع السياسي في المغرب." 

. "السيطرة الزاحفة واالستبدال الحضري، سياسة إسرائيل في القدس القديمة 2009خمايسي، راسم.  -

 .8عدد ، الإضافاتكنموذج." 

. "النوع االجتماعي: نحو تأصيل المفهوم في الوطن العربي واستخدامه في صوغ 2013الدباغ، مي.  -

 .24-23، العدد إضافاتسياسات عامة فعالة." 

. "تنشئة الهويات الفردية عند الشباب عبر الفضاءات االتصالية 2010رحومة بن الحاج، عادل.  -

 .9، العدد إضافاتوالمعلوماتية." 

. "شوارع بيروت: الذات والمواجهة مع األخر." ترجمة مها بحبوح. 2009مان، ستيفن. سايد -

 .5، العدد إضافات

. "المرأة والشأن العام: مالحظات أولية حول المرأة األردنية وبناء 2012العتوم، ميسون.  -

 .19، العدد إضافاتالشخصية." 

شكال الهوياتية الجديدة لدى الشباب . "الشباب والدين في تونس: دراسة لأل2013غربالي، فؤاد.  -

 .24-23، العدد إضافاتالتونسي." 

. "مقاربة جندرية المرأة الساللية بالمغرب بين التشريع القانوني وتحديات 2014الغزواني، إدريس.  -

 .25، العدد إضافاتالتمكين." 

يت لحم نحو مكان . "اتجاهات األطفال ومعارفهم في مخيمات محافظة ب2012فتحي المساعيد، نائل.  -

 .19، العدد إضافاتالسكن األصلي لعائالتهم المهجرة ونحو العودة إليه." 

. "جذور وهجرة: مقاربة أنثروبولوجيا لواقع الهجرة في مدينة المنية )لبنان 2008كيال، مها.  -

 .2، العدد إضافاتالشمالي(." 

ي: دراسة ميدانية لعينة من الدوائر . "تمكين المرأة واألداء البرلمان2014محمد أحمد يونس، غادة.  -

 .27-26، العدد إضافاتاالنتخابية في مصر." 

. "تمكين المرأة واألداء البرلماني: دراسة ميدانية لعينة من 2014محمد، غادة، ومحمد أحمد يونس.  -

 .27-26، العدد إضافاتالدوائر االنتخابية في مصر." 

دراسة ميدانية لدى الشباب الجامعي بالمغرب."  . "الدعاة الجدد والشباب:2009مصباح، محمد.  -

 .8، العدد إضافات

. "بين اللهو والجد: الممارسات الثقافية للشباب 2011مود أصطفان، هاشم، وعزة شرارة بيضون.  -

 .13، العدد إضافاتاللبناني: دراسة ميدانية." 

 .10، العدد تإضافا. "صمت الظواهر: مقاربات في سؤال المنهج." 2010ناشف، إسماعيل.  -
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 مجلة العلوم االجتماعية الكويتية

 

. "العولمة وأثرها في نمو االتجاهات الراديكالية لدى الشباب." 2008أبل الكندري، أحمد جعفر.  -

 .3، العدد مجلة العلوم االجتماعية الكويتية

مجلة العلوم . "السمات االنفعالية لدى الشباب الكويتي من الجنسين." 2000األنصاري، محمد بدر. -

 .2، العدد االجتماعية الكويتية

. "تأثير المشاركة في قوة العمل على األوضاع 2009بريك، وسام درويش، وفوزي شاكر داود.  -

األردن." -الصحية النفسية والجسمية للمرأة العاملة: دراسة مقارنة بين النساء العامالت وغير العامالت في عمان

 .2، العدد تيةمجلة العلوم االجتماعية الكوي

مجلة . "الوظائف االجتماعية لألسواق بمنطقة الباحة." 2001بن حمود الزهراني، عبد الرزاق.  -

 .2، العدد العلوم االجتماعية الكويتية

مجلة . "أصول المجال العام وتحوالته في االجتماع السياسي اإلسالمي." 2009البيومي، إبراهيم.  -

 .1، عدد 46 ، مجلدالعلوم االجتماعية الكويتية

. "استراتيجيات مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة لدى طالب 2012حسان فاضل، فهمي.  -

 .3، العدد مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةالجامعة المتفوقين والمتأخرين دراسيا." 

 . "إشكالية الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية ضمن فضاءات الهجرة: تحليل2011حنفي، ساري.  -

 .2، العدد مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةسوسيولوجي." 

زواج األقارب وعالقته . "2005، وعدنان أحمد الصمادي. حوامده، مصطفى محمود عبدالهادي -

 .4العدد  مجلة العلوم االجتماعية الكويتية،بانتشار اإلعاقات العقلية بين األبناء ووجهة نظر اإلسالم في ذلك." 

مجلة العلوم . "الربيع العربي في ميزان نظرية الدومينو الثقافي." 2014 الذوادي، محمود. -

 .3، عدد 42، مجلد االجتماعية الكويتية

. "المرأة العربية والعمل: الواقع واألفاق، دراسة في ثالث مجتمعات عربية." 2002رمزي، ناهد.  -

 .3، عدد 30، مجلد مجلة العلوم االجتماعية الكويتية

مجلة العلوم االجتماعية . "واقع المجتمع المدني العربي ومستقبله." 2007د. الزعبي، علي زي -

 .1، العدد الكويتية

. "دور الفيسبوك في اندالع الثورة المصرية: دراسة سوسيولوجية 2013سليمان عبد العظيم، صالح.  -

 .3، العدد مجلة العلوم االجتماعية الكويتية" .لموقع "كلنا خالد سعيد

مجلة . "أطفال الشوارع في المجتمع المصري: تحليل سوسيولوجي." 2010منى. السيد حافظ،  -

 .4، العدد العلوم االجتماعية الكويتية

مجلة . "العولمة والعلوم االجتماعية: حالة حقل الدراسات األسيوية." 2006السيد سليم، محمد.  -

 .4، العدد العلوم االجتماعية الكويتية

. "ابن خلدون في الخطابات العربية المعاصرة: دراسة تصنيفية 2006صالح سليمان، عبد العظيم.  -

 .3، العدد مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةوتحليلية." 

. "جماعات االهتمام 2004الصبيحي، علي بن أحمد الصبيحي، وعبد الرحمن بن حسين الوزان.  -

 .1، العدد مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةالبحوث التطبيقية." المشترك باعتبارها طريقة لجمع بيانات 

مجلة . "السياسة االجتماعية ورعاية المسنين في دولة الكويت." 2001الظفيري، عبد الوهاب محمد.  -

 .1 العددالعلوم االجتماعية الكويتية، 
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. "األعراض 2008د. عبد الخالق، أحمد محمد، ومايسة أحمد العطية النيال، وأسماء عبد هللا محم -

 .2، العدد مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةاإلكتئابية وعالقتها بتقدير الذات لدى عينة من تالميذ دولة قطر." 

مجلة . "المشاركة السياسية: إشكاالت عامة وقضايا نظرية." 2011عبد الرحمن حسن، حمدي.  -

 .1، العدد العلوم االجتماعية الكويتية

. "أثر البطالة في البناء االجتماعي للمجتمع: دراسة تحليلية للبطالة 2004محمد.  عبد هللا البكر، -

 .2، عدد 32، مجلد مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةوأثرها في المملكة العربية السعودية." 

. "سوسيولوجيا الخطاب اإلعالمي المستخدم للرمز الديني: تحليل 2007عطيان ال منظف، عبيد.  -

، 35، مجلد مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةعينة من اإلعالنات التجارية في المجتمع السعودي." المضمون ل

 .2عدد 

مجلة العلوم . "مذكرات أميرة عربية: اإلثنوغرافيا والسيرة الذاتية." 2003علي أشكاني، زبيدة.  -

 .1، العدد االجتماعية الكويتية

العقالنية بمرحلتي المراهقة المبكرة والمتوسطة لدى . "تطور األفكار ال2003عياد، فاطمة سالمة. -

 .3، العدد مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةالمراهقين الكويتيين." 

. "واقع الصحة النفسية للمسنين في الجزائر: دراسة على عينة من المسنين 2009العيد، فقيه.  -

 .4العدد ، مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةبمراكز ورعاية الشيخوخة." 

. "اإلشكالية المنهجية في أنثروبولوجيا ما بعد الحداثة: عرض وصفي 2010فارس، سيد محمد.  -

 .3، العدد مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةتحليلي." 

مجلة العلوم . "ماذا بقي من كارل ماركس في الفكر االقتصادي المعاصر؟" 2002فواز، زكلرياء.  -

 .3، عدد 30مجلد  االجتماعية الكويتية،

: دراسة 2008-2000. "الجرائم االقتصادية في األردن للفترة من 2013المراشدة، خلود عطا هللا.  -

 .2، العدد مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةسوسيولوجية، حمزة خليل الخدام وميساء نصر الرواشدة." 

 .1، العدد ة الكويتيةمجلة العلوم االجتماعي. "ديموقراطية بال هوية." 2000معياري، محمود.  -

. "االتجاهات القدرية والسلوك االنجابي في األردن." 2010منى كرادشة، منى، ونايف البنوي.  -

 .1 العددمجلة العلوم االجتماعية الكويتية، 

. "اتجاهات الطالب بجامعة الكويت نحو عادات 2005وطفة، علي أسعد، وعيسى محمد األنصاري.  -

 .3، العدد مجلة العلوم االجتماعية الكويتيةالزواج ومظاهره االجتماعية." 

 

 )مصر( المجلة االجتماعية القومية

 

المجلة . "البعد االجتماعي الثقافي ألسرة الطفل العامل في الريف." 2005إبراهيم، عفاف.  -

 .3، العدد االجتماعية القومية

المجلة . "المرحلة االنتقالية الثانية في ثورات العالم العربي: رؤية تحليلية." 2012أوسلين، حنان.  -

 .3، العدد االجتماعية القومية

المجلة  . "الذات المدركة كمفسر لالختيار الزواجي لدى الفتاة الكويتية."2007بدر القناعي، منى.  -

 .2، العدد االجتماعية القومية

المجلة . "الرأسمال االجتماعي كأداة تحليلية في العلوم االجتماعية." 2006حجاجي، عزت.  -

 .1، العدد االجتماعية القومية
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http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/report/AHDR%20Reports/AHDR%202016/AHDR%20Final%202016/Ch1.pdf
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ان: دارالثقافة للنشر والتوزيععلم النفس االجتماعي. 2004بني جابر، جودة.  -  .. عم 

. بيروت: ف الذات وخدمة الغيرنساء وجمعيات: لبنانيات بين إنصا. 2002بيضون، عزة شرارة.  -

 .دار النهارللطباعة والنشر والتوزيع

. بيروت: منظمة كفى عنف جرائم قتل النساء أمام القضاء اللبناني. 2008بيضون، عزة شرارة.  -

 .واستغالل

 .. بيروت: دار الفارابيمساهمات في التنشئة االجتماعية. 2012جمعة، زكي حسين.  -

. الرياض: مكتب أنت وأنا: مقدمة في مهارات التواصل اإلنساني. 2002الجيوسي، محمد بالل.  -

 .التربية العربي لدول الخليج

. بيروت: المركز اإلنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية. 2006حجازي، مصطفى.  -

 الثقافي العربي.

. بيروت: الدار العربية لم النفس األمنيع. 2006حسن، الحارث عبد الحميد، وغسان حسين سالم.  -

 .للعلوم ناشرون

. بيروت: علم النفس االجتماعي التربوي: أساليب تعلم معاصرة. 2003الديب، محمد مصطفى.  -

 .عالم الكتب

سيكولوجية العالقات بين الجماعات: قضايا في الهوية اإلجتماعية وتصنيف . 2006زايد، أحمد.  -

 .طني للثقافة والفنون واآلداب. الكويت: المجلس الوالذات

ان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيععلم النفس االجتماعي. 2003الزبيدي، كامل علوان.  -  .. عم 

 .. القاهرة: عالم الكتبعلم النفس االجتماعي. 2003. زهران، حامد عبد السالم -

. القاهرة: عالم اعيعلم النفس االجتم. 2000زهران، حامد عبد السالم، وعال عبد الباقي إبراهيم.  -

 .الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

. اإلدراك االجتماعي: كيف تفهم نفسك وتفهم اآلخرين؟ من 2004زهران، سماح خالد عبد القوي.  -

 .. القاهرة: دار الفكر العربيأجل عالقات إنسانية أفضل

. ماعيعلم النفس: فلسفته وحاضره ومستقبله ككيان اجت. 2000السويف، مصطفى سويف.  -

 .القاهرة: الدار المصرية اللبنانية

علم النفس  .2004السيد، عبد الحليم محمود، وطريف شوقي محمد، وعبد المنعم شحاته محمود.  -

 .. القاهرة: إيتراك للنشراالجتماعي المعاصر

. الكويت: االغتراب األسري وأثره في تنمية أفراد األسرة الكويتية. 2007الشالل، خالد أحمد.  -

 .ة الكويت، مجلس النشر العلميجامع

. دراسة نظرية وعملية لتقنيات وميادين في علم النفس االجتماعي. 2000رجاء مكي.  طبارة، -

 .بيروت: بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم

السلوك االجتماعي للفرد: )موضوعات تطبيقية في علم النفس . 2012طربيه، مأمون.  -

 .العربية للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت: دار النهضة االجتماعي(

. بيروت: دار النهضة تقنيات البحث الخاصة في علم النفس االجتماعي. 2014طربيه، مأمون.  -

 .العربية للطباعة والنشر والتوزيع

. الكويت: جامعة معجم السمات الوجدانية في وصف الشخصية. 2004عبد الخالق، أحمد محمد.  -

 .يب والنشرلجنة التأليف والتعر .الكويت

. القاهرة: دار علم النفس االجتماعي المعاصر: مدخل معرفي. 2004عبد الرحمن، محمد السيد.  -

 .الفكر العربي
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ان: دار المسيرة للطباعة والنشرعلم النفس االجتماعي. 2001عبد اللطيف، أحمد.  -  .. عم 

السكندرية: دار . ابيتنا مسن: "مدخل اجتماعي متكامل". في 2000عبد اللطيف، رشاد أحمد.  -

 .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

. اإلسكندرية: السلوك االجتماعي وديناميته: محاولة تفسيرية. 2003عبدهللا، مجدي أحمد محمد.  -

 .دار المعرفة الجامعية

. القاهرة: دار غريب علم النفس االجتماعي. 2001عبدهللا، معتز سيد، وعبد اللطيف محمد خليفة.  -

 .والتوزيعللطباعة والنشر 

 .. دمشق: دار حسن ملص للنشرالتحليل النفسي للعقلية السورية. 2002عبده، سميرة.  -

 .. القاهرة: دار الشروق للنشر والتوزيعالتنشئة االجتماعية. 2004عمر، معن خليل.  -

سيكولوجية الحجاب: القيم النفسية الرتداء الحجاب مع . 2001العيسوي، عبد الرحمن محمد.  -

 .. بيروت: دار الراتب الجامعيةية على عيّنة عربيةدراسة ميدان

ان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.علم النفس االجتماعي. 2007المعايطة، خليل.  -  . عم 

. بيروت: إشكالية العنف: العنف المشّرع والعنف الُمدان. 2008مكي، رجاء، وسامي عجم.  -

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

دينامية األسرة في عصر العولمة من مجاالت الكائن الحي إلى . 2007مكي، عباس محمود.  -

 .. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعتكنولوجيا صناعة الجينات

. طرابلس: مركز النفس المغلولة: سيكولوجية السياسة اإلسرائيلية. 2002النابلسي، محمد أحمد.  -

 .ة والنفسية الجسديةالدراسات النفسي

احتماعية على ساكنيها من -أسماء المناطق والشوارع وانعكساتها: النفس. 2005نجم، نسرين.  -

 .. الجامعة اللبنانية، بيروت، لبنانالشباب: دراسة ميدانية في رمزية المكان )أطروحة ماجستير غير منشورة(

السلطوي: )مقاربة نفسية اجتماعية  التمويه في المجتمع العربي. 2000نور الدين، محمد عباس.  -

 .. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيلطبيعة عالقاتنا بالطفل، بالفقير، بالمرأة وببعضنا البعض(

 

 المقاالت العربية

 

. "القيم التربوية، المفهوم، الخصائص، 2005إبراهيم، صالح نور الدين، وعبد هللا محمد االمين.  -

 .139-87: 1، عدد 7، مجلد تفكرالتصنيفات: دراسة تحليلية مقارنة." 

مجلة جامعة ذي . "نموذج افتراضي لدراسة الشخصية العراقية." 2008ابراهيم، محمد محمود.  -

 .12-1: 4، عدد 3، مجلد قار

. "فعالية برنامج إرشادي جمعي 2012أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف، وصالح محمد عبيسات.  -

: 3، عدد 27، مجلد مؤتة للبحوث والدراساتلتحسين التكيف لدى الطلبة المهملين في مديرية تربية القصر." 

223-276. 

لدى طالب كلية التربية  بناء مقياس للسلوك التوافقي. "2010أبو النور، السيد محمد، واحمد علي.  -

 .224-202: 33، مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضيةالرياضية في رياضة الهوكي." 

مفهوم الذات والرضا الوظيفي عند أعضاء هيئة التدريس في أبو جودة، صافية سليمان محمد. " -

 .215-175: 58، مجلة اتحاد الجامعات العربيةجامعة حائل وعالقتهما ببعض المتغيرات." 
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. "فعالية برنامج إرشادي مستند إلى النظرية السلوكية المعرفية في 2014أبو حماد، ناصر الدين.  -

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلرتقاء بمستوى السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة سلمان بن عبد العزيز." 

 .153-129: 3، عدد 22، مجلد التربوية والنفسية

. "اتجاهات طالب 2008علي زيدان، وجمال عبدربه الزعانين، و جهاد جميل حمد.  أبو زهري، -

-125: 1، عدد 12، مجلد مجلة جامعة األقصىالجامعات الفلسطينية نحو العنف ومستوى ممارستهم له." 

172. 

. "تقدير الذات وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى الشباب 2001أبو هين، فضل خالد.  -

 .154-117: 2، عدد 5، مجلد مجلة جامعة األقصىطيني المشارك في انتفاضة األقصى." الفلس

مجلة دراسات سيكولوجية."  -. "محددات النجاح الدراسي: مقاربة سوسيو2014. أحمد، زقاوة -

 .62-43: 12، تربوية ونفسية

. "تصورات المراهقين للحياة الجنسية: مالحظات حول التنمية الجنسانية 2014، محمد. األدريسي -

 .233-224 :27-26، إضافاتالمغربية المعاصرة." 

مجلة . "اتجاهات طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد نحو الزواج." 2015، ريا إبراهيم. اسماعيل -

 .239-227: 1، عدد 26، مجلد كلية التربية للبنات

. "الفروق في مفهوم الذات في ضوء بعد المتغيرات: دراسة ميدانية على 2011األسود، فايز علي.  -

 .273-247: 1، مجلة جامعة فلسكين لألبحاث والدراساتعينة من طلبة كلية التربية في جامعة األقصى." 

ينية في . "دور الوسائط اإلعالمية الفلسط2008اآلغا، صهيب كمال، وعبد السالم محمد نصار.  -

، 16، مجلد مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(تدعيم القيم لدى المراهقين بمحافظات غزة." 

 .682-633 1عدد:

مجلة . "العالقة بين التسويف وتقدير الذات لدى طالب الجامعة." 2011، سليمان بن محمد. آل جبير -

 .282-237: 20، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

واقع أبعاد سلوك القيادة التحويلية من . "2012. عبد العزيز عبد الرحمن بن عبد العزيز، آل سعود -

وجهة نظر العاملين في منظمات قطاع التعليم السعودية: دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي 

: 25 ،االجتماعية و اإلنسانية العلوم اإلسالمية: سعود بن محمد اإلمام جامعة مجلةو التربية و التعليم." 

263-305. 

"عالقة شبكات التواصل اإللكتروني باالغتراب . 2014آل سعود، نايف بن ثنيان بن محمد.  -

 .89-11: 11، المجلة العربية لإلعالم واالتصالاالجتماعي للمراهقين في المجتمع السعودي: دراسة ميدانية." 

. "األساليب الوالدية وأساليب الهوية والتكيف 2013البدارين، غالب سلمان، وسعاد منصور غيث.  -

، المجلة األردنية في العلوم التربويةالداتية األكاديمية لدى طلبة الجامعة الهاشمية."  األكاديمي كمتنبئات بالكفاءة

 .87-65: 1، عدد 9مجلد 

االتجاهات النفسية لمواطني جنوب السودان نحو االنفصال . "2010بدر، رقية السيد الطيب العباس.  -

 .35-7: 4، مجلة االستراتيجية واألمن الوطنيعن الشمال." 

مجلة أبحاث . "المناخ األسري لدى طلبة جامعة الموصل." 2009ي، فاطمة محمد صالح. البدران -

 .113-90: 4، عدد 8، مجلد كلية التربية األساسية

. "الحوار األسري و عالقته بالقيم االجتماعية: دراسة ميدانية على عينة من 2012بدرة، حورية.  -

 .128-115: 9، ماعيةمجلة العلوم اإلنسانية واالجتتالميذ الثانوية." 

. "االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتكيف النفسي واالجتماعي لدى طلبة 2006بركات، زياد.  -

 .139-110: 2، عدد 2، مجلد مجلة جامعة الخليل للبحوثجامعة القدس المفتوحة." 

http://e-marifah.net.ezproxy.aub.edu.lb/kwc/f?p=101:8:16473478450044::NO::P8_ISN:279925
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. "الثقة االجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في ضوء بعض 2014، زياد. بركات -

-243: 7، عدد 2 مجلدمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، المتغيرات." 

274. 

بة ذوي صعوبات . "دراسة مقارنة بين مفهوم الذات لدى طل2005البطاينه، أسامة، ومأمون غوانمة.  -

-123: 2، عدد 1، مجلد المجلة األردنية في العلوم التربويةالتعلم والطلبة العاديين في محافظة إربد باألردن." 

134. 

. "الحنين للوطن لدى الطلبة 2008البنوي، نايف عودة، وحسين محمد العثمان، وقاسم النوافلة.  -

 .154-129: 99، شؤون اجتماعيةلمتغيرات." الوافدين في جامعة مؤتة في األردن وعالقته ببعض ا

. "المتغيرات المؤثرة في 2011البنوي، نايف عودة، وحسين محمد العثمان، وقاسم النوافلة.  -

المنارة للبحوث مؤشرات التكيف النفسي االجتماعي )الحنين للوطن( لدى الطلبة الوافدين في جامعة مؤتة." 

 .237-207: 1، عدد 17، مجلد والدراسات

"تفسير ماهية االنفعاالت من منظور المدرسة السيكولوجية الروسية."  .2013ني يونس، محمد. ب -

 .314-300: 2، عدد 6، مجلد المجلة األردنية للعلوم االجتماعية

. "الخصائص السيكومترية لصورة معربة ومعدلة للبيئة 2009بني يونس، محمد، وأمجد أبو جدي.  -

، مجلد المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةائص الشكلية الدينامية الشخصية." األردنية من مقياس روسالف للخص

 .31-1: 1، عدد 2

. "دور االتصال الجمعوي في تعبئة األفراد لترسيخ قيم 2008بوبنيدر، نصيرة، و فتحية أوهايبية.  -

 .398-373: 49، مجلة البحوث والدراسات العربيةالمواطنة." 

. "العالقات االجتماعية وانعكاساتها على السمات االنفعالية 2008بوجمعة، شوبه، ومحمد زحاف.  -

 .210-196: 7، عدد 1، مجلد مجلة علوم التربية الرياضيةفي الرياضيات الجماعية." 

. "دراسة مستوى الذكاء العاطفي لدى أمهات األطفال 2014بوزقاق، سميرة، وناديا بوشاللق.  -

: 14، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةهنيا )متالزمة داون(: دراسة ميدانية استكشافية بورقلة." المعاقين ذ

115-130. 

مجلة العلوم اإلنسانية . "سوء المعاملة في االسرة وانعكاساتها على األفراد." 2010تعوينات، علي.  -

 .48-24: 1، واالجتماعية

المميزة لالعبي المنتخب الفلسطيني األول لكرة . "السمات الشخصية 2009جابر، رمزي رسمي.  -

 . 17، العدد مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتالطائرة." 

مجلة . "مدى تماسك وتفاعل العبي فرق كرة القدم في فلسطين." 2009جابر، رمزي رسمي.  -

 .138-121: 1، عدد 4، مجلد جامعة الخليل للبحوث

. "السمات الشخصية المميزة لطلبة كليات )الطب، الهندسة، الحقوق( 2013جبارة، كوثر سالمة.  -

، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةوعالقتها بالتحصيل األكاديمي في الجامعة األردنية." 

 .164-141: 3 ، عدد21مجلد 

. "دوافع العدوانية لدى عينة من الطلبة 2008الجراح، عبد الناصر، وفراس احمد الحموري.  -

-281: 3، عدد 5، مجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةالمراهقين في محافظة إربد." 

308. 

ير الذات لدى . "طبيعة الفضاء المنزلي وعالقته بالرضا عن الحياة وبتقد2011جميلة، سليماني.  -

 .146-5:121، دراسات نفسيةعينة  من ربات البيوت بالجزائر العاصمة." 
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مجلة العلوم . "مستقبل علم االجتماع السياسي." 2009جواد، بلقيس محمد، ورغد ناصيف جاسم.  -

 .275-272: 39-38، عدد 20، مجلد السياسية

رفي سلوكي في تنمية الذكاء فاعلية برنامج إرشادي مع. "2013الحارثي، صبحي سعيد عويض.  -

 اإلمام جامعة مجلةاالنفعالي و أثر ذلك في خفض حدة السلوك العدواني لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية." 

 . 74-15: 29، واالجتماعية اإلنسانية لعلوما اإلسالمية: سعود بن محمد

. "تصنيف درجة االلتزام 2013حامد، عبد هللا ماجد، وفراس محمود علي، وجمال مثنى حامد.  -

 .245-230: 13، مجلة كلية التربية األساسية/جامعة بابلاالجتماعي لدى العبي منتخبات جامعة الموصل." 

. "نمط الشخصية وأثره في الصراع التنظيمي: دراسة على العاملين 2010الحراحشة، محمد احمد.  -

: 2، عدد 7، مجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي مؤسسة المناطق الحرة األردنية." 

241-277. 

فاعلية الذات لدى عينة . "الفروق في مستوى 2014حمادنة، برهان محمود، وماهر تيسير شرادقة.  -

ً في جامعة اليرموك."  مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات أردنية من الطلبة المعوقين سمعيا

 .208-177: 5، عدد 2، مجلد التربوية والنفسية

: 32، مجلة العلوم اإلنسانية. "الفروق بين الجنسين في السلوك العدواني." 2009حمادى، فتيحة.  -

109-121. 

مجلة العلوم . "أصل التفاوت في االتجاهات السياسية بين الناس." 1974حمادي، شمران.  -

 .41-15: 37، السياسية

. "المظهر الخارجي للمرأة وعالقتها بسلوكها الديني: دراسة اجتماعية 2013حمزة، عمار سليم عبد.  -

مجلة العلوم الصرفة، كلية الزراعة(."  ميدانية على عينة من طالبات جامعة بابل )كلية اآلداب، علوم القرآن،

 .573-557: 14، عدد 1، مجلد كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية

التكيف االجتماعي لدى طلبة الصفوف . "2012الحوامدة، خولة يحيى، وأبو خليفة، وابتسام توفيق.  -

، مجلة شؤون اجتماعيةالقته ببعض المتغيرات." األساسية الثالثة العليا في مدارس وكالة الغوث الدولية و ع

 .128-109: 113، عدد 29مجلد 

. "المرتكزات المعرفية لعلم النفس االجتماعي في دراسة 2009الحوراني، محمد، وفايز المجالي.  -

: 3، عدد 2، مجلد المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةالحركات االجتماعية حركة الحقوق المدنية نموذجاً." 

297-317. 

"بناء . 2014، سالم بن خلفان، وحسين بن علي الخروصي، وعلي عبد جاسم الزاملي. الحوسني -

، مجلد والنفسية التربوية الدراسات مجلةمقياس إلدارة االنفعاالت لدى المشرفين التربويين في سلطنة عمان." 

 .562-553: 3، عدد 8

: 2، عدد 9، مجلد الفكر الشرطيية تكوينه." . "الرأي العام وكيف2000الحويقل، معجب بن معدي.  -

180-202. 

 –. "الثقة بالنفس وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الكية التربية 2006سيف.  حمدحيدر، أ -

 .73-35: 1، عدد 1، مجلد المجلة العلمية لكلية التربيةجامعة ذي قار." 

. "المعايير والصفات المفضلة لدى طلبة الجامعة األردنية في 2013الخاروف، أمل محمد علي.  -

 .16-1: 12، عدد 5، مجلد دراسات وأبحاثشريك/شريكة الحياة والعوامل المؤثرة فيها: دراسة استطالعية." 

األرامل  . "التوجه نحو الحياة لدى النساء2014، أمل إبراهيم، وفاطمة كريم زيدان. الخالدي -

 .108-85: 209، عدد 2، مجلد مجلة األستاذالعامالت والغير العامالت." 

 .64-19: 2، نقد وتنوير. "هل الطفل عالم نفس اجتماعي." 2015خباش، هشام.  -

http://e-marifah.net.ezproxy.aub.edu.lb/kwc/f?p=101:8:12986146793079::NO::P8_ISN:279925
http://e-marifah.net.ezproxy.aub.edu.lb/kwc/f?p=101:8:12986146793079::NO::P8_ISN:279925
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. "أثر التنشئة األسرية والضغوط النفسية على 2011الختاتنة، سامي محسن، ورائد فايز المدانات.  -

مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة ة الصف العاشر األساسي في محافظة الكرك." االغتراب النفسي عند طلب

 .194-165: 3، عدد 26، مجلد العلوم اإلنسانية واالجتماعية

إدراك طلبة جامعة الملك فيصل لمفهوم العولمة و معنى الهوية . "2015الخزاعلة، محمد سلمان.  -

-159: 2، عدد 30، مجلد مؤتة للبحوث والدراساتستقبلية." الثقافية، و انعكاساته على تطلعاتهم و رؤاهم الم

194. 

الفكر . "اإلقناع الجماهيري وأهميته في تعزيز دور اإلعالم األمني." 2001خضور، صالح.  -

 .102-77: 38، عدد 10، مجلد الشرطي

 . "أثر برنامج تدريبي في تنمية التوافق االجتماعي2009خضير، ثابت محمد، وليث حازم حبيب.  -

، عدد 11، مجلد مجلة أبحاث كلية التربية األساسيةلدى تالميذ صفوف التربية الخاصة في محافظة نينوى." 

3 :34-105. 

. "درجة االتصال النفسي بين المسن وأفراد أسرته كما يدركها المسن وعالقتها 2012خالدي، يمينة.  -

مجلة العلوم اإلنسانية ي حول الشيخوخة." بتوافقه النفسي االجتماعي_مقاربة تحليلية نظرية للتراث النظر

 .57-47: 9، واالجتماعية

. "المواطني ة في زمن علم النفس االجتماعي: مقاربة لمفهوم المواطني ة بواسطة 2015خليفة، علي.  -

 .226-210: 30-29، إضافاتنظري ة التمثيالت االجتماعي ة وحالة الثقافة المواطنية في الوطن العربي." 

"مؤشرات التكيف النفسي و االجتماعي للمراهقين: دراسة وصفية . 2014الدويش، سعود فيصل.  -

 .166-145: 10، دراسات نفسيةمقارنة في المجتمعين الجزائري و الكويتي." 

: 19، المجلة العربية للعلوم السياسية. "أثر العولمة في المواطنة." 2008الربضي، مسعود موسى.  -

109-126. 

. "بناء مقياس التكيف االجتماعي 2008رجب، وليد خالد، وسعد باسم جميل، ومحمود مطر علي.  -

، 7، مجلد مجلة أبحاث كلية التربية األساسيةاألكاديمي لطالب المرحلة الرابعة كلية التربية جامعة الموصل." 

 .285-266: 4عدد 

المعاملة الوالدية كما يدركها  . "أنماط2009الريحاني، سليمان، ومي الذويب، وعز الرشدان.  -

 .231-217: 3، عدد 5، مجلد المجلة األردنية في العلوم التربويةالمراهقون وأثرها في تكيفهم النفسي." 

مجلة . "مفهوم تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في مدارس ضاحية القدس." 2013الريماوي، عمر.  -

 .110-95: 4، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية

 .361-346: 8، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. "اإلغتراب." 2012زليخة، جديدي.  -

. "التفاعل االجتماعي بأبعاده )اإلقبال، التعاون، االتصال، االهتمام باآلخرين( 2012، آالء. زهير -

، علوم التربية الرياضيةمجلة وعالقته بالشخصية القيادية لدى فرق الدور التأهيلي للدور الممتاز في كرة اليد." 

 .71-37: 2، عدد 5مجلد 

مجلة مركز . "الخبرة والشخصية وأثرهما في علم النفس السياسي." 2015السعبري، بهاء عدنان.  -

 .60-43: 36، دراسات الكوفة

. "عالقة كشف الذات بالتحكم الذاتي في السلوك لدى المرشدين 2010السفاسفة، محمد إبراهيم.  -

، مجلد مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةء بعض المتغيرات." التربويين في ضو

 .204-173: 4، عدد 25
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. "أثر برنامج إرشاد جمعي في تنمية مستوى مفهوم الذات 2011السفاسفة، محمد إبراهيم.  -

-116: 1، عدد 4، مجلد المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةاالجتماعية لدى عينة من طلبة جامعة مؤتة." 

132. 

. "سلوك المساعدة وعالقته 2012السلطان، ابتسام محمود محمد، ورائد إدريس يونس السبعاوي.  -

 .384-360: 4، عدد 19، مجلد مجلة التربية والعلمبالعوامل الخمس الكبرى لدى طلبة الجامعة." 

وعالقتها بالذكاء االنفعالي  . "الصحة النفسية2012سليمان، شاهر خالد، واسماعيل صالح لعيس.  -

مجلة العلوم اإلنسانية لدى طالب ذوي االحتياجات الخاصة في المرحلة المتوسطة بمدارس منطقة تبوك." 

 .24-1: 9، واالجتماعية

. "تأثير تعدد األدوار على الحالة الصحية والنفسية للمرأة 2008، محمد بن صالح عبدهللا. شراز -

 .162-101: 1، عدد 16، مجلد لك عبدالعزيز: اآلداب والعلوم اإلنسانيةمجلة جامعة المالسعودية." 

الضغوط النفسية و عالقتها بمفهوم الذات لدى طلبة كلية التعليم . "2013الشعبي، عبده سيف.  -

 .224-169: 1، المجلة العربية للتعليم المفتوحالمفتوح بجامعة العلوم و التكنولوجيا اليمنية." 

. "استخدام شبكة التواصل االجتماعي )الفيس بوك( 2014شناوي، سامي أحمد، ومحمد خليل عباس.  -

 .118-75: 2، عدد 18، مجلد جامعةوعالقته بالتوافق النفسي لدى المراهقين." 

. "أساليب مواجهة أزمة الهوية 2009الشيخ، فضل المولى عبد الرضي، وصالح الدين فرح عطاهلل.  -

 .111-79: 102مجلة شؤون اجتماعية، معات." لدى طلبات الجا

. "القيم التنظيمية وأثرها في الخيار 2010الصائغ، منى عبد القوي، ومحمد عبدالرشيد.  -

-218: 5، مجلة العلوم اإلدارية واالقتصاديةاالستراتيجي: دراسة ميدانية في منظمات االتصاالت النقالة." 

241. 

. "المثلية الجنسية والعنف لدى نزالء 2015، عباطه ضبعان. الصرايرة، نائلة سليمان، والتوايهه -

-329: 2، عدد 8، مجلد المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةنزيالت مراكز اإلصالح والتأهليل في األردن." 

354. 

. "مفهوم الذات لدى تالميذ صعوبات التعلم والعاديين: دراسة 2013الصوالحة، عوينة عطا.  -

 .258-219: 2، عدد 21، مجلد امعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةمجلة الجمقارنة." 

. "الجنوسة في فهم الشباب اللبناني: ثبات في األحكام وتبدل في المواقف." 2009طربيه، مأمون.  -

 .62-43: 6، إضافات

مجلة إدراك االختالف ال التشابه: هل هو أسلوب إدراكي معرفي." . "2011طوالبه، عائشة.  -

 .123-98: 1، عدد 5، مجلد لدراسات التربوية والنفسيةا

"بناء معايير محلية الختبار الشخصية لألطفال لمنطقة جنوب الباطنة في . 2011العادلي، كاظم.  -

 .19-1: 9، مجلة األكاديمية العربية المفتوحةسلطنة عمان." 

. "تناقضات إدراك الذات وعالقتها بكل من القلق االجتماعي واالكتئاب 2010العاسمي، رياض نايل.  -

 .99-65: 2، عدد 35(، مجلد مجلة أبحاث البصرة )العلوم اإلنسانيةلدى طالب جامعة دمشق." 

. "مركز ضبط النفس وعالقته بنتائج منافسات العبي البولينغ في 2015عباس، سندس راضي.  -

 .221-201: 2، عدد 14، مجلد مجلة كلية التربية الرياضية للبنات. " 2014ة سيناء العربية بطول

الفكر . "اتجاهات طلبة جامعة اإلمارات نحو العاملين بالشرطة." 2002عبد الحميد، ابراهيم شوقي.  -

 .136-101: 43، عدد 11، مجلد الشرطي

اعي لدى طالبات األقسام الداخلية: دراسة "التكيف االجتم. 2014عبد الفتاح، داليا طارق عبد.  -

 .184-167: 44، مجلة دراسات موصليةميدانية في جامعة الموصل." 
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. "أثر منهج مقترح بإستخدام األلعاب االجتماعية واألنشطة الحركية 2015عبد علكم، سهاد.  -

مجلة كلية ( سنوات." 7-6االدراكية في تطوير التكيف االجتماعي وبعض الحركات األساسية لألطفال بعمر )

 .54-33: 1، عدد 14، مجلد التربية الرياضية للبنات

"عالقة ممارسة النشاط الرياضي بالتوافق . 2014فى. عبد، عالء جاسب، وأثير عباس مصط -

 .25-1: 37، مجلة دراسات وبحوث التربية الرياضيةاالجتماعي لدى طلبة جامعة البصرة." 

. "الدعاية السياسية وأثرها في تشكيل الرأي العام." 2012عبدهللا، محمد ابراهيم، ومهدي مال محمد.  -

 .19-1: 3، عدد 20، مجلد مجلة جامعة بابل

. "األمن النفسي وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب معهد 2010عبدهللا، مها بشير.  -

 .386-360: 3، عدد 14، مجلد مجلة التربية والعلمإعداد المعلمين." 

. "تقدير الذات لدى نزالء السجون 2009عبدهللا، وفاق صابر علي، وخالد ابراهيم حسن الكردي.  -

 .138-104: 1، عدد 1، مجلد مجلة آداب النيلينم." بوالية الخرطو

ام، عبد الناصر أحمد محمد، ومحمد حسن غزالن.  - . "القدرة التنبؤية لعوامل البيئة 2013العز 

، 24، مجلد مجلة كلية تربية البناتالمدرسية في الميل للسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة األساسية العليا." 

 .273-257: 1عدد 

 .122-106: 7، إضافات. "واقع أطفال الشارع." 2009عسوس، أنيسة بريغت.  -

تقرير ارتيادي . "القبلية والثورات العربية: نموذجا يمن وليبيا." 2012عالم، مصطفى شفيق.  -

 .21-9: 1، )استراتيجي( سنوي

العب "أسباب الشغب في م. 2015علي، السر محمد، واحمد آدم احمد محمد، ويوسف حاكم الضوء.  -

 .16-1: 2، عدد 16، مجلد مجلة العلوم التربويةكرة القدم السودانية من وجهة نظر عينة مختارة." 

. "التوافق الشخصي واالجتماعي لألحداث 2005علي، خشمان حسن، وثابت محمد خضير.  -

 .25-1: 42، آداب الرافدينالجانحين." 

دراسة . "2006د عبد الرضا. علي، زهير يحيى محمد، ويحيى محمد محمد علي، وعصام محم -

مجلة أبحاث كلية  مقارنة في السلوك العدواني بين العبي كرة القدم و كرة السلة أثناء منافسات جامعات القطر."

 .156-144: 1، عدد 3، مجلد التربية األساسية

المساندة االجتماعية وعالقتها وتقييم األداء آلمرات الطالئع . "2013علي، ماجدة عباس محمد.  -

 .338-331: 16، مجلة العلوم اإلنسانيةومساعداتهن في المخيم الكشفي." 

"أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على نية ترك العمل دور  .2013علي، محمد احمد الخليفة.  -

مجلة العلوم دانية بالتطبيق على البنوك التجارية السودانية." سلوك المواطنة التنظيمية كمتغير وسيط: دراسة مي

 .14-1: 2، عدد 14، مجلد والتقانة

. "دراسة مقارنة بتماسك الجماعة بين طلبة كلية التربية الرياضية وطلبة 2008علي، محمود مطر.  -

 333-300: 2، عدد 8، مجلد مجلة أبحاث كلية التربية األساسيةبعض الكليات األخرى في جامعة الموصل." 

سلوكي( لخفض الشعور -. "فعالية برنامج إرشادي نفسي )معرفي2014العمروسي، نللي حسين كامل.  -

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث بالخجل لدى عينة من الموهوبات المراهقات في المجتمع السعودي." 

 .155-111: 10، عدد 3، مجلد والدراسات التربوية والنفسية

. "كشف الذات وعالقته بالشعور بالوحدة 2014، خالد علي، وعبد الكريم محمد جرادات. العمري -

، مجلد مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتلدى طلبة جامعة اليرموك في ضوء متغير الجنس." 

 .326-293: 6، عدد 2
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ل عملية التوافق النفسي . "الهوية عند الالجئين الفلسطينيين بالجزائر من خال2011عيد، آمال.  -

 .264-248: 6، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةواالجتماعي." 

مجلة دراسة اجتماعية تحليلية."  –. "العنف األسري أسبابه وآثاره 2014، هادي صالح. العيساوي -

 .6-1 :1، عدد 25مجلد  ،كلية التربية للبنات

دراسة ميدانية: المركب  -. "أثر العالقات اإلنسانية على األداء الوظيفي للعاملين 2015العيفة، محمد.  -

 .137-127: 15، مجلة الباحثالمنجمي للفوسفات بجبل العنق والية تبسة." 

-129: 4، دراسات في الطفولة. "التوافق النفسي االجتماعي للطفل اليتيم." 2013قادري، حليمة.  -

156 . 

. "الذكاء االجتماعي وعالقته بأسلوب حل المشكالت لدى طلبة الجامعة." 2009قاسم، إنتصار كمال.  -

 .51-1: 21، مجلة البحوث التربوية والنفسية

"مستوى االحتراق النفسي لدى . 2011قائد، عبد الباسط احمد، وابتسام سيف مقبل، وانسام محسن.  -

 .128-105: 12، مجلة كلية التربيةاالجتماعي الدراسي." عدن وأثره على تكيفهم -طلبة كلية التربية

. "طبيعة التغير الذي يطرأ على طالب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة 2008القرعان، أحمد.  -

مجلة جامعة القدس المفتوحة الجامعية األولى في جامعة اليرموك وعالقته في التكيف مع البيئة الجديدة." 

 .144-113: 14، ساتلألبحاث والدرا

مجلة جامعة عجمان للعلوم . "التنشئة االجتماعية والعقاب." 2009قرفال، إبراهيم رجب.  -

 .87-73: 2، عدد 14، مجلد والتكنولوجيا

علم النفس االجتماعي التطور التاريخي و نظريات السلوك ". 2010. إبراهيم رجبقرفال،  -

 .182-155: 1، عدد 15، مجلد والتكنولوجيامجلة جامعة عجمان للعلوم االجتماعي." 

. "دراسة لصدق تجربة )آش( في أثر ضغوط الجماعة على إدراك 2003القزاز، محفوظ محمد.  -

 .34-27: 1، عدد 1، مجلد مجلة أبحاث كلية المعلمينالفرد." 

لثقة فاعلية برنامج تدريبي في عالج التلعثم و أثره في مستوى ا. "2014القطاونة، يحيى حسين.  -

مجلد ، والنفسية التربوية الدراسات و لألبحاث المفتوحة: القدس جامعة مجلةبالنفس لدى األطفال المتلعثمين." 

 .272-235 :7، عدد 2

. "الشباب ومالعب كرة القدم الجزائري" من العنف 2010قمقاني، فاطمة الزهراء، وعلي دحماني.  -

 .46-9: 6، دراسات اجتماعيةإلى اإلجرام." 

. "التنبؤ بسلوك العنف الطالبي في ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة 2006الل، زكريا بن يحيى.  -

: 42، عدد 21، مجلد العربية للدراسات األمنية والتدريبالمجلة الجامعات السعودية: الحلول والمقترحات." 

119-160. 

. "ممارسة الهوية ومساحة االتصال 2011. ونصيرة كادي، وراضية زعبي، بن زياني، محفوظ -

مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص الملتقى الدولي األول حول االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين." 

 .337-301، ل التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائرياإلجتماعية في ظ

"مقارنة التكيف . 2012محمد، ضرغام جاسم، وهديل داهي عبد هللا الحيالي، وشذى حازم كوركيس.  -

مجلة كلية االجتماعي بين الطالبات الممارسات والغير ممارسات للنشاط الرياضي في كلية التربية للبنات." 

 .404-392: 8، عدد 1، مجلد للعلوم التربوية واإلنسانيةالتربية األساسية 

لدى المقاتلين العائدين من مناطق  . "العدوان2010محمد، ياسر محمد سليمان، وكبشور كوكو قمبيل.  -

مجلة اإلستراتيجية واألمن العمليات بجنوب السودان وفاعلية برنامج إرشادي نفسي مقترح لخفض درجة." 

 .91-75: 4، الوطني

http://e-marifah.net.ezproxy.aub.edu.lb/kwc/f?p=101:8:16473478450044::NO::P8_ISN:416353
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مجلة مركز . "معاناة الطفولة الفلسطينية في ظل القمع الصهيوني." 2007ود، لؤي شهاب. محم -

 .26-8: 6، الدراسات الفلسطينية

. "االستقرار النفسي وعالقته بالتفاعل االجتماعي 2006محمود، محمود كاظم، وكريم حسين حمد.  -

 .42-1: 10، النفسيةمجلة العلوم لدى طلبة كلية التربية في جامعة المستنصرية." 

. "مظاهر وأسباب شغب مالعب كرة القدم في دوري الجامعات 2012محمود، محمود يعقوب.  -

 .227-213: 58، عدد 18، مجلد مجلة الرافدين للعلوم الرياضيةالسودانية." 

. "ظاهرة التنصير في منطقة القبائل: تحليل نفسي اجتماعي تحت ضوء 2014مخلوف، ساجية.  -

 .82-63: 12، دراسات نفسية وتربويةجات." نظريات الحا

، مجلة شؤون اجتماعية. "مفهوم الهوية في الفكر السوسيولوجي المعاصر." 2009مراني، حسان.  -

103 :165-177. 

. "الحاجة إلى الحب لدى المراهقين 2012المرشدي، عماد حسين عبيد، وعقيل خليل ناصر.  -

 .26-1: 6، عدد 1، مجلد التربية األساسية للعلوم والتربية واإلنسانيةمجلة كلية وعالقتها بالذكاء الوجداني." 

. "الثبات االنفعالي وعالقته بالتكيف االجتماعي المدرسي عند طالب 2005المساعيد، أصالن صبح.  -

 .197-176: 2، عدد 9، مجلد مجلة جامعة األقصىوطالبات الصف العاشر األساسي." 

الفروق بين الجنسين في السلوك االستقوائي . "2012د فتحي علي. المسعودي، أحمد سليم عيد، واحم -

العلوم : العزيز عبد الملك جامعة مجلةوتقدير الذات والمعدل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية بالجوف." 

 .274-243: 1، عدد 17، مجلد التربوية

. "الذكاء االنفعالي لدى طالب جامعة الحدود الشمالية في المملكة 2014مشاقبة، محمد أحمد خدام.  -

المجلة العربية السعودية في ضوء متغيري التخصص والمستوى الدراسي وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار." 

 .101-83: 9، عدد 5 ، مجلدالعربية لتطوير التفوق

االجتماعي وعالقته بالتوافق النفسي -النمو النفسي. "2012المعموري، ناجح، وعلي المعموري.  -

 .281-263: 9، مجلة العلوم اإلنسانيةلدى المراهقين." 

"أثر برنامج إرشاد جمعي سلوكي معرفي في خفض قلق . 2012مقداد، محمد، وصالح اليامي.  -

 .72-45: 7، دراسات نفسيةى عينة من طالب المرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين." التحدث أمام األخرين لد

 .12-1: 56، إسالمية المعرفة. "القيم العالمية." 2009ملكاوي، فتحي حسن.  -

أمتي في . "كيف استقبل المصريون الثورة من منظور علم النفس السياسي." 2012المهدي، محمد.  -

 .597-585: 11، العالم

 .212-197: 7اإلنسان والمجتمع، . "المهارات االجتماعية." 2013روم. موفق، ك -

مجلة أزمة الهوية في ظل تحدي االغتراب: مأزق وعي و محنة شخصية." . "2011موالي، ناجم.  -

 . 430-417: 6، العلوم اإلنسانية واالجتماعية

. "المشكالت االنفعالية لدى 2010المومني، عبد اللطيف عبد الكريم محمد، وأسامة محمد بطاينة.  -

مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم اإلنسانية الطلبة المراهقين في ضوء متغيري الجنس ومكان السكن." 

 .36-11: 4، عدد 25، مجلد واالجتماعية

القة علم النفس االجتماعي بعلم االجتماع: دراسة تحليلية." . "ع2010الميالي، محسن مهدي خنياب .  -

 .12-1: 6، عدد 5، مجلد مجلة جامعة ذي قار

. "العالقة بين الضغوط النفسية والدعم االجتماعي عند طلبة جامعة إب." 2008ناشر، طارق مكرد.  -

 .216-191: 18، الباحث الجامعي

http://e-marifah.net.ezproxy.aub.edu.lb/kwc/f?p=101:8:12986146793079::NO::P8_ISN:267180
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. "فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى الكفاءة 2013النويران، فرحان الفي، ومحمد نزيه حمدي.  -

االنفعالية في خفض السلوك العدوان وتحسين تقدير الذات لدى طالب الصفوف الثامن والتاسع والعاشر في 

 .274-251: 34، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتمدرسة الحالبات الغربي باألردن." 

امل الخمسة الكبرى وعالقتها بمركز التحكم لدى الموهوبات . "العو2015الهويش، فاطمة خلف.  -

المجلة العربية لتطوير المملكة العربية السعودية."  –والعاديات لطالبات المرحلة الثانوية بمنطقة اإلحساء 

 .99-77: 10، عدد 6، مجلد التفوق

جمعي في تنمية  . "فاعلية برنامج إرشاد2013هياجنة، أمجد محمد، وفتحية بنت محمد الشكيري.  -

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية مفهوم الذات األكاديمي لذوي صعوبات التعلم األكاديمية." 

 .225-189: 1، عدد 21مجلد والنفسية، 

. "أثر إسهام بعض العوامل النفسية المعرفية واالجتماعية في التوجه نحو 2010وادي، علي أحمد.  -

 .87-62: 3، مجلة كلية التربيةلدى عينة من الشباب اليمني العاطلين عن العمل."  السلوك العنيف "اإلرهاب"

. "اختبار نظرية االحتواء في تفسير السلوك المنحرف لدى 2014وريكات، عايد، وأنجود المجالي.  -

 .437-417: 3، عدد 7، مجلد المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةاألحداث في دور التربية والتأهيل األردنية." 

. "ديناميات التفاعالت األسرية لدى المراهق األصم: دراسة حالة." 2012الوكيل، سيد احمد محمد.  -

 .118-77: 1، عدد 17، مجلد مجلة جامعة الملك عبد العزيز: العلوم التربوية

. "التوافق وعالقته بمستوى التحصيل لدى طلبة الجامعة بالجمهورية 2007وهبان، علي حسن.  -

 .27-1: 25، عدد 11، مجلد شؤون العصراليمنية." 

. "دراسة مقارنة في مستوى االستثارة االنفعالية 2007يحيى، زهير، وعصام محمد، وصباح جاسم.  -

، عدد 14مجلد مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، بكرة السلة."  لدى العبي الجامعات وفق مراكز اللعب المختلفة

46 :91-102. 

 

 2016و 2000كتابات السوسيولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين ال

 

 المراجع المعتمدة في التحليل الكمي

 

مع الصحة والمجتمع: دراسة سوسيولوجية للصحة والمرض بالمجت. 2016اإلبراهيمي، زكرياء.  -

 . مراكش: فضاء آدم. مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية.القروي المغربي

 . فاس: مطبعة أنفو برانت.الهجرة السرية: مقاربة سوسيولوجية. 2002أبالل، عياد.  -

 . القاهرة: دار روافد.اإلخفاق االجتماعي بين الجنس، الدين والجريمة. 2011أبالل، عياد.  -

االجتماعية والتحوالت السوسيومجالية بالمغرب: الشباب، األسرة الحركية . 2012أبالل، عياد.  -

 . القاهرة: روافد للنشر والتوزيع. والوعي بالتغيير بالمغرب: النجود العليا للمغرب الشرقي نموذجا

(: بحث انثروبولوجي 2004-1971الحركات السلفية في المغرب ). 2009أبو اللوز، عبد الحكيم.  -

 كز دراسات الوحدة العربية. . بيروت. مرسوسيولوجي

. الدار البيضاء: النجاح قضايا المنهج في العلوم اإلنسانية المعاصرة. 2008أبوالعز، عبد الفتاح.  -

 الجديدة. 

 . الرباط: دار أبي رقراق.المدرسة والتجاذبات القيمية. 2016أحدو، محمد.  -
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. الرباط: الزمن. سال: بالمغربتوجهات السياسة الحضرية الكولونيالية . 2016أحدو، محمد.  -

 مطبعة بني ازناسن.

. الرباط: مجلة علوم العلم والثقافة والتربية: رهانات استراتيجية للتنمية. 2005أحرشاو، الغالي.  -

 التربية.

الجذور االجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا: الفرد والمجموعة والبناء . 2009األحمر، المولدي.  -

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.سياسيةالزعامي للظاهرة ال

 .Fie art rit. منوبة: في الثورة من منظور علم االجتماع السياسي. 2011األحمر، المولدي.  -

. مكناس: دار سوسيولوجيا التمايز: ظاهرة الهدر الدراسي بالمغرب. 2008إدريس، عبد النور.  -

 دفاتر االختالف.

الجندري: التمثالت السوسيولوجية للجسد األنثوي في القصة  النقد. 2013إدريس، عبد النور.  -

 . مكناس: منشورات مجلة دفاتر االختالف.النسائية

الثقافة اإللكترونية: مدارات الرقمية: من العلوم اإلنسانية إلى األدبية . 2014إدريس، عبد النور.  -

 . عمان: فضاءات للنشر والتوزيع.اإللكترونية

. سوسيولوجيا التمايز: ظاهرة الهدر المدرسي بالمغرب: بحث تربوي. 2016إدريس، عبد النور.  -

 مكناس: دفاتر االختالف. مكناس: مطبعة سجلماسة.

. الدار البيضاء: مطبعة تقنيات البحث في العلوم اإلنسانية. 2007اإلدريسي آزمي، عز العرب.  -

 النجاح الجديدة.

. تيزي وزو: دار األمل للطباعة والنشر جزائريات صنعن التاريخ. 2015أرزقي فراد، محمد.  -

 والتوزيع.

 . وجدة: عين برانت.السياسة وبصماتها المتعددة: مقاالت سياسية. 2013أرغم، محمد.  -

. ترجمة وتقديم محمود عزب. األنسنة واإلسالم: مدخل تاريخي نقدي. 2010أركون، محمد.  -

 بيروت: دار الطليعة.

. الرباط: مطبعة المعارف غي: السخرية في الثقافة األمازيغيةالضحك األمازي. 2014أزروال، فؤاد.  -

 الجسور ش م م.

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.البغاء أو الجسد المستباح. 2001أزرويل، فاطمة الزهراء.  -

 . الدار البيضاء: دار النشر المغربية.الثقافة والسلوك اإلجرامي. 2003األزهر، محمد.  -

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.ميشيل فوك وقضايا السجون. 2015ازويتة، محمد.  -

. الدار واقع السجون المغربية وأهدافها اإلصالحية: بحث ميداني دراسي. 2006أزيزبي، محمد.  -

 البيضاء: أفريقيا الشرق.

 .Bj rit. أكادير: الهوامش المنسية: كتابات تسائل المسكوت عنه. 2014اسكال، كريم.  -

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.استباق الجريمة وتوقع الخطر. 2015إسماعيلي، حمودة.  -

. األنا واآلخر: نقد الفكر االجتماعي: اآلخر.. األمل الذي قد يصبح مأساة. 2015إسماعيلي، حمودة.  -

 الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.

. دمشق: دار التشريعي وحدود المقدسالصحافة المغربية: بين النص . 2009اصبير، أسماء.  -

 التكوين.

النخبة االقتصادية المغربية: دراسة حول الجيل الجديد من . 2011أفاية، محمد نور الدين.  -

  . الرباط: منشورات جمعية البحث في التواصل ما بين الثقافات. المقاولين
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الرباط: مركز طارق بن زياد . السلوك االجتماعي والسياسي للنخبة المحلية. 2002أقفلي، حماني.  -

 للدراسات واألبحاث.

 . الدار البيضاء: عالم التربية.الثقافة والتنمية البشرية: فكرة التنمية الثقافية. 2006أقفلي، حماني.  -

. الجزء األول. الرباط: من ليكسوس إلى فاس المدينة المغربية عبر التاريخ. 2015أكدال، سعيد.  -

 مطبعة المعارف الجديدة.دار نشر المعرفة. الرباط: 

 . القنيطرة: المطبعة السريعة.عشرة مزاعم ضد األمازيغ. 2007أكرد، المصطفى.  -

 . الرباط: منشورات الزمن.الهجرة إلى الموت: إسبانيا وأحداث إليخيدو. 2001أكمير، عبد الواحد.  -

، زنوج، في المسألة األمازيغية: أصول المغاربة: أمازيغ، عرب. 2003أكنينح، العربي.  -

 فاس: مطبعة أنفو برانت.… وآخرون

السلطان المحلي بين القبيلة والحزب: دراسة سوسيولوجية للسلوك . 2013أمزيان، لحسن.  -

 . الرباط: دار األمان.السياسي لدى النخبة المحلية المغربية

 .Bj rit Agadir. أكادير: مقاالت في األمازيغية. 2014أمقران، لحسن.  -

 . تونس: د.ن.اإلسالم النقدي: المثقف النقدي والمسألة الدينية. 2015أمين، الطاهر.  -

المشهد الجمعياتي البيئي التونسي: الراهن والرهانات.جمعياتنا البيئية: . 2010األمين، سليمان.  -

 . تونس: المطبعة العصرية.الحال والمآل. شهادات رواد، تجارب جمعوية، ودروس للمستقبل

. ترجمة مصطفى حسني. الدار لبحث التدخلي: علوم، تنمية، ديمقراطيةا. 2013األندلسي، خالد.  -

 البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.

. : مقاربة معمارية ثقافية1960-1912الدار البيضاء: الهوية والمعمار، . 2016األندلسي، رشيد.  -

 طنجة: منشورات سليكي إخوان.

. الرباط: كلية اآلداب على النسيج االجتماعيالتعدد اللغوي: انعكاساته . 2002األوراغي، محمد.  -

 والعلوم اإلنسانية.

 . الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.الطفل والعالقات األسرية. 2002أوزي، أحمد.  -

. الرباط: المعهد الملكي للثقافة دراسات في الفكر الميثي األمازيغي. 2007أوسوس، محمد.  -

 األمازيغية.

. الدار البيضاء: منشورات األسرة المغربية: البنية والتفاعل. 2002لواحد. أوالد الفقيهي، عبد ا -

 الشعلة.

. الرباط: مركز طارق بن زياد إملشيل: جدلية االنغالق واالنفتاح. 2001آيت الفقيه، لحسن.  -

 للدراسات واألبحاث.

. بير الشرقيالمرأة المقيدة: دراسة في المرأة واألسرة باألطلس الك. 2002آيت الفقيه، لحسن.  -

 الرباط: شركة أوداد لالتصال.

. الرباط: المعهد مالمح التحوالت السوسيومجالية بحوض أسيف أمكون. 2016آيت حمزة، محمد.  -

 الملكي للثقافة األمازيغية. الرباط: مطبعة المعارف الجديدة.

الرباط: . واحات طاطا: سحر المجال وغنى التراث. 2014أيت عدي، مبارك. وأسمهري المحفوظ.  -

 وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية ألقاليم الجنوب.

. تطوان: مغرب بال فقر: اإلنسان هو المشكلة واإلنسان هو الحل. 2016إيد الحاج، عبد الوهاب.  -

 مطبعة الخليج العربي.

. نقل النص السوسيولوجيا السياسية للمغرب العميق: في سيرة بول باسكون. 2005باسكون، بول.  -

 فرنسية مصطفى المسناوي ومصطفى كمال. الرباط: دفاتر سياسية.عن ال



 بيبليوغرافيا
 الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعيةالتقرير 

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

 
 

 
36 

 

 . وجدة: بنشرة.األمازيغية في دراسات دينية وتاريخية وأدبية. 2011باكو، أحمد.  -

قراءة سوسيولوجية في بعض المخاطر المهددة لتجربة االنتقال . 2014بالحاج، عبد الرحيم.  -

 للكتاب المختص.. تونس: مجمع األطرش الديمقراطي في تونس

. التحوالت النحلية في االجتماع المحلي التونسي الحديث: حالة محلة طبلبة. 2009بالكحلة، عادل.  -

 مقاربات مقارنة.-تونس: وحدة بحث تنمية محلية

-1860الوعي بالمسألة االقتصادية في فكر النخبة التونسية، . 2011بالهادي، عبد المجيد.  -

 امعي.. تونس: مركز النشر الج1956

. منوبة: 2011-1987النخبة التونسية من واقع االستبداد إلى الثورة، . 2015باني، منصف.  -

 المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر.

 . الرباط.جذور اإلرهاب في الجزائر. 2010باهي، محمد أحمد.  -

مطبعة  باط:. الرباط: دار التوحيدي. الرسوسيولوجيا تشغيل األطفال بالمغرب. 2015برج، فوزية.  -

Imuls. 

 . القاهرة: المكتبة العصرية للنشر.إجرام المرأة في المجتمع: العوامل واآلثار. 2009بركو، مزوز.  -

. القاهرة: دار جوانا للنشر أطفال الشوارع: القيم وأساليب التربية الوالدية. 2014بركو، مزوز.  -

 والتوزيع.

. الرباط: بين تحديات الحراك ورهانات االستقراراإلعالم الفضائي العربي: . 2016برودي، فاطمة.  -

 دار أبي رقراق.

. الجزائر: الصراع حول قيادة اإلسالم في فرنسا في ظل التطورات الجديدة. 2005بزيان، سعدي.  -

 دار هومه.

 . تونس: دار سحر.مرض الهوية. 2015بسباس، سمير.  -

 ق: دار الفكر.. دمشصورة اإلسالم في اإلعالم الغربي. 2004بشاري، محمد.  -

. تونس: منشورات الهوية واألصالة في الموسيقى العربية: إشكاليات وقراءات. 2012بشة، سمير.  -

 كارم الشريف.

 . القنيطرة: المطبعة السريعة.السياسة الفالحية والتنمية القروية بالمغرب. 2014بطبوطي، عبدهللا.  -

 . الجزائر: دار الحكمة.اب والهويةاإلعالم الديني في الجزائر: الخط. 2010بغداد، محمد.  -

 . تطوان: مطبعة الخليج العربي.التحول االجتماعي وإشكالية السلطة. 2005بكاري، محمد.  -

. 1952-1936الواقع السياسي بتونس من خالل الجمعيات الثقافية، . 2010البكوش، سمير.  -

 تونس: دار سحر للنشر. منوبة: مركز النشر الجامعي.

 . بيروت: دار الفارابي.الغرب في فكر هشام شرابي. 2004بلحاج، الزهرة.  -

. التفسير االجتماعي لسببية السلوك: مدخل إلى المعرفة االجتماعية. 2010بلحاج، عبد الكريم.  -

 الرباط: دار أبي رقراق.

 . الرباط: دار التوحيدي.المثقف والسلطة. 2013بلخيري، أحمد.  -

والتثاقف في زمن العولمة: صراع الحضارات والثقافات  أطروحات الصراع. 2011بلعزمية، عالل.  -

 . الدار البيضاء: منشورات عالم التربية.والقيم

. ديداكتيك التعدد اللغوي: مقاربات سيكوسوسيولسانية. 2016بلعزمية، عالل، وفاطمة الخلوفي.  -

 الدار البيضاء: منشورات عالم التربية. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.

 . الجزائر: دار هومة.في األمن اللغوي. 2010عيد، صالح. بل -

 . الرباط: دار نشر المعرفة.العلوم اإلجتماعية ومشكلة القيم: تأصيل الصلة. 2007بلفقيه، محمد.  -
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. الدار البيضاء: نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفين. 2000بلقزيز، عبد اإلله.  -

 المركز الثقافي العربي.

. في الديمقراطية والمجتمع المدني: مراثي الواقع، مدائح األسطورة. 2001بلقزيز، عبد اإلله.  -

 الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.

 . الالذقية: دار الحوار.العولمة والممانعة: دراسات في المسألة الثقافية. 2002بلقزيز، عبد اإلله.  -

جدليات التوحيد واالنقسام في االجتماع العربي الدولة والمجتمع: . 2008بلقزيز، عبد اإلله.  -

 . بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر.المعاصر

إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب العربي: المغرب . 2014بلكا، إلياس، ومحمد حراز.  -

 . أبوظبي: مركز اإلمارات والبحوث االستراتيجية.نموذجا

 . الجزائر: د.ن.2009-1999عصرنة الجزائر: حصيلة وآفاق،  .2004بن أشنهو، عبد اللطيف.  -

. الدار البيضاء: أنظمة الحماية االجتماعية بالمغرب: التحديات واآلفاق. 2013بن بيه، رشيد.  -

 أفريقيا الشرق.

 . تلمسان: النشر الجديد الجامعي.التخطيط اإلعالمي ومجتمع المعرفة. 2016بن تامي، رضا.  -

. صفاقس: مركز سرسينا للبحوث حول ابن خلدون والصناعات والمهن .2006بن حمودة، محمد.  -

 الجزر المتوسطية.

( بين التصور اإليديولوجي 89-62النخبة الحاكمة في الجزائر ). 2007بن خرف هللا، الطاهر.  -

 . الجزائر: دار هومه.والممارسة السياسية

 . تونس: دار سحر للنشر.ة التونسيةالموسوعة الجلية لألمثال الشعبي. 2013بن رمضان، ياسين.  -

 . قرطاج: دار سحر للنشر.األسرة وحمايتها من التفكك. 2011بن ريانة، رمضان.  -

 . الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.قصص وأمثال من المغرب. 2012بن عبد هللا، الحسين.  -

. تطوان: اث الثقافيتطوان وسياسة التنمية االقتصادية وتدبير التر. 2009بن عبود، امحمد.  -

 منشورات جمعية تطاون أسمير.

. ترجمة مراد أب وبكر. العيش في الجنة: من الواحة إلى مدينة الصفيح. 2014بن عيشة، إبراهيم.  -

 الجزائر: دار الحكمة.

. بيروت: . عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في عصر العولمة2012بن غنيسة، نصر الدين.  -

 ر العاصمة: منشورات االختالف. الرباط: دار األمان.منشورات ضفاف. الجزائ

. الجزائر: دار الكتاب ثقافية-األمثال الشعبية الجزائرية: دراسة سوسيو. 2014بن فرحات، فتيحة.  -

 للطباعة والنشر والتوزيع.

. قسنطينة: مخبر علم مبادئ في منهجية العلوم االجتماعية واإلنسانية. 2012بن نوار، صالح.  -

 االتصال للبحث والترجمة.اجتماع 

. 1956-1880. النخبة العصرية التونسية: طلبة الجامعات الفرنسية، 2006بن يوسف، عادل.  -

 سوسة: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، دار الميزان.

. تونس: دار سنابل صراع العقل والفكر والهوية في المجتمعات العربية. 2012بن يونس، منير.  -

 للنشر.

. الرباط: الجمعية الشباب والحجاب في المغرب: دراسة سوسيولوجية. 2007دريس. بنسعيد، إ -

 الديمقراطية لنساء المغرب.

. المرأة والسياسة: دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبية. 2007بنعدادة، أسماء.  -

 الرباط: المعهد الجامعي للبحث العلمي.
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. الدار البيضاء: شهارية: اإلشهار والتمثالت الثقافيةسميائيات الصورة اإل. 2006بنكراد، سعيد.  -

 أفريقيا الشرق.

. الرباط: مركز أكل وللبحث والتوثيق. الرباط: سوس أعالم وثقافة وتربية. 2014بنيدير، جامع.  -

 مطبعة األمنية.

بة . تطوان: مكتالبطالة الفكرية في مجتمعنا: األسباب واالنعكاسات. 2002بنيعيش، محمد بن محمد.  -

 سلمى الثقافية.

 . وهران: دار الغرب.االستشراق والعولمة الثقافية. 2002بهادي، منير.  -

 . الرباط: دار األمان.تحديات المدينة في المغرب: سال نموذجا. 2012بهضوض، محمد.  -

 . قسنطينة: دار بهاء الدين.نظريات حوار وصدام الحضارات. 2010بوالروايح، محمد.  -

 . الرباط: دار أبي رقراق.دراسات صحراوية: المجتمع والسلطة والدين. 2008بوبريك، رحال.  -

 . الجزائر: دار المعرفة.اإلدمان. 2005بوجلخة، عبد اللطيف.  -

الدار البيضاء:  السياسة، السوق، الديمقراطية: تسليع اإلنسان أم تحريره؟. 2014بوجنال، محمد.  -

 أفريقيا الشرق.

. وجدة: مطابع الثقافة والسياسة: قراءة في المسار الفكري للفعل الثقافي. 2012. بوجيدة، فريد -

 األنوار المغاربية.

الجسد بين النسق القيمي وسلطة الصورة اإلعالمية: قراءة في الخطاب . 2013بوحبة، حسن.  -

 . بيروت: دار الكتب العلمية.اإلعالمي العربي

ظيمي مفتوح: مقدمة في سوسيولوجيا التنظيمات إقتراح نموذج تن. 2000بوخريسة، بوبكر.  -

 . عنابة: جامعة باجي مختار.الصناعية

. الرباط: دار األمان. مذاهب الفكر األساسية في العلوم اإلنسانية. 2013بوخريسة، بوبكر.  -

 الجزائر: منشورات االختالف. بيروت: منشورات ضفاف.

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.الجمعياتمدخل إلى سوسيولوجيا . 2013بوخريص، فوزي.  -

في سوسيولوجيا العمل الجمعوي بالمغرب: من التطوع إلى العمل . 2015بوخريص، فوزي.  -

 . الرباط: مطبعة كوثر برانت.المأجور

 . الجزائر: دار قرطبة.منهج التغيير االجتماعي في الفكر اإلسالمي. 2005بودربالة، علي.  -

في تحليل الخطاب االجتماعي والسياسي: قضايا ونماذج من الواقع . 2014بودرع، عبد الرحمن.  -

 . تطوان: الخليج العربي.المعاصر

. أكادير: كلية اآلداب األرياف المغربية في ظل التحوالت الكبرى للمجتمع. 2002بورقية، رحمة.  -

 والعلوم اإلنسانية.

 لية اآلداب والعلوم اإلنسانية.. المحمدية: كنحو سوسيولوجيا الجامعة. 2003بورقية، رحمة.  -

. المحمدية: كلية اآلداب مواقف: قضايا المجتمع المغربي في محك التحول. 2004بورقية، رحمة.  -

 والعلوم اإلنسانية.

. الجزائر: العولمة والنظم الحارسة: التضليل اإلعالمي وثقافة الميديا. 2004بوزفور، منصف.  -

 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.

التواصل بين بالد البيظان والمشرق العربي خالل القرنين التاسع عشر . 2014زنكاض، محمد. بو -

 . الرباط: مركز الدراسات الصحراوية. الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشر.والعشرين

 .  الرباط: منشورات الثقافة الجنوبية.الفنون الغنائية بواحات وادي درعة. 2012البوزيدي، محمد.  -
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. الرباط: دفاتر المثقف المغربي بين رهان المعرفة ورهانات السلطة. 2014وسريف، صالح. ب -

 وجهة نظر.

اللباس التقليدي في المغرب: الجذور واإلنتاج واألصناف . 2014بوسالم، محمد بن البشير.  -

 . الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشر.والتطور

 . باريس: الرمتان.تونسي: الثورة الدائمةالشباب ال. 2012بوسليمي، عبد الجواد.  -

 ARIM Exress. سال: مطبعة الطوارق: المجال، السلطة، المقاومة. 2016بوشطارت، عبدهللا.  -

Mediacom. 

. أرياف سوس ماسة: التحوالت الحديثة والديناميات السوسيومجالية. 2007بوشلخة، محمد.  -

 .أكادير: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

. فاس: نظرات في مستقبل الهوية اإلسالمية في ظل منظومة العولمة. 2013البوشيخي، الشاهد.  -

 مطبعة آنفو برانت.

المشروع التنموي العربي: من أجل منوال تنموي ذاتي في البلدان . 2015بوصرصار، المنصف.  -

 . القيروان: ميارة للنشر والتوزيع.العربية

. بيروت: مركز دراسات سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي. 2002بوطالب، محمد نجيب.  -

 الوحدة العربية.

الظواهر القبلية والجهوية في المجتمع العربي المعاصر: دراسة . 2012بوطالب، محمد نجيب.  -

 . الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.مقارنة للثورتين التونسية والليبية

الصمار: تطور القرية بالجنوب التونسي: دراسة اجتماعية . 2015بوطالب، محمد نجيب.  -

 . تونس: دار سحر.انتروبولوجية لجفارة تطاوين

. صفاقس: ثورة النخبة اإلصالحية التونسية: واقعها، أفكارها، راهنيته. 2014بوعجيلة، فتحي.  -

 مكتبة عالء الدين.

 . الجزائر: دار الهدى.ئرية وحركة اإلصالح النسوية العربيةالمرأة الجزا. 2001بوعزيز، يحيى.  -

 . تونس: الدار العربية للكتاب.التعبيرات االحتجاجية والمجال االجتماعي. 2009بوعزيزي، محسن.  -

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.السيميولوجيا االجتماعية. 2010بوعزيزي، محسن.  -

دمشق:  . تونس: منشورات زخارف.اإلرهاب: محاولة في الفهمالثقافة و. 2015بوعزيزي، محسن.  -

 دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع.

 . الرباط: مطبعة طوب بريس.مقاربات في المسألة اللغوية بالمغرب. 2015بوعلي، فؤاد.  -

. التلفزيون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائر: دراسة ميدانية. 2005بوعلي، نصير.  -

 : دار الهدى.الجزائر

. بيروت: مركز دراسات الشباب ومشكالته االجتماعية في المدن الحضرية. 2007بوعناقة، علي.  -

 الوحدة العربية.

. علم االجتماع التربوي: مدخل ودراسة قضايا المفاهيم. 2001لقاسم سالطنة. ببوعناقة، علي، و -

 بسكرة: جامعة محمد خيضر.

 . وهران: دار الغرب.. تحوالت ثقافية2005بوفلجة، غيات.  -

الحضرية لمجتمعات العالم الثالث في ضوء -النماذج الريفية. 2000بوقصاص، عبد الحميد.  -

 . عنابة: مختبر التنمية والتحوالت الكبرى في المجتمع الجزائر.الحضري-المتصل الريفي

إلدارة المحلية . الرباط: المجلة المغربية لتطور الحركة النقابية بالمغرب. 2001بوقنطار، يحيى.  -

 والتنمية.
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المسرح والجمهور: دراسة في سوسيولوجية المسرح الجزائري . 2002بوكروح، مخلوف.  -

 . الجزائر: مطابع حسناوي.ومصادره

. الرباط: مركز طارق بن األمازيغية والسياسة اللغوية والثقافية بالمغرب. 2003بوكوس، أحمد.  -

 زياد للدراسات واألبحاث.

 . المحمدية: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.دينامية الوضع اللغوي بالمغرب. 2007بوكوس، أحمد.  -

 . وهران: دار الغرب.محاضرات في علم اجتماع التربية. 2005بولحبال نوار، مربوحة.  -

 . الدار البيضاء: أفريقياراهن األمازيغية في ضوء المتغيرات الجديدة. 2014بولعوالي، التجاني.  -

 الشرق.

التصورات االجتماعية ومعاناة . 2005قيرة، وعبد الحميد دليمي. إسماعيل بومدين، سليمان، و -

 . الجزائر: دار الهدى.الفئات الدنيا

النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت: من ماكس هوكهايمر إلى أكسل . 2010بومنير، كمال.  -

 . بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون.هونيث

 . طنجة: منشورات ومضة.في حضرة البهاء: بورتريهات بحر األنوثة. 2014حسن.  بيريش، -

. بيروت: جمهور صحافة اإلثارة في الجزائر: السمات العامة وعادات القراءة. 2011تاحي، وحيد.  -

 منتدى المعارف.

 سانية.. المحمدية: كلية اآلداب والعلوم اإلنثقافتنا والعولمة. 2001التازي سعود، عبد الوهاب.  -

أريانة: الدار  .. ترجمة نور الدين السافي، وزهير المدنينيالهوية ورهاناتها. 2010التريكي، فتحي.  -

 المتوسطية للنشر.

. تونس: دار نقوش الصحافة واإليديولوجيا التنموية تحت النظام التسلطي. 2013التليلي، جالل.  -

 عربية.

جاورة: حول الحياة الجماعوية من بداية القرن قفصة والقرى الواحية الم. 2009التليلي، مصطفى.  -

 . قفصة: جمعية صيانة مدينة قفصة.1881إلى  18

 . الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.تقنيات التواصل والتعبير. 2007تمحري، عبد الرحيم.  -

العثماني التبادل المعرفي والتفاعل السياسي بين إستانبول والمغرب . 2012التميمي، عبد الجليل.  -

 . تونس: مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات.1892-1764وأوروبا، 

 . الجزائر: دار األمة.وسائل التغيير االجتماعي ومؤشراته في الجزائر. 2013التيجاني، ثريا.  -

دروس في منهجية البحث في العلوم االجتماعية والبيداغوجية / نظرية . 2015التيجاني، ثريا.  -

 . عين مليلة: دار الهدى.نماذج ميدانية في تطبيق المنهجيةالتربية: 

 . باتنة: دار الشهاب.مواطنة... من دون استئذان. 2006جابي، عبد الناصر.  -

الجزائر: الدولة والنخب: دراسات في النخب، األحزاب السياسية . 2008جابي، عبد الناصر.  -

 . الجزائر: منشورات الشهاب.والحركات االجتماعية

 . الدار البيضاء: دار الثقافة.الثقافة والتنمية: السؤال المحرج. 2009حظ، مسعود الصغير. الجا -

. مراكش: إرهاصات االنفصال عن الذات القديمة في الثقافة المغربية الحديثة. 2013جاري، محمد.  -

 المطبعة والوراقة الوطنية.

. تونس: المعهد العالي 1956-1881العائلة والحياة العائلية بجهة تطاوين، . 2015جراد، فاطمة.  -

 لتاريخ تونس المعاصر.

 . الرباط: النادي الجراري.ثقافة اإلصالح وإصالح الثقافة. 2011الجراري، عباس.  -

 . الرباط: النادي الجراري.الهوية الوطنية والجهوية. 2013الجراري، عباس.  -
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بكة التصفوية في صراع مهال فوكوياما: نظرية الش، مهال هنتنغتون. 2004جربوعة، محمد.  -

 . دمشق: المركز العالمي لالستشارات اإلستراتيجية.الثقافات والمادة

أسئلة نشأة السردية العربية الحديثة بين سوسيولوجيا األدب وخطاب ما . 2016الجرطي، أحمد.  -

 . عمان: فضاءات للنشر والتوزيع.بعد الكولونيالية

 . الرباط: مطبعة الرباط نت.ألول من األلفية الثالثةالرباط خالل العقد ا. 2012جزوليت، خليل.  -

موقف الرعية من السلطة السياسية في المغرب واألندلس في عهد . 2014جسوس، عز الدين.  -

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.المرابطين: دراسة في علم االجتماع السياسي

دية: كلية اآلداب والعلوم . المحمالشباب وتحوالت المجتمع المغربي. 2000جسوس، محمد.  -

 اإلنسانية.

 . الرباط: وزارة الثقافة.رهانات الفكر السوسيولوجي بالمغرب. 2003جسوس، محمد.  -

 . الدار البيضاء: األحداث المغربية.طروحات حول المسألة االجتماعية. 2003جسوس، محمد.  -

 البيضاء: األحداث المغربية.. الدار طروحات حول الثقافة واللغة والتعليم. 2004جسوس، محمد.  -

. سوسة: دار المعارف خواطر من وحي الثورة حول قضايا ساخنة. 2012جغام، حسن أحمد.  -

 للطباعة والنشر.

 . أكادير: مطبعة شروق.سوسيولوجية التربية. 2012جغايمي، جامع.  -

 ة.. مراكش: المطبعة والوراقة الوطنيالتراث المغربي وسؤال الهوية. 2002جالب، حسن.  -

. منوبة: كلية اآلداب والعلوم الديناميات المحلية جنوب شرقي الوطن القبلي. 2004جاللية، حبيب.  -

 اإلنسانية.

اإلسالم والحداثة السياسية: بناء العلمانية والديمقراطية وحقوق . 2010الجليدي، مصدق.  -

 . بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات.اإلنسان

. تونس: دار الرقمية في مجتمع المعرفة والمعلومات: تونس نموذجاالثقافة . 2005جنات، لمياء.  -

 اإلتحاف.

جنجار، محمد الصغير، وربيعة الناصري، ومحمد موقيت. تحت إشراف فضاء الجمعيات، حقوق  -

. الرباط: التنمية الديمقراطية والفعل الجمعوي بالمغرب: عناصر تحليل ومحاور التدخل. 2004وديمقراطية. 

 ات.فضاء الجمعي

. الرباط: الجمعية العنف الزوجي في المغرب: دراسة سوسيولوجية. 2003جوهير، لطيفة.  -

 المغربية لمناهضة العنف ضد النساء.

. عمان: حوار الحضارات ومؤهالت اإلسالم في التأسيس للتواصل اإلنساني. 2003جيدل، عمار.  -

 دار الحامد.

. الجزائر اجتماعية للجماعات غير الرسميةالجماعات: دراسة نفسية . 2008الجيالني، حسان.  -

 العاصمة: دار هومة.

المرأة ومظاهر تغير النظام األبوي داخل األسرة الجزائرية: دراسة ميدانية . 2013الحاج، بلقاسم.  -

 . الجزائر: دار أسامة.وصفية تحليلية ألهم مظاهر التغير اإلجتماعي في المجتمع الجزائري

م: المنطلق،  1937-1837ة الثقافية الفرنسية في الجزائر، السياس. 2013حاجي، فريد.  -

 . الجزائر: دار الخلدونية.السيرورة، المآل

 .د. م.: د. ن .مآوي الشباب فضاءات للتسامح وحقوق اإلنسان. 2005حارص، عبدهللا.  -

 . دمشق: دار النايا.المجتمع واألزمات الديموغرافية في تاريخ المغرب. 2013حالي، محمد.  -

 . الجزائر: جسور.مدخل إلى علم االجتماع. 2008حامد، خالد.  -
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 . الجزائر: جسور.منهجية البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية. 2008حامد، خالد.  -

 . بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات.محاوالت في تحليل الخطاب. 2009الحباشة، صابر.  -

ة: التغيير والتجديد في التربية والثقافة في الثورة االجتماعي. 2010حبيبي، المحجوب.  -

 ...المحمدية: المتقي برينتر.أوال

 . طنجة: منشورات ومضة.زلزال الحسيمة والمجتمع المدني. 2012الحجاجي، فاروق.  -

خروج السمايم نقايم وخروج الليالي نعايم: األمثال الشعبية . 2015الحجاجي، محمد غازي.  -

 . الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشر.حسب مواسم السنة الفالحية بمنطقة الدار البيضاء والشاوية

 . اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية.امرأتنا في الشريعة والمجتمع. 2011الحداد، الطاهر.  -

 . دمشق: دار النايا.السلطة والعنف في الغرب اإلسالمي. 2011الحداد، حميد.  -

. تونس: األطلسية نا واآلخر: المغرب العربي نموذجاصراع الهوية بين األ. 2000الحداد، سالم.  -

 للنشر.

. ترجمة محمد بن الشيخ. التنشئة االجتماعية بالوسط الحضري بالمغرب. 2006حدية، المصطفى.  -

 الرباط: مطبعة الرباط نت.

. م 19و 18الحياة الفكرية والروحية بالمجال البيظاني خالل القرنين . 2014حديدي، الحسين.  -

 مركز الدراسات الصحراوية. الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشر. الرباط:

مقدمات في نقد الثقافة الشعبية: الرأسمال الالمادي بين التنميط . 2016الحراق، محمد شداد.  -

 . طنجة: منشورات رونق. طنجة: مطبعة سليكي أخوين.الفلكلوري واالستثمار التنموي: دراسة

االستبداد والفساد واإلرهاب: مساهمة في االقتصاد السياسي  ثالوث. 2016حركات، محمد.  -

 . الرباط: مطبعة المعارف الجديدة.للفساد

 . أكادير: مطبعة قرطبة.التنشئة السياسية في المغرب. 2015حسان، كريمة.  -

المثقفون الجزائريون بين األسطورة والتحول العسير من سنوات الجمر إلى . 2013حسين، نوارة.  -

 . ترجمة فتحي سعيدي. الجزائر: موفم للنشر.للهب: من بداية القرن العشرين لغاية االستقاللسنوات ا

. الدار اجتماعية-التسول في المغرب من اآلباء إلى األبناء: مقاربة نفسية. 2006الحقاوي، بسيمة.  -

 البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.

ي والسياسي واالقتصادي: لفكري واالجتماعالهجرة إلى الغرب وأثرها ا. 2013حليم، عبد العزيز.  -

 . السمارة: مؤسسة الشيخ مربيه ربه إلحياء التراث والتنمية.نموذجاإيطاليا 

 . خريبكة: مطبعة أب وآية.مجاورزة الثقافة العامية. 2013حليمي، عز الدين.  -

 تونس:  د. ن.. ينابيع المرح: مقاربة اجتماعية نفسية للقطارية. 2000حمادي، مبروك منصور.  -

اإلعالم التونسي... أفق جديد: بورقيبة والفايسبوك، المدونون، النقاب . 2012الحمامي، الصادق.  -

 . تونس: دار آفاق.في اإلعالم

 . القنيطرة: المطبعة السريعة.تقنيات البحث السوسيولوجي. 2006حمداش، عمار.  -

. بيان من أجل البوادي المغربية حول تجارب التحديث القروي بالمغرب مع. 2015حمداش، عمار.  -

 .Regardubالقنيطرة: مطبعة 

 . الرباط: دار القلم.الجريمة في المجتمع المغربي: دراسة سوسيولوجية. 2013حمداوي، إبراهيم.  -

. الرباط: اإلسالم بين الحداثة وما بعد الحداثة: مواقف ومواقف مضادة. 2014حمداوي، جميل.  -

 مطبعة المعارف الجديدة.

 . تطوان: مطبعة الخليج العربي.سوسيولوجيا الثقافة. 2016اوي، جميل. حمد -

 . تطوان: مطبعة الخليج العربي.ميادين علم االجتماع. 2016حمداوي، جميل.  -
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 . تونس: المغاربية.سوسيولوجيا الموظف العمومي: بحث ميداني. 2009حمدي، محمد زهير.  -

أي وجه لمدننا المعاصرة؟: . 2014ق. الحموتي، محمد، وحاجي البكاي، وعبد الحق الصد -

 . وجدة: مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية.اإلكراهات

. دبي: مركزية الثقافة الغربية عند المستشرقين: عرض وتحليل. 2014حميداتو، مصطفى محمد.  -

 مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

 . الرباط: مطبعة طوب بريس.رين ومسيرتينالمرأة المغربية بين مسا. 2001الحيا، مصطفى.  -

 . تونس: الكريديف.صورة المرأة في الصحافة التونسية المكتوبة. 2002الحيزاوي، عبد الكريم.  -

. الرباط: الشفهي والبصري في الموروث األدبي والجمالي الحساني. 2010الحيسن، إبراهيم.  -

 منشورات وزارة الثقافة.

. الرباط: منشورات الزمن. مجتمع البيضان: النسق الثقافي ونمط العيش. 2015الحيسن، إبراهيم.  -

 سال: مطبعة بني يزناسن.

 . الدار البيضاء: دار الملتقى.النخبة المغربية وإشكالية التحديث. 2001حيمر، عبد السالم.  -

اإلصالح، الموت والحقيقة: دراسات سوسيولوجية لبعض قضايا . 2003حيمر، عبد السالم.  -

 . مكناس: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.ب المعاصرالمغر

 . الرباط: منشورات الزمن.المغرب: اإلسالم والحداثة. 2005حيمر، عبد السالم.  -

في سوسيولوجيا الخطاب: من سوسيولوجيا التمثالت إلى سوسيولوجيا . 2008حيمر، عبد السالم.  -

 . بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر.الفعل

في سوسيولوجيا الثقافة والمثقفين: من سوسيولوجيا التمثالت إلى . 2009عبد السالم.  حيمر، -

. بيروت: الشبكة العربية لألبحاث سوسيولوجيا الفعل االجتماعي ومن منطق العقل إلى منطق الجسد أو التطبع

 والنشر.

. ي بالد الشاماإلشعاع المغربي في المشرق: دور الجالية الجزائرية ف. 2016الخالدي، سهيل.  -

 الجزائر: دار األمة.

 . الدار البيضاء: مطبعة إباج.بناء األسرة بين القيم والتحديات المعاصرة. 2001خروبات، محمد.  -

. الرباط: الجمعية النسيج الجمعوي المغربي وقضايا الهجرة في المغرب. 2009الخشاني، محمد.  -

 المغربية للدراسات واألبحاث حول الهجرة.

المغاربة ومهاجر وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أية . 2009محمد، وحرية العلمي. الخشاني،  -

 الرباط: الجمعية المغربية للدراسات واألبحاث حول الهجرة. عالقة؟

. الجزائر: التفكير االجتماعي الخلدوني وأثره في علم االجتماع الحديث. 2003خضير، إدريس.  -

 موفم للنشر والتوزيع.

سوسيولوجيا التقليد والحداثة بالمجتمع المغربي: دراسة تحليلية . 2001لدين. الخطابي، عز ا -

 . الرباط: عالم التربية.لدينامية العالقة االجتماعية

. بيروت: أسئلة الحداثة ورهاناتها في المجتمع والسياسة والتربية .2009الخطابي، عز الدين.  -

  الدار العربية للعلوم ناشرون. الجزائر: االختالف.

دينامية العالقة بين التقليد والحداثة: تطور الحياة االجتماعية بمدينة . 2015الخطابي، عز الدين.  -

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.عتيقة

 . ترجمة محمد بنيس . الرباط: منشورات عكاظ.اإلسم العربي الجريح. 2000الخطيبي، عبد الكبير.  -

 . الجزء األول. الرباط: طوب بريس.المحلية: بجعد كسياقاستنبات النخب . 2016خمريش، محمد.  -
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 1965. االنتفاضات الحضرية بالمغرب: دراسة ميدانية لحركتي مارس 2005خمليش، عزيز.  -

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.1981ويونيو 

 . وهران: دار الغرب.مبادئ التنشئة االجتماعية. 2005خواجة، عبد العزيز.  -

. الجزائر: دار نزهة محاضرات جامعية في علم االجتماع المعاصر. 2007خواجة، عبد العزيز.  -

 األلباب.

 . تونس: د.ن.اللعب واللعب عند العرب: دراسة في الترفيه الهادف. 2004خوالدية، الضاوي.  -

بيضاء: . الدار البيضاء: منشورات عيني بنايي. الدار الالنساء عند العرب. 2008الخياط، غيثة.  -

 مطبعة دالتون.

 . تونس: دار سحر.تسريب الرمل: الخطاب السلفي في الفضائيات العربية. 2006الخياطي، خميس.  -

مقاربة ثقافية للمجتمع الجزائري: دراسة لبعض المالمح السوسيونفسية . 2009داود، معمر.  -

 . الجزائر: منشورات طليطلة.واقتصادية

 . الجزائر: دار طليطلة.الجتماعمدخل إلى علم ا. 2010داود، معمر.  -

 . الجزائر: دار الخلدونية.مدخل إلى التحليل السوسيولوجي. 2011دبلة، عبد العالي.  -

. الرباط: الترحال واالستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب. 2006دحمان، محمد.  -

 مطبعة كوثر.

 . منوبة: مركز النشر الجامعي.جتماعالمناهج وتقنيات البحث في علم اال. 2009دخيل، عز الدين.  -

. تونس: النخبة والحرية: تونس في الثلث األول من القرن العشرين. 2011دراويل، جمال الدين.  -

 دار سحنون.

أقطار المغرب العربي وتحديات الغز والثقافي الغربي: دراسة وصفية . 2002دردور، عبد الباسط.  -

 ة.. طرابلس: كلية الدعوة اإلسالميتحليلية

. صفاقس: كلية دراسات في قضايا التنشئة والتمكين واالندماج بتونس. 2010الدرويش، الحبيب.  -

 اآلداب والعلوم اإلنسانية.

. إربد: عالم الكتب مشكلة المرأة في الفكر الجزائري اإلسالمي المعاصر. 2014درويش، سعيدة.  -

 الحديث.

 ط: منشورات رمسيس.. الربااألطفال في وضعية صعبة. 2002الدريج، محمد.  -

. قليبية: دار العمل بمقاربة المشروع بالمؤسسات الشبابية والثقافية. 2008الدريدي، امحمد.  -

 أسبيس.

 . دمشق: التكوين.رمل اليقين: المجتمع العربي وأسئلة الثورة والديمقراطية. 2015دلباني، أحمد.  -

 . الجزائر: مخبر اإلنسان والمدينة.واإلسكاندراسة في العمران: السكن . 2007دليمي، عبد الحميد.  -

 . قسنطينة: مخبر اإلنسان والمدينة.دراسة لواقع األحياء القصديرية. 2007دليمي، عبد الحميد.  -

. التهميش والعنف الحضري. 2005دليمي، عبد الحميد، وإبراهيم توهامي، وإسماعيل قيرة.  -

 قسنطينة: جامعة منتوري.

. قسنطينة: مخبر الجتماع المعاصر: إشكالية ثنائياته النظرية والمنهجيةعلم ا. 2004دليو، فضيل.  -

 علم اجتماع االتصال.

. الجزائر: دار هومة للطباعة تقنيات المعاينة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 2015دليو، فضيل.  -

 والنشر والتوزيع.

. دمشق: دار ولعبة المهد: دراسة الثقافة الجنسوية الثقافية: الذكر واألنثى. 2010دولة، سليم.   -

 الفرقد.
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 . الدار البيضاء: مكتبة السالم الجديدة.األمثال الشعبية المغربية. 2000دون، إدريس.  -

. الجزائر: النخبة الجزائرية: مسار وأفكار: مالمح التكوين، النشاط والمواقف. 2014دويدة، نفيسة.  -

 ثالة.

 . فاس: مطبعة أنفو برانت.طية جنسية إسالميةنحو ديموقرا. 2000الديالمي، عبد الصمد.  -

. بيروت: دار المدينة اإلسالمية واألصولية واإلرهاب: مقاربة جنسية. 2008الديالمي، عبد الصمد.  -

 الساقي.

 . بيروت: دار الطليعة.سوسيولوجيا الجنسانية العربية. 2009الديالمي، عبد الصمد.  -

 . مراكش: اتصاالت سبو.نس: من الحداثة إلى التراثالمعرفة والج. 2010الديالمي، عبد الصمد.  -

االنتقال الجنسي في المغرب: نحو الحق في الجنس، في النسب وفي . 2015الديالمي، عبد الصمد.  -

 . الرباط: دار األمان. الرباط: مطبعة الكرامة.اإلجهاض

تونس: األطلسية  .من اإلصالح السياسي إلى اإلصالح الثقافي واالجتماعي. 2010الذوادي، زهير.  -

 للنشر.

. تونس: مركز أضواء جديدة على محددات العقل العمراني الخلدوني. 2003الذوادي، محمود.  -

 النشر الجامعي.

. الثقافة بين تأصيل الرؤية اإلسالمية واغتراب منظور العلوم االجتماعية. 2006الذوادي، محمود.  -

 بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة.

 . تونس: تبر الزمان.الوجه اآلخر للمجتمع التونسي الحديث. 2006الذوادي، محمود.  -

. بيروت: المقدمة في علم االجتماع الثقافي برؤية عربية إسالمية .2010الذوادي، محمود.  -

 المؤسسة الجامعية للدراسات  والنشر.

. تونس: مجمع جتماعيةقراءات في رواق مكتبة العلوم اإلنسانية واال .2011الذوادي، محمود.  -

 األطرش للكتاب المختص.

. اإلزدواجية اللغوية األمارة: إرتباك الهوية وتصدعها، المغرب والمشرق. 2013الذوادي، محمود.  -

 تونس: منشورات تبر الزمان.

. فرجينيا: المعهد العالمي مختصر الجدال حول النظرية االجتماعية اليوم. 2014الذوادي، محمود.  -

 سالمي.للفكر اإل

ألفاظ الصناعات التقليدية الفاسية: دراسة معجمية ميدانية: الصناعات . 2009رايص، نور الدين.  -

 . فاس: جامعة سيدي محمد بن عبد هللا.النسائية نموذجا

الرباط:  األنترنيت والديمقراطية: إنعاش وتجديد أم تقويض وتأزيم؟. 2011رجواني، عبد النبي.  -

 الزمن.

الدين واإليديولوجيا: جدلية الديني والسياسي في اإلسالم وفي . 2005الرحموني، محمد.  -

 . بيروت: دار الطليعة.الماركسية

 . الرباط: مرسم.المغرب: فن الطبخ في الهواء الطلق: كول وبان. 2012ردادي، عبد الكريم.  -

: الجزائر التلوث البيئي: مخاطر الحاضر وتحديات المستقبل.. 2000رزيق المخادمي، عبد القادر.  -

 ديوان المطبوعات الجامعية.

. الجزائر: وزارة هجرة الكفاءات العربية: دوافعها واتجاهاتها. 2002رزيق المخادمي، عبد القادر.  -

 االتصال والثقافة.

. الجزائر: ديوان الهجرة السرية واللجوء السياسي. 2012رزيق المخادمي، عبد القادر.  -

 المطبوعات الجامعية.
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أكادير: كلية  .ترجمة حسن الطالب .دينامية الهويات الجماعية بالمغرب. 2008رشيق، حسن.  -

 اآلداب والعلوم اإلنسانية.

. ترجمة الحركات االحتجاجية في المغرب: من التمرد إلى التظاهر. 2014رشيق، عبد الرحمن.  -

 سحبان الحسين. الرباط: منتدى بدائل المغرب.

. صفاقس: دار إلى مدينة المشاريع: مقاربة سوسيولوجيةمن مرونة العمل . 2009الرقيق، فتحي.  -

 محمد علي.

األستاذ محمد أب وحميد، رائد البحث في الموروث التراثي: دراسات، وثائق . 2011ركوك، عالل.  -

 . آسفي: منشورات جمعية البحث والتوثيق والنشر.وشهادات

. المجتمع الجزائري: دراسة ميدانيةعوامل اختيار األسماء الشخصية في . 2013رمضاني، فتيحة.  -

 الجزائر: دار األمة.

الفالحة العائلية والتعدد النشاطي داخل األرياف التونسية: مجاز الباب . 2012الرياحي، الهادي.  -

 . تونس: مركز النشر الجامعي.وقبالط نموذجا: دراسة في الجغرافيا االجتماعية

. ضواحي تونس العاصمة: مثال أريانة الشماليةالتوسع الحضري بإحدى . 2006الزارعي، فوزي.  -

 تونس: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

 . الرباط: المعهد الملكي للثقافة األمازيغية.دليل الجمعيات الثقافية األمازيغية. 2007زاهد، أحمد.  -

. المغرب: ارالخطاب التلفزيوني: دراسة تحليلية مقارنة لنشرات األخب. 2011الزاهر، عبد الرزاق.  -

 د.ن.

 . الدار البيضاء: سينما وتلفزيون.دراسات حول اإلعالم التلفزيوني. 2011الزاهر، عبد الرزاق.  -

. تونس: التنشيط بمؤسسات الشباب ورهانات التخطيط واإلبداع. 2008الزاهي، عبد الخالق.  -

 الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم.

. الرباط: دار أبي رقراق آلخر: رهانات الجسد واللغة واالختالفالصورة وا. 2014الزاهي، فريد.  -

 للطباعة والنشر.

 . الرباط: دفاتر وجهة نظر.المدخل لعلم االجتماع المغربي. 2011الزاهي، نور الدين.  -

المرجعية القيمية اإلسالمية لتحصين الهوية الحضارية: قراءة في . 2012الزباخ، مصطفى.  -

 . المغرب.بوية والثقافية والمشكالت الحضارية المعاصرةالقضايا واألعمال التر

استراتيجية الحوار والمواطنة والتنمية في برامج . 2015الزباخ، مصطفى. وحدية المصطفى.  -

 . الرباط: منظمة المجتمع المدني الدولية. الرباط: مطابع الرباط نت.المجتمع المدني

الثقافي: الثقافة العربية والعولمة وصدام قراءة الراهن . 2006زرفاوي، عمر عبد الحميد.  -

 . الجزائر: دار قرطبة.الحضارات

العمل الثقافي والمشروع التنموي. الملتقى الثقافي لمدينة صفرو، من . 2010الزرهوني، محمد.  -

 د.ن. .المبادرة إلى المشروع

. تدريبات. منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية: أسس علمية و2004زرواتي، رشيد.  -

 القاهرة: دار الكتاب الحديث.

 . الجزائر: د.ن.تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية. 2008زرواتي، رشيد.  -

 . الجزائر: منشورات ليجوند.الوجيز في علم االجتماع: نظريات اجتماعية. 2013زريبي، نذير.  -

 قسنطينة: مخبر علم اجتماع االتصال.. علم االجتماع: رؤية نقدية. 2006زعيمي، مراد.  -

 . الجزائر العاصمة: دار قرطبة.مؤسسات التنشئة االجتماعية. 2006زعيمي، مراد.  -

 . الجزائر: دار قرطبة.علم االجتماع والمرجعية اإلسالمية. 2011زعيمي، مراد.  -
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: مخبر علم . قسنطينةاإلشاعة والرأي العام. 2003زعيمي، مراد، وميلود سفاري، وحاتم الصيد.  -

 اجتماع االتصال.

 . تونس: دار الوسيطي.أخالط في البهيموقراطية والثورة. 2012الزغباني، كمال.  -

. القوى السياسية والتنمية: دراسة في سوسيولوجية العالم الثالث. 2003زمام، نور الدين.  -

 الجزائر: دار الكتاب العربي.

. الجزائر: ة: دراسة في علم االجتماع السياسيالقوى السياسية والتنمي. 2007زمام، نور الدين.  -

 ديوان المطبوعات الجامعية.

 . تونس: صامد للنشر.1980-1956الصراع الطبقي في تونس، . 2009الزواري، رضا.  -

. سوسيولوجيا المقاولة بالمغرب: مدخل إلى منجز لحبيب المعمري. 2015زياني، عبد الغني.  -

 فاس: دار ما بعد الحداثة.

. وجدة: قضية المرأة ومشكلة الحرية في العالم العربي اإلسالمي: وجهة نظر. 2013زياني، محمد.  -

 مكتبة الطالب.

. تونس: تبر الدخول إلى الحياة: الشباب والثقافة والتحوالت االجتماعية. 2005الزيدي، المنجي.  -

 الزمان.

. تونس: مضامين ثقافة الشبابثقافة الشارع: دراسة سوسي وثقافية في  .2007الزيدي، المنجي. -

 مركز النشر الجامعي.

. تونس: براءة األطفال وجنون الشباب بين األنوميا ومرض الرعاة. 2016الساحلي، الصادق.  -

 الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم.

اء: . الدار البيضالرأي العام واإلشاعة: قراءة في الوظيفة االجتماعية. 2001سامي، عبد المنعم.  -

 أفريقيا الشرق.

 . الرباط: دار القلم.الجسد األنثوي وهوية الجندر. 2006السباعي، خلود.  -

. الدار البيضاء: المدارس. الدار البيضاء: مطبعة النجاح المرأة والعنف. 2016السباعي، خلود.  -

 الجديدة.

قضايا المجتمع الحضري والسلطة بالمغرب: . 2007السبتي، عبد األحد، وحليمة فرحات.  -

 . الدار البيضاء: دار توبقال.ونصوص

. الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماع. 2012سبعون، سعيد.  -

 الجزائر: دار القصبة للنشر.

. الجزء األول. تمارة: مطبعة مالمح من تميز نخب الجهة الشرقية. 2016سبعي، عبد المنعم.  -

ATERIMA. 

 . الدار البيضاء: دار توبقال.في تحوالت المجتمع المغربي. 2010د. سبيال، محم -

 . عمان: دار مجدالوي.نظرية الدولة في الفكر الخلدوني. 2003سعد هللا، علي.  -

. الجيزة: دار واقع العزوبية النسوية في الوطن العربي: الواقع والمشكالت. 2014سعدو، حورية.  -

 جوانا للنشر والتوزيع.

. عنابة: علم االجتماع ودراسة التغير التنظيمي في المؤسسات الصناعية. 2006. سعدون، يوسف -

 مختبر التنمية والتحوالت الكبرى في المجتمع الجزائري.

إشكالية الهوية ولغات التعليم في المغرب: من مأزق االنفصام إلى . 2015السعدي، رشيد.  -

جامعة وتحوالت التعرف على الهوية في المنظومة استراتيجيات التحول: بحث في التعدد اللغوي، اللغة ال

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.التعليمية بالمغرب
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. الجزائر: دار اللغة والهوية: بين الثورة الجزائرية والثورة الفييتنامية. 2014سعدي، عثمان.  -

 األمة.

 الدين. . صفاقس: دار عالءمقدمات في علم اجتماع الهوية. 2005السعيداني، منير.  -

 . تونس: منير السعيداني.. استحاالت المثقف والثقافة والممارسة الثقافية2007السعيداني، منير.  -

. صفاقس: دار يريد... ويبدع ما يريد: الشباب في االنتقال الديمقراطي. 2012السعيداني، منير.  -

 محمد علي للنشر.

معية وقضاياه البيداغوجية والمعرفية: التحصيل الجامعي: مشكالته المجت. 2008السعيدي، الميلود.  -

دراسة سيكوسوسيولوجية وصفية تحليلية: نحو منظور سيكوسوسيولوجي لمشكلتي التأهيل والتحفيز في 

 . فاس: آنفو برانت.التعليم الجامعي

. القاهرة: دار الفجر للنشر أسس المناهج االجتماعية. 2012سالطنية، بلقاسم، وحسان الجيالني.  -

 والتوزيع.

 . الرباط: منشورات اتحاد كتاب المغرب.األخالق والمجتمع المدني. 2013سالم، محمد شكري.  -

علم االجتماع بين النظرية والممارسة: المجتمع القروي والتغير . 2016سالم، محمد شكري.  -

 فاس: مطبعة سيباما. .. فاس: منشورات مختبر سوسيوجيا التنمية االجتماعيةالمركب

. صفاقس: مكتبة من رواد الصحافة التونسية. 2013السالمي، محمد الحبيب، ومحمود خروف.  -

 عالء الدين.

 . الرباط: مطبعة المعارف الجديدة.أطفال الفقر. 2000السالوي، محمد أديب.  -

 . الرباط: دار الوطن.السلطة المخزنية: تراكمات األسئلة. 2010السالوي، محمد أديب.  -

. الرباط: مطابع السياسة الثقافية في المغرب الراهن: أية آفاق. 2013السالوي، محمد أديب.  -

 الرباط نت.

. الجزائر: ديوان مدخل لمناهج البحوث االجتماعية. 2014سلطانية، بلقاسم، وحسان الجيالني.  -

 المطبوعات الجامعية.

 . د.م.: د.ن.الم نموذجامعالم الثورة المضادة في تونس: اإلع. 2013السمعلي، عادل.  -

. عنابة: إشكالية العنف في المجتمع الجزائري: من أجل مقاربة سوسيولوجية. 2006سموك، علي.  -

 جامعة باجي مختار.

الجالية المغربية بالخارج: بين التعايش وبين تعلم اللغة األصلية . 2001سوباتي، أحمد نور الدين.  -

 ريس.. الرباط: مطبعة طوب بوالثقافة المغربية

جذور . 2009الشابي العبيدي، ليليا، وعروسية النالوتي، وزهرة عزلوك، ومحمد رؤوف، وآخرون.  -

 . تونس: مطبعة تونس.الحركة النسائية بتونس: روايات لشخصيات تاريخية

 . تونس: دار نقوش عربية.النخبة الهشة. 2013الشابي، أنس.  -

. تطوان: نادي الكتاب لكلية ية والتعليم بالمغربأثر االستغراب في الترب. 2000الشارف، عبد هللا.  -

 اآلداب والعلوم اإلنسانية.

االستغراب في الفكر المغربي المعاصر من خالل كتابات محمد عابد . 2003الشارف، عبدهللا.  -

 . تطوان: نادي الكتاب لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.فاطمة المرنيسي الجابري، عبد هللا العروي،

أنتروبولوجي في -مناسباتنا بين الشرع والمجتمع: بحث فقهي سوسيو. 2016إبراهيم.  الشايبي، -

. تونس: الشركة التونسية العادات والتقاليد والمبتدعات المرتبطة بالمناسبات االحتفالية والدينية واالجتماعية

 للنشر وتنمية فنون الرسم.

 بيروت: دار الهادي.. النخبة واأليديولوجيا والحداثة. 2005شبار، سعيد.  -
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إسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسية، . 2008شترة، خير الدين.  -

 . الجزائر: دار البصائر.م 1900-1939

 . طنجة: وكالة شراع لخدمات اإلعالم واإلتصال.الثقافة والسياسة. 2000شراك، أحمد.  -

 ط: اتحاد كتاب المغرب.. الربامسالك القراءة. 2001شراك، أحمد.  -

. الرباط: المركز الوطني لإلبداع المسرحي سوسيولوجيا التراكم الثقافي. 2004شراك، أحمد.  -

 والسينمائي.

. الدار البيضاء: : اتصاالت سبو2001شتنبر  11فسحة المثقف قبل وبعد . 2006شراك، أحمد.  -

 مطبعة النجاح الجديدة.

 . آسفي: منشورات مقاربات.االثقافة وجواراته. 2008شراك، أحمد.  -

الغرافيتيا أوالكتابة على الجدران المدرسية: مقدمات في سوسيولوجيا . 2009شراك، أحمد.  -

 . الرباط: دار التوحيدي للنشر والتوزيع.الشباب والهامش والمنع والكتابة

الهدر المدرسي والمسألة الثقافية: تحقيق سوسيولوجي حول جهة فاس . 2011شراك، أحمد.  -

 .MB ARTS. فاس: جريدة حقوق الناس. الرباط: بولمان

 . الرباط: منشورات وزارة الثقافة.جنان الكتابة: ضيافات وتجارب ومسارات. 2013شراك، أحمد.  -

فاس: كلية  سوسيولوجيا الجمعيات الثقافية: أي براديغم للعمل الثقافي؟. 2015شراك، أحمد.  -

 مختبر األبحاث والدراسات النفسية واالجتماعية. فاس: مطبعة سيبما.اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز، 

. الرباط: الخدمة االجتماعية: بحث في مهنة المساعدة االجتماعية بالمغرب. 2013شرايمي، محمد.  -

 طوب بريس.

 . تونس: منشورات عالمات.اإلسالم والمرأة والعنف.  2003الشرفي، سلوى.  -

نهاج التفاصل في سوسيولوجيا التواصل: مقاربة أثر الحمالت م. 2015الشرقاوي، محمد سالم.  -

. الرباط: دار أبي رقراق التواصلية في الحد من الظواهر االجتماعية: حوادث السير في المغرب نموذجا

 للطباعة والنشر.

 . الجزائر: دار العلوم.علم االجتماع التربوي. 2004شروخ، صالح الدين.  -

مغاربيات... مواطنات، حتى تتمتعن . 2004ئزة زواوي إسكندراني. الشريف الشماري، عليا، وفا -

 . ترجمة صفية فرحات. تونس: د. ن. بحقوقكن

 . تونس: المطبعة العصرية.حديث المدينة: تراث، عادات، تقاليد. 2010الشريف، محمد فريد.  -

واإليديولوجيا: دراسات في قضايا اإلعالم في زمن العولمة بين التكنولوجيا . 2006شطاح، محمد.  -

 . الجزائر: دار الهدى.الوسائل والرسائل

. الرباط: المنارة للنشر الشباب والتغير اإلجتماعي: األسرة، السياسة والدين. 2002شفيق، المختار.  -

 والتوزيع.

. الرباط: مركز طارق بن زياد للدراسات من أجل مغارب مغاربية باألولوية. 2000شفيق، محمد.  -

 واألبحاث.

. الدا البيضاء: مطبعة النجاح طفولة وشباب على ضفتي أبي رقراق. 2008شقرون، عبدهللا.  -

 الجديدة.

 . الرباط: جريدة الزمن.والحداثة… الكتابة والسلطة. 2000شقرون، محمد.  -

النساء والمشاركة السياسية: تجربة األحزاب . 2014شقير، حفيظة، ومحمد صرصار شفيق.  -

 . تونس: المعهد العربي لحقوق اإلنسان.لنقابات والجمعيات المهنيةالسياسية وا

 . الرباط: دفاتر وجهة نظر.النخبة العسكرية وامتيازات السلطة بالمغرب. 2011شقير، محمد.  -
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. الرباط: مطبعة المعرفة، المؤسسة، السلطة في الثقافة المغربية بسال. 2012الشليح، مصطفى.  -

 األمنية.

: المواقف السياسية 1912-1900الزاوية الكتانية والمخزن، . 2010شمشوب، زهير.  -

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.واالختالفات الفكرية

 . تونس: دار باب األقواس.إميل دوركايم وعلم االجتماع. 2014الشنوفي، مجدي.  -

األول. . الجزء صحافة األطفال في الجزائر: دراسة في تحليل المضمون. 2011شوتري، أحمد.  -

 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.

. الرباط: منشورات المغاربة والحداثة: قراءة في ستة مشاريع فكرية مغربية. 2007الشيخ، محمد.  -

 رمسيس.

 . بيروت: دار الهادي.رهانات الحداثة. 2007الشيخ، محمد.  -

. الرباط: منشورات ونالبعد اليهودي في الشخصية المغربية: موسى بن ميم. 2016الشيخ، محمد.  -

 مجلس الجالية المغربية بالخارج. سال: مطبعة التومي.

 . الرياض: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.اإلنسان وتلوث البيئة. 2000صابر، محمد.  -

. التربية والتنمية وتحديات المستقبل: مقاربة سوسيولوجية. 2013الصادقي العماري، الصديق.  -

 عة بنلفقيه.الرشيدية: مطب

. التربية والتنمية وتحديات المستقبل: مقاربة سوسيولوجية. 2015الصادقي العماري، الصديق.  -

 الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.

. ترجمة عمر 1950-1850بروز النخبة المثقفة الجزائرية، . 2007صاري، الجياللي.  -

 هار.المعراجي. الجزائر: المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلش

الجزائر:  . ترجمة عمر المعراجي.1868-1867الكارثة الديمغرافية، . 2008صاري، الجياللي.  -

 المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار.

. ترجمة أحمد بن محمد تلمسان والنخب التلمسانية ذات االمتداد الوطني. 2011صاري، الجياللي.  -

 بكلي. الجزائر: دار القصبة للنشر.

. تونس: الدار المكبوت والمكتوب في الصحافة المكتوبة في تونس. 2012الصيفي، شريفة.  -

 التونسية للكتاب.

. الدار البيضاء: الشاي بالمغرب الصحراوي: من الغرابة إلى األصالة. 2012ضماني، أحمد البشير.  -

Editios Malika. 

في التوصيف الثقافي لحدث المثقف والثورة: الجدل الملتبس: محاولة . 2016طارق، حسن.  -

 . الرباط: منشورات دفاتر سياسية. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.الثورة

الجزائريون والمسألة اللغوية: عناصر من أجل مقاربة اجتماعية . 2007طالب اإلبراهيمي، خولة.  -

 . ترجمة محمد يحياتن. الجزائر: دار الحكمة.لغوية للمجتمع الجزائري

. الرياض: أكاديمية نايف العمل الطوعي لنزالء المؤسسات اإلصالحية. 2000أحسن مبارك. طالب،  -

 العربية للعلوم األمنية.

 . بيروت: دار الطليعة.الوقاية من الجريمة. 2001طالب، أحسن مبارك.  -

. األندلس في عصر بني عباد: دراسة في سوسيولوجيا الثقافة واالقتصاد. 2009الطاهري، أحمد.  -

 دمشق: إشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع.

 . تطوان: مطبعة الخليج العربي.حاضر المغرب واختالالت األمن الثقافي. 2016الطاهري، أحمد.  -
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. الجزائر: كنوز القنوات الفضائية وأثرها على القيم األسرية لدى الشباب. 2012طبشوش، نسيمة.  -

 الحكمة.

. تونس: مركز النشر وأدواته في العلوم االجتماعيةمناهج البحث . 2004طعم هللا، خميس.  -

 الجامعي.

. أكادير: عالقة الفكر بالمجتمع: منطلقات في الوعي المفهومي والمنهجي. 2016طالبي، محمد.  -

 مركز الدراسات واألبحاث في الفكر والمجتمع. أكادير: شركة آدم للطباعة والنشر.

 مطبعة آنفو برانت.. فاس: ثقافة التنمية. 2007الطلحي، أحمد.  -

. الرباط: مطبعة المعارف إبقوين: نبش في الذاكرة: دراسة إثنوغرافية. 2016طليح، عبد العزيز.  -

 الجديدة.

 . تونس: المؤلف.في الثقافة وإثبات الذات. 2013الطويلي، أحمد.  -

 لثقافة.. الدار البيضاء: دار اصورة المرأة في الموروث الشعبي المغربي. 2010العاصمي، مليكة.  -

. الجزء الثاني. مراكش: حدائق مراكش المجال واإلنسان، النزاهة. 2013العاصمي، مليكة.  -

 المطبعة والوراقة الوطنية.

 . مراكش: مؤسسة آفاق.فتيات ونساء مراكش: رائدات النهضة المغربية. 2013العاصمي، مليكة.  -

. المغربية وحكايات نساء مراكش موسوعة الثقافة الشعبية والميثولوجيا. 2014العاصمي، مليكة.  -

 الرباط: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشر.

. الجزائر: ديوان اإلقناع االجتماعي: خلفيته النظرية وآلياته العملية. 2005عامر، مصباح.  -

 المطبوعات الجامعية.

 . الجزائر: دار األمة.ظرياتعلم االجتماع: الرواد والن. 2005عامر، مصباح.  -

. الجزائر: موفم للنشر منهجية إعداد البحوث العلمية: مدرسة شيكاغو. 2006عامر، مصباح.  -

 والتوزيع.

 . الرباط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.عمل المرأة في سوس. 2004العبادي، الحسن.  -

. وهران: دار لرقابة والتعتيمسلطة الصحافة في الجزائر: الحرية، ا. 2002عباسة، جياللي.  -

 الغرب.

الزبونية السياسية في المجتمع العربي: قراءة اجتماعية، سياسية في . 2006عبد الرحيم، حافظ.  -

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.تجربة البناء الوطني بتونس

وت: مركز صناعة . بيرآراء جديدة في العلمانية والدين والديمقراطية. 2015عبد السالم، رفيق.  -

 الفكر للدراسات واألبحاث.

. تونس: مطبعة تونس 1961-1881قاموس السير للمناضالت التونسيات، . 2009العبيدي، ليليا.  -

 قرطاج.

. تمارة: كلمات للنشر والطباعة سوسيولوجيا الثقافة المدرسية بالمغرب. 2014العبيوي، خالد.  -

 والتوزيع. الرباط: مطابع الرباط نت.

. الرباط: مطبعة المسلمون بأمريكا الجنوبية والعودة إلى الجذور. 2010اني، الصادق. العثم -

 الرسالة.

. البعد األمازيغي في الثقافة المغربية: محمد بن المختار السوسي. 2016العدناني، الجياللي.  -

 الرباط: منشورات مجلس الجالية المغربية بالخارج. سال: مطبعة التومي.

. الدار أزيالل نموذجا-معوقات التنمية بالمغرب: جهة تادال. 2007بن خليفة. عربوش، المصطفى  -

 البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.
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حفريات سوسيولوجية في ماضي قبيلة بني زيد وسكان الحامة بالجنوب . 2000العربي، البشير.  -

 . تونس: دار سحر.التونسي: دراسات

. والتنمية في المجتمع التونسي: دراسة سوسيولوجيةالهجرة الداخلية . 2005العربي، البشير.  -

 صفاقس: دار عالء الدين.

ظاهرة تعريب بعض التجمعات السكانية األمازيغية في جبال األطلس . 2005العربي، عيسى.  -

 . الرباط: دار أبي رقراق.المتوسط: جماعة تسقي بقبيلة آيت عتاب بإقليم أزيالل نموذجا

. مراكش: كلية اآلداب والعلوم تأصيل علوم المجتمع: المقارنة والتأويل. 2000العروي، عبدهللا.  -

 اإلنسانية.

 . الرباط: اتحاد كتاب المغرب.عوائق التحديث. 2006العروي، عبدهللا.  -

 . الدار البيضاء. بيروت: المركز الثقافي العربي. السنة واإلصالح. 2008العروي، عبدهللا.  -

غوية في المجتمع المغاربي: بين شرعية المطلب ومخاوف العدالة الل. 2014عزوز، أحمد.  -

 . الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.التوظيف السياسوي

لماذا تخلف العرب وتقدم اآلخرون؟: جذور االستبداد وبذور النهضة: . 2015عزوزي، عبد الحق.  -

 فريقيا الشرق.. الدار البيضاء: أدراسة نقدية للثقافات الدينية والسياسية

.  تونس: دار سحر الحرية أوال الحرية دائما: ضد الرقابة على اإلبداع. 2013عزونة، جلول.  -

 للنشر.

اإلعالم وتفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية: قراءة معرفية في . 2009عزي، عبد الرحمن.  -

 . تونس: الدار المتوسطية للنشر.الرواسب الثقافية

حوارات أكاديمية حول نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم. الحوار  .2010. عزي، عبد الرحمن -

األول مع أ. د. عبد الرحمن عزي، الحوار الثاني مع د. نصير بوعلي؛ أجرى الحوار أ. رقية بوسنان، أ. محمد 

 . الجزائر: الورسم.هاشم الكريم

 المتوسطية للنشر.. تونس: الدار علم اإلجتماع اإلعالمي. 2010عزي، عبد الرحمن.  -

اإلعالم والمجتمع: رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات . 2010عزي، عبد الرحمن، والسعيد بومعيزة.  -

 . الجزائر: الورسم.على المنطقة العربية واإلسالمية

 . سال: مطبعة بني إزناسن.أسئلة الثقافة والهوية في المغرب المعاصر. 2002عصيد، أحمد.  -

. الرباط: شركة بابل للطباعة والنشر دفاعا عن السوسيولوجيا. 2000العطري، عبد الرحيم.  -

 والتوزيع.

. الرباط: سوسيولوجيا الشباب المغربي: جدل اإلدماج والتهميش. 2004العطري، عبد الرحيم.  -

 مطبعة طوب بريس.

صناعة النخبة بالمغرب: المخزن والمال والنسب والمقدس، طرق . 2006العطري، عبد الرحيم.  -

 . الرباط: دفاتر وجهة نظر.إلى القمة الوصول

الحركات االحتجاجية بالمغرب: مؤشرات االحتقان ومقدمات السخط . 2008العطري، عبد الرحيم.  -

 . الرباط: دفاتر وجهة نظر.الشعبي

. سال: دفاتر الحرف تحوالت المغرب القروي: أسئلة التنمية المؤجلة. 2009العطري، عبد الرحيم.  -

 والسؤال.

. الرباط: دفاتر سوسيولوجيا األعيان: آليات إنتاج الوجاهة السياسية. 2013عبد الرحيم.  العطري، -

 العلوم اإلنسانية.
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. الرباط: مدرسة القلق الفكري: بورتريهات السوسيولوجيا المغربية. 2013العطري، عبد الرحيم.  -

 اتحاد كتاب المغرب.

. فاس: منشورات االحتجاجي: الثابت والمتغيرسوسيولوجيا الفعل . 2016العطري، عبد الرحيم.  -

 مقاربات. فاس: مطبعة وراقة بالل.

. الدار البيضاء: شركة النشر قرابة الملح: الهندسة االجتماعية للطعام. 2016العطري، عبد الرحيم.  -

 والتوزيع المدارس. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.

-لمية والمغربية: قضايا ونماذج: مقاربة سوسيوالهجرات العا. 2013عطوف، عبد الكبير.  -

 . أكادير: جامعة ابن زهر.2011-1045تاريخية، 

. الدار البيضاء: سلطة الثقافي والسياسي: حوارات مع عبد الحميد عقار. 2010عقار، عبد الحميد.  -

 المدارس.

 ات خمائل.. الرباط: منشورالثقافة واالتصال والمجتمع. 2007العاللي، محمد عبد الوهاب.  -

. الدار المجال والحجاب: في سوسيولوجيا تأنيث التعليم في المغرب. 2005العلمي، الخمار.  -

 البيضاء: أفريقيا الشرق.

. في الهوية والسلطة: دراسات وأبحاث في الفكر والمجتمع والسياسة. 2006العلمي، الخمار.  -

 فاس: دار ما بعد الحداثة.

. ترجمة والعمران: السياسات االستيطانية والعمران في الجزائراالستعمار . 2013علمي، سعيد.  -

 نسرين لولي، ومحمد رضا بوخالفة. الجزائر: دار خطاب.

 . الرباط: منشورات الزمن.في الثقافة السياسية الجديدة. 2005العلمي، عبد القادر.  -

ل األول إلى الجيل المدرسة النقدية األلمانية: نماذج مختارة من الجي. 2013علوش، نور الدين.  -

 . بيروت: دار الفارابي.الثالث

. الصورة والرأي العام: السلطة الخامسة: دراسة سيميولوجية. 2012عمار، عبد الرحمن.  -

 الجزائر: منشورات بغدادي.

 .  تونس: نقوش عربية.السلطة والعنف والجنس. 2014عمار، عبد الرزاق.  -

يخ المغرب: دراسة تاريخية لمسألة االحتماء مؤسسة الحرم في تار. 2014العمراني، محمد.  -

 . فاس: مطبعة آنفو برانت.بالمؤسسات الدينية واالجتماعية خالل الفترتين الحديثة والمعاصرة

 . تونس: الكريديف.النساء والفعل السياسي في تونس. 2015عميرة زكري، سنية.  -

 . الدار البيضاء: دار توبقال.العالمنحن والمسيحية في العالم العربي وفي . 2010عناية، عز الدين.  -

األسرة القروية بالمغرب: من الوحدة اإلنتاجية إلى االستهالك: دراسة . 2014عنبي، عبد الرحيم.  -

 . أكادير: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.ميدانية التجاهات التغير األسري بالوسط القروي المغربي

بالمغرب: قراءة في مسار التحول من الثقافي إلى المسألة األمازيغية . 2007عنترة، مصطفى.  -

 . الدار البيضاء: دار القرويين.السياسي

م:  1962-1912هجرة سكان وادي سوف إلى تونس خالل . 2014عوادي، عبد القادر عزام.  -

 . قسنطينة: األلمعية للنشر والتوزيع.تونس العاصمة نموذجا

. للزواج: مقاييسه واستراتيجياته: دراسة اجتماعية ميدانيةاالختيار . 2010العود البهلول، هادية.  -

 صفاقس: دار محمد علي للنشر.

. صفاقس: . االنحراف النسوي: دوافعه النفسية وعوامله المجتمعية2010العود البهلول، هادية.  -

 دار محمد علي للنشر.
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لتوزيع ووسائط . الرباط: دار التوحيدي للنشر وافقراء زمن العولمة. 2008العودي، محمد.  -

 اإلتصال.

 . الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.مدخل لمنهجية البحث االجتماعي. 2006عياد، أحمد.  -

 . الجزائر: دار قرطبة.ترصيص القواعد الثقافية إلعادة البناء الحضاري. 2009عيادي، سعيد.  -

ا وقدمها محمد . نصوص جمعهدراسات في المجتمع والتاريخ والدين. 2014العيادي، محمد.  -

 الصغير جنجار. الدار البيضاء: مؤسسة الملك عبد العزيز. الرباط: منشورات عكاظ.

 .Rabat. الرباط: الثقافة الحضرية ومشاكل االندماج السوسيوثقافي. 2009العيرج، الفضيل.  -

. العولمة اإلعالمية وآثارها على مشاهدي الفضائيات األجنبية. 2010عيساني، رحيمة الطيب.  -

 اربد: عالم الكتب الحديث.

 . ترجمة المؤلف. الرباط: منشورات الزمن.نساؤنا المهاجرات في إسبانيا. 2004الغالي، كنزة.  -

 . مراكش: المعرفة.المختصر في أسس ومناهج البحث في العلوم االجتماعية. 2005الغالي، محمد.  -

راكش: المطبعة والوراقة . مالزاوية النحلية ومدرستها: قبيلة مزوضة. 2011غاندي، يوسف.  -

 الوطنية.

 . بيروت: دار الكتب العلمية.دراسات في الثقافة الشعبية. 2013الغرابي، الجياللي.  -

. قسنطينة: جامعة المحدثة-علم االجتماع والثنائيات النظرية: التقليدية. 2007غربي، علي.  -

 منتوري.

 لم التربية.. الرباط: عاسوسيولوجيا التربية. 2000غريب، عبد الكريم.  -

. الدار البيضاء: منشورات عالم التواصل والتنشيط: األساليب والتقنيات. 2008غريب، عبد الكريم.  -

 التربية.

 . الدار البيضاء: منشورات عالم التربية.سوسيولوجيا المدرسة. 2009غريب، عبد الكريم.  -

. الدار البيضاء: والمقارباتسوسيولوجيا التربية المعاصرة: السياقات . 2016غريب، عبد الكريم.  -

 منشورات عالم التربية. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.

-: مقاربة اجتماعية1830-1700الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر، . 2007غطاس، عائشة.  -

 . الجزائر: المؤسسة الوطنية للنشر واإلشها.اقتصادية

المجتمع المدني: دراسة حول إسهامات جمعيات جمعيات الشباب وتفعيل . 2001الغياط، محمد.  -

 . الرباط.الشباب في تفعيل المجتمع المدني بالمغرب

السياسة والشباب المغربي بين الوالء واإلقصاء: العالقة بين السلطة . 2004الغياط، محمد.  -

. الرباط: مطبعة السياسية والشباب، رؤية نقدية للسياسة الجديدة للشباب من خالل األبواب المفتوحة للجميع

 طوب بريس.

الخطاب والهوية في المجتمع المدني: تحليل للخطاب على ضوء المؤتمرات . 2008الغياط، محمد.  -

 . الرباط: دار القلم2008ماي  20 - 1978ماي  20الوطنية لجمعية المنار للتربية والثقافة نموذجا 

. الرباط: ظيفة ورهانات االستقالليةمحنة المجتمع المدني: مفارقات الو. 2005الغيالني، محمد.  -

 دفاتر وجهة نظر.

 . الرباط: زاوية.اللغة والبيئة: أسئلة متراكمة. 2007الفاسي الفهري، عبد القادر.  -

سوسيولوجيا التعليم بالوسط القروي: دراسة نظرية وميدانية في مسألة ال . 2001فاوبار، محمد.  -

 .. الدار البيضاء: عالم التربيةتكافؤ الحظوظ

. الدار البيضاء: منشورات عالم المدرسة والمجتمع وإشكالية التكافؤ الحظوظ. 2011فاوبار، محمد.  -

 التربية.
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 . الجزائر: جسور للنشر والتوزيع.اللغة ومعركة الهوية في الجزائر. 2013فضيل، عبد القادر.  -

لتقيات الثقافية: أوالد تيدرارين األنصار: المواسم الدينية والم. 2012فعراس، عبد العزيز.  -

 . الرباط: طوب بريس.استحضار للرمزية الروحية والتاريخية لقبيلة صحراوية

 . الجزائر: دار هومة.اإلسالموفوبيا أو الخوف المرضي من اإلسالم. 2007فالح، محمد العربي.  -

 األنساق الثقافية في األدب المغربي: دراسة األدب على عهد العلويين:. 2015الفهري، يوسف.  -

 . تطوان: مطبعة الخليج العربي.الحسن اليوسي أنموذجا

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.مجتمع العمل. 2006الفياللي، مصطفى.  -

النساء في فضاء البحر األبيض المتوسط: الثقافة والمجتمع في العصر . 2011قارة، حياة.  -

 . الرباط: دار أبي رقراق.الوسيط

حث العلمي والمعلومات بتونس: اإلنتاج العلمي للباحثين في العلوم الب. 2004قدورة، وحيد.  -

 . زغوان: مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات.1887-1856اإلنسانية واالجتماعية، 

 . الرباط: دار أبي رقراق.أهل فاس: المال والسياسة. 2007قرنفل، حسن.  -

حداثة وأشواك العولمة في أعطاب التغيير طريق ال. 2013القصوار، أحمد، ومحمد منير الحجوجي.  -

 . الرباط: دار التوحيدي.الحداثي

تشكيل الوعي االجتماعي: دور وسائل اإلعالم في بناء الواقع وصناعة . 2007قيراط، محمد.  -

 . الصفاة: مكتبة الفالح.الرأي العام

اآلخر... مجتمع عولمة الفقر: المجتمع . 2003قيرة، إسماعيل، وبلقاسم سالطنية، وعلي غربي.  -

 . القاهرة: دار الفجر.الفقراء والمحرومين

. السياسة اللغوية في الجزائر: التعريب، دسترة األمازيغية، اللغات األجنبية. 2004كاشا، بشير.  -

 الجزائر: دار اآلفاق.

 . بيروت: دار الفكر المعاصر.مستقبل العالقة بين المثقف والسلطة. 2001الكبسي، محمد علي.  -

في النهضة والحداثة: حفريات في مفهوم الكتابة والدولة والوطنية . 2007ي، محمد علي. الكبس -

 . دمشق: دار الفرقد.والشرعية الدولية

من تساؤالت عصرنا عن الهوية والعولمة وحوار الثقافات ومستقبل العلوم . 2001الكتاني، محمد.  -

 . الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.اإلنسانية

. تحقيق ونشر عاطف المرأة بين السياسة الليبرالية والفتاوى القروسطية. 2015الكحالوي، محمد.  -

 بن سالم. تونس: أفانتي للنشر والتوزيع.

. اإلقتصاد االجتماعي بالمغرب: التنمية المعاقة وجدلية االقتصاد والمجتمع. 2012كريم، محمد.  -

 الرباط: دار األمان.

. القنيطرة: لمقاومة في التراث الشعبي المغربي بين الكلمة والفعل والحركةا. 2009الكط، بوسلهام.  -

 المطبعة السريعة.

. التراث اإلنساني بين الوحدة واالختالف والخالف: التراث المغربي كنموذج. 2011الكط، بوسلهام.  -

 الجزء األول. إشكالية الداء والدواء القنيطرة: المطبعة السريعة.

 القنيطرة: المطبعة السريعة. التراث المغربي برؤية النحن واآلخر..؟. 2014الكط، بوسلهام.  -

. الرباط: بوسلهام النظرية النسوية بين إشكالية الفلسفة ولعبة السياسة. 2014الكط، بوسلهام.  -

 الكط.

 . قسنطينة: جامعة منتري.سوسيولوجيا التنمية. 2006كعباش، رابح.  -

 . قسنطينة: مخبر علم اجتماع االتصال.نظيمعلم اجتماع الت. 2006كعباش، رابح.  -
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الشباب المغربي وأزمة الوقت الحر في زمن الحداثة: تحليل مؤسساتي لدار . 2001الكغاط، محمد.  -

 . الرباط: دار هجر.الشباب والتنشيط السوسيوثقافي

 نت. . الرباط: مطابع الرباطخبايا سوس: ثقافة وتراث. تمارة: كلمات. 2015كغرابو، عبد هللا.  -

 . تونس: مركز النشر الجامعي.الهجرة التونسية إلى الدول العربية. 2002الكالعي، األمين.  -

. ترجمة الجبل األمازيغي آيت أومال ووبالد زايان: المجال واإلنسان والتاريخ. 2014كنون، سعيد.  -

 محمد بوكبوط. سال: مطبعة بني ازناسن.

فريقيا: التعدد واالنصهار في واقع اإلنسان واللغة سؤال الهوية في شمال إ. 2014الكوخي، محمد.  -

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.والثقافة والتاريخ

. الجزائر: دار الزواج والشباب الجزائري إلى أين؟: دراسة اجتماعية. 2005لبديري، مليكة.  -

 المعرفة.

 . مراكش: دار الملتقى.سوسيولوجيا الثقافة. 2006لبيب، الطاهر.  -

. ترجمة المؤلف. سوسيولوجيا الغزل العربي: الشعر العذري نموذجا. 2009لبيب، الطاهر.  -

 بيروت: المنظمة العربية للترجمة.

مجتمع القبيلة: البناء االجتماعي وتحوالته في تونس: دراسة في قبيلة . 2006لبيض، سالم.  -

 . تونس: د.ن.عكارة

الجزائر من الصعيد الوطني إلى الصعيد عبر تطور ظاهرة اإلرهاب في . 2014لخضاري، منصور.  -

 . أبوظبي: مركز اإلمارات والبحوث اإلستراتيجية.الوطني

 . الرباط: مطبعة دار القلم.آليات صناعة التخلف: وقفة صريحة مع الذات. 2010لخلوفي، عبد هللا.  -

 : أوماكراف.. الدار البيضاءالعمل الجمعوي: من الهواية إلى اإلحترافية. 2007لخيار، زهير.  -

 . الدار البيضاء: دار توبقال.العولمة ونفي المدينة. 2002لزرق، عزيز.  -

. أغادير: طباعة الزواج واألسرة في المغرب األقصى خالل العصر الوسيط. 2015لطيف، محماد.  -

 ونشر سوس.

 لصباح.. الجزائر: دار اتأثير األنترنيت على العمل السياسي: أوباما نموذجا. 2009لعقاب، محمد.  -

 . الجزائر: دار هومه.السلوك التنظيمي والتطوير اإلداري. 2003لعويسات، جمال الدين.  -

. الرباط: دفاتر معيقات التحول الليبرالي في المغرب: صراع الحداثة والتقلي. 2006لمريني، فريد.  -

 وجهة نظر.

راسة سوسيولوجية التحديث في التاريخ السياسي واالجتماعي المغربي: د. 2015لمريني، فريد.  -

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.تاريخية

أسباب تعاطي المخدرات ونتائجها: بحث ميداني حول ظاهرة تعاطي . 2008لمساوري، أحمد.  -

 . طنجة: منشورات سليكي إخوان.المخدرات بين أوساط الشباب

 وللبحث والتوثيق.. الرباط: مركز أكل العلماء في سوس: قضايا وأعالم. 2013لمين، مبارك.  -

. بيروت: منتدى السياسة الثقافية في الجزائر: اإليديولوجيا والممارسة. 2014لوصيف، سفيان.  -

 المعارف.

سوسيولوجيا اإلسالم المغربي: نظرات في حصيلة األرشيف الفرنسي، . 2013لوكيلي، يونس.  -

-1798اإلسالم الكالسيكية، ويليه دراسة مترجمة عن فرنسا وسوسيولوجيا . الجزء األول. 1900-1930

 . الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.1962

 . تونس: جريدة الحرية.المرأة التونسية، رمز األصالة وعنوان الحداثة. 2009الماجري، جميلة.  -
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. الرباط: منشورات مجلة علوم التربية. تدبير مشاريع التنمية البشرية. 2008مادي، لحسن.  -

 الرباط: توزيع دار التوحيدي للنشر والتوزيع. 

 . الجزائر: الشروق لإلعالم والنشر.أسرار الشيعة واإلرهاب في الجزائر. 2011مالك، أنور.  -

األنصاري وسوسيولوجيا األزمة: ثالث وجهات نظر، دراسات عربية . 2000مالكي، امحمد.  -

. المنامة: ة في فكر محمد جابر األنصاري / كمال عبد اللطيف، محمد مالكي، عبد هللا علي العليانمتباينة الرؤي

 الملتقى الثقافي األهلي.

 . دمشق: األهالي.أسئلة المغرب المعاصر. 2007مالكي، امحمد.  -

. الدار مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا التحضر والهجرة. 2016المالكي، عبد الرحمن.  -

 ء: أفريقيا الشرق.البيضا

ابن خلدون وعلم االجتماع اإلنساني: على درب بناء المعرفة العلمية . 2010المامني، شكري.  -

 . صفاقس: دار أمل.وحضارة اإلنسان

جنوح األحداث والتغير االجتماعي في الجزائر المعاصرة: دراسة في علم . 2002مانع، علي.  -

 ت الجامعية.. الجزائر: ديوان المطبوعااإلجرام المقارن

 . الجزائر: دار المعرفة.مثقفون خالل الثورة. 2012مبارك، مريم سيد علي.  -

 تونس: مركز النشر الجامعي. مجتمع المعلومات والتنمية: أية عالقة؟. 2006مثناني، رضا.  -

برامج التلفزيون الفضائي وتأثيرها في الجمهور: شباب مدينة وهران . 2011مجاهدي، مصطفى.  -

 روت: مركز دراسات الوحدة العربية.. بينموذجا

 . مراكش: مؤسسة آفاق.سوسيولوجيا العالم العربي لدى جاك بيرك. 2012المجاهيد، حسن.  -

. الدار البيضاء: في المسألة التربوية: نحو منظور سوسيولوجي منفتح. 2002محسن، مصطفى.  -

 المركز الثقافي العربي.

. الدار العولمة: مداخل للنقد واالستشرافالتربية وتحوالت عصر . 2005محسن، مصطفى.  -

 البيضاء: المركز الثقافي العربي.

نحن والتنوير: عن الفلسفة والمؤسسة ورهانات التنمية والتحديث . 2006محسن، مصطفى.  -

 . بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.وتكوين اإلنسان في أفق األلفية الثالثة

. الرباط: بيان في الثورة: هوامش سوسيولوجية على متن الربيع العربي .2012محسن، مصطفى.  -

 دار األمان.

البحوث االجتماعية وتحديات التنمية: قضايا في المناهج والسياسات . 2013محسن، مصطفى.  -

 . وجدة: مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية.وآليات االشتغال: مداخل سوسيومعرفية نقدية

الخطاب السوسيولوجي: شروط التكوين وآليات إنتاج المعرفة: نحو . 2015مصطفى.  محسن، -

 . الدار البيضاء. بيروت: المركز الثقافي العربي. منظور نقدي تكاملي

جدل السوسيولوجيا والسياسة وحوار النظرية والممارسة في فكر . 2015محسن، مصطفى.  -

 . الرباط: منشورات الزمن. سال: مطبعة بني يزناسن.واالعترافومسار محمد جسوس: محاولة في التعريف 

ضد الطائفية: أوراق في العالقات بين التعددية المذهبية والمواطنة. الدار . 2009محفوظ، محمد.  -

 . بيروت: المركز الثقافي العربي.البيضاء

 دار قرطبة.. الجزائر: الجامعة الجزائرية بين األصالة والمعاصرة. 2013مخداني، نسيمة.  -

 . تيزي وزو: دار األمل.التهجين اللغوي في العهد التركي. 2015مرتاض، عبد الجليل.  -

. تطوان: مقاربة سوسيولوجية آلليات التغيير االجتماعي بشمال المغرب. 2004المرجان، محمد.  -

 جمعية تطاون أسمير.
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. العشرين: النسوية والسياسةالحركة النسائية في تونس في القرن . 2010المرزوقي، إلهام.  -

 ترجمة آمال قرامي. تونس: المركز الوطني للترجمة.

. هل أنتم محصنون ضد الحريم؟: نص اختبار للرجال الذين يعشقون. 2000المرنيسي، فاطمة.  -

 ترجمة نهلة بيضون. الدار البيضاء: الفنك.

روت: المركز الثقافي . ترجمة ماري طوق. بيشهرزاد ليست مغربية. 2003المرنيسي، فاطمة.  -

 العربي. الدار البيضاء: الفنك. 

 . وجدة: دار الجسور.سوسيولوجية القراءة. 2007مريني، محمد.  -

. الدار البيضاء: مطبعة النجاح عالمات نسائية في نبوغ المرأة المغربية. 2006المريني، نجاة.  -

 الجديدة.

. الدار البيضاء: مطبعة ام جاك بيركسوسيولوجية الدولة بالمغرب: إسه. 2010المساتي، عادل.  -

 النجاح الجديدة.

. الدار البيضاء: مطبعة النجاح نان ويلي زرينين: أمثال أمازيغية معربة. 2014مستاوي، محمد.  -

 الجديدة.

. المجتمع القروي الدكالي والتغير المرتبط بتدخل الدولة: الزمامرة نموذجا. 2005مسدالي، فاطمة.  -

 لسالم.الرباط: مكتبة دار ا

 . دبي: دار الصدى.نحو وعي ثقافي جديد. 2010المسدي، عبد السالم.  -

. الدوحة: المركز الهوية العربية واألمن اللغوي: دراسة وتوثيق. 2014المسدي، عبد السالم.  -

 العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

في زمن سؤال الهوية الحضارية في السياق المغربي: من نحن . 2012المسعودي، مصطفى.  -

 الرباط: دار الوطن. التحوالت الكبرى؟

 . الدار البيضاء: دار القرويين.أزمة النخب العربية: الثقافة والتنمية. 2007مسكين، حسن.  -

 . بيروت: مؤسسة الرحاب الحديثة.أزمة النخب العربية: الثقافة والتنمية. 2012مسكين، حسن.  -

. وهران: دار طالب العلوم االجتماعية اإلنسانية منهجية البحث العلمي: دليل. 2002مسلم، محمد.  -

 الغرب.

 . الجزائر: دار قرطبة.العمل السياسي بين اإلدارة العلمية والضوابط األخالقية. 2004مسلم، محمد.  -

 . الجزائر: دار قرطبة.خصوصيات الهوية وتحديات العولمة. 2004مسلم، محمد.  -

. الجزائر: اج عند الجيل المغاربي الثاني بفرنساالهوية في مواجهة االندم. 2009مسلم، محمد.  -

 منشورات قرطبة.

 . الجزائر: دار األمة.علم االجتماع: الرواد والنظريات. 2010مصباح، عامر.  -

. الرباط: المركز الحركة النسائية بالمغرب المعاصر: اتجاهات وقضايا. 2011المصلي، جميلة.  -

 المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة.

. بيروت: الدار الحركة النسائية في المغرب المعاصر: اتجاهات وقضايا. 2013صلي، جميلة. الم -

 العربية للعلوم ناشرون. الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات. 

 . صفاقس: دنيا للنشر.فلسفة األمثال الشعبية بصفاقس. 2006المصمودي، محمد.  -

. تونس: المركز عالمية العالميةبصمات تونسية في الثورة اإل. 2012المصمودي، مصطفى.  -

 المغاربي للنشر والتوزيع.

 . تونس: الدار التونسية للكتاب.ها أنت أيتها الثورة. 2012مصمولي، محمد.  -
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الجسد األنثوي وحلم التنمية: قراءة في التصورات عن الجسد األنثوي . 2004معادي، زينب.  -

 . الدار البيضاء: الفنك.بمنطقة الشاوية

 . وجدة: مكتبة قرطبة.ظاهرة التدين وسؤال الترشيد. 2011يهة. معاريج، نز -

 . تونس: الوكالة المتوسطية للصحافة.الصحافة النسائية في تونس. 2007المعالج، عبد القادر.  -

 . صفاقس: موزييك.الصحافة في تونس. 2009المعالج، عبد القادر.  -

 الدار التونسية للكتاب. . تونس:صفحات من وحي الثورة. 2011المعالج، عبد القادر.  -

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.اإلنترنت واالستالب التقاني. 2011معزوز، عبد العالي.  -

. فاس: منشورات . المقاولة والثقافة: دراسة في عملية التحديث بالمغرب2017 المعمري، لحبيب -

 مختبر االبحاث والدراسات النفسية واالجتماعية.

 . فاس: منشورات ما بعد الحداثة.التنظيم في النظرية السوسيولوجية. 2009المعمري، لحبيب.  -

. الجزء األول. فاس: دار منشورات التغير االجتماعي ورهانات العولمة. 2010المعمري، لحبيب.  -

 دار ما بعد الحداثة.

لمغرب، االجتماعي المقاولة والثقافة: دراسة في عملية التحديث با. 2013المعمري، لحبيب.  -

 . الجزء الثاني. فاس: دار ما بعد الحداثة.كمنتوج

. فاس: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر التنمية والتغير االجتماعي. 2015المعمري، لحبيب.  -

 المهراز. مختبر األبحاث والدراسات النفسية واالجتماعية. فاس: مطبعة سيبما.

 . الجزائر: دار القصبة.سسيولوجي عند ابن خلدونالفكر ال. 2006مغربي، عبد الغني.  -

. الدار البيضاء: المركز الثقافي مشكاة المفاهيم: النقد المعرفي والمثاقفة. 2000مفتاح، محمد.  -

 العربي.

السخرية في الثقافة الرقمية: دراسة ثقافية للخيال النثري، للقيم الثقافية . 2014مفضل، محمد.  -

 . الرباط: دار أبي رقراق.بوكولفلسفة اليومي على الفيس

. الدار البيضاء: مركز الدراسات األسرية في قضايا المرأة واألسرة والمجتمع. 2015مفيد، خديجة.  -

 والبحث في القيم والقانون. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.

. ة بلعيرجاإلرهاب والعنف السياسي: من تفجيرات الدار البيضاء إلى قضي. 2008مقتدر، رشيد.  -

 الرباط: مدارك.

 . الجزء األول. الجزائر: دار هومة.مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي. 2008مقدم، مبروك.  -

. تيزي وزو: 1945-1920الحركة الدينية واإلصالحية في منطقة القبائل، . 2006مقران، يسلي.  -

 دار األمل.

. رة والعنصرية في الصحافة األوروبيةالهج. 2003مقراني، الهاشمي، وفضيل دليلو، وعلي غربي.  -

 قسنطينة: جامعة منتوري.

 . الرباط: مطبعة طوب بريس.اإلعالم الجديد وتحديات القيم. 2014المكي، هشام.  -

االتصال الجماهيري وسؤال القيم: دراسة في نظريات االتصال الجماهيري . 2016المكي، هشام.  -

 ت.. بيروت: مركز نماء للبحوث والدراساالمؤسسة

. ترجمة أحمد توبة. الدار البيضاء: الشباب والهجرة في منطقة تادلة أزيالل. 2010المالخ، كمال.  -

 مؤسسة زكورة للتربية والتعليم.

 . تونس: نقوش عربية.في الحداثة والتقدم: حوارات فكرية. 2003الملولي، رضا.  -

. الدار البيضاء: ين بالمغربالدين والمجتمع: دراسة سوسيولوجية للتد. 2006منديب، عبد الغني.  -

 أفريقيا الشرق.
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 . الجزائر: سارة للنشر.على خط النار: شهادات إعالميات عايشن اإلرهاب. 2015منصر، زهية.  -

اإلسالم في المغرب الكبير: من الفتح إلى وفاة ابن رشد الحفيد: . 2008المنصوري، المبروك.  -

 . سوسة: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.واالستمراردراسة مقارنة في التشكل واالنتشار والسيادة 

. أريانة: الدار الفكر اإلسالمي في بالد المغرب: دراسة مقارنة. 2011المنصوري، المبروك.  -

 المتوسطية للنشر.

. الجزائر: دار حياة المعوق بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل. 2011منصوري، عبد الحق.  -

 قرطبة.

. صفاقس: مكتبة اإلسهامات التربوية في الفكر الخلدوني: المقدمة نموذجا. 2013المنيف، خليل.  -

 عالء الدين.

 . أكادير: جامعة ابن زهر.نظريات سوسيولوجية معاصرة. 2013مهدان، امحمد.  -

. اكادير: جامعة ابن السوسيولوجيا القروية بالمغرب: مقاربات وقضايا. 2015مهدان، امحمد.  -

 أكادير: بدر سوس خدمات. زهر.

نظرية التغير االجتماعي عند عبد الرحمان ابن خلدون، عبد . 2015المهماه، مصطفى عبد السالم.  -

 . الرباط: طوب بريس.هللا الهبطي، عبد الرحمان المجذوب، رضا هللا محمد المختار السوسي

. بيروت: ل والنسيانالعرب ومسألة االختالف: مآزق الهوية واألص. 2014مهنانة، إسماعيل.  -

 منشورات ضفاف. أريانة: كلمة. الرباط: دار األمان.

. تونس: معهد الصحافة وعلوم فصول في تاريخ الصحافة التونسية. 2009المهيدي، محمد الصالح.  -

 اإلخبار.

من أعالم الصحافة العربية في تونس: تراجم وأسماء مستعارة. . 2012المهيدي، محمد الصالح.  -

 . تونس: دار سحر للنشر.ل أنس الشابيتحرير وإكما

. بيروت: دار المجتمع األهلي ودوره في بناء الديمقراطية. 2003وشكر عبد الغفار.  مورو، محمد، -

 الفكر المعاصر.

. الرباط: ظاهرة أطفال الشوارع بالمغرب: دراسة ميدانية بالرباط وسال. 2007مومن، محمد.  -

 طوب بريس.

. تونس: التنوير في الثقافة التونسية: سير، صور، شخصيات منطلقات. 2009المي، محمد.  -

 المؤلف.

موسوعة المرأة العربية وحقوق اإلنسان: تجارب إنسانية ال تعاليم . 2007الميساوي، عبد الجليل.  -

 . صفاقس: دار النهى للطباعة والنشر والتوزيع.دينية

. تونس: هيبسكوس للنشر، دوليةمساهمة في تنمية االتصاالت ال. 2012الميلي، محمد عزالدين.  -

 الجمعية التونسية لالتصال وعلوم الفضاء.

 . تونس: الدار التونسية للكتاب.الحداثويون الجدد. 2012الناشي، عبد الباسط.  -

. ترجمة ميلود طواهري. بيروت: دار مدخل إلى علم االجتماع البراغماتي. 2014ناشي، محمد.  -

 ابن النديم للنشر.الروافد الثقافية ناشرون. وهران: 

اليسار الفرنسي واإلسالم: قراءة تحليلية نقدية في الخطاب الفرنسي حول . 2007ناشيد، سعيد.  -

 . سطات: دفاتر عائلية.اإلسالم

-أجهزة-نظريات-محاضرات في التخطيط الحضري في المغرب، تعاريف. 2016الناوي، أحمد.  -

 .Imprimerie Lia. الجزء األول. الرباط: حصيلة-وثائق-قوانين

 . الرباط: مطبعة الكرامة.األم العازبة: مقاربة سوسيودينية. 2014نايت لشقر، مليكة.  -
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التكنولوجيا المستوردة وتنمية الثقافة العمالية بالمؤسسة . 2002نزار، يمينة، وعلي غربي.  -

 . قسنطينة: جامعة منتوري.الصناعية

 . تونس: دار سحر.االنعزال االجتماعيالهامشية: قراءة في واقع . 2009النصراوي، مصطفى.  -

. بحوث في االستشراق: قراءة في المفهوم والتاريخ واألهداف والمآل. 2007نصري، أحمد.  -

 الرباط: مكتبة دار السالم.

 . الجزائر: دار الكتاب العربي.في زمن االنبطاح 2001أيلول سبتمبر . 2002نصير، بوعوينة.  -

. ترجمة عبد الرحيم مة: الجنسانية النسائية في المغرببال حشو. 2003نعمان جسوس، سمية.  -

 حزل. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.

التمويه في المجتمع العربي السلطوي: مقاربة نفسية اجتماعية . 2000نور الدين، محمد عباس.  -

 كز الثقافي العربي.. الدار البيضاء: المرلطبيعة عالقاتنا، بالطفل، بالفقير، بالمرأة، وببعضنا البعض

 . الدار البيضاء.قضايا الشباب في المجتمع المعاصر. 2000نور الدين، محمد عباس.  -

سوسيولسانيات المجتمع المغربي وإشكال التداخالت اللغوية: دراسة في . 2015نوصير، سعيد.  -

اللغوية داخل  التعدد والتداخل واالقتراض: نحو تأسيس رؤية سوسيولسانية معرفية تكاملية لإلشكاالت

 . الرباط: منشورات الزمن. سال: مطبعة بني إزناسن.المجتمع المغربي

. حول رد االعتبار للمسألة الثقافية في تونس: مجموعة من المقاالت. 2014نوير، صالح.  -

 المنستير: الثقافية للنشر والتوزيع.

-1881في مرحلة التأسيس، الخطاب الديني في الصحافة التونسية: قراءة . 2007النيفر، احميدة.  -

 . تونس: مركز النشر الجامعي.1911

 . الجزائر: دار قرطبة.األسرة والطفولة. 2004هاشمي، أحمد.  -

 . بيروت: مجد.المرأة وصنع القرار في المغرب. 2008الهراس، المختار.  -

. في الموروث الديني اإلسالمي: قراءة سوسيولوجية تاريخية. 2012الهرماسي، عبد اللطيف.  -

 بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع.

المغرب المعاصر ورهانات المستقبل: األوليات السوسيولوجية للتغير . 2004الهروي، الهادي.  -

 . الرباط: مطابع أمبلاير.والتنمية بالمغرب دراسة في نقد ثوابت التخلف ومتغيرات التنمية

مخزن: مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي القبيلة، اإلقطاع وال. 2005الهروي، الهادي.  -

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.1934-1844الحديث، 

. الدار األسرة، المرأة والقيم: تساؤالت سوسيولوجية في قضايا المرأة. 2013الهروي، الهادي.  -

 البيضاء: أفريقيا الشرق.

 : مطبعة النقطة.. الجزائرمدخل إلى علم االجتماع التربوي. 2008هشام، حسان.  -

الفن المغربي جاذبا لالندماج االجتماعي: دراسة في النص الغنائي لمجموعة . 2013همام، محمد.  -

 . الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.ناس الغيوان المغربية: مقاربة سوسيولوجية

 ل.. تونس: منشورات البدياالشتراكية والمرأة اليوم. 2013الهمامي، حمة.  -

. ترجمة ميشال كرم. بيروت: دار التناذر اإلسالموي وتحوالت الرأسمالية. 2010هني، أحمد.  -

 الفارابي.

. الجديدة: منشورات المجلس العلمي التيار الصوفي في دكالة زمن الرباطات. 2011الوارث، أحمد.  -

 المحلي للجديدة.

الولي والزاوية وامتدادات التأطير زاوية الشيخ امحمد بن عمر والمختاري: . 2016الوارث، أحمد.  -

 . الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.الصوفي في المجتمع المغربي
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 . الرباط: منشورات رمسيس.مقاربة النوع والتنمية. 2008وافي، العربي.  -

مفهوم الهوية: مساراته النظرية والتاريخية في الفلسفة، في األنثروبولجيا . 2010الواكدي، جليلة.  -

 . تونس: مركز النشر الجامعي.في علم االجتماعو

زعامة المرأة في اإلسالم المبكر بين الخطاب العالم والخطاب . 2016الوريمي بوعجيلة، ناجية.  -

 . تونس: دار الجنوب.الشعبي

ثقافة النوع بالمغرب: مقاربة سوسيولوجية لمفهومي الحكامة . 2016الوزاني الطيبي، كريمة.  -

 الرباط: منشورات دار التوحيدي. طنجة: مطبعة سليكي أخوين. .والمجتمع المدني

 . صفاقس: دار صامد.المرأة والمشروع الحداثي في فكر الطاهر الحداد. 2012الوسالتي، آمنة.  -

الوضعية الحدودية في القطاع السياحي: دراسة سوسيولوجية لسيرة . 2006الوشاني، عادل.  -

 . صفاقص: مكتبة عالء الدين.خيال

. صفاقس: أساسات علمية للظاهرة السياحية: التاريخ والهوية والمناويل. 2016اني، عادل. الوش -

 مكتبة عالء الدين.

: تحليل 1991-1967نشأة الحركة الثقافية األمازيغية بالمغرب، . 2000وعزي، الحسين.  -

ط: مطبعة المعارف . الرباسيرورة تحول الوعي بالهوية األمازيغية من الوعي التقليدي إلى الوعي العصري

 الجديدة.

جزائريون في أمريكا: دراسة ميدانية برعاية مركز وودر وولسن . 2011ولد بوسيافة، رشيد.  -

 . القبة: الشروق.للباحثين بواشنطن

المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية: دراسة في مسار . 2003ولد خليفة، محمد العربي.  -

. الجزائر: ديوان والهوية ومتطلبات الحداثة والخصوصية والعولمة والعالميةاألفكار في عالقتها باللسان 

 المطبوعات الجامعية.

المجتمع المدني وحماية البيئة: دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية . 2004وناس، يحي.  -

 . وهران: دار الغرب.والنقابات

. الرباط: منشورات لفزة واالتصاالتشبكات اإلكراه بالمغرب: نموذج الت. 2002اليحياوي، يحيى.  -

 عكاظ.

. الرباط: احتقار الديموقراطية: دراسات في آليات االستبداد الجديد. 2005اليحياوي، يحيى.  -

 منشورات عكاظ.

. الخطاب الديني في الفضائيات العربية: مقاربة من منظور الموسطة. 2016اليحياوي، يحيى.  -

 الرباط، لبنان: مؤسسة مؤمنون بال حدود. لبنان: المركز الثقافي للكتاب. 

. الرباط: التاريخ من أسفل: في تاريخ الهامش والمهمش. 2016اليعقوبي، خالد. وطحطح خالد.  -

 الزمن. سال: مطبعة بني ازناسن.

لتونسية للنشر تونس: الشركة ا وليس الذكر كاألنثى: في الهوية الجنسية.. 2014يوسف، ألفة.  -

 وتنمية فنون الرسم.

 

 المراجع المعتمدة في التحليل الكيفي

 

الصحة والمجتمع: دراسة سوسيولوجية للصحة والمرض بالمجتمع . 2016اإلبراهيمي، زكرياء.  -

 . مراكش: فضاء آدم. مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية.القروي المغربي
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(: بحث انثروبولوجي 2004-1971السلفية في المغرب )الحركات . 2009أبو اللوز، عبد الحكيم.  -

 . بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية.سوسيولوجي

. تونس: منشورات الهوية واألصالة في الموسيقى العربية: إشكاليات وقراءات. 2012بشة، سمير.  -

 كارم الشريف.

روت: مركز دراسات . بيسوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي. 2002بوطالب، محمد نجيب.  -

 الوحدة العربية.

. العنف في مالعب كرة القدم: دراسة في علم اجتماع الجريمة. 2015بوقرن، صالح الدين.  -

 القاهرة: دار مصر العربية للنشر والتوزيع.

المسرح والجمهور: دراسة في سوسيولوجية المسرح الجزائري . 2002بوكروح، مخلوف.  -

 وي.. الجزائر: مطابع حسناومصادره

. الدار البيضاء: أفريقيا راهن األمازيغية في ضوء المتغيرات الجديدة. 2014بولعوالي، التجاني.  -

 الشرق.

المرأة ومظاهر تغير النظام األبوي داخل األسرة الجزائرية: دراسة ميدانية . 2013الحاج، بلقاسم.  -

 لجزائر: دار أسامة.. اوصفية تحليلية ألهم مظاهر التغير اإلجتماعي في المجتمع الجزائري

. الجزائر: التفكير االجتماعي الخلدوني وأثره في علم االجتماع الحديث. 2003خضير، إدريس.  -

 موفم للنشر والتوزيع.

 1965االنتفاضات الحضرية بالمغرب: دراسة ميدانية لحركتي مارس . 2005خمليش، عزيز.  -

 . الدار البيضاء: أفريقيا الشرق.1981ويونيو 

. تونس: النخبة والحرية: تونس في الثلث األول من القرن العشرين. 2011ال الدين. دراويل، جم -

 دار سحنون.

. الثقافة بين تأصيل الرؤية اإلسالمية واغتراب منظور العلوم االجتماعية. 2006الذوادي، محمود.  -

 بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة.

 شورات مقاربات.. آسفي: منالثقافة وجواراتها. 2008شراك، أحمد.  -

فاس: كلية  سوسيولوجيا الجمعيات الثقافية: أي براديغم للعمل الثقافي؟. 2015شراك، أحمد.  -

 اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز، مختبر األبحاث والدراسات النفسية واالجتماعية. فاس: مطبعة سيبما.

. الرباط: المنارة للنشر لسياسة والدينالشباب والتغير اإلجتماعي: األسرة، ا. 2002شفيق، المختار.  -

 والتوزيع.

حفريات سوسيولوجية في ماضي قبيلة بني زيد وسكان الحامة بالجنوب . 2000العربي، البشير.  -

 . تونس: دار سحر.التونسي: دراسات

. الهجرة الداخلية والتنمية في المجتمع التونسي: دراسة سوسيولوجية. 2005العربي، البشير.  -

 دار عالء الدين.صفاقس: 

اإلعالم والمجتمع: رؤية سوسيولوجية مع . 2010عزي، عبد الرحمن، والسعيد بومعيزة .  -

 . الجزائر: الورسم.تطبيقات على المنطقة العربية واإلسالمية

تشكيل الوعي االجتماعي: دور وسائل اإلعالم في بناء الواقع وصناعة . 2007قيراط، محمد.  -

 مكتبة الفالح.. الصفاة: الرأي العام

. تونس: أفانتي للنشر المرأة بين السياسة الليبرالية والفتاوى القروسطية. 2015الكحالوي، محمد.  -

 والتوزيع.

 . الجزائر: دار المعرفة.مثقفون خالل الثورة. 2012مبارك، مريم سيد علي.  -
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. والسياسة الحركة النسائية في تونس في القرن العشرين: النسوية. 2010المرزوقي، إلهام.  -

 ترجمة آمال قرامي. تونس: المركز الوطني للترجمة.

الجسد األنثوي وحلم التنمية: قراءة في التصورات عن الجسد األنثوي . 2004معادي، زينب.  -

 . الدار البيضاء: الفنك.بمنطقة الشاوية

وزو:  . تيزي1945-1920الحركة الدينية واإلصالحية في منطقة القبائل، . 2006مقران، يسلي.  -

 دار األمل.

 . بيروت: مجد.المرأة وصنع القرار في المغرب. 2008الهراس، المختار.  -

 .تاريخية سوسيولوجية قراءة اإلسالمي: الديني الموروث في .2012 اللطيف. عبد الهرماسي، -

 والتوزيع. والنشر للطباعة التنوير دار بيروت:

 

 2016إلى  2000لعينة من الُكتب المنشورة من اإلنتاج العربي لعلم االجتماع في مصر: دراسة 

 

. القاهرة: المكتبة حوار الثقافات ضرورة مستقبلية أم رفاهية. 2005أبادير، نبيل صموئيل.  -

 األكاديمية.

ترجمة ملك . ماليزيا ومصر نموذجا -جدل اإلسالم والمعرفة في عالم متغيِر . 2009أباظة، منى.  -

 للترجمة.القومي حماد. القاهرة: المركز 

القاهرة: مصر العربية  ختان اإلناث مصر: دراسة أنثروبولوجية.. 2000إبراهيم، مصطفي عوض.  -

 للنشر.

رؤية طالب الجامعة واتجاهاتهم نحو اإليدز دراسة أنثروبولوجية . 2009إبراهيم، مصطفي عوض.  -

 . االسكندرية: دار المعرفة الجامعية.طبية

. أوضاع عمل المرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. 2001أبو الخير، أميمة محمد السيد.  -

 الطبعة األولى. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. الطبعة األولى. رصد التناول االعالمي لقضايا المرأة المصرية. 2013أبو الخير، أميمة محمد السيد.  -

 مركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.القاهرة: ال

. الطبعة خرائط االحتجاج مصر: بحث في مقدمات الثورة. 2014أبو الخير، أميمة محمد السيد.  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. األولى.القاهرة:

. القاهرة: اعيةرأس المال االجتماعي: أفاق جديدة النظرية االجتم. 2014أبو دوح، خالد كاظم.  -

 ايتراك للطباعة والنشر.

علم االجتماع السياسي: التطورات المعاصرة وتطبيقات على االحتجاج . 2016أبو دوح، خالد كاظم.  -

 . القاهرة: ابن خلدون للطباعة والنشر.والثورة  المجتمع العربي

أس المال النخب االجتماعية مصر: دراسة على ضوء مقوالت ر. 2017أبو دوح، خالد كاظم.  -

 . القاهرة: النخبة للنشر والتوزيع.وأشكاله لدى بورديو

 الهيئة العامة لقصور الثقافة. . القاهرة: هوية الثقافة العربية. 2004أبو زيد، أحمد.  -

. التقرير األول. القاهرة: المركز ظاهرة العنف داخل األسرة المصرية. 2003أبو شهبة، فادية يحيى.  -

 عية والجنائية.القومي للبحوث االجتما

، المجتمعات الجديدة بين سياسة االنتشار الحضري والتنمية المتوازنة. 2009أحمد، حمدي على.  -

 القاهرة: دار المعرفة الجامعية.

 . القاهرة: مركز األهرام.دراسة عبقرية البقاء واالستمرار-أهل مصر. 2008احمد، سمير نعيم.  -
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 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.ثقافة االستهانةيناير و 25ثورة . 2011احمد، سمير نعيم.  -

. االنثروبولوجيا الرمزية: دراسة نقدية لالتجاهات الحديثة فهم الثقافية. 2002األسود، السيد.  -

 القاهرة: منشأة المعارف االسكندرية.

 . القاهرة: المشروع القومي للترجمة.الدين والتصور الشعبي للكون. 2005األسود، السيد.  -

. القاهرة: األطفال العاملون الحضر: دراسة ميدانية مدينة السويس. 2000نور، عال مصطفى. أ -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز المجتمعات المستهدفة للتعاطي واإلتجار المخدرات. 2000أنور، عال مصطفى.  -

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز تاجر المخدرات والمجتمعات المستهدفة للتعاطي. 2000أنور، عال مصطفى.  -

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز الثقافة والمخدرات منطقة شعبية بمدينة القاهرة. 2004أنور، عال مصطفى.  -

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: مركز علم االجتماع ودراسات المرأة: تحليل استطالعي. 2002الرشيد.  بدران، محمود عبد -

 البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

عمال مصر بين ثقافة التصنيع والثقافة التقليدية: دراسة ميدانية . 2002بدران، محمود عبد الرشيد.  -

 البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.. القاهرة: مركز بمجمع األلومونيوم

الثقافة الثأرية والثقافة المسالمة: تأصيل نظري ودراسة ميدانية . 2003بدران، محمود عبد الرشيد.  -

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، للثقافة الفرعية ومحددات السلوك اإلجرامي

 القاهرة.جامعة 

ترجمة محمود ماجد. القاهرة:  (.1952 - 1919الطبقة العليا بين ثورتين ). 2009بركة، ماجدة.  -

  المشروع القومي للترجمة، المجلس األعلى للثقافة.

. القاهرة:  المركز أساليب معاملة األطفال المنحرفين والمعرضين للخطر. 2010بسطامي، محمود.  -

 الجنائية.القومي للبحوث االجتماعية و

القطاع غير الرسمي مدينة القاهرة: التقرير الثالث: دراسة على المنشآت: . 2004البغدادي، نسرين.  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.البنية والتنمية

جمهور مسرح الطفل ، دراسة ميدانية: التقرير الثالث: دراسة على . 2004البغدادي، نسرين.  -

  . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.نشآت: البنية والتنميةالم

. مسرح الطفل مصر: التقرير األول: خبرات وشهادات للجماعة الفاعلة. 2004البغدادي، نسرين.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز رير الثانى: دراسة ميدانيةمسرح الطفل مصر: التق. 2004البغدادي، نسرين.  -

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

ثقافة المخدرات لدى الشباب المصري )دراسة ميدانية على عينة من . 2006البغدادي، نسرين.  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.شباب األندية الرياضية ومراكز الشباب(

، التقرير األول ، شهادات واقعية  المسرح المصري وجمهوره. 1999دادي، نسرين. وأخرين .البغ -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.لبعض القائمين على العمل المسرحي

. جمهور المسرح المصري: التقرير الثالث، تحليل المضمون. 2011البغدادي، نسرين. وأخرين  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. القاهرة:

 . القاهرة: الدولية لالستثمارات. قضايا المرأة المعاصرة القطاع غير الرسمي. 2010البهنساوي، ليلى.  -
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. القاهرة: نور للنشر المكتبة الوطنية اتجاهات وقضايا علم االجتماع العائلي. 2016البهنساوي، ليلى.  -

 األلمانية.

 . القاهرة: نور للنشر.الصناعة والمجتمع: دراسة علم االجتماع الصناعي. 2016ليلى. البهنساوي،  -

بطالت وضحايا: المرأة والسياسات االجتماعية والدولة في . 2002بيبرس، إيمان ضياء الدين.  -

 . ترجمة عايدة سيف الدولة. القاهرة: المشروع القومي للترجمة، المجلس األعلى للثقافة.مصر

المواطنة والتحول الديموقراطي في مصر: استطالع رأي عينة من . 2009إبراهيم البيومي. البيومي،  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.النخبة

 -القيادة الكاريزمية والتغير السياسي في مصر تحليل سوسيو . 2010بيومي، مجدى أحمد محمد.  -

 . القاهرة:  دار المعرفة الجامعية.تمع المصريتاريخى للقيادة السياسية في المج

. الكفاءة التنظيمية والسلوك اإلنتاجي مدخل في علم االجتماع الصناعي. 2010بيومي، محمد أحمد.  -

 القاهرة: دار المعرفة الجامعية.

. الطبعة االولى. قري تونس بسوهاج-البناء السياسي إحدى قرى الصعيد. 2000جاد، محمود محمد.  -

 القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

آثار القبلية المزاج الغنائي والموسيقي ألهل الصعيد: تحليل . 2001جاد، محمود محمد.  -

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة سوسيوتاريخي ودراسة استكشافية

 القاهرة.

المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، رؤية تقويمية للبحوث . 2004جاد، محمود محمد.  -

 . القاهرة: مركز البحوث االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.والدراسات

. الطبعة الثانية. بيروت: نظرة عبر العصور-سكنى المقابر عاصمة مصر. 2012جاد، محمود محمد.  -

 .دار االنتشار العربي

. القاهرة: المركز القومي للبحوث السائقون وظاهرة المخدرات. 2002الجعفراوي، ابتسام إبراهيم.  -

 االجتماعية والجنائية.

تفضيالت الباحثين عن العمل بين القطاع الحكومي والقطاع . 2003الجعفراوي، ابتسام إبراهيم.  -

 .. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيةالخاص

. "مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف االستراتيجية القومية الشاملة لمواجهة 2012الجعفراوي، ايناس .  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.مشكلة المخدرات في مصر." 

. لتقرير الثاني. القاهرة: المركز القطاع غير الرسمي مدينة القاهرة. 2001جلبي، على عبد الرازق.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية. القومي

 . القاهرة: دار المعرفة الجامعية.االبداع والمجتمع. 2003جلبي، على عبد الرازق.  -

نمو القطاع غير الرسمي: دراسة لوحدات معيشية بمناطق . 2011جلبي، على عبد الرازق.  -

 ائية.. التقرير الرابع. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنعشوائية

. القاهرة: مكتبة األنجلو العولمة والحياة اليومية. 2010جلبي، على عبد الرازق، وهانى خميس.  -

 المصرية.

المشاركة  2000. استطالع رأي المرشحات لعضوية مجلس الشعب لعام 2005جمال الدين، هبة.  -

 السياسية للمرأة. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

ترسيخ حقوق اإلنسان لدى المواطن المصري: دراسة لعينة من الجمهور . 2011ل الدين، هبة. جما -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.العام: المرحلة األولى
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. ترجمة سهام عبد السالم. الحجاب، بين الحشمة والخصوصية والمقاومة. 2016الجندي، فدوى.  -

 القومي للترجمة. القاهرة: المشروع

اتجاهات بعض الشباب نحو ظاهرة اإلرهاب المجتمع المصري وكية . 2005الجهمي، أحمد فاروق.  -

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.مواجهتها

مركز البحوث  المجلد األول. القاهرة: الفولكلور العربي: بحوث ودراسات.. 2000الجوهري، محمد.  -

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

الملخصات السوسيولوجية العربية: من الثامن وحتى الحادي عشر عامي . 2000الجوهري، محمد.  -

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.2000 – 1999

. المجلد الثاني. القاهرة: مركز البحوث كلور العربي: بحوث ودراساتالفول. 2001الجوهري، محمد.  -

 والدراسات االجتماعية.

. الجزء األول. القاهرة: مركز البحوث التراث والتغير االجتماعي. 2002الجوهري، محمد.  -

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: ر: دراسة ألعماله وفصول من تأليفهرشدي صالح والفولكلو. 2003الجوهري، محمد.  -

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. المجلد الثالث. القاهرة: مركز البحوث الفولكلور العربي: بحوث ودراسات. 2006الجوهري، محمد.  -

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. المجلد الثاني عشر. الملخصات السوسيولوجية العربية. 2003الجوهري، محمد، وأحمد زايد.  -

 القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

تقارير بحث التراث والتغير: الكتاب الثامن عشر: ثقافة التحايل. دراسة . 2004الجوهري، هناء.  -

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية من التجمعات العشوائية بالقاهرة الكبرى ميدانية لنماذج

 اآلداب، جامعة القاهرة.

نمط اإلسكان ونوعية الحيازة المرغوبة لدى العاملين غير المقيمين مدينتي . 2008حافظ، سحر.  -

 جتماعية والجنائية.. القاهرة: المركز القومي للبحوث االالعبور والسادس من أكتوبر

. القاهرة: المركز القومي للبحوث المرأة وجرائم المخدرات المجتمع المصري. 2009حافظ، سحر.  -

 االجتماعية والجنائية.

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.بماذا يحلم المصريون. 2010حافظ، نجوى.  -

. لفرعونية وروائع القصص وحكايات التراث الشعبيموسوعة األساطير ا. 2009حامد، إسماعيل.  -

 القاهرة: مكتبة النافذة.

 . القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.السينما وقضايا المجتمع العربي. 2009حجاب، محمد منير.  -

. القاهرة: دار البحوث المجتمع االستهالكي ومستقبل التنمية مصر. 2001حجازي، أحمد مجدي .  -

 جتماعية.والدراسات اإل

. القاهرة: مركز البحوث المخدرات واألزمة الراهنة للشباب المصري. 2004حجازي، أحمد مجدي.  -

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

معرض الكتاب: تظاهرة ثقافية في مصر: دراسة ميدانية التفضيالت . 2004حجازي، أحمد مجدي.  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.ن على المعرضواالحتياجات الثقافية للمترددي

. القاهرة: النساء المعيالت محافظة الفيوم: دراسة اجتماعية ميدانية. 2005حجازي، أحمد مجدي.  -

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.
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المركز القومي للبحوث االجتماعية مسح شامل." . "دور المسنين في مصر: 2014حجازي، عزت .  -

 .والجنائية

 1986األوضاع السكاني شبه جزيرة سيناء من واقع تعداد السكان لسنتي . 2000حجازي، عزت.  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.1996و

. القاهرة: المركز القومي ءالتحول الكبير: األوضاع االجتماعية لريف سينا. 2000حجازي، عزت.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية السياسة السكانية لسيناء. 2002حجازي، عزت.  -

 والجنائية.

. القاهرة: المركز كبار السن مصر: مسح بالعينة لنزالء دور المسنين. 2004حجازي، عزت.  -

 والجنائية.القومي للبحوث االجتماعية 

. القاهرة: المركز القومي رعاية كبار المسنين مصر "الواقع والمستهدف". 2009حجازي، عزت.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: إيتراك القنوات الفضائية ونسق القيم في المجتمع المحلي. 2014حسن، ايمن علي طه.  -

 للطباعة والنشر والتوزيع.

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.العمل الحرفي ونوعية الحياة. 2008حسن، دينا مفيد على.  -

الظروف البيئية والوضع الغذائي وأثرهما على صحة اإلنسان المجتمعات . 2009حسن، مجدي.  -

 . القاهرة:  المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.الصحراوية )جنوب سيناء(

. القاهرة: ربية: التقرير النظريعالراهنة لعمل المرأة ال األوضاع. 2005حسن، منصور مغاوري.  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز األوضاع الراهنة لعمل المرأة: التقرير الميداني. 2008حسن، منصور مغاوري.  -

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

والتجديد في بعض عناصر التراث المادي. دراسة حالة قوى المحافظة . 2002الحناوي، فاتن.  -

الكتاب التاسع. القاهرة: مركز البحوث  لألزياء الشعبية المصرية، تقارير بحث التراث والتغير االجتماعي

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

اهرة: الشركة العربية المتحدة . القالعمل الجماعي التطوعي. 2010الخطيب، عبد هللا عبد الحميد.  -

 للتسويق والتوريدات.

. القاهرة: المركز االستغالل الجنسي والبغاء كإطار لإلتجار بالبشر. 2010خليل، إمام حسانين.  -

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

القاهرة: . أخالقيات البحث العلمي االجتماعي: األبعاد والقضايا األساسية. 2002خليل، نجوى حسين.  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

أولويات البحث العلمي االجتماعي: استطالع لرأي عينة من الجمهور . 2010خليل، نجوى حسين.  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.الخاص

هرة: مكتبة األنجلو . القاعادات دورة الحياة في مجتمع المحس. 2004خميس، سعاد محمد.  -

 المصرية.

. القاهرة: مركز شركاء قضية التعليم مصر: العائد االقتصادي واالجتماعي. 2008الخواجة، عال.  -

 التنمية.

 . القاهرة: المكتبة األكاديمية.النزعة االستهالكية كأسلوب حياة. 2002الدجوى، على.  -
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قاهرة: مركز البحوث والدراسات . الالدين والدولة العالم العربي. 2003الدسوقي، عصام.  -

 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. الجمعيات األهلية وقضية تعاطي وإدمان المخدرات )دراسة ميدانية(. 2009رومان، هويدا عدلي.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

قاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، . الاألسرة العربية مجتمع متغير. 2000زايد، أحمد.  -

 كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

- 1924اإلنتاج الفكري العربي علم االجتماع: قائمة ببليوغرافية مشروحة ). 2001زايد، أحمد.  -

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.(1995

مجلدات. القاهرة: المركز القومي  3. الحياة اليومية المجتمع لمصر العنف. 2002زايد، أحمد.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

- 1995اإلنتاج الفكري العربي علم االجتماع: قائمة ببليوغرافية مشروحة ). 2003زايد، أحمد.  -

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.(2000

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.خطاب الحياة اليومية المجتمع المصري. 2003زايد، أحمد.  -

. القاهرة: مركز البحوث العربية . النخب االجتماعية حالة مصر والجزائر2004زايد، أحمد.  -

 واألفريقية.

 . القاهرة: دار العين للنشر.تناقضات الحداثة مصر. 2005زايد، أحمد.  -

 . القاهرة: دار العين للنشر.صور من الخطاب الديني المعاصر. 2007زايد، أحمد.  -

األطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم: دراسة لقيم النزاهة . 2013زايد، أحمد.  -

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة. القاهرة: .والشفافية والفساد

 . القاهرة: دار العين للنشر.صوت اإلمام. 2016، أحمد. زايد -

. الندوة األسرة المصرية وتحديات العولمة. 2002مجموعة من علماء االجتماع. وزايد، أحمد.  -

 التاسعة لقسم االجتماع. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، جامعة القاهرة.

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.االجتماعيالتغير . 2006زايد، احمد، واعتماد عالم.  -

رأس المال االجتماعي لدى الشرائح . 2006زايد، أحمد، وأمال الطنطاوي، ومحمد عبد البديع.  -

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.المهنية من الطبقة الوسطى

 . القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.اعية الجديدةالحركات االجتم.2007زهران، فريد.  -

. القاهرة: المركز القومي للبحوث المرأة والتنمية: مناهج نظرية وقضايا عملية .2000زيتون، محيا.  -

 االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: مركز الكتاب المراهقون وتدخين السجائر في المجتمع المصرين. 2005سالم، زينب.  -

 للنشر.

. القاهرة: المركز القومي العدالة االجتماعية التعليم األساسي: المجلد األول. 2002سعد، ناهد رمزي.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

بعض المخرجات العلمية  2. مج العدالة االجتماعية التعليم ما قبل الجامعي. 2005سعد، ناهد رمزي.  -

 هارات الحياتية(. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.الم –التعليمية )القدرات اإلبداعية 

 العدالة االجتماعية التعليم ما قبل الجامعي: دراسة للمنظومة التعليمية. 2007سعد، ناهد رمزي.  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.3مج

. لة مجال المرأة: دراسة مسحية لمحافظتي الوم والمنياالجمعيات األهلية العام. 2004سالمة، حسن.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.
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. القاهرة: المركز القومي استطالع رأي الجمهور النظام الحزبي المصري. 2008سالمة، حسن.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: والخدمات: استطالع رأي الجمهور العامالدعم الحكومي للسلع . 2008سالمة، حسن.  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث 2010المرأة واالنتخابات البرلمانية . 2011سلطان، عادل.  -

 االجتماعية والجنائية.

. ميدانية لبعض شركات البترول التعاطي واإلدمان بين العمال: دراسة. 2000سليمان، نادية حليم.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

ة. . النساء العائالت ألسر العشوائيات: دراسة على سكان العشش بالقاهر2004سليمان، نادية حليم.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي لمخدرات لدى عمال الزراعة األجراء. ثقافة ا2005سليمان، نادية حليم.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: 2006 – 1957فاعلية األداء البرلماني للمرأة المصرية . 2006سليمان، نادية حليم.  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: رية: تأديب مشروع أم انتهاك محظورالعنف في األسرة المص. 2001السمري، عدلي.  -

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

 1تقارير بحث التراث والتغير: الكتاب الرابع عشر: الثابت والمتغير ضصلة. 2003السمري، عدلي.  -

 عية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتمابيآليات الضبط االجتماعي

. القاهرة: المركز التعليم الجامعي والحراك االجتماعي: دراسة الواقع المصري. 2009سند، سهير.  -

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث عمل األطفال النشاط الزراعي الريف المصري. 2009سند، سهير.  -

 والجنائية. االجتماعية

. القاهرة: العربي للنشر أثر القنوات الفضائية على القيم األسرية. 2009السيد، محمد عبد البديع.  -

 والتوزيع.

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.األوضاع االجتماعية وتنمية القرية المصرية. 2010السيد، محمد.  -

. القاهرة: شركاء هوية الشباب المصريالهوية في مصر: لمحات من . 2013السيد، مصطفي كامل.  -

 التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب.

. المناخ الثقافية مصر: من مرحلة ما قبل الثورة إلى مرحلة التعددية واالنفتاح. 2000السيد، يسين.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية  .سياسة التخصيصية مصر. 2002السيد، يسين.  -

 والجنائية.

. القاهرة: المرصد االجتماعي: اإلطار النظري والعروض النقدية وبرنامج العمل. 2003السيد، يسين.  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

تعليم جدوى؟ دراسة . العائد االجتماعي من التعليم على المرأة مصر،  هل لل2013سيكا، نادين.  -

 . القاهرة: مركز شركاء التنمية.مسحية لعوائد التعليم العام والخاص

المعمل االجتماعي الكبير: موضوعات المعرفة في مصر المستعمرة وما بعد . 2016الشاكري، أمينة.  -

  . ترجمة أحمد محمود. القاهرة: المركز القومى للترجمة.الكولونيالية
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. الطبعة دراسة لعادات الطعام وآداب المائدة. 2002د المنعم قاسم الشايب .الشايب، نجوي محمود عب -

 األولى. القاهرة: مركز البحوث الدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: األكاديمية الحديثة للكتاب التدخين واإلدمان وإعاقة التنمية. 2006شحاته، حسن أحمد.  -

 الجامعي.

. 2011يناير  25صراع الطبقات مصر المعاصرة: مقدمات ثورة . 2011شعبان، احمد بهاء الدين.  -

 العامة للكتاب. المصرية الهيئةالطبعة األولى. القاهرة: جزيرة الورد. الطبعة الثانية. القاهرة: 

االجتماعي  قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع: دراسة للثبات والتغير. 2003شكري، علياء.  -

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، كلية اآلداب.والثقافي

. التقرير الثاني. القاهرة: المركز القومي للبحوث العنف األسرة المصرية .2000شوقي، طريف.  -

 االجتماعية والجنائية.

. ي العام وترشيد القرار إزاء القضايا المجتمعيةاستطالعات ومسوح الرأ. 2003صالح، ناهد حسين.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة:  المركز التقرير االجتماعي: المجلد األول: التقارير االجتماعية. 2004صالح، ناهد حسين.  -

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث واهتمامات المواطن المصريهموم . 2008صالح، ناهد حسين.  -

 االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي البحث العلمي االجتماعي قضاياه ومناهجه. 2009صالح، ناهد حسين.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

المصري همومه  . "التقرير االجتماعي المصري المجلد الثاني الشباب2013صالح، ناهد.  -

 .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيةواهتماماته." 

. القاهرة: المؤسسة الثقافية يناير 25الثقافة أثناء الفترة االنتقالية: مصر بعد . 2014صبحي، مجدي.  -

 السويسرية بالقاهرة ومركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام.

 . القاهرة: مصر العربية للنشر.وأزمة العقل السحر. 2009صيام، شحاتة.  -

 . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.. ثقافة االحتجاج2012صيام، شحاتة.  -

. القاهرة: دار الحريم الصوفية وتأنيث الديني: ضالالت حجاج األضرحة. 2013صيام، شحاتة.  -

 روافد.

 . القاهرة: دار ميريت.تحايلالدين الشعبي مصر: نقد العقل الم. 2014صيام، شحاتة.  -

. القاهرة: رؤية للنشر العقل التكفيري من التشدد إلى ما بعد المراجعات. 2015صيام، شحاتة.  -

 والتوزيع.

خصخصة التعليم الجامعي قضايا نظرية ودراسة  .2006الضبع، عبد الرؤوف احمد محمد عثمان.  -

 القاهرة: الدار العالمية للنشر.. مقارنة بين جامعية سوهاج وجامعة سابينسا، روما

تراكم الفساد وحتمية الثورات الكتاب االول دراسات . 2012الضبع، عبد الرؤوف احمد محمد عثمان.  -

 . القاهرة: الدار العالمية للنشر والتوزيع.ميدانية  فساد النسق االجتماعي

ضمن سلسلة الكتاب األول. . العولمة وقضايا الهوية الثقافية. 2006الضبع، ماهر أحمد عبدالعال.  -

 القاهرة: المجلس األعلى للثقافة.

. المرأة في مصر، العقل النسوي مواجهة المجتمع الذكوري. 2017الضبع، ماهر أحمد عبدالعال.  -

 القاهرة:  الهيئة المصرية العامة للكتاب.
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: المكتبة . القاهرةظاهرة التطرف الديني )التشخيص والحل( كراسات علمية. 2005طاهر، حامد.  -

 االكاديمية.

 الهيئة المصرية العامة للكتاب.. القاهرة: المهمشون صعيد مصر. 2003طنطاوي، امال.  -

. (2002- 1998التناول السينمائي لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات ). 2004طه، أمال كمال.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز برامج الشباب التليفزيون المصري: دراسة على الجمهور. 2004طه، أمال كمال.  -

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

تعرض الجمهور المصري لمشاهد العنف والقضية الفلسطينية والعراقية: . 2009طه، أمال كمال.  -

 ي للبحوث االجتماعية والجنائية.. القاهرة: المركز القومالقنوات التليفزيونية القومية األرضية والفضائية

. أجيال مستقبل مصر: أوضاعهم المتغيرة وتصوراتهم المستقبلية. 2002العامري، سلوى حسني.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

ي . القاهرة: المركز القوماستغالل األطفال العمل إطار اإلتجار بالبشر. 2010العامري، سلوى حسني.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

-المسح الشامل لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات: المرحلة األولى. 2000عبد الجواد، إنعام سيد.  -

 . اربعة اجزاء. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.المرحلة الرابعة

. لية مواجهة التعاطي واإلدماندراسة حول دور الجمعيات األه. 2002عبد الجواد، إنعام سيد.  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. القاهرة:

 . القاهرة: مؤسسة فريدريش إيبرت االلماني.عمالة االطفال في الزراعة. 2006عبد الجواد، ثريا سيد.  -

 المصرية. . القاهرة: مكتبة األنجلواالجرام المنظم دراسة لشبكات البغاء. 2006عبد الجواد، عادل.  -

. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية األحوال الشخصية مصر. 2000عبد الجواد، ليلى أحمد.  -

 والجنائية.

القاهرة: المركز القومي  .ثقافة المخدرات لدى الفقراء المهمشين. 2008عبد الجواد، ليلى أحمد.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: مركز البحوث مالمح التغير القصص الشعبي الغنائي .2001عبد الحافظ، إبراهيم.  -

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

القاهرة: مركز البحوث  دراسة ديناميات التغير-الفنون األدبية الشعبية . 2004عبد الحافظ، إبراهيم.  -

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات الفكاهة وآليات النقد االجتماعي. 2004لحميد، شاكر. عبد ا -

 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات دراسات بيئية المجتمع المصري. 2002عبد الحميد، نجوى.  -

 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: مركز أطفال الشوارع: دراسة تحليلية اجتماعية. 2009، هالة منصور. عبد الرحمن -

 البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث ثقافة المخدرات الساحل الشمالي. 2006عبد الرحيم، سعاد السيد.  -

 االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز مؤسسة معهد ليلة القدر الخيرية: دراسة حالة. 2010عاد السيد. عبد الرحيم، س -

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.



 بيبليوغرافيا
 الثاني للمرصد العربي للعلوم االجتماعيةالتقرير 

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

 
 

 
73 

 

. التوطين السكاني المدن الجديدة: دراسة تقويمية لمدينة العبور. 2015عبد الرحيم، سعاد السيد.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

األوضاع االجتماعية واالقتصادية لجامعي القمامة بمنطقة أرض . 2010د الرحيم، سعد الدين. عب -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.اللواء

. علم االجتماع الري، القضايا النظرية ودراسات تطبيقية. 2009عبد العزيز حبيب، عالية حلمي.  -

 ن، المنيل.القاهرة: مطبعة اسكرين الي

. القاهرة: المركز القومي للبحوث الزواج كإطار لإلتجار بالبشر. 2010عبد الغني، سميحة نصر  -

 االجتماعية والجنائية.

العنف بين طالب المدارس بين المتغيرات النفسية و االرتباط . 2004عبد الغني، سميحة نصر.  -

 الجنائية.. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية ووالمنبئات

. المجلد األول. العنف بين طالب المدارس: التقرير االجتماعي. 2004عبد الغني، سميحة نصر.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

عقاب األبناء بين األسرة والمدرسة: دراسة تحليلية فارقة . 2004عبد الغني، سميحة نصر.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.. لألساليب ومعدالت االنتشار

. القاهرة: المركز القومي للبحوث حوادث المرور المجتمع المصري. 2010عبد الغني، سميحة نصر.  -

 االجتماعية والجنائية.

 . القاهرة: مركز الكتاب للنشر.الحب في األمثال العالمية. 2010عبد الفتاح، سيد صديق.  -

االحتياجات التعليمية والتدريبية للعاملين في صناعة الغزل . 2010عبد القوي، عفاف إبراهيم.  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.والنسيج

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات قيم العمل األهلي مصر. 2005عبدهللا، خالد عبد الفتاح.  -

 ، جامعة القاهرة.االجتماعية، كلية اآلداب

. الزواج العرفي: واقعه وآثاره النفسية واالجتماعية. 2004عبدهللا، معتز، وجمعة سيد يوسف.  -

 القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: األسرة المعيشية واإلنفاق االجتماعي: الواقع والتطلعات. 2000عبد المعطي، عبد الباسط.  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

تقييم فعاليات المواجهة التشريعية واألمنية لظاهرة التسول . 2002عبد المعطي، عبد الباسط.  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.المجتمع المصري

، مركز البحوث والدراسات رأة والعملالعولمة وقضايا الم. 2003عبد المعطي، عبد الباسط.  -

 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

دراسة لخطاب المدونات العربية التعبيرات السياسية . 2010عبد المقصود، هشام عطية.  -

 . القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.واالجتماعية لشبكة اإلنترنت

. القاهرة: المركز القومي رية إطار اإلتجار بالبشراإلتجار األعضاء البش. 2010عبد المنعم، سهير.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. "مشروع معاونة المرأة المعيلة: دراسة تقييمية: التقرير الثاني: 2013عبد الموجود، احمد .  -

 .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيةالمستفيدات." 

نة المرأة المعيلة: دراسة تقييمية: التقرير األول: . "مشروع معاو2013عبد الموجود، احمد.  -

 .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية الجمعيات."
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تقارير بحث التراث والتغير: الكتاب الثاني عشر: التسامح االجتماعي . 2003عبد الوهاب، أشرف.  -

 ية اآلداب، جامعة القاهرة.. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلبين التراث والتغير

الطب الشعبي دراسة اتجاهات التغير االجتماعي المجتمع . 2002عبدهلل، سعاد عثمان احمد.  -

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.المصري

لهيئة العامة لقصور )مشترك(، ا موسوعة التراث الشعبي العربي. 2012عبدهلل، سعاد عثمان احمد.  -

 الثقافة، الدراسات الشعبية، وزارة الثقافة.

. القاهرة: الهيئة المصرية النظرية الوظيفة دراسة التراث الشعبي. 2014عبدهلل، سعاد عثمان احمد.  -

 العامة لقصور الثقافة.

. اإلدراك البيئي عند الطفل: دراسة مقارنة بين الريف والحضر. 2001عتيق، أحمد مصطفي.  -

 القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

 . القاهرة: شركة ألفا للنشر.العنوسة. مخاطر وأسرار. 2008العراقي، بثينة.  -

القاهرة: الجماعات الهامشية المنحرفة تاريخ مصر االجتماعي الحديث. . 2003عشماوي، سيد.  -

 ة، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.مركز البحوث والدراسات االجتماعي

. القاهرة: الحركات النسائية من منظور اجتماعي تاريخي. 2002العطار، سهير عادل محمد صبحي.  -

 دار النشر الذهبي.

المدخل االجتماعي لدراسة األزمات بين التغيرات النظرية . 2004العطار، سهير عادل محمد صبحي.  -

 األولى. القاهرة: دار النشر الذهبي.. الطبعة بالتطبيقات العلمية

الجماعات الهامشية: دراسة أنثروبولوجية لجماعات المتسولين بمدينة . 2002عالم، ابتسام.  -

 . القاهرة: مركز البحوث العربية واإلفريقية.القاهرة

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.قيم العمل الجديدة مصر. 2007عالم، اعتماد.  -

القاهرة: مكتبة األنجلو  علم اجتماع التنظيم مداخل نظرية ودراسات ميدانية. 2016 عالم، اعتماد. -

 المصرية.

  . القاهرة: مكتبة الزعيم.المجتمع المدني من جدل المفهوم إلى الواقع. 2005علوان، نيرة محمد.  -

ة اآلداب، . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كليالعمل الخيري. 2011على، المكاوي.  -

 جامعة القاهرة.

. "المعوقات الثقافية للتنمية بالمجتمعات الصحراوية: دراسة  2014عمر، كامل عبد المالك . -

 .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيةأنثروبولوجية محافظة مطروح." 

القاهرة: المركز . أولويات الحاجات االجتماعية المجتمع النوبي. 2010عمر، كامل عبد الملك.  -

 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

أوضاع عمل المرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي محافظة . 2011عمر، محاسن محمد.  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.القاهرة

ري دراسة ميدانية في . "ظاهرة المخدرات في الريف المص2011عودة، محمود، ونسرين البغدادي.  -

 .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيةعدد من القرى." 

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات جرائم العنف األسري الريف والحضر. 2004عوض، السيد.  -

 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. راسة حالة لمنطقة أبو قتادةثقافة المخدرات العشوائيات: د. 2006العوضي، رباب الحسيني.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

 . القاهرة: دار المعرفة الجامعية.التكنولوجيا والتغير االجتماعي. 2008غنيم، السيد رشاد.  -
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 . القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع.العادات والتقاليد. 2000غنيم، محمد.  -

. القاهرة: عين للدراسات والبحوث االنسانية الحرف والصناعات الشعبية. 2009غنيم، محمد.  -

 واالجتماعية.

. القاهرة: عين للدراسات والبحوث حكايات الصيادين دراسة أنثروبولوجية. 2011غنيم، محمد.  -

 االنسانية واالجتماعية.

 .د األولياء والقديسينالمعتقدات واالداء التلقائي في موال. 2007غنيم، محمد، وسوزان السعيد.  -

 الجزء األول. األولياء. القاهرة: المركز القومي للمسرح.

. المعتقدات واالداء التلقائي في موالد األولياء والقديسين. 2007غنيم، محمد، وسوزان السعيد.  -

 الجزء الثاني. القديسين. القاهرة: المركز القومي للمسرح.

. القاهرة: روافد بحوث ثقافة الموت والخلود الرمزيالنصوص المحرمة: . 2006فارس، سيد.  -

 للنشر، القاهرة.

 . القاهرة: روافد للنشر.الثقافة الكونية والثقافية ما بعد الحداثية: كراسات فكرية. 2015فارس، سيد.  -

 . القاهرة: روافد للنشر.أنثروبولوجيا ما بعد الحداثة: رؤى معاصرة. 2016فارس، سيد.  -

. القاهرة: صناعة االحتجاج والثورة: حركة شباب السادس من ابريل نموذجا .2016فارس، سيد.  -

 روافد للنشر.

العنف السياسي المجتمع المصري ضوء المتغيرات المحلية والعالمية الجماعة . 2011فايد، سوسن.  -

 ة والجنائية.. التقرير األول. الطبعة األولى. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعياإلسالمية نموذجا  

الدولة والطبقات في مصر نحو رؤية علمية لفهم التحوالت االجتماعية . 2013فرغلي، على.  -

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.الثورية

االحتفاالت الشعبية الدينية: دراسة لديناميات التغير وقوى المحافظة . 2002الفرنواني، منى.  -

 دراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.. القاهرة: مركز البحوث والوالتجديد

 . القاهرة: المكتبة االكاديمية.هذا اإلنسان وعالمه دراسة أنثروبولوجية. 2001فهيم، حسين محمد.  -

 . القاهرة: دار الفكر العربي.البناء االجتماعي للمجتمعات البدوية. 2005الفوال، صالح مصطفى.  -

. القاهرة: المركز القومي للبحوث ة المخدرات: التقرير األولظاهر. 2000الفوال، نجوى أمين.  -

 االجتماعية والجنائية.

. العولمة وإشكالياتها السياسية واالقتصادية والثقافية: حلقة نقاشية. 2002الفوال، نجوى أمين.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. ات األهلية وأندية الدفاع االجتماعي مكافحة اإلدماندور الجمعي. 2003الفوال، نجوى أمين.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

المشروع القومي الستهداف الفئات األولى بالرعاية االجتماعية: األسس . 2007الفوال، نجوى أمين.  -

 الجنائية.. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والمنهجية والتطبيقية

االبعاد االجتماعية للتحرش الجنسي في الحياة اليومية دراسة . 2007قرطام، مديحة أحمد عبادة.  -

 . القاهرة: مركز قضايا المرآة المصرية.ميدانية في محافظة سوهاج

العنف ضد المرأة دراسات ميدانية حول العنف الجسدي والعنف . 2008قرطام، مديحة أحمد عبادة.  -

 القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.. الجنسي

 . القاهرة: إيتراك للنشر والتوزيع.التحرش الجنسي. 2008قطب، محمد على.  -

القيم كما تعكسها الصحافة المحلية: تحليل مضمون صفحة )المحليات( . 2002القليني، فاطمة.  -

 ب، جامعة القاهرة.. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلدابجريدة األهرام
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. القاهرة: تأثير أنماط العمران علي تشكيل بعض عناصر الثقافة الشعبية . 2002الكردي، محمود .  -

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، الشباب ومستقبل مصر. 2001الكردي، محمود.  -

 كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

الزواج العرفى السري بين طلبة . 2008الكردي، مها، وليلى عبد الجواد، والعناني السيد عناني.  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.الجامعات

ي . القاهرة: المركز القومالتهميش الحضري والمناطق العشوائية مصر. 2000لطفي، سهير.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث حق الغذاء والوضع الغذائي مصر. 2007لقوشة، رفعت.  -

 االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: مركز التيار اإلسالمي بين التأييد والمعارضة: قراءة الصحافة المصرية. 2002ليلة، على.  -

 ية اآلداب، جامعة القاهرة.البحوث والدراسات االجتماعية، كل

. القاهرة: المركز القومي للبحوث تعاطي المخدرات بين شباب العشوائيات. 2002ليلة، على.  -

 االجتماعية والجنائية.

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. تقاطعات العنف واالرهاب في زمن العولمة. 2007ليلة، على.  -

. القاهرة: مكتبة األنجلو بي قضايا المواطنة وحقوق االنسانالمجتمع المدني العر. 2013ليلة، على.  -

 المصرية.

. الجزء الثالث. اليات التماسك االجتماعي-النظرية االجتماعية وقضايا المجتمع . 2015ليلة، على.  -

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

. الجرء لتنمية المستدامةقضايا التحديث وا-النظرية االجتماعية وقضايا المجتمع . 2015ليلة، على.  -

 األول. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

صراع الحضارات على ساحة المرأة -النظرية االجتماعية وقضايا المجتمع. 2015ليلة، على.  -

 . الجزء الثاني. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.والشباب

المركز القومي للبحوث يير". . "الثورة والدولة والمجتمع: بحث فواعل التغ2012ليلة، علي.  -

 .االجتماعية والجنائية

. القاهرة: المركز القومي للبحوث النساء مرتكبات جرائم القتل العمد. 2003المجذوب، أحمد.  -

 االجتماعية والجنائية.

األوضاع االجتماعية واالقتصادية لمجتمعات منشأ النباتات غير . 2000محجوب، محمد عبده.  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. . القاهرة:المشروعة

. القاهرة: دار الطب الشعبي وضبط األنثى دراسة أنثروبولوجية حقلية. 2008محجوب، محمد عبده.  -

 المعرفة الجامعية.

األنثروبولوجيا ومشكالت التحضر دراسات حقلية في المجتمعات . 2009محجوب، محمد عبده.  -

 فة الجامعية.. القاهرة: دار المعرالعربية

اإلنتاج الفكري العربي علم . 2000محمد، الجوهري، وعبد الحافظ إبراهيم، وجاد مصطفى.  -

 . القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.الفولكلور: قائمة ببليوغرافية

. تالل زينهم وقلعة الكبشالمسح االجتماعي االقتصادي: تطوير منطقة . 2000مرقس، وفاء فهيم.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.
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. المحددات الثقافية للزيادة السكانية: دراسة على عينة من الشباب. 2006مرقس، وفاء فهيم.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: عشوائية: دراسة ميدانية لعشش الشرابيةنوعية الحياة منطقة . 2006مرقس، وفاء فهيم.  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

المركز . "أطفال الشوارع وجرائم المخدرات." 2013المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية .  -

 .القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

. "التقرير االجتماعي المصري المجلد االول." 2013المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية .  -

 .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

المركز . "أندية الرعاية النصارية لكبار السن." 2014المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية .  -

 .جنائيةالقومي للبحوث االجتماعية وال

. "التقرير االجتماعي المصري المجلد الثالث  2013المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية . -

 .المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيةالمصريون وأحوال الصحة والبيئة." 

 . القاهرة: المركز الدولي للدراساتثقافة االستهالك المجتمع المصري. 2006المصري، سعيد.  -

 المستقبلية واالستراتيجية.

. القاهرة: مركز المعلومات ودعم المدونات المصرية: فضاء اجتماعي جديد. 2008المصري، سعيد.  -

 اتخاذ القرار، مجلس الوزراء المصري.

. إعادة إنتاج التراث الشعبي. كيف يتشبث الفقراء بالحياة ظل الندرة. 2012المصري، سعيد.  -

 لثقافة.القاهرة: المجلس األعلى ل

. القاهرة: مركز البحوث المجتمع المصري وقضايا التحول الديموقراطي. 2013سعيد. المصري،  -

 والدراسات االجتماعية.

. القاهرة: المركز المصري لبحوث يناير 25تطلعات المرأة المصرية بعد . 2013سعيد. المصري،  -

 الرأي العام بصيرة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة.

 . القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، جامعة القاهرة.توطين البدو. 2015د. سعيالمصري،  -

. القاهرة: صناعة الولي: دراسة أنثروبولوجية الصحراء الغربية. 2004مصطفى، فاروق أحمد.  -

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

. القاهرة: دار الد دراسة للعادات والتقاليد الشعبية في مصرالمو. 2005مصطفى، فاروق أحمد.  -

 المعرفة الجامعية.

. القاهرة: مركز البحوث والدراسات أطلس دراسات التراث الشعبي. 2004مصطفي، جاد.  -

 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

 االكاديمية.. القاهرة: المكتبة المجلد األولمكنز الفولكلور. . 2006مصطفي، جاد.  -

 . المجلد الثاني. القاهرة: المكتبة االكاديمية.مكنز الفولكلور. 2007مصطفي، جاد.  -

. القاهرة: دار المعرفة دراسات في التغير والتنمية في الدول النامية. 2010مصطفي، مريم أحمد.  -

 الجامعية.

 . القاهرة: مكتبة النصر.اإلنسان والبيئة والصحة. 2002المكاوي، على.  -

جامعة القاهرة، كلية . القاهرة: البيئة واألسماء: دراسة المعاني والدالالت. 2005المكاوي، على.  -

  اآلداب

الضبط االجتماعي والمشكالت المرتبطة بالتفاعالت االجتماعية . 2002المليجي، أحمد عصام الدين.  -

 ئية.. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجناوأنماط السلوك سيناء
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 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.المواطنة والهوية في عالم متغير. 2016منصور، محمد.  -

. ثقافة تعاطي وإدمان المخدرات لدى طالب مرحلة التعليم األساسي. 2006مهنا، عطية علي.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: المركز القومي للبحوث ع إطار اإلتجار بالبشرأطفال الشوار. 2010مهنا، عطية علي.  -

 االجتماعية والجنائية.

الوسائط المعرفية ومشكلة المخدرات: دراسة تحليلية لمضمون مواقع . 2008هالل ، أمال حسن.  -

 . القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.شبكة اإلنترنت

. اع غير الرسمي: دراسة لوحدات معيشية بمناطق عشوائيةنمو القط .2011هالل، أمال حسن.  -

 التقرير الرابع. القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: دار الجمهورية الحراك السياسي: مفاهيم وقضايا. 2005هندي، عثمان حسين عثمان.  -

 للصحافة.

. التقرير األول. القاهرة: المركز القومي البيئةدراسات حول تلوث . 2001وهدان، أحمد يوسف.  -

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

. القاهرة: تقييم فعاليات الجمعيات األهلية العاملة مجال حماية المستهلك. 2008وهدان، أحمد يوسف.  -

 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

يم ما قبل الجامعي: تحليل مضمون قيم المناهج العدالة االجتماعية التعل. 2007يوسف، منى علي.  -

 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. الدراسية.

". المركز القومي للبحوث . "استطالع رأي النخبة نقل األعضاء البشرية2009يوسف، منى.  -

 االجتماعية والجنائية.

 

 تماع في المشرق علم االج

 

دار الشروق للنشر  عمان: .المنهج العلمي، تطبيقاته في العلوم االجتماعي. 2009أبراش، إبراهيم.  -

 والتوزيع.

 . بيروت: المركز الثقافي العربي.البحث العلمي في العلوم االجتماعية. 2011إبراهيم، عبد هللا.  -

 . دار العالم العربي.الثقافة في مواجهة العصر. 2008إبراهيم، نهلة.  -

 عمادة البحث العلمي.عمان:  .دراسات في علم االجتماع األسري.  2001أبو حوسة، موسى محمد.  -

  عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. .علم االجتماع المعرفي. 2015أحمد، أمل حسن.  -

  روت: مركز دراسات الوحدة العربية. بيالمجتمع العربي في القرن العشرين. 2000بركات، حليم.  -

 بيروت: المركز الثقافي العربي..  الرجولة وتغير أحوال النساء. 2007بيضون، عزة شرارة.  -

بيروت: دار  .وماذا تقولين: الشائع والواقع في أحوال النساء الجندر. 2012بيضون، عزة شرارة.  -

 .للطباعة والنشر الساقي

 . بيروت: دار التنوير.شهقة اليائسين، االنتحار في الوطن العربي. 2012تابث، ياسر.  -

 . القاهرة: دار الشروق.جدة أم الرخاء والشدة. 2006التركي، ثريا، وابوبكر باقادر.  -

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.رمزية الحجاب: مفاهيم ودالالت. 2011الجوهري، عايدة.  -

  . بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات.سوسيولوجيا األدب. 2008الحسين، قصي.  -
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التجمع التزويج المبكر للفتيات: انتهاك الطفولة وتناسل الفقر." )دراسة(. . "2015حطب، زهير.  -

 .النسائي الديمقراطي ومنظمة كفينا تل كفينا

. بيروت: مركز دراسات البحث العلمي ومجتمع المعرفة .2015ساري، وريغاس ارفانيتيس. حنفي،  -

 الوحدة العربية.

 . بيروت: دار الساقي.رهابسوسيولوجيا العنف واإل. 2015الحيدري، إبراهيم.  -

.  بيروت: البيدوقراطية، قراءة سوسيولوجية في الديمقراطيات العربية. 2013الخالد، غسان.  -

 منتدى المعارف.

 بيروت: دار النهار للنشر ومؤسسة ميقاتي. .من وقت إلى آخر. 2016سمير.  ،خلف -

 دار أطلس.. دمشق: حريم القرن الحادي والعشرين. 2010دقوري، شرين محمود.  -

  . بيروت: منشورات الجمل.الدولة األكثر ذكورية. 2016الرشيد، مضاوي.  -

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.الفكر االجتماعي الخلدوني. 2004مجموعة من المؤلفين.  -

  عمان: دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع.قضايا العولمة والمعلوماتية. . 2003الزيدي، مفيد.  -

دار جهاد للنشر و  . ثقافة األنترنت: دراسة في التواصل االجتماعي. 2005ي، حلمي . سار -

 .التوزيع

. بيروت: الخلفية الثقافية للحكم التسلطي في المجتمعات العربية المعاصرة. 2014السهر، محمد.  -

 منشورات ضفاف.

. بيروت: في لبنانأصل واحد وصور كثيرة، ثقافة العنف ضد المرأة . 2002شرف الدين، فهمية.  -

 دار الفارابي.

. دار ورد االردنية المجتمع العربي بين سلطة الدين واستبداد الدولة. 2004الشياب، محمد خالد.  -

 للنشر والتوزيع.

دار الغد العربى . القاهرة: تطور المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي. 2004الصوراني، غازي.  -

 .نللنشر والدعاية واالعال

  رياض الريس للكتب و النشر. . بيروت:توارث بال ثوار. 2014ي، فوار. طرابلس -

 . بيروت: دار الساقي.الطبقات االجتماعية والسلطة السياسية في لبنان. 2016فواز.  ،طرابلسي -

 . بيروت: دار الساقي.الطبقات االجتماعية والسلطة السياسية في لبنان. 2016طرابلسي، فواز.  -

مؤسسة . الرباط: صناعة الذاكرة في التراث الشعبي اإلثنى عشر. 2015العامري، صالح الدين.  -

 مؤمنون بال حدود.

بيروت: الفرات  : المنابع االجتماعية والثقافية للعنف.في األحوال واألهوال. 2008عبد الجبار، فالح.  -

 للنشر والتوزيع.

 سوسيولوجيا الخطاب وحركات االحتجاج الديني.العمامة واألفندي: . 2010عبد الجبار، فالح.  -

 ترجمة امجد حسين. بيروت: دار الجمل.

بيروت: مركز دراسات . التربية والتنوير في المجتمع العربي. 2005عبد الدائم، عبدهللا، وآخرون.  -

 .العربية الوحدة

. ة الى العولمةسوسيولوجيا الثقافة، المفاهيم واالشكاليات من الحداث. 2005عبد الغني، عماد.  -

 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

. صورة المرأة العربية في الصحافة األمريكية والبريطانية. 2006عبد المنعم، ياسمين أسامة.  -

 القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.

  . بيروت: دار الفكر المعاصر.العولمة والهوية. 2012عبد القادر.  ،عرابي -
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 . بيروت: دار الساقي.جولة المتخيلةالر. 2002غصوب، مي.  -

 . الدار البيضاء:الطفل والتربية المدرسية في الفضاء األسري والثقافي. 2004فياض، منى.  -

 العربي. المركزالثقافي

 . بيروت: دار الفارابي.سوسيولوجيا المصنع. 2015كركي، علي رضا.  -

. المرأة في دول الخليج العربيةدور اإلعالم في تشكيل وعي . 2010 الل، زكريا بن يحيى. -

 الرياض: مؤسسة اليمامة.

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.الدين في المجتمع العربي. 2000 .مجموعة من المؤلفين -

. "المرأة في المجتمعات العربية." ورقة مقدمة الى مؤتمر. بيروت: 2015مجموعة من المؤلفين.  -

 جامعة الروح القدس.

. بيروت: مؤسسة العارف سوسيولوجيا األزمة: المجتمع العراقي. 2008رسول. محمد، مازن م -

 للمطبوعات.

 بيروت: .معرفية -مرتكزات السيطرة غرب وشرق مقاربة سوسيو. 2010معتوق، فريدريك.  -

 منتدى المعارف.

   يع.كتابات للنشر والتوز. القاهرة: دار المرأة العربية بين الدين والسياسة. 21010منير، سناء.  -

 . بيروت: دار الفكرجذور أزمة المثقف في الوطن العربي. 2002موصلى، أحمد، ولؤى صافي.  -

 .المعاصر

. بيروت: مركز الدولة وخفايا إخفاق مؤسساتها في المنطقة العربية. 2016الناهي، هيثم غالب.  -

 دراسات الوحدة العربية.

بيروت: دار  .رب في عصر العولمةآراء في فقه التخلف: العرب والغ. 2008النقيب، خلدون.  -

 الساقي.

. بغداد: مكتبة ودراسة المجتمعين العراقي والعربي الدكتور علي الوردي. 2011هاشمي، حميد.  -

 عدنان.

.  الطبقة الوسطى الفلسطينية: بحث في فوضى الهوية والمرجعية والثقافة. 2006  هالل، جميل. -

 بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

رأسمالية المدرسة في عالم متغير: الوظيفة االستيالبية للعنف الرمزي . 2011وطفة، علي أسعد.  -

 . دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.والمناهج الخفية

 

 وجيا في المشرقاألنتروبول

 

االنثروبولوجيا في المجاالت . 2000ابراهيم، محمد عباس، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس.  -

 .القاهرة: دار المعرفة الجامعية. والمنهجية الموضوعية

. الرياض: مكتبة الملك البداوة العربية دراسات ببليوجرافية تحليلية مختارة. 2000باقادر، أبوبكر.  -

 فهد.

. الخرطوم: رؤى سودانية، مقاالت في المعرفة والثقافة والمجتمع. 2001الحسن، ادريس سالم.  -

 مركز الدراسات االستراتيجية.

 .األنثروبولوجيا االجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند اإلمام الحسين. 2009سني، نبيل. الح -

  .والثقافية ة قسم الشؤون الفكريةــــسينية المقدسـة الحــالعتببغداد: 

 . بيروت: الدار العربية للعلوم.خلف أسوار الحرملك. 2006الحشر، عائشة.  -
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 . الرباط: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.اغة األنثربولوجيافي إعادة صي. 2010حمودي، عبد هللا.  -

الفالحون ومالك األرض في سورية القرن العشرين: دراسة تجمع بين التاريخ . 2003. حنا، عبدهللا -

 . بيروت: دار الطليعة.الشفهي والتاريخ المكتوب

. ورسائل المحاصرينمآسي حلب، الثورة المغدورة . 2016درويش، صبر، ومحمد أبي سمرا.  -

 : دار المتوسط.بيروت

. االنثروبولوجيا الثقافية الفريقيا. جامعة القاهرة: معهد البحوث 2004شعبان، سعاد علي.  -

 والدراسات االفريقية.

. في وطني أبحث، المرأة العربية في ميدان البحوث االجتماعية .1993كاميليا فوزي. ، الصلح -

 دراسات الوحدة العربية. ترجمة أحمد سعيد. بيروت: مركز 

 األنثروبولوجيا الثقافية، مداخل نظرية ودراسات تطبيقية.. 2010عبد الرحمن، عبدهللا محمد.  -

قراءة وتحقق في كتاب الديسالف هولي: الدين والعرف في .  2013محمد عثمان.  علي، عثمان  -

 . جامعة الخرطوم.مجتمع مسلم: مجتمع البرتي السوداني

. الخرطوم: المركز العالمي اإلثنية في إفريقياالصراعات . 2007قيلي، بهاء الدين مكاوي محمد.  -

 للدراسات اإلفريقية.

. القاهرة: مصر العربية البنائية الجديدة في علم االجتماع واالنثروبولوجيا. 2011كردي، ربيع.  -

 للنشر والتوزيع.

 . تقديم وتحرير مجاهديمستقبل العلوم االجتماعية في الوطن العربي. 2014مجموعة من المؤلفين.  -

 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. مصطفى، نورية بن غبريط وساري حنفي.

. القاهرة: دار االنثروبولوجيا الثقافية. 2008مصطفى، فاروق أحمد، ومحمد عباس ابراهيم . -

 المعرفة الجامعية.

سات وت: مركز درا. بيرالفقر الحضري وارتباطه بالهجرة الداخلية. 2009هللا.  النعيم، عزيزة عبد -

 الوحدة العربية.

. بغداد: مكتبة الدكتورعلي الوردي ودراسة المجتمعين العراقي والعربي. 2011الهاشمي، حميد.  -

 عدنان.

 

 غناء الفكرةكتب مقروءة إلو كتب مؤثرة

 

 . الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.علم االجتماعإبراهيم، عبد هللا.  -

 . القاهرة: دار العين للنشر.يونيو 30ثورة مصر بعد . 2013أمين، سمير.  -

. الدوحة: المركز العربي التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية. 2012باروت، جمال محمد.  -

 لألبحاث و دراسة السياسات.

. الدوحة: العقد األخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود واإلصالح. 2012باروت، جمال محمد.  -

 ة السياسات.المركز العربي لألبحاث ودراس

التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية: أسئلة وإشكاليات التحول  .2013باروت، جمال محمد.  -

 . الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. من البدونة إلى العمران الحضري

ت . بيروت: مركز دراساتحوالت الطبقة الوسطى في الوطن العربي. 2014بدوي، أحمد موسى.  -

 الوحدة العربية. 

https://www.google.com.lb/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E2%80%8F%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.lb/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E2%80%8F%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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. بيروت: مركز دراسات في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي. 2007بشارة، عزمي.  -

 الوحدة العربية.

بيروت: المركز العربي لألبحاث  .الدين والعلمانية في سياق تاريخي. 2014بشارة، عزمي.  -

 ودراسة السياسات.

. بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة سة نقديةالمجتمع المدني: درا. 2015بشارة، عزمي.  -

 السياسات. 

. بيروت: وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي: دبي والرياض نموذجان. 2008البشير، بدرية.  -

 مركز دراسات الوحدة العربية. 

مساهمات لبنانية في علم . 2005بعلبكي، احمد، وزهير حطب، ويعقوب قبانجي وآخرون.  -

 . بيروت: الجمعية اللبنانية اعام االجتماع.االجتماع

 . بيروت: دار الساقي. مواطنة ال أنثى. 2015بيضون، عزة شرارة.  -

. بيروت: عام الجراد: الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين. 2008تماري، سليم.  -

 مؤسسة الدراسات المقدسية ومؤسسة الدراسات الفلسطينية.

. ترجمة ابو بكر باقادر. دار علم االجتماع واإلسالم دراسة نقدية لماكس فيبر. 2013 .نتيرنر، براي -

 القلم للطباعة والنشر والتوزيع.

 . بغداد: المركز العلمي العراقي.تاريخ الفكر االجتماعي. 2010جاسم، متعب مناف.  -

 بغداد: بيت الحكمة.  .مشكلة الفقر وإنعكاساتها اإلجتماعية في العراق. 2001حمزة، كريم محمد.  -

. رام هللا: هنا وهناك: نحو تحليل للعالقة بين الشتات الفلسطيني والمركز. 2001حنفي، ساري.  -

 المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية.

. دمشق: التكوين الفكر األنثروبولوجي في الثراث العربي واإلسالم. 2007الحياوي، علي عبد هللا. -

 نشر. للتأليف والترجمة وال

: ديمقراطية بال 2000, 1996, 1992انتخابات لبنان ما بعد حرب، . 2000الخازن، فريد الياس.  -

 . بيروت: دار النهار للنشر.خيار

. بيروت: منتدى األيديولوجية وعلم االجتماع، جدلية االنفصال واالتصال. 2013خزار، وسيلة.  -

 المعارف.

االجتماع: عقم النظرية وقصر المنهج في علم اعترافات علماء . 2000خضر، أحمد إبراهيم.  -

 إنجلترا: المنتدى اإلسالمي.-. لندناالجتماع

التنوع العرقي واللغوي في افريقيا، دراسة في األنثروبولوجيا . 2014الخطيب، مروة فتحي علي.  -

 . القاهرة: اإلفريقية الدولية للنشر والطبع والتوزيع.الثقافية، نموذج بتسوانا

. نقله الى العربية شكري رحيم. بيروت: دار النهار لبنان في مدار العنف. 2002خلف، سمير.  -

 للنشر.

. بيروت: رياض الريس للكتب سورية، تجربة المدن المحررة. 2015درويش، صبر وآخرون.  -

 والنشر.

. دمشق: النايا األنثروبولوجيا واألنثروبولوجيا الثقافية: وجوه الجسد. 2009الزهرة، ابراهيم.  -

 للدراسات والنشر والتوزيع.

.  ترجمة صبحي حديدي. دار الملتقى المحمدية األسطورة والمعنى. 2006ستروس، كلود ليفي.  -

 مطبعة فضالة.
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. بيروت: مركز دراسات الوحدة المجتمع والدولة في الوطن العربي. 2005إبراهيم.  ،سعد الدين -

 العربية.

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. جديدنحو عقد اجتماعي عربي . 2011سالمة، غسان.  -

 . بيروت: دار المشرق.هل من مسألة مسيحية في المنطقة العربية. 2014شارتوني، شارل.  -

 . بيروت: دار النهار.النظام اللبناني في ثوابته وتحوالته. 2000الصايغ، داود.  -

. بيروت: رياض اق الطائفتاريخ لبنان الحديث: من االمارة الى اتف .2008 طرابلسي، فواز. -

 للكتب والنشر. الريس

. بيروت: رياض فيروز و الرحابنة: مسرح الغريب والكنز واالعجوبة. 2006طرابلسي، فواز.  -

 الريس للكتب والنشر. 

 . بيروت: دار الفارابي. أحاديث األربعاء. 2012طرابلسي، فواز.  -

. بيروت: الشبكة العربية م الدولة للدينالزحف غير المقدس: تأمي. 2015عبد الفتاح، سيف الدين.  -

 لألبحاث و النشر.

. دمشق: دار نقد المسكوت عنه في خطاب المرأة و الجسد و الثقافة. 2002غصن، امينة فارس.  -

 المدى.

. ترجمة عبد أسلمة المعرفة، المبادئ العامة، وخطة العمل. 1983الفاروقي، راجي إسماعيل.  -

 حوث العلمية.الوارث سعيد. الكويت: دار الب

 . البحرين: مجلة الموروث الشعبي. األنثى والموروث الشعبي. 2016الفردان، أمينة.  -

. ترجمة حسان قبيسي. بيروت: المكتبة لبنان المعاصر: تاريخ ومجتمع. 2004قرم، جورج ،  -

 الشرقية.

 وعات.. بيروت: شركة المطبالفرصة الضائعة في االصالح المالي في لبنان. 2001قرم، جورج.  -

. الطبعة نحو علم اجتماع عربي: علم االجتماع والمشكالت العربية . 1986.مجموعة من المؤلفين -

 االولى. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

 . بيروت: اكاديميا.أوالدنا من الوالدة حتى المراهقة. 2001مرهج، ريتا.  -

ي التنمية المستدامة في المجتمع دور المرأة ف. 2013المريمي، الباشير عمران خليفة محمد.  -

العربي الليبي: دراسة ميدانية على عينة من النساء العامالت في منطقة بني وليد بمجتمعيها الريفي 

 .. القاهرة: دار الحكمةوالحضري

. بيروت: موسوعة الحركات اإلسالمية في الوطن العربي وإيران وتركيا. 2005الموصللي، احمد.  -

 مركز دراسات الوحدة العربية. 

. بيروت: دار الفكر جذور ازمة المثقف في الوطن العربي. 2002الموصللي، احمد، ولؤي صافي.  -

 المعاصر. 

الجذور االجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا: الفرد والمجموعة والبناء . 2009المولودي، األحمر.  -

 مركز دراسات الوحدة العربية.. بيروت: الزعامي للظاهرة السياسية

. حلم الهجرة للثروة: الهجرة والعمالة المهاجرة في الخليج العربي. 2001النجار، باقر سلمان.  -

 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

ر(. -  . بيروت: دارالساقي. سجن رومية: إن حكى. 2007نشابة، عمر، ورمزي حيدر )مصو 

ر(. -  . بيروت: دار كتب للنشر. ذاك المكان. 2015نشابة، عمر، وهيثم الموسوي )مصو 

. المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية )من منظور مختلف(. 2008النقيب، خلدون.  -

 وت: مركز دراسات الوحدة العربية.بير
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وت: مؤسسة الدراسات . بيرإضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية. 2013هالل، جميل.  -

 الفلسطينية.

 . بيروت: دار الوراق للنشر.دراسة في طبيعة المجتمع العراقي. 2012الوردي، علي.  -

- UNESCO ISSC. 2010. World Social Science Report: Knowledge 

Divides. Paris: UNESCO 
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