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املقدمة
ً
ّ
يتمـــز مجتمـــع املعلومـــات املعاصـــر بغزارة اإلنتـــ�اج الفكـــري املطبـــوع منه واملقـــروء آليـــا ،وأصبح اإللمـــام بأحد
املوضوعـــات غايـــة يف الصعوبـــة ىف ظل هذا الكـــم الهائل مـــن املعلومات ،ومن ثم أضحت الكشـــافات بشـــكل خاص
واألعمـــال الببليوجرافية بشـــكل عـــام إحـــدى األدوات الهامة للســـيطرة علـــى هذه املعلومـــات وضبطهـــا وتنظيمها
وإتاحتها .وتقدم الكشـــافات اإلجابة الســـريعة والدقيقة عن مىت وأين نشـــر هـــذا املوضوع أو اخلرب كمـــا تفيد يف تتبع
ما نشـــر يف موضـــوع معني أو ما كتبـــ�ه كاتب معني ،ومن ثـــم فإنها تعمل على حتليـــل مصادر املعلومـــات وتقديم بدائل
ّ
تيســـر الوصول إليها يف ســـهولة ويســـر وبأقـــل جهد ممكن.
أو مفاتيح
تكشـــيف الدوريات العلمية باعتب�ارها من أهم الوســـائل اليت ترشـــد الباحثني إىل مصادر املعلومات،
وبرزت أهمية
ّ
ونـــاجت هذه العملية هو الكشـــاف ،وهو دليـــل منهيج للمواد ،وللموضوعات اليت تشـــتمل عليها تلك الدوريات ،وتيســـر
الوصول إليها واســـرجاعها ،واإلفادة منها.
ّ
ّ
وكشـــاف الدوريـــات أحد أنـــواع الكش ّـــافات اليت قـــد تكون لعدد مـــن الدوريـــات ،أو لدوريـــة واحدة كمـــا يف هذا
الكشـــاف .والعمل الذى بـــن أيدين�ا هو كشـــاف حتليلي ملجلة الثقافة الشـــعبي�ة ،والـــي تعد أحدى املنـــارات الثقافية
املضيئـــ�ة للثقافـــة الشـــعبي�ة يف املنطقـــة العربيـــ�ة ،وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن العـــدد األول منها قـــد صدر يف شـــهر إبريل
 .2008وقـــد ُخ ِّ
البحريني�ة على
�ة
ي
الشـــعب
والثقافـــة
عام،
بوجـــه
�ة
ي
العرب
�ة
ي
الشـــعب
للثقافة
نافـــذة
تكون
أن
لهـــا
ط
ط
ً
ً
املجلـــة من خالل املشـــاركات العلمية بها مصـــدرا علميا ذا قيمة
أصبحت ً
وجـــه اخلصوص على العالـــم ،ومن ثم فقد ً
تعكـــس االهتمام بالدراســـات الشـــعبي�ة عربي�ا وعامليـــا باعتب�ارها أحـــد املكونـــات الثقافية ،وإحدى قنـــوات التواصل
والتقـــارب الثقـــايف الفاعلـــة للحوار بني الثقافـــات؛ ومن أجل ذلـــك أصبح إعداد كشـــاف لها أحد املتطلبات الرئيســـة
لإلفـــادة من املواد العلمية املنشـــورة بها يف ســـهولة ويســـر.
وقـــد ســـبق إعداد الكشـــاف الذى بـــن أيدينـــ�ا جهود حيمـــد أصحابهـــا عليهـــا ،1باعتب�ارهـــا خطوات تكللـــت بهذا
الكشـــاف الذى راعين�ا يف إعـــداده املواصفات واملعايـــر املنهجية يف بن�اء الكشـــافات واملتعارف عليهـــا يف علوم املكتب�ات
واملعلومـــات .ويهـــدف هذا الكشـــاف إىل حتقيق األهـــداف التالية :
* الضبط الببليوجريف التحليلي ملحتوى املواد املنشورة بمجلة الثقافة الشعبي�ة.
* التعريف باإلنت�اج الفكري يف مجال الثقافة الشعبي�ة املنشور بمجلة الثقافة الشعبي�ة.
* توفري أداة منهجية ّ
تيســـر ســـبل البحث واالســـرجاع ملحتوى املجلة من خالل مداخل الكشـــاف املختلفة ،مثل
املدخل :املوضوعـــي ،واملصنف ،واملؤلفني ،واملصوريـــن ،والعنوان.
* تقديـــم إطاللة عامة على املوضوعات املنشـــورة باملجلـــة ،ومحاولة ســـد الثغرات املوضوعية للمواد املنشـــورة
بها .
( )1أنظر:
*

هيئ�ة التحرير .فهرس األعداد من  / 11-1هيئ�ة التحرير - .س ،4ع( 12شتاء  -. )2011ص . 211-183

*

عبد احلميد سالم املحادين فهرس مواد األعداد السابقة  / 19-1عبد احلميد سالم املحادين - .س ،6ع( 20شتاء  -. )2013ص.207-182

*

الكتاب امللحق بالعدد  28من مجلة الثقافة الشعبي�ة .شتاء .2015
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حدود الكشاف
احلدود املوضوعية:
يغطي الكشاف موضوعات الثقافة الشعبي�ة املنشورة بمجلة الثقافة الشعبي�ة.
احلدود اللغوية :
يغطي الكشاف املقاالت واملواد املنشورة باللغة العربي�ة بمجلة الثقافة الشعبي�ة.
احلدود الزمني�ة:
يغطي الكشـــاف أعداد مجلة الثقافة الشـــعبي�ة من العدد  40 – 1واملنشـــورة خالل الفـــرة من ربيع (إبريل
– يونيو)  2008إىل شـــتاء (ين�اير – مارس) .2018
احلدود الشكلية :
يغطي الكشـــاف أبـــواب مجلة الثقافة الشـــعبي�ة باســـتثن�اء عروض الكتب املنشـــورة بب�اب جديد النشـــر؛
ً
إلمكانيـــ�ة اســـتعاضة الباحث عنهـــا بتغطية حبثه بصـــورة أكرث عمقـــا من خـــال الرجـــوع إىل الببليوجرافيات
ً
والكشـــافات وقواعـــد البي�انـــات املتخصصـــة يف املجال ،فضال عـــن أن الكثري من الدراســـات الـــي يتم عرضها
ليســـت منشـــورة يف نفس ســـنة صدور عدد املجلة يف أحســـن األحوال ،وبالتـــايل فإن باب جديد النشـــر حيتاج
أن نفرد له دراســـة مســـتقلة إن شـــاء هللا ؛ ومن ثم تصبح املواد املكشـــفة باملجلـــة هى :االفتت�احيـــة ،التصدير،
آفاق ،أدب شـــعيب ،عادات وتقاليد ،وموســـيقى وأداء حركى /موســـيقى وتعبري حركى ،وثقافـــة مادية ،وحرف
شـــعبي�ة ،وىف امليدان ،وأصداء ،وشـــهادات.
ً
ّ
بلـــغ عـــدد املواد املكشـــفة ألعداد املجلة مـــن العـــدد  685 ،40-1عنوانـــا ،وعدد املؤلفني ومـــن يف حكمهم
ً
مـــن املرتجمـــن واملراجعني  355مؤلفا .وقـــد بلغ إجمايل عدد املواد بمنت الكشـــاف  2390مـــادة مصنفة حتت
األقســـام املوضوعية يف البن�اء الهرىم للموضوعات بالكشـــاف ،واليت بلغ عـــدد رؤوس موضوعاتها أو واصفاتها
 1640واصفة  /رأس موضوع.
ترتيب الكشاف
ِّ
مـــن املتعارف عليـــه أن ترتيب الكشـــافات يتم وفق خطة معينـــ�ة حتقق األهـــداف اليت وضع من أجلها الكشـــاف،
ومن ثم فإنن�ا قمنا بتقســـيم الكشـــاف إىل األقســـام التالية:
.1

منت الكشاف:

يمثـــل املنت اجلزء الرئيس من الكشـــاف ،وقد رتبت املداخـــل املوضوعية فيه وفق واصفـــات  /رؤوس موضوعات،
حيث أعتمـــد الباحث على مكـــز الفولكلور يف تشـــكيل البن�اء الهرىم للموضوعـــات ،مع إجراء بعـــض التعديالت اليت
جلـــأ الباحـــث إىل إجرائها خـــال عملية البنـــ�اء الهـــرىم ملوضوعات الكشـــاف؛ وذلك العتبـــ�ارات منهجيـــة وتطبيقية
مرتبطـــة بالبني�ة العامة للمكزن وباملواد املكشـــفة ،وقد تم تقســـيم موضوعات الثقافة الشـــعبي�ة إىل األقســـام التالية:
 .1الثقافة الشعبي�ة – عام
 .2املعتقدات واملعارف الشعبي�ة
 .3العادات والتقاليد
 .4األدب الشعيب

12

الكشاف التحليلي ملجلة الثقافة الشعبي�ة لألعداد 40-1

 .5فنون األداء الشعيب
 .6التشكيل الشعيب
 .7الثقافة المادية
وين�درج حتت كل قســـم من هذه األقســـام موضوعـــات فرعية تت�داعى مـــن العام فاألعم ومـــن اخلاص فاألخص،
ً
وترتـــب التســـجيالت الببليوجرافية لبدائل مقـــاالت املجلة هجائي�ا بمدخـــل املؤلف حتت كل رأس موضـــوع أو واصفة
واليت حتيلنـــا إىل مكان أو موضع املقـــال يف املجلة.
وقـــد آثر الباحث جتميـــع كل التســـجيالت الببليوجرافية حتت الواصفـــة أو رأس املوضـــوع دون اإلحالة وهذا أدعى
إىل التغطيـــة للموضوع ،وعدم تشـــتت الباحـــث باإلحالة بني املواد املكشـــفة؛ حيث تم جتميع املواد املكشـــفة املرتبطة
باملوضوع حتت الواصفـــة املخصصة له.
ً
وتوجد عدة طرق لرتتيب املواد املكشفة يف منت الكشاف ،فمنها ما يرتب املواد هجائي�ا باملوضوع مع
عمل كشاف باملؤلفني ،أو أن ترتب املواد هجائي�ا بالعنوان ،وىف كلتا احلالتني كان يتم استخدام اإلحالة بني
ً
املـــواد املكشـــفة نظرا لتجميـــع املواد املكشـــفة حتـــت الواصفـــات أو رؤوس املوضوعات ،أمـــا يف حالتنـــ�ا هذه فقد
تـــم توزيع املواد املكشـــفة حتـــت الواصفـــات أو رؤوس املوضوعات مباشـــرة دون احلاجة إىل عمل إحـــاالت بني رؤوس
املوضوعات.
.2

الكشاف الهجايئ برؤوس املوضوعات /الواصفات:

يقوم الكشـــاف الهجايئ بـــرؤوس املوضوعات  /الواصفات علـــى ترتيب رؤوس املوضوعات املقنن�ة املســـتخدمة يف
ِّ
ً
منت الكشـــاف ً
هجائي�ا ،مما يمكـــن الباحث ىف حالـــة البحث عن املقـــاالت املرتبطة بموضوع معني أن يســـلك
ترتيبـــ�ا
مســـلكني ،األول هو البحث بشـــكل مباشـــر حتت رأس املوضـــوع إذا كان الباحث علـــى دراية بالبنـــ�اء الهرىم املصنف
ملوضوعـــات الثقافة الشـــعبي�ة كمـــا يف قائمة محتويات الكشـــاف ،أو من خـــال البحث يف الكشـــاف الهجايئ برؤوس
املوضوعـــات والبحث حتـــت رؤوس املوضوعات الـــي رتبت هجائي�ا وحتديـــد رأس املوضوع ،ومن خـــال رقم الصفحة
املوجـــود أمـــام كل رأس موضوع يمكنه الوصـــول إىل المادة املطلوبة يف منت الكشـــاف.
.3

الكشاف الهجايئ بالعناوين:

وهـــو كشـــاف جيمع عناويـــن املواد املكشـــفة يف ترتيب هجـــايئ واحد؛ فـــإذا كان املســـتفيد يعرف عنـــوان املقال وال
يعـــرف مىت نشـــر ،وال يف أي عدد نشـــر؛ فمن خالل الرتتيـــب الهجايئ للعناوين يمكـــن الوصول إىل العنـــوان املطلوب يف
مـــن الكشـــاف؛ وذلك من خـــال الرقم املسلســـل املوجود أمام كل عنـــوان بالكشـــاف الهجايئ بالعناويـــن ،والذى من
خاللـــه يمكن احلصـــول على البي�انـــات الببليوجرافيـــة كاملة لعنـــوان املقال املطلوب يف منت الكشـــاف.
.4

الكشاف الهجايئ باملؤلفني:

هـــو جتميع ألســـماء املؤلفـــن ومـــن يف حكمهم مـــن املرتجمـــن يف ترتيب هجـــايئ واحد ،حبيـــث يمكن للمســـتفيد
البحث باســـم كاتـــب املقـــال أو املرتجم والوصـــول إىل املـــواد ذات الصلة به مـــن خالل الرقـــم /األرقام أمام كل اســـم
مؤلـــف  /مرتجـــم والبحـــث عنها يف األرقـــام املسلســـلة للمواد يف منت الكشـــاف.
.5

الكشاف الهجاىئ باملصورين:

هو جتميع ألسماء املصورين ومن يف حكمهم من الرسامني يف ترتيب هجايئ ،حبيث يمكن للمستفيد
البحـــث باســـم املصور ،والوصول إىل املـــواد ذات الصلة به من خـــال الرقم  /األرقام أمام كل اســـم مصور والبحث
عنها يف األرقام املسلســـلة للمواد يف منت الكشاف.
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بي�انات الوصف
تشـــمل بي�انـــات الوصـــف الببليوجرافية لكل مادة مكشـــفة علـــى البي�انـــات التالية :املدخل باســـم كاتـــب املقال
يليـــه عنـــوان املقال ،ثم بي�انـــات التأليف ،ثم الســـنة ( س )  ،والعـــدد ( ع ) ،ورقـــم الصفحـــات ( ص)  ،والباب الذى
ِّ
صنـــف املقـــال حتته باملجلـــة ،واملنطقـــة اجلغرافية اليت يعاجلهـــا املقال ،والرقم املسلســـل للمـــادة ؛ لتكـــون البي�انات
الببليوجرافيـــة لكل مادة مكشـــفة على النحـــو التاىل:

خالد عبد هللا خليفة
فنـــون الفرق النســـائي�ة الشـــعبي�ة ىف البحرين /خالد عبد هللا خليفـــة  -.س ، 6ع( 21ربيـــع  -. )2013ص112-
 ،131موســـيقى وأداء حركـــى( ،البحرين)) 365( .
وقـــد يعالـــج املقال أكرث من موضـــوع ومن ثم فإننـــ�ا جند املقـــال الواحد موزع على أكـــر من رأس موضـــوع ،وقد قمنا
برتقيم املقاالت بشـــكل مسلســـل حســـب الورود ألول رأس موضوع أما ورود املقال حتـــت رؤوس موضوعات أخرى فقد
تـــم تميزيها بثلاث جنـــوم ( *** ) وهى عالمة علـــى أن هذا املقـــال ورد حتت رأس موضوع ســـابق وتم ترقيمه.2
 03.04-1تدوين الثقافة الشعبي�ة

نور الهدى باديس
املشـــافهة والتدويـــن :الثابت واملتغري /نـــور الهـــدى باديـــس -.س ،4ع( 13ربيـــع  -. )2011ص ،12-25آفاق،
(تونـــس)) 062 ( .
 1-04.06أرشفة مواد الثقافة الشعبي�ة

نور الهدى باديس
املشـــافهة والتدويـــن :الثابت واملتغري /نـــور الهـــدى باديـــس -.س ،4ع( 13ربيـــع  -. )2011ص ،12-25آفاق،
(تونس)) *** ( .
 4-10احلكايات الشعبي�ة

نور الهدى باديس
املشـــافهة والتدويـــن :الثابت واملتغـــر /نور الهـــدى باديـــس  -.س ،4ع( 13ربيـــع  -. )2011ص ،12-25آفاق،
(تونس)) *** ( .
 4-40الشفاهية والتدوين

نور الهدى باديس
املشـــافهة والتدويـــن :الثابـــت واملتغـــر /نـــور الهـــدى باديس-.س،4ع(13ربيـــع  -.)2011ص ،12-25آفاق،
(تونـــس)) *** ( .
2

جتـــدر اإلشـــارة إىل أن تميـــز التســـجيالت اليت وردت أكرث من مرة يف منت الكشـــاف كانت مـــن الصعوبات اليت واجهـــت الباحث يف عملية الرتقيـــم ،وخالل لقاء
الباحـــث باألســـتاذ الدكتور /محمد فتىح عبد الهادى أســـتاذ املكتبـــ�ات واملعلومات بكليـــة اآلداب جامعة القاهرة بت�اريخ  ،2016-11-26ومناقشـــة ســـيادته
يف هـــذه اجلزئي�ة أشـــار بانـــه يمكن تميزي التســـجيالت اليت وردت أكرث من مرة بــــالعالمة (***) بعـــد ترقيم الـــورود األول لها فقط  ،وهو ما استحســـنه الباحث
ووجـــد فيها ضالته كحـــل لعملية الرتقيم يف منت الكشـــاف.
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وتعد هـــذه الطريقة أفضل من اإلحالـــة إىل رؤوس موضوعات أخرى يف منت الكشـــاف يف أنها جتمع كل تســـجيالت
املوضـــوع الواحد حتـــت رأس املوضوع مباشـــرة دون اللجوء إىل االحاالت اليت قد تتســـبب يف بعض األحيان يف تشـــتت
أفكار الباحث أو املســـتفيد.
أدوات الربط يف الكشاف
تتمثل أدوات الربط يف الكشاف يف:
* الرقـــم املسلســـل للمواد املكشـــفة بمنت الكشـــاف ،ويســـتخدم للربط بني منت الكشـــاف ،وكشـــاف املؤلفني،
وكشـــاف املصورين ،وكشـــاف العناوين.
* رقمالصفحة ،ويستخدمللربطبنيالكشافالهجايئبالواصفات/رؤوساملوضوعاتوبنياملنتالرئيسللكشاف.
قواعد الرتتيب الهجايئ ملواد الكشاف
اتبع الباحث مجموعة من القواعد يف ترتيب املواد املكشفة ،وهى على النحو التايل:
ً
كاتب املقـــال ،وىف حالة ما إذا
اســـم
وفق
�ا
* رتبت مقاالت املواد املكشـــفة حتت الواصفـــة  /رأس املوضوع هجائي
ً ً
كان للكاتـــب أكرث مـــن مقال حتت نفـــس رأس املوضوع فإنه يتـــم ترتيبها زمنيـــ�ا وفقا لرتتيب أعـــداد املجلة.
* رتبت أســـماء املؤلفـــن العربي�ة يف شـــكلها الطبيعي  ،أما األســـماء األجنبي�ة فقد تـــم قلبها لتب�دأ باســـم العائلة
ثـــم االســـم األول للمؤلف ،مثل جـــورج فرندســـن ليصبح فرندســـن  ،جورج.
* يسري الرتتيب الهجايئ وفق الرتتيب املشريق للحروف الهجائي�ة.
* الوحدة يف الرتيب الهجاىئ هي الكلمة.
ً
* استبعاد أداة التعريف ( الـ ) يف الرتتيب  ،وحتسب فقط إذا كانت جزءا من االسم مثل عبد هللا.
* وردت بعض أســـماء املؤلفني بأكرث من شـــكل مما قد يســـبب بعـــض االلتب�اس خالل عملية ترتيب األســـماء أو
ً
اســـتخداما واالحالة إليه من
يف عملية البحث واالســـرجاع ،لذا جلأ الباحث إىل اســـتخدم شـــكل االســـم األكرث
األشـــكال األخرى باســـتخدام إحالة أنظر  ،مثل:
محمد النويرى
أنظر محمد عبد هللا النويرى
محمد جنيب النويرى
أنظر محمد عبد هللا النويرى
جنيب النويرى
أنظر محمد عبد هللا النويرى
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وىف اخلتـــام نأمل أن يكون هذا الكشـــاف حلقة من حلقات الضبـــط الببليوجراىف لإلنت�اج الفكـــري يف مجال الثقافة
الشـــعبي�ة علـــى وجه العمـــوم ،ومجلة الثقافة الشـــعبي�ة علـــى وجه اخلصوص ،وأن يكون قد ســـاهم يف ســـد ثغرة من
ثغور الضبـــط الببليوجراىف يف مجـــال الثقافة الشـــعبي�ة ،وتقديم أداة لضبـــط وتنظيم وإتاحة املواد العلمية املنشـــورة
بمجلة الثقافة الشـــعبي�ة بصورة أيســـر وأســـرع للباحثني وللقراء.
وهـــذا العمـــل هو ثمـــرة جهد فـــردى خالـــص للباحث ،وهـــو كغريه مـــن األعمال البشـــرية الـــي يعرتيها الســـهو
والنســـيان ،فنحن ننشـــد الكمـــال وال نبلغـــه؛ فالكمـــال هلل وحده.
فكل الشـــكر والتقدير للســـادة الباحثني والقراء الذين سيســـتعينون بهذا الكشاف إلشـــباع حاجاتهم املعرفية لما
هو منشـــور يف مجلة الثقافة الشـــعبي�ة الغـــراء ،ونأمل أن نكـــون قد وفين�ا ،ويســـعد الباحث بتلقـــي املالحظات واآلراء
والنقـــد البن�اء؛ ليتســـى تقديم األعمـــال العلمية القادمة بصورة أفضل يف املســـتقبل القريب إن شـــاء هللا.
وهللا املوفق ومن وراء القصد ،،

د .أحمد فاروق السيد عثمان
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 -1الثقافة الشعبي�ة – عام

عاطف عطية

صربي مسلم حمادي

الثقافـة الشـعبي�ة بين المـادي والالمـادي /عاطـف عطيـة.
س ،8ع( 31خريـف - .)2015ص ،14-25آفاق( ،لبن�ان).()009

ابـــن خلـــدون وعلـــم الفولكلـــور /صـــري مســـلم حمـــادي.
س ،3ع( 8شـــتاء - .)2010ص ،28-39أدب شـــعيب،(العـــراق))001( .

عبد احلميد حواس

عبد العايل العامرى

المـادي وغير المـادي يف الثقافـة الشـعبي�ة :رؤيـة عربيـ�ة /عبد
احلميـد حـواس- .س ،3ع( 9ربيـع - .)2010ص،10-15
آفـاق( ،عـام))010( .

الثقافـة الشـعبي�ة وبنيـ�ة الذهـن املعرفيـة  /عبـد العـايل
العامـري- .س ،10ع( 36شـتاء - .)2017ص ،12-19آفاق،
(املغـرب))002( .

علي عبد هللا خليفة

ً
ً
التراث الثقـايف غير المـادي – مصطلحـا خالفيـا  /أدار احلوار.
علـي عبـد هللا خليفـة ،عبـد القـادر عقيـل؛ شـارك يف احلـوار
إبراهيـم عبـد هللا غلـوم ،أحمـد مـريس ،حصـة الرفاعـي،
سـعيد يقطني،سـيد حامـد حريـز- .س،1ع( 1إبريـل  -يونيـو
- .)2008ص ،156-185منتـ�دى الثقافـة الشـعبي�ة،

علي عبد هللا خليفة

رســـالة الـــراث مـــن البحريـــن إىل العالـــم /علـــي عبـــد هللا
خليفـــة- .س ،1ع( 3أكتوبـــر  -ديســـمرب - . )2008ص،3
مفتتـــح( ،البحريـــن))003( .

محمد عبد هللا النويري

(البحريـن))011( .

الثقافة الشـعبي�ة معرفة واسـتلهام /محمد عبد هللا النويري.
-س ،2ع( 4شتاء - . )2009ص ،2-3مفتتح( ،البحرين).

 1 - 02مناهج دراسة الثقافة الشعبي�ة

إنتصار قائد البن�اء

()004

قـراءة يف الـدالالت السـردية يف احلكايـات اخلرافيـة :حكايـة
ً
اجلنعـدة نموذجـا /إنتصـار قائـد البنـ�اء- .س ،7ع( 26صيف
- .)2014ص،64-71أدب شـعيب( ،البحريـن))012( .

 1 - 01تعريف الثقافة الشعبي�ة

إبراهيم بن عرفة

العواشـر ،الفـأل ،والعولـة :دراسـة ميدانيـ�ة يف داللة األنشـطة
الفالحيـة يف منطقـة تبسـة اجلزائريـة  /إبراهيـم بـن عرفـة.
س ،11ع ( 40شـتاء - .)2018ص ،114-129عـاداتوتقاليد ( ،اجلزائر) ()005

بداك شبحة

احلكايــة اخلرافيــة بمنطقــة القبائــل /بــداك شــبحة -.س،6
ع( 21ربيــع - .)2013ص ،28-37أدب شــعيب( ،اجلزائــر).

()013

جاك صربي شماس

حسني علي يىح

فنـــون المأثـــورات الشـــفاهية يف اجلزيـــرة /جـــاك صـــري
شـــماس- .س ،3ع( 9ربيـــع - .)2010ص ،62-67أدب
شـــعيب( ،ســـوريا))006( .

األصـول املعجميـة لبعـض التعبيرات األجنبيـ�ة ذات
الصبغـة الرتاثي�ة يف اللهجة البحرينيـ�ة  :مقاربة لظاهرة
األقتراض اللغـوي يف العامية البحريني�ة .ج /1حسين
علي يىح - .س ،10ع ( 37ربيع - . ) 2017ص48-
 ،85أدب شـعيب( ،البحريـن))014( .
حسني علي يىح

حسن الشايم

مكونــات «موتيفــات» الثقافــة الشــعبي�ة العربيـ�ة واإلســامية
كتــاب جديــد لألســتاذ الدكتــور حســن الشــايم /حســن
الشــايم- .س ،10ع( 36شــتاء - .)2017ص،214-215
أصــداء( ،الــدول العربيــ�ة )) 007 ( .

األصـول املعجميـة لبعـض التعبيرات األجنبيـ�ة ذات الصبغة
الرتاثيـ�ة يف اللهجـة البحرينيـ�ة  :مقاربـة لظاهـرة االقتراض
اللغـوي يف العاميـة البحرينيـ�ة .ج / 2حسين علـي يحى .
س ،10ع( 39خريـف  - .) 2017ص ، 82-131أدبشـعيب( ،البحريـن))015( .

السالك ولد محمد املصطفي

ً
فولكلـور تيشـيت :االحتفـاالت نموذجـا /السـالك ولـد محمد
املصطفـي- .س،5ع( 18صيـف - .)2012ص،59-77
عـادات وتقاليـد( ،موريت�انيـ�ا))008( .
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سالم املعوش

محمد اجلوهري

الثقافـة الشـعبي�ة العربيـ�ة بين الهويـة والكونيـ�ة :قـراءة يف
اإلشـكاليات واملنهـج /سـالم املعـوش - .س ،7ع( 26صيـف
- . )2014ص ،14-41آفـاق( ،لبنـ�ان)) 016 ( .

املنهـج يف دراسـة املعتقـدات والعـادات والتقاليـد /محمـد
اجلوهري- .س ،2ع(4شـتاء - .)2009ص  ،51-34عادات
وتقاليـد( ،مصـر))024( .

سعيد اراق

محمد شبانة

الثقاف ــة الش ــعبي�ة  ..النس ــق والوظيف ــة واخلط ــاب /س ــعيد
اراق- .س ،8ع( 28شـــتاء - .)2015ص ،14-43آفـــاق،
(املغـــرب)) 017 ( .

األغنيـ�ة الشـعبي�ة كنـص ثقـايف /محمـد شـبانة -.س ،1ع(3
أكتوبـر -ديسـمرب  - .)2008ص ،111-127أدب شـعيب،
(مصـر))025( .

سوزان يوسف

محمد غاليم

الفولكلور لغة لتواصل احلضارات  /سـوزان يوسـف- .س،11
ع( 40شـتاء - .) 2018ص ،13-29آفاق( ،عام))018( .

أي منهـج لدراسـة الظواهـر اإلنسـاني�ة والثقافيـة ؟ /محمـد
غاليم  -.س،1ع( 3أكتوبر – ديسمرب  -. )2008ص،21-31
آفـاق( ،املغـرب)) 026 ( .

شهرزاد قاسم حسن

محمد النويري

يف املنهـج وسـياقاته /شـهرزاد قاسـم حسـن  -.س ،2ع4
(شـتاء  -.)2009ص ،100-109موسـيقى وتعبير حركـي،
(العـراق))019( .

املنهج يف دراسـة الثقافة الشـعبي�ة /محمد النويري؛ شـارك يف
احلـوار محمـد اجلوهري،سـعد الصويان ،نمر سـرحان ،محمد
غاليـم ،شـهرازاد قاسـم حسـن ،مصطفـي جـاد -.س،1ع(2
إبريـل -يونيـو -.)2008ص ،126-155منتـ�دى الثقافـة
الشـعبي�ة( ،البحريـن))027(.

عائشة الدرمكي

سـيميائي�ة اخلطـاب األسـطوري للتصـور الشـعيب للكـون:
اخلطـاب األسـطوري لفـن النيروز يف التراث الثقـايف العمـاين
ً
أنموذجا /عائشـة الدرمكـي -.س ،5ع( 19خريف -.)2012
ص ،12-37أدب شـعيبُ ،
(عمـان))020( .

مها كيال
السيرة احلياتيـ�ة منهجيـة وتقنيـ�ات حبثيـ�ة /مهـا كيـال.
-س ،8ع( 29ربيـع -.)2015ص ،14-29آفـاق( ،لبنـ�ان).

عبد العايل العامري

()028

الثقافـة الشـعبي�ة وبنيـ�ة الذهـن املعرفيـة  /عبـد العـايل
العامري - .س ،10ع (36شـتاء -.) 2017ص ، 12-19آفاق،
(املغـرب ))***( .

نمر سرحان
منهـــج البحـــث لدراســـة احلـــرف والصناعـــات الشـــعبي�ة
اليدويـــة /نمـــر ســـرحان- .س ،4ع (14صيـــف .)2011
-ص ،139 -132ثقافـــة ماديـــة( ،فلســـطني))029( .

علي إبراهيم الضو

العمـــل امليـــداين بـــن النظريـــة والتجربـــة /علـــي إبراهيـــم
الضـــو- .س ،5ع( 16شـــتاء - .)2012ص ،12-19آفـــاق،
(عـــام))021( .

يوسف توفيق
األبعـاد الرمزية يف احلكاية الشـعبي�ة دراسـة لرمزيـة احلكاية يف
ضـوء التحليل النفسي واألنثربولوجيا وتاريخ األديان /يوسـف
توفيـق- .س ،7ع( 25ربيـع - .)2014ص ،26-45أدب
شـعيب( ،املغـرب))030( .

غريماص ،أ.ج .
األمثـال واألقـوال المأثـورة  /أ.ج  .غريمـاص؛ ترجمـة عبـد
احلميـد بورايـو- .س ،11ع ( 40شـتاء  - .) 2018ص106-
 ،111أدب شـعيب( ،عـام) ()022

 1-02.03املنهج األنرثوبولويج

عبد هللا عبد الرحمن يتيم

فاطمة زكرى

ً
املدرسة األنرثوبولوجية الفرنسية :مارسيل موس ،نموذجا /عبد
هللا عبد الرحمن يتيم  -.س ،2ع( 6صيف - .)2009ص94-
 ،107عادات وتقاليد( ،البحرين))031( .

األغنيـ�ة الشـعبي�ة مـن منظور البحـث األنرثوبولـويج /فاطمة
زكـرى -.س ،8ع( 30صيـف - .)2015ص،122-131
عـادات وتقاليـد( ،تونـس))023( .
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محمد جودات

فطيمة ديليم

الواقعـــي واألســـطوري يف الثقافـــة الشـــعبي�ة :مقاربـــة
أنرثوبولوجيـــة ثقافيـــة جنـــوب املغـــرب /محمـــد جـــودات.
س ،8ع( 31خريـــف - .)2015ص ،38-53أدب شـــعيب،(املغـــرب))032( .

رقصـة هـويب :طقـس عبـور واسترجاع الزمـن األسـطوري /
فطيمـة ديلمي-.س ،11ع (40شـتاء  -. ) 2018ص154-
 ، 159موسيقى وأداء حركي  ( ،اجلزائر ))039( .

 1 - 02.04املنهج الشكلي

محمد الكحالوي

بولرباح عثمانلي

مدخـل أنرثوبولـويج إىل فنـون َّ
السـماع الصـويت بالغـرب
اإلسلايم /محمـد الكحلاوي-.س ،2ع( 6صيـف .)2009
-ص ،138-155موسـيقى وتعبري حركي( ،تونـس))033( .

البنـ�اء الشـكلي للقصيـدة الشـعبي�ة اجلزائريـة /بولربـاح
عثمانلـي- .س ،8ع( 28شـتاء - .)2015ص ،56-65أدب
شـعيب( ،اجلزائـر))040( .

مختار رحاب

رشيد ودييج

رمزي ــة امل ــرأة يف الثقاف ــة الش ــعبي�ة اجلزائري ــة :ق ــراءة وحتلي ــل
أنثربولـــويج /مختـــار رحـــاب- .س ،9ع( 33ربيـــع .)2016
-ص ،40-59أدب شـــعيب( ،اجلزائـــر))034( .

احلكاية الشـعبي�ة يف البني�ة والداللة  /رشـيد ودييج- .س،11
ع( 40شـتاء - .)2018ص ،32-41أدب شـعيب( ،املغرب ).

()041

نعمة رحماين

صربي مسلم حمادي

دراســـة ســـيميو أنرثوبولوجيـــة لعـــادات وطقـــوس الـــزواج
بتلمســـان  /نعمـــة رحمـــاين ،نصـــر بكـــوش- .س،10
ع( 36شـــتاء  - .) 2017ص ،86-99عـــادات وتقاليـــد،
(اجلزائـــر))035( .

موازنـــة بـــن حكايتـــن خرافيتـــن يف ضـــوء منهـــج بـــروب/
صـــري مســـلم حمـــادي- .س ،7ع( 24شـــتاء .)2014
-ص ،38-43أدب شـــعيب( ،العـــراق))042( .

علي إبراهيم الضو

هوبكزن ،نيكوالس
أنرثوبولـويج مصـري رائـد محمـد جلال (/)1906-1943
نيكـوالس هوبكنز؛ ترجمـة عبـد احلميـد حـواس- .س،6
ع( 20شـتاء  -. )2013ص ،72-85أدب شـعيب( ،مصـر).
( )036

اسـتخدام النظريـة البن�ائيـ�ة يف حتليـل احلكايـات الشـعبي�ة/
علـي إبراهيم الضو - .س ،4ع( 15خريف - .)2011ص30-
 ،37أدب شـعيب( ،السـودان)) 043 ( .

فرج قدري الفخراين

األثنورياضيات

اخلصائـــص األدب شـــعبي�ة يف كتـــاب بلوهـــر وبوذاســـف/
فـــرج قـــدري الفخـــراين - .س ،9ع (35خريـــف .)2016
-ص ،50-65أدب شـــعيب (مصـــر))044( .

أبو بكر خالد سعد هللا
تفعي ــل دور الثقاف ــة الش ــعبي�ة يف تدري ــس الرياضي ــات
لألطفـــال  /أبـــو بكـــر خالـــد ســـعد هللا - .س ،10ع
(37ربيـــع - .)2017ص،12-27آفاق(،اجلزائـــر).

مريس السيد مريس الصباغ
األمثـال الشـعبي�ة املصرية  :قراءة يف السـمات البن�ائي�ة
والتكوينيـ�ة  /مريس السـيد مـريس الصبـاغ- .س،10
ع( 39خريـف - .) 2017ص ،26-63أدب شـعيب
( ،مصـر ))045( .

()037

طقوس العبور

صربين�ة بوقفة

يعقوب يوسف املحريق

الطقـوس واملمارسـات العقائديـة يف املجتمع الشـعيب
بواليـة تبسـة وداللتهـا االجتماعيـة  /صربينـ�ة بوقفـة.
 س ،10ع( 39خريـف  - .) 2017ص،134-143عـادات وتقاليـد ( ،اجلزائـر ))038( .

فالديمير بـروب ومنهجية دراسـة الثقافة الشـعبي�ة  /يعقوب
يوسـف املحـريق- .س ،7ع( 26صيـف - .)2014ص44-
 ،63أدب شـعيب( ،البحريـن))046( .
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 1 - 02.05املنهج األثنوموسيقولويج

ع( 39خريف  ،)2017ص ،6-7تصدير( ،عام).

الثقافة الشعبي�ة والثقافة العاملة بني املعىن واملصطلح:
مقاربـة اثنوموسـيقولوجية حـول األغنيـ�ة  /الزازيـة
برقـويق- .س ،10ع( 39خريـف  - .) 2017ص172-
 ،187موسـيقى وأداء حركـي ( ،تونـس))047( .
علياء العريب

 -1 03اجلمع امليداين

()052

الزازية برقويق

عبد الرحمن سعود مسامح
يوميـات رئيـس فريـق عمـل ميـداين /عبـد الرحمـن سـعود
مسـامح  -.س ،7ع( 24شـتاء - .)2014ص ،170-187يف
امليـدان( ،عمـان))053( .

صـوت العرضـاوي مقاربة أثنوموسـيقولوجية /عليـاء العريب.
س ،6ع( 22صيـف - .)2013ص ،108-128موسـيقىوأداء حركـي( ،تونـس))048( .

علي بزي

علي إبراهيم الضو
العمـــل امليـــداين بـــن النظريـــة والتجربـــة /علـــي إبراهيـــم
الضـــو - .س ،5ع( 16شـــتاء - .)2012ص ،12-19آفـــاق،
(عـــام))***( .

 1 - 02.06النظرية الوظيفية

علي عبد هللا خليفة

احلـرف التقليديـة أهميـة ومنهجيـة دراسـتها /علـي بـزي- .
س ،4ع( 12شـتاء  - .)2011ص ،130-145ثقافـة ماديـة،
(لبنـ�ان))049( .

متاحف الرتاث الشـخصية يف اخلليـج واجلزيرة العربي�ة /علي
عبـد هللا خليفـة- .س ،9ع( 35خريـف - .)2016ص،4-5
مفتتح( ،دول اخلليج العـريب))054( .

علي بزي

نهلة إمام

احلرف التقليدية أهمية الدراسـة امليداني�ة ومنهجية دراسـتها
( /)2علـي بـزي - .س ،4ع( 13ربيـع  - .)2011ص182-
 ،193ثقافـة ماديـة( ،لبنـ�ان))050( .

جمـع الثقافـة الشـعبي�ة  ..مـاذا بعـد /نهلـة إمـام.
س ،10ع(38صيـف - .)2017ص ،8-9تصدير،		
(مصر))055( .

عمر السارييس

دور احلكاية الشـعبي�ة يف فهم الثقافة الشـعبي�ة الفلسطيني�ة/
عمر السـارييس- .س ،4ع( 15خريف - .)2011ص،20-29
أدب شعيب( ،فلسـطني))051( .

الهادي املسيليىن
ألعاب األطفال الرتاثي�ة يف تونس :دراســـة أثنوغرافية
وأنثربولوجيـــة  /الهـــادي املســـيليىن- .س ،10ع38
(صيـــف - .)2017ص ،112-131عـــادات وتقاليد،
(تونس))056( .

نمر سرحان

منهـــج البحـــث لدراســـة احلـــرف والصناعـــات الشـــعبي�ة
اليدويـــة /نمـــر ســـرحان- .س ،4ع (14صيـــف .)2011
-ص ،132-139ثقافـــة ماديـــة( ،فلســـطني))***( .

نعمة رحماين

يعقوب يوسف املحريق

 1 - 02.08السيميوطيقا

دراسـة احلكايـة الشـعبي�ة األفريقيـة أمـادو أمبـايت بـا والتراث
األفريقـي الالمـادي /يعقـوب يوسـف املحـريق- .س ،5ع17
(ربيـع - .)2012ص ،69-83أدب شـعيب( ،إفريقيـا).

دراسـة سـيميو أنرثوبولوجيـة لعـادات وطقـوس الـزواج
بتلمسـان  /نعمة رحماين ،نصري بكوش - .س ،10ع( 36شـتاء
- .)2017ص ،86-99عـادات وتقاليـد( ،اجلزائر))***( .

()057

يوسف حسن مدين

 1 - 02.10املنهج التارييخ

اجتاهـات وطـرق ومناهـج العمـل امليـداين لدراسـة الثقافـة
الشـعبي�ة الماديـة /يوسـف حسـن مـدين- .س ،9ع35
(خريف - .)2016ص ،14-23آفاق( ،السـودان))058( .

سوزان يوسف

الفولكلور كمصدر للتاريخ  /سوزان يوسف-.س،10
23

 1 - 03.04تدوين الثقافة الشعبي�ة

المالكـي-.س ،10ع(38صيـف - .) 2017ص،12-25
آفـاق( ،املغـرب))067( .

سعد الصويان

عبد الرحمن سعود مسامح

تدويـن الشـعر اجلاهلـي وتدويـن الشـعر النبطـي :مقارنـات
واستنت�اجات/سـعد الصويان-.س ،2ع( 6صيـف .)2009
-ص ،50-59أدب شـعيب( ،السـعودية)) 059 ( .

يوميـات رئيـس فريـق عمـل ميـداىن /عبـد الرحمـن سـعود
مسـامح-.س ،7ع( 24شـتاء - .)2014ص ،170-187يف
امليـدانُ ،
(عمـان))***( .

عبد احلميد حواس

علي عبد هللا خليفة

ُ
َّ
الـراس أم الك َّـراس (قـول آخـر يف الشـفهية والكتابيـ�ة) /عبـد
احلميـد حـواس- .س ،5ع( 19خريـف - .)2012ص،13-19
آفـاق( ،عـام))060( .

يف املسـافة بين احللم والواقـع /علي عبد هللا خليفـة- .س،3
ع( 8شـتاء - .)2010ص ،9تصديـر( ،البحرين))068( .

محمد جمال

ناصر البقلوطي

يف اخلصوصيـة الثقافيـة /محمـد جمـال- .س ،2ع( 6صيف
- .)2009ص ،186-189شـهادات (البحريـن))069( .

تدويـن األدب الشـعيب حفـظ أم نقـض لفـظ ؟ /ناصـر
البقلوطـي - .س،5ع( 17ربيع  - .)2012ص ،13-23آفاق،
(عام))061( .

محمد جنيب النويري

الثقافـة الشـعبي�ة الـذايت واملعـريف /محمـد جنيـب النويـري.
-س ،2ع( 5صيـف  - .)2009ص ،14-22آفـاق( ،عـام).

نور الهدى باديس
املشـافهة والتدويـن :الثابـت واملتغير /نـور الهـدى باديـس.
-س ،4ع( 13ربيـع  - .)2011ص ،12-25آفـاق( ،تونـس).

()070

مصطفي جاد

()062

منهـج توثيـق المـادة الفولكلوريـة /مصطفـي جـاد  - .س،2
ع( 7خريـف  - .)2009ص ،82-99أدب شـعيب( ،مصـر).

 1 - 04توثيق مواد الثقافة الشعبي�ة

حسن الشايم

()071

اإلبـداع واملـرأة :األمانـة العلميـة يف دراسـة المأثـور الشـعيب/
حسـن الشـايم -.س ،8ع( 28شـتاء - .)2015ص208-
 ،2011أصـداء( ،أمريـكا))063( .

مصطفي جاد

مأسـاة نعيشـها يف حقـل الثقافـة الشـعبي�ة /مصطفـي جـاد.
س ،7ع( 27خريـف - .)2014ص ،8-9تصديـر( ،مصـرواخلليـج العـريب))072( .

حسن مدن

الهادي املسيليين

التاريـخ الثقـايف يف مجتمعـات اخلليـج :إشـكالية التأصيـل /
حسـن مـدن- .س ،9ع (34صيـف - .)2016ص،8-9
تصديـر( ،اخلليـج العـريب))064( .

ألعاب األطفال الرتاثي�ة يف تونس :دراســـة أثنوغرافية
وأنثربولوجيـــة  /الهـــادي املســـيليين - .س ،10ع38
(صيـــف - .)2017ص ،112-131عادات وتقاليد( ،
تونس))***( .
هيئ�ة التحرير

سعيد يقطني
ترقيـــم الثقافـــة الشـــعبي�ة /ســـعيد يقطـــن- .س ،2ع6
(صيـــف - .)2009ص ،9تصديـــر( ،املغـــرب))065( .

طارق المالكي

ً
ً
الثقافـة الشـعبي�ة عمقـا استراتيجيا /هيئـ�ة التحريـر- .س،3
ع(9ربيـع - .)2010ص ،2مفتتـح( ،عـام))073( .

جتديـد املنهـج يف توثيـق التراث غير المـادي /طـارق المالكـي.
-س ،9ع( 32شتاء  - .)2016ص ،14-21آفاق( ،املغرب).

يوسف حسن مدين

()066

سـياقات البيئـ�ة املجتمعيـة :إنتـ�اج الثقافـة الشـعبي�ة وكتابـة
التاريـخ يف السـودان /يوسـف حسـن مـدين - .س ،5ع18
(صيـف  - .)2012ص ،13-33آفاق( ،السـودان))074( .

طارق المالكي
املواصفـات القياسـية يف التراث الثقـايف غير المـادي /طـارق
24
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هيئ�ة التحرير

 1-04.04تصنيف موضوعات الثقافة الشعبي�ة

أسامة خضراوي

الربوفيسـور حسـن الشـايم يف الرياض/هيئـ�ة التحريـر.
-س ،3ع( 9ربيـع - .)2010ص ،215أصداء( ،السـعودية).

األدب الشـعيب :الماهيـة واملوضـوع /أسـامة خضـراوي- .
س ،8ع( 30صيـف  - .)2015ص ،76-79أدب شـعيب،
(املغـرب))075( .

()078

 1-04.06أرشفة مواد الثقافة الشعبي�ة

جاكسون  ،جيسون بريد

طارق المالكي

تعليقـات حـول كتـاب «املكونـات املوتيفيـة للتقاليـد
الفولكلوريـة العربيـ�ة اإلسلامية» للدكتـور حسـن
الشـايم /2016 .جيسـون بيرد جاكسـون- .س،10
ع( 37ربيـع - .)2017ص ،214-217أصـداء،
(أمريـكا)) 076 ( .
طمسون ،ستيث

جتديـد املنهـج يف توثيـق الرتاث غري المـادي /طـارق المالكي -.
س ،9ع (32شـتاء  - .)2016ص  ، 21 -14آفـاق( ،املغـرب).

( *** )

علي إبراهيم الضو

مذكـرات حـول توثيـق رقصـة العرضـة البحرينيـ�ة /علـي
إبراهيـم الضـو - .س،4ع(13ربيـع -.)2011ص،216-220
أصداء( ،البحرين))0 7 9 ( .

فهرسـت اجلزيئي�ات للمأثورات الشـعبي�ة الشفاهية /ستيث
طمسـون؛ تعريـب حسـن الشـايم- .س ،3ع( 10صيـف
- .)2010ص ،124-205آفـاق( ،عـام))077( .

فرج قدري الفخراين

ً
موتيفات «أنواع األشـياء السـحرية» وفقا لفهرسـت املوتيف
العـريب للشـايم :دراسـة تطبيقيـة علـى سيرة سـيف بـن ذي
يـزن /فـرج قـدري الفخـراين- .س ،4ع( 12شـتاء .)2011
-ص ،56-79أدب شـعيب( ،مصـر))080( .

عاطف عطية

الثقافـة الشـعبي�ة بين المـادي والالمـادي /عاطـف عطيـة.
-س ،8ع( 31خريف - .)2015ص ،14-25آفاق( ،لبن�ان).

فرج قدري الفخراين

(***)

فرج قدري الفخراين

مناسـبة الصـورة للمقـال يف دراسـات المأثـور الشـعيب /فـرج
قـدري الفخـراين- .س ،9ع( 33ربيـع  - . )2016ص،210
أصـداء( ،مصـر))081(.

اخلصائـص األدب شـعبي�ة يف كتـاب بلوهـر وبوذاسـف /فـرج
قـدري الفخـراين - .س ،9ع( 35خريـف - .)2016ص50-
 ،65أدب شـعيب (مصـر))***( .

مصطفي جاد

مصطفي جاد

منهـج توثيـق المـادة الفولكلوريـة /مصطفـي جـاد- .س،2
ع(7خريـف - .)2009ص ،82-99أدب شـعيب( ،مصـر).

منهـج توثيـق المـادة الفولكلوريـة /مصطفـي جـاد - .س،2
ع( 7خريـف  - .)2009ص ،82-99أدب شـعيب( ،مصـر).

(***)

(***)

ناصر البقلوطي

ناصر البقلوطي

تدوين األدب الشـعيب حفظ أم نقض لفظ؟ /ناصر البقلوطي.
-س ،5ع(17ربيع - .)2012ص ،13-23آفاق( ،عام))***( .

تدويـن األدب الشـعيب حفـظ أم نقـض لفـظ؟ /ناصـر
البقلوطـي-.س ،5ع(17ربيـع  - .)2012ص ،13-23آفـاق،
(عام)) *** ( .

نور الهدى باديس

املشافهة والتدوين :الثابت واملتغري /نور الهدى باديس- .س،4
ع( 13ربيـع -.)2011ص ،12-25آفاق( ،تونس))***( .

الهادي املسيليين

ألعــاب األطفــال الرتاثي ـ�ة يف تونــس :دراســة أثنوغرافيــة
وأنثربولوجيـــة  /الهـــادي املســـيليين- .س ،10ع38
(صي ــف  - .)2017ص ،112-131ع ــادات وتقالي ــد،
(تونـــس)) *** ( .

هيثم يونس جاد املوىل

صـون المأثـورات الشـعبي�ة وسـد الفجـوة الرقميـة /هيثـم
يونـس جاد املوىل-.س ،7ع( 25ربيـع - .)2014ص،14-23
آفـاق( ،مصـر))082( .
25

 1 - 04.08أرشفة مواد الثقافة الشعبي�ة املدونة

ع( 18صيـف - .)2012ص ،10تصديـر( ،الـدول العربيـ�ة).

()088

مصطفي جاد

هيئ�ة التحرير

مشـروع توثيـق التراث الشـعيب يف املصـادر العربيـ�ة
 /مصطفـي جـاد-.س ،10ع( 39خريـف .) 2017
-ص ،12-23آفـاق( ،الـدول العربيـ�ة))083( .

اجلائـزة العربي�ة للرتاث /هيئ�ة التحريـر - .س ،5ع( 18صيف
- .)2012ص ،220-221أصداء( ،البحرين))089( .

 1 - 05مشروعات توثيق الثقافة الشعبي�ة

 1 - 06.02أرشيف الثقافة الشعبي�ة للدراسات والبحوث

مصطفي جاد

محمد عبد هللا النويري

مشـروع توثيـق التراث الشـعيب يف املصـادر العربيـ�ة
 /مصطفـي جـاد-.س ،10ع( 39خريـف .) 2017
-ص ،12-23آفـاق( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

الثقافـة الشـعبي�ة املعرفـة والعلـم /محمـد عبـد هللا النويـري.
-س ،6ع( 20شـتاء  - .)2013ص ،10تصديـر( ،البحرين).

()090

مصطفي جاد

 1 - 05.02املرصد العريب للثقافة الشعبي�ة

عبد القادر عقيل

توثيـق التراث الشـعيب العـريب قضيـة سياسـية /مصطفـي
جـاد - .س ،1ع( 1إبريـل -يونيـو  - .)2008ص  ،11-23آفـاق.
(عـام))091( .

مشروع املرصد العريب للثقافة الشعبي�ة /عبد القادر عقيل.
-س ،6ع( 20ربيع -.)2013ص ،3تصدير( ،البحرين).

()084

هيئ�ة التحرير

 1 - 05.06مشروع ذاكرة العالم العريب

عهـد املنامـة خارطـة طريـق للثقافـة الشـعبي�ة /هيئـ�ة
التحريـر-.س ،6ع( 20شـتاء - .)2013ص ،2-3مفتتـح،
(البحريـن))092( .

منصور محمد سرحان

مشروع ذاكرة العالم العريب /منصور محمد سرحان- .س ،2ع5
(ربيـع - .)2009ص ،172-175شـهادات( ،الـدول العربيـ�ة).

 1 - 06.04أرشيف الفولكلور السوري

()085

مصطفي جاد

هيئ�ة التحرير

توثيـق التراث الشـعيب العـريب قضيـة سياسـية /مصطفـي
جـاد - .س ،1ع( 1إبريل -يونيو  -.)2008ص  ،11-23آفاق.
(عـام))***( .

توصيـات االجتمـاع اخلامـس ملشـروع ذاكـرة العالـم العـريب/
هيئـ�ة التحريـر - .س ،3ع( 10صيـف  - .)2010ص ،224
أصـداء( ،البحريـن))086( .

 1 - 06.06أرشيف الفولكلور املغريب

 1-06مؤسسات الثقافة الشعبي�ة

مصطفي جاد

علي عبد هللا خليفة

توثيـق التراث الشـعيب العـريب قضيـة سياسـية /مصطفـي
جـاد - .س،1ع( 1إبريل -يونيـو - .)2008ص  ،11-23آفاق.
(عـام)) *** ( .

يف املسـافة بين احللـم والواقـع /علـي عبـد هللا خليفـة.
-س ،3ع( 8شـتاء  - .)2010ص ،9تصديـر( ،البحريـن).

(***)

 1 - 06.08أرشيف مركز دراسات الفنون الشعبي�ة

مصطفي جاد

الرتاث الشعيب واجلزر املنعزلة /مصطفي جاد-.س ،3ع10
(صيف -.)2010ص ،9تصدير( ،عام))087(.

مصطفي جاد
فولكلـور واحـة سـيوة والهويـة الثقافيـة /مصطفـي جـاد.
 س ،5ع( 17ربيـع -.)2012ص ،46-67أدب شـعيب،(مصر))093( .

نزار عبده غانم

الثقافـة الشـعبي�ة يف وطننـ�ا العـريب /نـزار عبـده غانـم- .س،5
26
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 1 - 06.24مركز الرتاث الشعيب لدول اخلليج العريب

 1 - 06.10األرشيف القويم للمأثورات الشعبي�ة

هيثم يونس جاد املوىل

شهرزاد قاسم حسن

صـون المأثـورات الشـعبي�ة وسـد الفجـوة الرقميـة /هيثـم
يونـس جاد املوىل- .س ،7ع(25ربيـع - .)2014ص،14-23
آفـاق( ،مصـر))***( .

يف املنهـج وسـياقاته /شـهرزاد قاسـم حسـن- .س ،2ع4
(شـتاء - .)2009ص ،100-109موسـيقى وتعبير حركـي،
(العـراق)) *** ( .

شهرزاد قاسم حسن

 1 - 06.12الثقافة اجلماهريية

حسام محسب

اسـتدراك /شهرزاد قاسم حسـن  -.س ،2ع( 4شتاء .)2009
-ص ،206اسـتدراك( ،العراق))097( .

الرقـص الشـعيب املصـري وثقافتـه مـا بين الواقـع والمأمـول/
حسـام محسـب- .س ،2ع(7خريـف -.)2009ص124-
 ،139موسـيقى وتعبير حركـي( ،مصـر))094( .

علي عبد هللا خليفة
رسالة الرتاث الشعيب من البحرين إىل العالم «ومن شرارة» إىل
أخرى /علي عبد هللا خليفة- .س ،10ع( 36شتاء -.)2017
ص ،4-5مفتتح( ،قطر  -النمسا ))098( .

 1 - 06.14فرقة رضا للفنون الشعبي�ة

حسام محسب

 1 - 06.28مركز عيىس الثقايف

الرقـص الشـعيب املصـري وثقافتـه مـا بين الواقـع والمأمـول/
حسام محسب-.س،2ع(7خريف -.)2009ص،124-139
موسيقىوتعبريحركي(،مصر))***( .

هيئ�ة التحرير
فعاليــات ثقافيــة يف عيــد البحريــن الوطــي /هيئ ـ�ة التحريــر.
س ،2ع( 4شـــتاء -.)2009ص ،316-217أصـــداء،(البحريـــن))099( .

 1 - 06.16الفرقة القومية للفنون الشعبي�ة

حسام محسب

هيئ�ة التحرير

الرقص الشعيب املصري وثقافته ما بني الواقع والمأمول/
حسام محسب-.س ،2ع(7خريف -.)2009ص124-
 ،139موسيقى وتعبري حركي( ،مصر))***( .

علـى محـك اسـتعادة فنـون ذاهبـة /هيئـ�ة التحريـر- .س،6
ع(21ربيـع -.)2013ص ،2مفتتـح( ،البحريـن) (***)

 1 - 06.18القرية الرتاثي�ة بالبحرين

 1 - 06.30مركز الرتاث املوسيقى يف بغداد

عبد هللا عبد الرحمن يتيم

شهرزاد قاسم حسن

مهرجانالرتاثيفالبحرينجتربةيفإحياءالثقافةالشعبي�ة/عبد
هللا عبد الرحمن يتيم-.س ،2ع( 4شتاء - .)2009ص140-
 ،147شهادات( ،البحرين))095( .

يف املنهـج وسـياقاته /شـهرزاد قاسـم حسـن-.س ،2ع4
(شـتاء -.)2009ص ،100-109موسـيقى وتعبير حركـي،
(العـراق))***( .

 1 - 06.20قطاع الفنون الشعبي�ة

 1 - 06.32املنظمة الدولية للفن الشعيب

حسام محسب

الثقافةالشعبي�ة

الرقص الشعيب املصري وثقافته ما بني الواقع والمأمول/
حسام محسب-.س،2ع( 7خريف -.)2009ص،124-139
موسيقىوتعبريحركي(،مصر))***(.

املنظمـة الدوليـة للفـن الشـعيب يف إجتماعات جلنة اليونسـكو
احلكوميـة الدوليـة بكوريـا اجلنوبيـ�ة  4-9ديسـمرب / 2017
الثقافة الشعبي�ة -.س ،11ع ( 40شتاء  -.) 2018ص220-
 ،221أصداء ( ،كوريا اجلنوبي�ة ) ()100

هيئ�ة التحرير

علي عبد هللا خليفة

 1 - 06.22املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب

هـل مـن مجيب /علي عبـد هللا خليفـة-.س ،6ع( 23خريف
-.)2013ص ،2-3مفتتـح( ،البحرين)) 101 (.

على محك اسـتعادة فنون ذاهبة /هيئـ�ة التحرير- .س،6ع21
(ربيع - .)2013ص ،2مفتتح( ،البحرين))096( .
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علي عبد هللا خليفة

للفن الشـعيب /هيئ�ة التحريـر -.س ،5ع( 18صيف .)2012
-ص ،215-216أصداء( ،البحرين))109( .

يف ميـدان حيتـاج املزيـد /علـي عبـد هللا خليفـة-.س ،8ع29
(ربيـع -.)2015ص ،4-5مفتتـح( ،البحريـن))102( .

هيئ�ة التحرير

علي عبد هللا خليفة

عهـد املنامـة خارطـة طريـق للثقافة الشـعبي�ة /هيئـ�ة التحرير.
-س ،6ع( 20شـتاء -.)2013ص ،2-3مفتتـح( ،البحرين).

رسـالة الرتاث الشـعيب من البحريـن إىل العالم «ومن شـرارة»
إىل أخـرى /علـي عبـد هللا خليفـة-.س ،10ع( 36شـتاء
-.)2017ص ،4-5مفتتـح( ،قطـر  -النمسـا))***( .

(***)

علي عبد هللا خليفة

علي عبد هللا خليفة

شـجرة حيـة ومثمـرة  /علـي عبـد هللا خليفـة-.س،10
ع ( 39خريـف  -.) 2017ص ،4-5مفتتـح( ،عام).

هـل من مجيـب /علي عبد هللا خليفـة -.س ،6ع( 23خريف
 -.)2013ص ،2-3مفتتح( ،البحرين)) *** ( .

 1 - 06.34منظمة سيوف

()103

 1 - 06.36املنظمة العاملية للرماية التقليدية ()WTAO

علي عبد هللا خليفة

محمد النويري

فن إيقاد الشموع  /علي عبد هللا خليفة  -.س ،11ع( 40شتاء
-.)2018ص ،4-5مفتتح( ،الدول األوربي�ة) ()104

مهرجان الرماية التقليدية بالقوس  .ييشاون  -كوريا اجلنوبي�ة
 /محمـد النويـري -.س ،11ع( 40شـتاء -.)2018ص218-
 ،219أصداء( ،كوريا اجلنوبي�ة))110( .

املنظمـة الدوليـة للفـن الشـعيب التغيير والتفـاؤل املشـروع /
محمـد بـن عبـد هللا النويـري -.س ،10ع( 36شـتاء .)2017
-ص ،8-9تصديـر( ،النمسـا ))105(.

 1 - 07جمعيات الثقافة الشعبي�ة

محمد بن عبد هللا النويري

 1 - 07.02جمعية الرتاث الشعيب املصري

محمد اجلوهري

هيئ�ة التحرير

جمعيـات الفولكلـور ورعايـة الثقافـة الشـعبي�ة /محمـد
اجلوهـري  -.س ،2ع( 6صيـف  -.)2009ص ،60-71أدب
شـعيب( ،عـام))111( .

ً
املنظمة الدولية للفن الشـعيب :مسيرة ثالثني عاما من العمل
علـى السـاحة الدوليـة /هيئـ�ة التحريـر-.س ،1ع( 2يوليـو
 سـبتمرب -.)2008ص ،213-215اجلديـد يف الثقافـةالشعبي�ة( ،البحرين))106( .

 1 - 07.04جمعية التقني�ات القروية للمتوسط

نرجس العالوي

هيئ�ة التحرير

جمعيـة التقنيـ�ات القرويـة للمتوسـط /نرجـس العلاوي؛
مصطفي جاد-.س ،1ع( 1إبريل  -يونيـو - .)2008ص212-
 ،219يف امليـدان( ،دول جنـوب البحـر املتوسـط))112( .

فعالياتثقافيةيفعيدالبحرينالوطين/هيئ�ةالتحرير-.س،2ع4
(شتاء-.)2009ص،316-217أصداء(،البحرين))***(.

هيئ�ة التحرير

 1 - 07.06جمعية الفولكلور األلماين

املنظمـة الدوليـة للفن الشـعيب تقدم مقرتحـات وأفكار /هيئ�ة
التحريـر- .س ،2ع( 5صيـف -.)2009ص ،11-12تصدير،
(البحرين والنمسـا))107(.

محمد اجلوهري

جمعيات الفولكلور ورعاية الثقافة الشعبي�ة /محمد اجلوهري.
-س ،2ع( 6صيف-.)2009ص ،60-71أدب شعيب( ،عام).

هيئ�ة التحرير

(***)

أفتت�اح فرع املنظمة يف عمان /هيئ�ة التحرير -.س ،3ع11
(خريف -.)2010ص ،186-192أصداء( ،األردن))108( .

 1 - 07.08اجلمعية السعودية للمحافظة على الرتاث

البحريـن تفـوز بعضويـة املجلـس الرئـايس للمنظمـة الدوليـة

تأسـيس أول جمعيـة سـعودية للمحافظـة علـى التراث /ليلـى

ليلى صالح البسام

هيئ�ة التحرير
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حصـــة الرفاعـــي ،ســـعيد يقطـــن ،ســـيد حامـــد حريـــز-.
س،1ع(1إبري ــل  -يوني ــو -.)2008ص ،156-185منتــ�دى
الثقافـــة الشـــعبي�ة( ،البحريـــن))*** ( .

صالح البسـام-.س،3ع(11خريف -.)2010ص،193-194
أصـداء( ،السـعودية)) 113 (.

 1 - 08متاحف الفولكلور

هيئ�ة التحرير

علي عبد هللا خليفة

اتفاقيـة بشـأن صـون التراث الثقـايف غير المـادي /هيئـ�ة
التحريـر -.س ،1ع( 1إبريـل  -يونيـو  -.)2008ص142-
 ،154منتـ�دى الثقافـة الشـعبي�ة( ،البحريـن)) 116 ( .

متاحف الرتاث الشـخصية يف اخلليـج واجلزيرة العربي�ة/علي
عبـد هللا خليفة-.س،9ع(35خريـف  -.)2016ص،4-5
مفتتـح( ،دول اخلليـج العـريب))***( .

 1 - 09.02.04القوائم التمثيلية

يوسف حسن مدين

فن القط العسريي

الثقافـة الماديـة ودورهـا يف التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة
 /يوسـف حسـن مـدين-.س ،10ع( 38صيـف -.)2017
ص ،162-175ثقافـة ماديـة( ،السـودان))114( .

الثقافةالشعبي�ة
املنظمـة الدوليـة للفـن الشـعيب يف إجتماعات جلنة اليونسـكو
احلكوميـة الدوليـة بكوريـا اجلنوبيـ�ة  4-9ديسـمرب / 2017
الثقافة الشعبي�ة-.س ،11ع ( 40شتاء  -.) 2018ص220-
 ، 221أصداء ( ،كوريا اجلنوبي�ة ))***( .

 1 - 08.02متحف الرتاث السيوى

مصطفي جاد
فولكلور واحة سـيوة والهوية الثقافية /مصطفي جـاد- .س،5
ع( 17ربيـع -.)2012ص ،46-67أدب شـعيب( ،مصـر).

 1 - 09.02.06قوائم الصون العاجل

(***)

فن العازي

الثقافةالشعبي�ة

 1 - 09حماية الرتاث الشعيب

طارق المالكي

املنظمـة الدوليـة للفـن الشـعيب يف إجتماعات جلنة اليونسـكو
احلكوميـة الدوليـة بكوريـا اجلنوبيـ�ة  4-9ديسـمرب / 2017
الثقافة الشـعبي�ة-.س ،11ع( 40شتاء  -.) 2018ص220-
 ، 221أصـداء ( ،كوريـا اجلنوبيـ�ة ))***( .

جتديـد املنهـج يف توثيـق التراث غير المـادي /طـارق المالكـي .
-س،9ع( 32شـتاء  -.)2016ص ،14-21آفاق(،املغـرب).

(***)

 1-10حملة المأثورات الشعبي�ة

علي عبد هللا خليفة

 1-10.01الرواة واملؤدون

التراث الشـعيب واالسـتغالل غير املشـروع  /علـي عبـد هللا
خليفـة-.س ،10ع( 38صيـف -.) 2017ص ،4-5مفتتـح،
( البحرين)) 115 ( .

عبد الرحمن سعود مسامح
حملـة التراث الشـعيب /عبـد الرحمـن سـعود مسـامح-.
س،5ع( 19خريـف  -.)2012ص ،10تصديـر( ،البحريـن).

 1-09.02اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري المادي

()117

الثقافةالشعبي�ة

علي عبد هللا خليفة

املنظمـة الدوليـة للفـن الشـعيب يف إجتماعـات جلنـة اليونسـكو
احلكوميـة الدوليـة بكوريـا اجلنوبيـ�ة  4-9ديسـمرب / 2017
الثقافة الشعبي�ة  -.س ،11ع ( 40شـتاء - .) 2018ص220-
 ،221أصـداء( ،كوريـا اجلنوبيـ�ة) (***)

هـل مـن إضافـة..أم تـراه ضيـاع؟ /علـي عبـد هللا خليفـة.
-س( 28 ،8شـتاء -.)2015ص ،2-3مفتتـح( ،البحريـن).

()118

مبارك عمرو العماري

علي عبد هللا خليفة

ً
ً
الـــراث الثقـــايف غـــر المـــادي – مصطلحـــا خالفيـــا  /أدار
احلـــوار .علـــي عبـــد هللا خليفـــة ،عبـــد القـــادر عقيـــل؛
شـــارك يف احلـــوار إبراهيـــم عبـــد هللا غلـــوم ،أحمـــد مـــريس،

الفلكي الشـاعر حسين زايد /مبـارك عمرو العمـاري -.س،6
ع( 21ربيـع  -. )2013ص ،56-71أدب شـعيب( ،البحرين).

()119
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 1 - 12.02معاجم األلفاظ

 1 - 11شخصيات من الرتاث الشعيب

صفاء ذياب

حسني علي يىح

دور العجيـب يف بنـ�اء الشـخصية  :سيرة امللـك سـيف بـن ذي
ً
يـزن أنموذجـا  /صفـاء ذيـاب  -.س ،10ع ( 37ربيـع .) 2017
 -ص ، 30-47أدب شعيب ( ،العراق)) 120 ( .

األصـول املعجميـة لبعـض التعبيرات األجنبيـ�ة ذات
الصبغـة الرتاثي�ة يف اللهجة البحرينيـ�ة  :مقاربة لظاهرة
االقتراض اللغـوي يف العامية البحريني�ة .ج /1حسين
علي يىح  -.س ،10ع ( 37ربيع  -. ) 2017ص48-
 ،85أدب شـعيب  ( ،البحريـن)) *** ( .
حسني علي يىح

 1 - 11.02خضرا الشريفة

محمد حسن عبد احلافظ
سـردية الطقـوس يف سيرة بني هلال « رحلة خضرا الشـريفة
إىل بلاد العالمـات» /محمـد حسـن عبـد احلافـظ- .س،9
ع( 33ربيـع  -.)2016ص ،86-95أدب شـعيب( ،مصـر).

األصـول املعجميـة لبعـض التعبيرات األجنبيـ�ة ذات
الصبغـة الرتاثيـ�ة يف اللهجـة البحرينيـ�ة  :مقاربـة
لظاهـرة االقتراض اللغـوي يف العامية البحرينيـ�ة .ج/ 2
حسين علـي يحى  -.س ،10ع( 39خريـف .)2017
ص ،82-131أدب شـعيب ( ،البحريـن )) *** ( .علي عبد هللا خليفة

()121

 1 - 11.04شهرزاد

محمد محمود فايد

ً
ً
ألـف ليلـة وليلـة مـن الفنـون البصريـة شـرقا وغربـا  /محمـد
محمـود فايـد-.س ،10ع ( 36شـتاء  -.) 2017ص،36-49
أدب شـعيب( ،عـام ))122( .

معجم األلفاظ والتعابري الشـعبي�ة يف البحرين واخلليج العريب
جهـد مميز وإضافة غني�ة /علي عبد هللا خليفـة  -.س ،8ع31
(خريف  -.)2015ص ،2-5مفتتح( ،البحرين))126 ( .

 1 - 11.06سعيدة بنت ناصر

محمد أحمد جمال

 1 - 12.04موسوعات الثقافة الشعبي�ة

مـن ذاكـرة البحريـن الشـعبي�ة :الشـاعرة سـعيدة بنـت ناصـر
بين احلقيقـة واخليـال /محمـد أحمـد جمـال -.س ،4ع15
(خريـف  -.)2011ص ،76-81أدب شـعيب( ،البحريـن).

نمر سرحان
موسوعة الفولكلور العريب :مشروع قيد التنفيذ /نمر سرحان -.
س ،1ع( 2يوليو  -سـبتمرب  -.)2008ص ،210-212اجلديد
يفالثقافةالشعبي�ة(،فلسطني))127(.

()123

 1 - 11.08أحمد بن اجلزار

 1-13ببليوجرافيا الثقافة الشعبي�ة

حمادي ذويب

مصطفي جاد

التجربـة والطـب الشـعيب لـدى ابـن اجلـزار /حمـادي
ذويب -.س ،10ع ( 37ربيع -.) 2017ص،88-99
عادات وتقاليد ( ،تونس)) 124 (.
ُ 1 - 11.10
احل َميد بن منصور

فولكلـور واحـة سـيوة والهويـة الثقافيـة /مصطفـي جـاد.
 س ،5ع( 17ربيـع - .)2012ص ،46-67أدب شـعيب،(مصـر))***( .

 1-14أطالس الثقافة الشعبي�ة

محمد علي ثامر
ُ
احل َميـد بـن منصـور  ..األصالـة واحلكمـة اليمانيـ�ة /

 1-14.01أطلس الفولكلور السويسري

محمد اجلوهري

محمـد علـي ثامـر-.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،52-67أدب شـعيب ( ،اليمـن))125( .

جمعيـات الفولكلـور ورعايـة الثقافـة الشـعبي�ة /محمـد
اجلوهـري  -.س ،2ع( 6صيف  -. )2009ص ،60-71أدب
شـعيب( ،عـام)) *** ( .

 1-12معاجم وموسوعات الثقافة الشعبي�ة
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 1-14.02أطلس الفولكلور اليوغساليف

خليفـة  -.س ،8ع( 30صيـف  -. )2015ص ،4-5مفتتـح،
(البحرين))134( .

محمد اجلوهري

علي عبد هللا خليفة

جمعيـات الفولكلـور ورعايـة الثقافـة الشـعبي�ة  /محمـد
اجلوهـري  -.س ،2ع( 6صيف  -. )2009ص ،60-71أدب
شـعيب( ،عـام))***( .

يف عيـد البحريـن الوطني :بـإرادة ملـك ومنجـز ثقافـة وطـن/
علـي عبد هللا خليفـة  -.س،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص4-
 ،5مفتتـح( ،البحريـن))135( .

 1-15دوريات الثقافة الشعبي�ة

فرندسن ،جورج

 1-15.01مجلة الثقافة الشعبي�ة

قبـول اآلخر  ..والتسـامح معه /جورج فرندسـن -.س ،4ع12
(شـتاء  -. )2011ص ،9تصدير) 136 ( .،

أحالم أبو زيد

جديـد النشـر خالل خمـس سـنوات :رؤية حتليليـة /أحالم أبو
زيـد-.س ،6ع( 20شـتاء  -.)2013ص ،164-173جديـد
النشـر( ،عـام)) 128 ( .

كامل إسماعيل مريس

تصدير /كامل إسـماعيل مريس  -.س ،2ع( 5ربيع .)2009
-ص ،9تصدير(،البحرين))137( .

أحالم أبو زيد

جديـد النشـر عشـر سـنوات وثالثمائـة دراسـة  /أحلام أبـو
زيد -.س ،11ع ( 40شـتاء  -.) 2018ص ، 206-215جديد
النشـر ( ،عـام))128( .

محمد جابر األنصاري
الثقافـة الشـعبي�ة رسـالة التراث مـن البحريـن إىل العالـم/
محمد جابر األنصاري -.س ،1ع( 2يوليو  -سـبتمرب .)2008
-ص ،6االفتت�احية(،البحريـن))138( .

سيد فيصل السبع

مجلـة الثقافـة الشـعبي�ة مـن خلال موقعهـا اإللكرتوين /سـيد
فيصـل السـبع-.س ،9ع(32شـتاء -.)2016ص220-
 ،225أصـداء( ،البحريـن))129 (.

محمد عبد هللا النويري
الثقافـة الشـعبي�ة بين ضبـط اجلمـع ونسـقية العلـم /محمد
عبـد هللا النويـري  -.س ،8ع( 28شـتاء  -. )2015ص،8-9
تصديـر( ،البحريـن))139( .

عبد احلميد سالم املحادين

فهـرس مـواد األعـداد السـابقة  /1-19عبـد احلميـد سـالم
املحاديـن  -.س ،6ع( 20شـتاء  -. )2013ص،182-207
أصداء(،البحريـن))130( .

هيئ�ة التحرير
خطـوة يف احللـم /هيئـ�ة التحريـر  -.س ،1ع( 1إبريـل -يونيـو
-.)2008ص ،2-3مفتتـح( .البحريـن))140(.

علي عبد هللا خليفة

الثقافـة الشـعبي�ة يف عامهـا الثـاين مؤشـرات النجـاح وشـروط
االسـتمرار /علي عبـد هللا خليفـة-.س ،2ع( 5ربيع .)2009
-ص ،3-4مفتتـح( ،البحريـن))131( .

هيئ�ة التحرير
مفتتح /هيئ�ة التحرير  -.س ،1ع( 2يوليو  -سـبتمرب .)2008
 -ص ،3مفتتح(،البحرين) ()141

علي عبد هللا خليفة

هيئ�ة التحرير

يف ظـل ذلـك الشـغف /علـي عبـد هللا خليفـة  -.س ،4ع 12
(شـتاء  -.)2011ص ،2-3مفتتـح( ،البحريـن)) 132 ( .

ترجمة ملخصات مواد املجلة إىل اللغة الصيني�ة /هيئ�ة التحرير.
س ،2ع (7خريف -.)2009ص ،212-213أصداء،(البحرين))142(.

علي عبد هللا خليفة

ً
يظـل الـدرب موصـوال /علـي عبـد هللا خليفـة  -.س ،7ع24
(شتاء  -. )2014ص ،2-3مفتتح( ،البحرين)) 133 ( .

هيئ�ة التحرير
فهـرس األعـداد مـن  /1-11هيئـ�ة التحريـر-.س ،4ع12
(شـتاء  -. )2011ص  ،183-211أصـداء( ،البحريـن).

علي عبد هللا خليفة

()143

مـن البحريـن إىل العالـم /IOV Journal...علـي عبـد هللا
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هيئ�ة التحرير

(صيـف  -.)2009ص ،210-211أصـداء( ،البحريـن).

املنامة عاصمة للتمزي الثقايف  /2012هيئ�ة التحرير.
س ،5ع( 16شتاء -.)2012ص ،2مفتتح( ،البحرين).()144

علي عبد هللا خليفة

()149

تأصيـل القيـم الرتاثيـ�ة يف وجـدان اجليـل /علـي عبـد هللا
خليفـة -.س ،6ع( 20شـتاء  -.)2013ص ،18-20آفـاق،
(البحريـن))150( .

هيئ�ة التحرير

موقـع ثقـايف عالمي جديـد إهـداء للبحريـن وألهلهـا /هيئـ�ة
التحريـر-.س،5ع( 18صيـف - .)2012ص ،2مفتتـح،
(البحريـن))145( .

محمد رجب السامرايئ
النـدوة السـنوية السادسـة لآلثـار لنـادي تـراث اإلمـارات يف
أبـو ظبي /محمـد رجـب السـامرايئ-.س ،2ع( 6صيـف
-.)2009ص ،212-213أصـداء( ،اإلمـارات))151( .

هيئ�ة التحرير

عهد املنامة خارطة طريق للثقافة الشعبي�ة /هيئ�ة التحرير-.
س ،6ع( 20شـتاء -.)2013ص ،2-3مفتتح(،البحريـن).

مركز عيىس الثقايف

(***)

النخلـة حياة وحضـارة (ندوة) /مركز عيىس الثقـايف  -.س،3
ع( 8شـتاء  -.)2010ص ،160-165أصـداء( ،البحريـن).

 1 - 15.02مجلة املنظمة الدولية للفن الشعيب

علي عبد هللا خليفة

()152

مـن البحريـن إىل العالـم  /IOV Journal...علـي عبـد هللا
خليفـة -.س ،8ع( 30صيـف  -.)2015ص ،4-5مفتتـح،
(البحريـن))***( .

مصطفي جاد
توثيـق التراث الشـعيب العـريب قضيـة سياسـية /مصطفـي
جـاد -.س ،1ع( 1إبريـل -يونيـو  -.)2008ص ،11-23
آفـاق( .عـام))***( .

 1 - 15.04مجلة الفنون الشعبي�ة

علي عبد هللا خليفة

هنادي اجلودر

ً
ثالثـون عامـا مـن احلـب والسلام :املنظمـة الدوليـة للفـن
ً
الشـعيب تـزداد شـبابا /هنـادي اجلـودر  -.س ،4ع( 12شـتاء
-.)2011ص ،179-182أصـداء( ،عـام))153( .

حتيـة إىل املدرسـة املصريـة للفنـون الشـعبي�ة /علـي عبـد هللا
خليفـة  -.س ،9ع( 33ربيـع -.)2016ص ،4-5مفتتـح،
(البحريـن)) 146 ( .

إيمان مهران

 1-17الفولكلور التطبيقي

هيئ�ة التحرير
نـدوة البحريـن العامليـة ومنجـز الوطـن يف االنتصـارات /هيئ�ة
التحريـر -.س، 5ع( 19خريـف  -.)2012ص ،2-3مفتتـح،
(البحريـن))154( .

أسـعد نديـم رائد الفولكلـور التطبيقي /إيمـان مهـران- .س،4
ع (14صيف -.)2011ص ،172-177أصداء(،مصـر).

()147

هيئ�ة التحرير

سمرية محمد الشنو

عهـد املنامـة للثقافـة الشـعبي�ة  :2012نتـ�اجئ أعمـال نـدوة
الثقافـة الشـعبي�ة وحتديـات العوملـة .البحريـن /هيئـ�ة التحرير.
-س،6ع(20شتاء-.)2013ص ،11-12تصدير( ،البحرين).

الفنون التشكيلية الشعبي�ة وجمالياتها يف مملكة البحرين/
سـمرية محمـد الشـنو -.س ،4ع( 15خريـف -.)2011
ص ،160-169ثقافة مادية( ،البحرين))148( .

()155

هيئ�ة التحرير

 1-18ورش عمل وندوات الثقافة الشعبي�ة
عبد هللا عمران

الثقافـة الشـعبي�ة وحتديـات العوملـة (نـدوة) املنامـة
-7-9نوفمبر /2012هيئ�ة التحرير-.س،6ع(20شـتاء
-.)2013ص،176-181أصداء(،البحريـن))156(.

التراث الشـفوي :دورة تدريبيـ�ة سادسـة بـوزارة الثقافـة
واإلعلام بمملكـة البحريـن /عبـد هللا عمـران  -.س ،2ع6
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الكشاف التحليلي ملجلة الثقافة الشعبي�ة لألعداد 40-1

 1 - 19.12اللقاء العاليم لشباب املنظمة الدولية للفن
الشعيب  -بولندا

 1-19مؤتمرات الثقافة الشعبي�ة
 1 - 19.02مؤتمر المأثورات الشعبي�ة والتنوع الثقايف

علي عبد هللا خليفة

محمد عبد هللا النويري

شـجرة حيـة ومثمـرة  /علـي عبـد هللا خليفـة  -.س،10
ع ( 39خريـف  -.) 2017ص ، 4-5مفتتـح ( ،عام).

المأثـورات الشـعبي�ة والتنـوع الثقـايف  -دورة أسـعد نديـم/
محمـد عبـد هللا النويـري- .س ،8ع( 29ربيـع .)2015
-ص،215-219أصداء(،مصـر))157( .

( *** )

 19.14-1املؤتمر العليم الرابع عشر للدول األوربي�ة

 1 - 19.04امللتقى الدويل حول الشفاهيات األفريقية

علي عبد هللا خليفة

أحمد بنعوم

فـن إيقـاد الشـموع  /علـي عبـد هللا خليفـة  -.س ،11ع40
(شـتاء  -.) 2018ص ، 4-5مفتتـح  ( ،الـدول األوربيـ�ة ).

إشـكالية مؤتمـر اجلزائـر /أحمـد بنعـوم  -.س ،1ع( 2يوليـو
 سـبتمرب -.)2008ص ،204-209اجلديـد يف الثقافـةالشعبي�ة( ،اجلزائر))158( .

(***)

 1-20االستلهام من الثقافة الشعبي�ة

 1 - 19.06امللتقى الدويل حول سرية بين هالل

علي عبد هللا خليفة

أحمد بنعوم

اسـتلهام التراث الشـعيب يف األعمـال اإلبداعيـة بمنطقـة
اخلليـج واجلزيـرة العربيـ�ة /علـي عبـد هللا خليفـة-.س،2
ع( 4شـتاء  -. )2009ص ،12-31آفـاق( ،اخلليـج واجلزيـرة
العربيـ�ة)) 161 ( .

إشـكالية مؤتمـر اجلزائـر /أحمـد بنعـوم -.س ،1ع( 2يوليـو
 سـبتمرب - .)2008ص ،204-209اجلديـد يف الثقافـةالشـعبي�ة( ،اجلزائـر))***( .

محمد عبد هللا النويري

 1 - 19.7مؤتمر الثقافة الشعبي�ة املغربي�ة هوية التعدد

محمد جودات

الثقافـة الشـعبي�ة معرفـة واسـتلهام /محمـد عبـد هللا
النويـري -.س  ،2ع( 4شـتاء  -. )2009ص ،2-3مفتتـح،
(البحريـن))***( .

الثقافة الشعبي�ة املغربي�ة هوية التعدد /محمد جودات- .س،5
ع( 16شـتاء -.)2012ص ،190-194أصـداء( ،املغـرب).

هيئ�ة التحرير

()159

علـى محـك اسـتعادة فنـون ذاهبـة /هيئـ�ة التحريـر- .س،6
ع(21ربيـع -.)2013ص ،2مفتتـح( ،البحريـن))***( .

 1 - 19.08ملتقى الشارقة الدويل للراوي

أحالم أبو زيد

يوسف حسن مدين

مؤتمـران عربيـ�ان بمصر واإلمـارات ،رؤى وحتـوالت باملنصورة
ونـوادر جحـا بالشـارقة  /أحلام أبـو زيـد  - .س ،10ع36
(شـتاء - .) 2017ص ،180-201جديـد النشـر( ،مصـر –
اإلمـارات))160( .

الثقافـة الماديـة ودورهـا يف التنميـة االقتصاديـة
واالجتماعيـة  /يوسـف حسـن مـدين- .س ،10ع38
(صيـف - .)2017ص ،162-175ثقافـة ماديـة،
(السـودان) ( *** )

 1 - 19.10امللتقى الدويل للثقافة الشعبي�ة العربي�ة

 1-20.04االستلهام يف األدب

أحالم أبو زيد

إبراهيم عبد احلافظ

مؤتمـران عربيـ�ان بمصـر واإلمـارات ،رؤى وحتـوالت باملنصـورة
ونـوادر جحـا بالشـارقة  /أحلام أبـو زيـد- .س ،10ع36
(شـتاء  -.)2017ص ،180-201جديـد النشـر ( ،مصـر –
اإلمـارات))***( .

الفضلة الشـفاهية يف عالم الكتابي�ة :دراسة للحكاية الشعبي�ة
يف واحـة سـيوة /إبراهيـم عبـد احلافـظ -.س ،3ع( 10صيـف
-.)2010ص ،18-33أدب شـعيب( ،مصـر))162( .
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حسني علي يىح

عبد الرحمن الشافعي

املحمـوالت الثقافيـة والقيميـة (الرتاثيـ�ة واملجتمعيـة) يف
روايـة زنـاب (نمـوذج مقاربـة توظيـف الثقافـة الشـعبي�ة يف
الروايـة البحريني�ة) /حسين علي يحى-.س ،9ع( 34صيف
 - .)2016ص ،46-75أدب شـعيب( ،البحريـن) ()163

الهالليـة مـن السيرة إىل املسـرح /عبـد الرحمـن الشـافعي.
س ،9ع (35خريـف  -.)2016ص ،26-43أدب شـعيب،(مصـر))***( .

 1 - 20.07االستلهام يف الفنون التشكلية

الهالليـة مـن السيرة إىل املسـرح /عبـد الرحمـن الشـافعي.
س ،9ع (35خريـف -.)2016ص ،26-43أدب شـعيب،(مصـر))164( .

ً
ً
ألـف ليلـة وليلـة مـن الفنـون البصريـة شـرقا وغربـا  /محمـد
محمـود فايـد -.س ،10ع ( 36شـتاء  -.)2017ص،36-49
أدب شـعيب( ،عـام ))***( .

عبد الرحمن الشافعي

محمد محمود فايد

كامل فرحان صالح
األدب الشـعيب َ
يح ؟  /كامـل فرحـان صالـح-.س،11

 1 - 20.10االستلهام يف العمارة الشعبي�ة

بشرى صدوق

ع( 40شـتاء  -.)2018ص ،8-10التصديـر( ،عـام).

تأصيـل التراث املعمـاري املبني بالتراب باجلنـوب الشـريق
للمغـرب :دراسـة ميدانيـ�ة ببومالـن دادس /بشـرى
صـدوق-.س ،10ع( 38صيـف - .)2017ص،176-189
ثقافـة ماديـة( ،املغـرب))170( .

()165

محمد الدريدي
األغنيـ�ة الشـعبي�ة اجلديـدة يف تونـس وحتديـث املجتمـع إثـر
االسـتقالل :دراسـة توثيقيـة  /محمـد الدريـدي-.س،10
ع( 36شـتاء  -.)2017ص ،118-139موسـيقى وأداء حركـي،
(تونـس))166( .

 1-21معارض الثقافة الشعبي�ة

هيئ�ة التحرير

معـرض قريتشـو  -الصين حيتفـي بالثقافـة الشـعبي�ة /هيئـ�ة
التحرير ؛ تصوير عبد هللا العاين -.س ،7ع( 25ربيع -.)2014
ص ،205-209أصـداء( ،الصين)) 171 ( .

محمد محمود فايد

ً
ً
ألـف ليلـة وليلـة مـن الفنـون البصريـة شـرقا وغربـا  /محمـد
محمود فايد -.س ،10ع ( 36شتاء -. ) 2017ص،36-49
أدب شـعيب( ،عـام ))***( .

هيئ�ة التحرير
ثالثـون ألـف زائـر يف سـوق البسـطة خلال أسـبوع /هيئـ�ة
التحريـر -.س ،9ع( 33ربيـع  -.)2016ص ،208-209
أصداء( ،البحرين)) 172 ( .

 1-20.05االستلهام يف الدراما

إبراهيم عبد هللا غلوم
حضـور الرتاث على املسـرح مقدمـة يف إزاحة األوهـام /إبراهيم
عبـد هللا غلـوم  -.س ،4ع( 15خريـف  -.)2011ص،13-19
آفاق(،البحرين))167( .

رئيس التحرير

 1-22مهرجانات الرتاث

مهرجـان اجلناديريـة  ..حتيـة لهـذا احلضـور البهـي /رئيـس
التحريـر -.س ،5ع( 17ربيـع  -. )2012ص ،3-4مفتتـح،
(السـعودية)) 173 ( .

أحمد نبي�ل أحمد
اسـتلهام احلكايـات الشـعبي�ة للتنشـئة االجتماعية يف مسـرح
الطفـل /أحمـد نبيـ�ل أحمـد  -.س ،3ع( 11خريـف .)2010
-ص ،30-59أدب شـعيب( ،مصـر)) 168 ( .

رضا عبد احلكيم إسماعيل رضوان

التراث الثقـايف واملواريـث الشـعبي�ة املوريت�انيـ�ة:
التحديـات اللغوية والعرفية ومفصلـة قيم البادية يف
مواجهة احلداثة /رضا عبد احلكيم إسـماعيل رضوان
 -.س ،10ع ( 38صيـف  -. ) 2017ص، 80-95
أدب شعيب  ( ،موريت�اني�ا) ()174

أيمن حماد
تأثير التراث الشـعيب يف املسـرح العـريب /أيمـن حمـاد -.س،4
ع( 13ربيـع -.)2011ص ،64-69أدب شـعيب( ،مصـر).
(		)169
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الكشاف التحليلي ملجلة الثقافة الشعبي�ة لألعداد 40-1

زائر لبالد الصني

ع( 4شتاء -.)2009ص ،316-217أصداء( ،البحرين).

صـورة مـن بهجـة حـدث /زائـر لبلاد الصين  -.س ،6ع20
(شـتاء  -. )2013ص ،14صـور الغلاف األمـايم( ،الصني).

هيئ�ة التحرير

هيئ�ة التحرير

حتيـة ملهرجـان التراث  2009م يف احتفائـه بالذهب البحرين/
هيئ�ة التحريـر-.س ،2ع(5ربيـع -.)2009ص،196-199
أصداء( ،البحريـن))180( .

(***)

( ) 175

التأسيس ملهرجان دويل للفنون الشعبي�ة يف مملكة البحرين/
هيئ�ةالتحرير-.س،1ع(3أكتوبر -ديسمرب-.)2008ص،191
اجلديد يف الثقافة الشعبي�ة( ،البحرين))176( .

هيئ�ة التحرير
مهرجـان التراث بمملكـة البحريـن تأصيـل معـريف وتواصـل
مـع اجلـذور /هيئـ�ة التحريـر-.س ،2ع( 6صيـف .)2009
-ص ،206-209أصـداء( ،البحريـن))181( .

هيئ�ة التحرير

الفرقـة األهلية البحريني�ة للفنون الشـعبي�ة تشـارك بمهرجان
اجلزائـر الـدويل لهـذا العـام /هيئـ�ة التحريـر-.س ،4ع15
(خريـف -.)2011ص ،219-220أصـداء( ،البحريـن).

هيئ�ة التحرير
مهرجـان التراث الثامـن عشـر /هيئـ�ة التحريـر  .س ،3ع10
(صيـف  -.)2010ص ،220-223أصـداء( ،البحريـن).

()177

()182

 1 - 22.02االحتفال باملنامة عاصمة للثقافة العربي�ة

هيئ�ة التحرير

هيئ�ة التحرير

مهرجان الرتاث العشرين /هيئ�ة التحرير-.س ،5ع( 18صيف
-.)2012ص ،216-219أصداء( ،البحرين))183( .

املنامة عاصمة للتمزي الثقايف  /2012هيئ�ة التحرير- .س،5
ع(16شتاء -.)2012ص ،2مفتتح( ،البحرين))***( .

هيئ�ة التحرير

 1 - 22.04املعرض الدويل اخلامس للصيد والفروسية

محمد رجب السامرايئ

مهرجـان التراث  21حيتفـي بذاكـرة القهـوة وحيـاة الشـعوب/
هيئـ�ة التحريـر  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص205-
 ،206أصـداء( ،البحريـن))184( .

فعاليـات املعـرض الـدويل اخلامـس للصيـد والفروسـية/
محمـد رجـب السـامرايئ؛ تصويـر سـناء مكـي األويس -.س،2
ع( 4شـتاء -.)2009ص ،212-217أصـداء( ،اإلمـارات).

هيئ�ة التحرير

()178

تراثنـ�ا  ..ثراؤنـا  ..مهرجـان التراث الثالـث والعشـرين
بالبحريـن /هيئـ�ة التحريـر- .س ،8ع( 30صيـف .)2015
-ص،208-209أصداء(،البحرين))185( .

 1 - 22.06مهرجان الرتاث بالبحرين

إبراهيم سند

هيئ�ة التحرير

مهرجان الرتاث السـادس عشـر مـن  5-11مايـو 2008حيتفي
بالطيب والعطور التقليدية /إبراهيم سـند-.س،1ع( 2يوليو
 سـبتمرب -.)2008ص ،200-203اجلديـد يف الثقافـةالشـعبي�ة( ،البحريـن))179( .

مهرجـان التراث الرابع والعشـرون جتربة تغني الواقع احلديث
بأصالـة المـايض العريق :برعاية سـامية من جاللـة امللك حمد
بـن عيسى آل خليفـة /هيئـ�ة التحريـر -.س( 34 ،9صيـف
 -.)2016ص ،216-217أصـداء( ،البحريـن))186( .

عبد هللا عبد الرحمن يتيم

 1 - 22.08مهرجان الظفرة

مهرجـان التراث يف البحريـن جتربـة يف إحيـاء الثقافـة
الشـعبي�ة /عبـد هللا عبـد الرحمـن يتيم-.س،2ع(4شـتاء
-.)2009ص،140-147شـهادات(،البحرين))***(.

محمد رجب السامرايئ
مهرجـان الظفـرة :إحيـاء لتراث اآلبـاء واألجـداد /محمـد رجب
السـامرايئ-.س،6ع(21ربيع-.)2013ص،194-197
أصـداء( ،العـراق))187( .

هيئ�ة التحرير

فعالياتثقافيةيفعيدالبحرينالوطين/هيئ�ةالتحرير-.س،2
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(صيف -.)2011ص ،2مفتتح( ،عام)) 193 ( .

 22.10-1مهرجان الورود باملغرب

أسماء بنكريان

 1-25.02الثقافة الشعبي�ة واإلنسان

محمد عبد هللا النويري

كرنفـال مغريب عريـق حيتفي بالرتاث الالمادي /أسـماء بنكريان.
س ،8ع( 30صيـف -.)2015ص ،210-211أصـداء،(املغـرب))188( .

يف الثقافة واإلنسـان /محمد عبد هللا النويـري -.س ،8ع31
(خريـف  -. )2015ص ،8-9تصديـر( ،عام))194( .

 22.12-1املهرجان العاليم للرماية التقليدية

 1-25.03الثقافة الشعبي�ة واملخيال

محمد النويري

عبد احلميد سالم املحادين

مهرجان الرماية التقليدية بالقوس  .ييشاون  -كوريا اجلنوبي�ة
 /محمـد النويـري  -.س ،11ع( 40شـتاء  - .)2018ص218-
 ،219أصداء( ،كوريا اجلنوبي�ة))***( .

الوحـدة من حيـث البدايات والنهايـات املتماهية /عبد احلميد
سـالم املحاديـن -.س ،3ع( 11خريـف - .)2010ص،9
تصديـر( ،عـام))195( .

 1-23جوائز الثقافة الشعبي�ة

محمد نور الدين أفاية

هيئ�ة التحرير

يف بعـض أنمـاط الوعـي باملتخيـل /محمـد نـور الديـن أفايـة.
-س،3ع( 8شـتاء  -.)2010ص ،10-27آفـاق( ،املغـرب).

اجلائزة العربي�ة للرتاث /هيئ�ة التحرير-.س ،5ع( 18صيف
 -.)2012ص ،220-221أصداء( ،البحرين))***( .

()196

 1-24املواقع اإللكرتوني�ة للثقافة الشعبي�ة

هيئ�ة التحرير

هيئ�ة التحرير

اإلنسان واملخيال (ندوة) املنامة  .البحرين /13-14-2009
هيئـ�ة التحريـر  -.س ،2ع( 7خريـف  -.)2009ص180-
 ،196منتـ�دى الثقافـة الشـعبي�ة( ،البحريـن))197( .

مدونـة التراث والتاريـخ /هيئـ�ة التحريـر -.س ،3ع( 9ربيـع
 -.)2010ص ،216أصـداء( ،البحريـن))189( .

هيئ�ة التحرير

 1-25.04الثقافة الشعبي�ة والهوية

إيمان مهران

مواقـع الفولكلـور العاملية /هيئـ�ة التحريـر -.س ،1ع( 3أكتوبر
 ديسـمرب  -.)8002ص ،881اجلديـد يف الثقافة الشـعبي�ة،(عـام)) 091 ( .

ً
فنـون التشـكيل الشـعيب :مدخلا للحفـاظ علـى الهويـة
املقدسـية /إيمـان مهـران-.س ،4ع( 8صيـف .)2011
-ص ،140-153ثقافـة ماديـة( ،مصـر))198( .

 1-25إشكاليات الثقافة الشعبي�ة

إبراهيم عبد هللا غلوم

سالم املعوش

الثقافةودين�امياتهااجلديدة/إبراهيمعبدهللاغلوم-.س،1ع3
(أكتوبر  -ديسمرب  -.)2008ص ،6تصدير( ،عام))191( .

الثقافـة الشـعبي�ة العربيـ�ة بين الهويـة والكونيـ�ة :قـراءة يف
اإلشـكاليات واملنهـج /سـالم املعـوش -.س،7ع( 26صيـف
 -.)2014ص ،14-41آفاق( ،لبن�ان))***( .

التراث الشـعيب واجلـزر املنعزلـة /مصطفـي جـاد  -.س،3
ع(10صيـف -.)2010ص ،9تصديـر( ،عـام))***( .

عبد احلميد حواس

مصطفي جاد

احلرفيـون  ..الهوية واملقاومة /عبد احلميد حواس -.س،4
ع(14صيف -.)2011ص،9تصدير( ،مصر))199( .

هيئ�ة التحرير

أصفـي الين�ابيـع /هيئـ�ة التحريـر -.س ،3ع( 13ربيـع .)2011
-ص ،3مفتتـح( ،البحريـن))192( .

علي عبد هللا خليفة
فـن إيقـاد الشـموع  /علـي عبـد هللا خليفـة -.س ،11ع40
(شـتاء -.) 2018ص ،4-5مفتتـح( ،الـدول األوربيـ�ة).

هيئ�ة التحرير

(***)

يف التشـظي الثقـايف وغاياتـه /هيئـ�ة التحريـر-.س ،4ع14
36

الكشاف التحليلي ملجلة الثقافة الشعبي�ة لألعداد 40-1

محمد جمال

مـريس -.س ،2ع( 4شـتاء  -.)2009ص ،52-75تصديـر،
(البحرين))206( .

يف اخلصوصية الثقافية /محمد جمال  -.س ،2ع( 6صيف
 -. )2009ص ،186-189شهادات (البحرين)) *** ( .

سول ،مون
الكونفوشيوسـية يف أندونـغ /مـون سـوك؛ ترجمـة فاطمـة
احللـويج-.س ،2ع( 7خريـف -.)2009ص،174-177
شـهادات( ،كوريـا اجلنوبيـ�ة))207( .

محمد جودات
الثقافـة الشـعبي�ة ظاللهـا وامتداداتهـا /محمـد جـودات.
-س ،3ع( 9ربيـع -.)2010ص ،9تصديـر( ،عـام))200( .

عبد القادر عقيل

جنية احلمود

الثقافـة الشـعبي�ة أداة حلـل مشـاكل العالـم /عبـد القـادر
عقيـل-.س ،2ع( 6صيـف -.)2009ص ،2-3مفتتـح،
(البحريـن))208( .

احلكاية الشـعبي�ة الفلسـطيني�ة بين الهويـة والعوملة /جنية
فايـز احلمـود-.س ،6ع( 22صيـف -.)2013ص،40-65
أدب شـعيب( ،فلسـطني))201( .

علي بزي

نرجس باديس

ً
الثقافـة الشـعبي�ة مدخلا لتقـارب الشـعوب /علـي بـزي .
-س ،6ع( 21ربيـع -.)2013ص ،14-26آفـاق( ،لبنـ�ان).

الثقافة الشـعبي�ة بين اإلقصاء واملوضوعيـة /نرجس باديس.
 -س ،2ع( 7خريـف  -. )2009ص ،12-21آفـاق( ،عـام).

()209

()202

علي عبد هللا خليفة

نزار عبده غانم

فـن إيقـاد الشـموع  /علـي عبـد هللا خليفـة-.س ،11ع40
(شـتاء  -.) 2018ص ، 4-5مفتتـح ( ،الـدول األوربيـ�ة ).
(***)

الثقافـة الشـعبي�ة يف وطننـ�ا العـريب /نـزار عبده غانـم  -.س،5
ع( 18صيـف  -. )2012ص ،10تصديـر( ،الـدول العربيـ�ة).

(***)

محمد الرضواين

هيئ�ة التحرير

حـوار احلضـارات :البيئـ�ة والقيـم /محمـد الرضـواين- .س،2
ع( 5ربيـع -.)2009ص  ،12-17آفـاق( ،املغـرب))210( .

يف ظـل مشـروع اإلصالح الوطين /هيئ�ة التحريـر  -.س ،3ع8
(شـتاء -.)2010ص ،2مفتتح( ،البحرين))203( .

نهلة عبد هللا إمام

هيئ�ة التحرير

ً
ً
الثقافـة الشـعبي�ة عمقـا استراتيجيا /هيئـ�ة التحريـر-.س،3
ع( 9ربيـع - .)2010ص ،2مفتتـح( ،عـام))***( .

الثقافـة الشـعبي�ة األنـا يف مواجهة اآلخـر /نهلة عبـد هللا إمام .
-س ،6ع( 23خريـف -.)2013ص ،14-23آفـاق( ،عـام).

()211

هيئ�ة التحرير

 1-25.06الثقافة الشعبي�ة والتنوع الثقايف

ُرب ضـارة نافعـة /هيئـ�ة التحريـر- .س ،4ع(15خريـف
-.)2011ص ،2مفتتـح( ،البحريـن))204( .

إدارة البحوث امليداني�ة بأرشيف الثقافة الشعبي�ة
هـذا البلد العجيـب /إدارة البحوث امليداني�ة بأرشـيف الثقافة
الشـعبي�ة  -.س ،5ع ( 19خريـف  -.)2012ص،221-225
أصداء ( ،البحريـن))212 ( .

يوسف حسن مدين
الثقافـة الشـعبي�ة مسـتودع ذاكـرة الهويـة /يوسـف حسـن
مـدين  -.س ،5ع( 17ربيـع  -. )2012ص ،10تصدير( ،عام).

رضا عبد احلكيم إسماعيل رضوان

()205

التراث الثقـايف واملواريـث الشـعبي�ة املوريت�انيـ�ة  :التحديـات
اللغويـة والعرفيـة ومعضلة قيـم البادية يف مواجهـة احلداثة/
رضـا عبـد احلكيم إسـماعيل رضـوان  -.س ،10ع ( 38صيف
-.) 2017ص ، 80-95أدب شـعيب  ( ،موريت�انيـ�ا) (***)

 1-25.05الثقافة الشعبي�ة وثقافة احلوار

أحمد علي مريس
الثقافـة الشـعبي�ة العربيـ�ة دعـوة للحـوار /أحمـد علـي
37

علي عبد هللا خليفة

يوسف حسن مدين

فـن إيقـاد الشـموع  /علـي عبـد هللا خليفـة  -.س ،11ع40
(شـتاء  -.)2018ص ، 4-5مفتتـح  ( ،الـدول األوربيـ�ة ).

الثقاف ــة الش ــعبي�ة مخ ــزون التولي ــف الثق ــايف والس ــام ب ــن
الشـــعوب /يوســـف حســـن مـــدين-.س ،7ع( 27خريـــف
-.)2014ص ،14-23آفـــاق( ،الســـودان))218( .

(***)

محمد السموري

 1-25.08الثقافة الشعبي�ة والعوملة

باقر النجار

الذاكـرة اجلمعية ومفهـوم الرتاث احليوي /محمد السـموري.
 س،4ع( 14صيف  -. )2011ص ،10-21آفاق( ،سـوريا).()213

الثقافـة الشـعبي�ة يف عصر العوملـة /باقر النجـار-.س ،9ع35
(خريـف  -.)2016ص ،8-9تصديـر( ،عـام))219( .

محمد عبد هللا النويري

الزازية برقويق

يف الثقافـة والتنـوع والتعـدد واالختلاف /محمـد عبـد هللا
النويـري -.س ،7ع( 25ربيـع  -.)2014ص ،7-8تصديـر،
(البحريـن))214( .

الثقافة الشعبي�ة والثقافة العاملة بني املعىن واملصطلح:
مقاربـة اثنوموسـيقولوجية حـول األغنيـ�ة  /الزازيـة
برقـويق-.س ،10ع( 39خريـف - .) 2017ص172-
 ، 187موسـيقى وأداء حركـي( ،تونـس))***( .
علي إبراهيم الضو

محمد غاليم

حماية التنوع االحيايئ يف مجال الثقافة /محمد غاليم- .س،6
ع( 22صيف -.)2013ص ،8تصدير( ،عام))215( .

الثقافـة املوسـيقية الشـعبي�ة والثقافـة العاملـة /علـي إبراهيـم
الضو-.س ،6ع (23خريـف -.)2013ص ،130-137
موسـيقى وأداء حركـي( ،السـودان))220( .

هيئ�ة التحرير

الصين بلاد التعـدد واإلئتـلاف /هيئـ�ة التحريـر؛ تصويـر إمـا
هوفلـز  -.س ،7ع ( 24ربيـع  -.)2014ص ،11صورة الغالف
اخللفـي( ،الصين ))216( .

علي بزي

الذاكـرة الشـعبي�ة والعوملـة /علـي بزي-.س،9ع(32شـتاء
-.)2016ص ،8-9تصدير( ،البحرين)) 221( .

 1-25.07الثقافة الشعبي�ة والتواصل الثقايف

سامية الدريدي احلسين

زاهي ناضر

مالمـح الثقافـة الشـعبي�ة يف أشـعار بشـار بـن بـرد  /سـامية
الدريـدي احلسني-.س ،11ع( 40شـتاء  -.)2018ص98-
 ،105أدب شعيب( ،الدول العربي�ة))217( .

العوملـة واخلصوصيـة الثقافيـة /زاهـي ناضـر-.س ،7ع24
(شـتاء -.)2014ص ،14-21آفـاق( ،عـام))222( .

مريم حمزة

سوزان يوسف

الفضائيـ�ات وتأثريهـا يف الثقافـة الشـعبي�ة /مريـم حمـزة-.
س ،8ع( 30صيـف  -.)2015ص ،14-27آفـاق( ،لبنـ�ان).

الفولكلور لغة لتواصل احلضارات  /سـوزان يوسـف -.س،11
ع ( 40شـتاء  -.) 2018ص ،13-29آفاق ( ،عام ))***( .

()223

جنية احلمود

علي بزي

ً
الثقافـة الشـعبي�ة مدخلا لتقـارب الشـعوب /علـي بـزي .
-س ،6ع( 21ربيـع  -.)2013ص ،14-26آفـاق( ،لبنـ�ان).

احلكايـة الشـعبي�ة الفلسـطيني�ة بين الهويـة والعوملـة /جنيـة
فايـز احلمـود-.س ،6ع( 22صيـف -.)2013ص،40-65
أدب شـعيب( ،فلسـطني))***( .

(***)

علي عبد هللا خليفة

نور الهدى باديس

تأصيـل القيـم الرتاثيـ�ة يف وجـدان اجليـل /علـي عبـد هللا
خليفـة-.س ،6ع( 20شـتاء -.)2013ص ،18-20آفـاق،
(البحريـن)) *** ( .

مزنلـة الثقافـة الشـعبي�ة يف األوسـاط العربيـ�ة /نـور الهـدى
باديـس-.س ،1ع (2يوليو  -سـبتمرب  -.)2008ص،12-20
آفـاق( ،الـدول العربيـ�ة))224( .
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احلرف الشعبي�ة والعوملة

اإلشـكاليات واملنهـج /سـالم املعـوش -.س،7ع( 26صيـف
 -.)2014ص ،14-41آفـاق( ،لبنـ�ان))***( .

يوسف بواتاون

سيد حامد حريز

عصرنـة العمـل احلـريف التقليـدي :رصـد بعـض مظاهـر التغري
ً
« حرفـة النحـاس بمدينـ�ة فـاس املغربيـ�ة نموذجـا»  /يوسـف
بواتـاون -.س،10ع( 39خريـف  - .)2017ص،190-199
ثقافـة ماديـة (،املغـرب ))225( .

الثقافـة الشـعبي�ة بين معطيات المـايض وحتديـات احلاضر/
سـيد حامـد حريـز-.س ،4ع( 13ربيـع -.)2011ص،12-13
تصديـر( ،السـودان))229( .

 1-25.09الثقافة الشعبي�ة والثقافة الرسمية

عبد هللا عبد الرحمن يتيم

عبد احلميد بورايو

راهـن التحـوالت الثقافيـة يف اخلليـج العـريب :مشـروع أجنـدة
دراسـية /عبـد هللا عبـد الرحمـن يتيـم  -.س ،9ع( 32ربيـع
-.)2016ص ،8-11تصديـر( ،اخلليـج العـريب))230( .

التواصل والقطيعة يف عالقة الثقافة الشـعبي�ة بالثقافة العاملة
مـن خلال النمـوذج اجلزائري/عبـد احلميـد بورايـو-.س،6
ع(22صيـف -.)2013ص ،14-23آفـاق( ،اجلزائـر).
()226

عبد القادر عقيل
احلكاية الشعبي�ة يف عصر األنرتنت /عبد القادر عقيل-.س،7
ع( 26صيف -.)2014ص ،8-9تصدير( ،عام))231(.

 1-25.11الثقافة الشعبي�ة بني الثب�ات والتغري

إبراهيم عبد احلافظ

علي بزي

أغـاين السـامر السـين�اوي يف عصـر العوملـة /إبراهيـم عبـد
احلافظ-.س ،1ع (2يوليو  -سـبتمرب  -.)2008ص،47-83
أدب شـعيب( ،مصـر))227( .

قيـم الشـباب يف عالـم متغير /علـي بزي-.س،5ع(16شـتاء
-.)2012ص ،10تصديـر( ،عـام))232( .

علي عبد هللا خليفة

أحمد خواجة

هل من وازع كهذا ؟ /علي عبد هللا خليفة  -.س،2ع(7خريف
-.)2009ص ،9تصدير( ،البحرين))233( .

ممارسـات وتصـورات للمـرض يف املجتمـع التونسي املعاصر/
أحمـد خواجة  -.س ،3ع( 11خريـف  -.)2010ص،90-97
عـادات وتقاليد( ،تونـس))228( .

علي عبد هللا خليفة

باقر النجار

هـل مـن إضافـة  ..أم تـراه ضيـاع ؟ /علـي عبـد هللا خليفـة.
-س( 28 ،8شـتاء  -.)2015ص ،2-3مفتتـح( ،البحرين).

الثقافـة الشـعبي�ة يف عصر العوملـة /باقر النجـار -.س،9ع35
(خريـف -.)2016ص ، 8-9تصديـر ( ،عـام))***( .

(***)

كامل فرحان صالح

حسن مدن

العوملـة واألدب الشـعيب :القريـة ضـد القريـة /كامـل فرحـان
صالـح -.س،9ع( 34صيـف -.)2016ص ،14-29آفـاق،
(لبن�ان))234( .

التاريـخ الثقـايف يف مجتمعـات اخلليـج :إشـكالية التأصيـل/
حسـن مـدن -.س ،9ع( 34صيـف -.)2016ص ،8-9
تصديـر( ،اخلليـج العـريب))***( .

محمد عبد هللا النويري

الزازية برقويق

إحبـار وآخـر /محمـد عبـد هللا النويـري -.س،2ع( 7صيـف
-.)2009ص ،2مفتتـح( ،البحريـن))235( .

الثقافة الشعبي�ة والثقافة العاملة بني املعىن واملصطلح :مقاربة
اثنوموسيقولوجية حول األغني�ة  /الزازية برقويق -.س،10
ع( 39خريف - .) 2017ص ، 172-187موسيقى وأداء
حركي ( ،تونس ))***( .

محمود اجلبور
األغنيـ�ة الشـعبي�ة والتغيرات االجتماعيـة يف األردن /محمـود
اجلبـور-.س ،10ع( 37ربيـع - .)2017ص،124-133
موسيقى وأداء حركي ( ،األردن))236( .

سالم املعوش
الثقافـة الشـعبي�ة العربيـ�ة بين الهويـة والكونيـ�ة :قـراءة يف
39

مريم حمزة

 1-25.13تدريس الثقافة الشعبي�ة باملقررات الدراسية

أبو بكر خالد سعد هللا

الفضائيـ�ات وتأثريهـا يف الثقافـة الشـعبي�ة /مريـم حمـزة.
-س ،8ع( 30صيـف  -.)2015ص ،14-27آفاق( ،لبن�ان).

تفعيل دور الثقافة الشـعبي�ة يف تدريس الرياضيات لألطفال/
أبو بكر خالد سعد هللا-.س ،10ع( 37ربيع -.)2017ص12-
 ،27آفاق( ،اجلزائر))***( .

(***)

نور الهدى باديس

حسني علي يىح

الذاكـرة الشـعبي�ة والذاكـرة االلكرتونيـ�ة /نـور الهـدى باديس.
-س،4ع( 15خريـف -.)2011ص ،10تصديـر( ،البحريـن).

بي�داغوجيـا الثقافـة الشـعبي�ة يف مناهـج التعليـم الثانـوي
بمملكـة البحريـن :مقاربـة تربويـة إثرائيـ�ة /حسين علي يىح.
س ،2ع( 4شـتاء -.)2009ص ،150-157منت�دى الثقافةالشـعبي�ة( ،البحريـن))242( .

()237

يوسف حسن مدين
سـياقات البيئـ�ة املجتمعيـة :إنتـ�اج الثقافـة الشـعبي�ة وكتابـة
التاريـخ يف السـودان /يوسـف حسـن مـدين-.س ،5ع18
(صيـف  -.)2012ص ،13-33آفـاق( ،السـودان))***( .

علي عبد هللا خليفة
ثقافتنـ�ا الشـعبي�ة وأيـادي اجليـل اجلديـد /علـي عبـد
هللا خليفـة-.س ،10ع (37ربيع  . ) 2017ص،4-5
مفتتـح( ،البحريـن))243( .
محمد معروف

يوسف حسن مدين

الثقافـة الشـعبي�ة الماديـة يف عالـم متغير /يوسـف حسـن
مـدين -.س ،8ع( 29ربيـع  -. )2015ص ،6-7تصديـر.)( ،

()238

إشـكالية الثقافـة العاملـة والثقافـة العضويـة للشـعب :حنـو
مشـروع لتدريس الثقافة الشـعبي�ة باملغرب  /محمد معروف.
س ،9ع( 33ربيـع -.)2016ص ،16-25آفـاق( ،املغـرب).()244

 1-25.12الثقافة الشعبي�ة والتنمية

إيمان مهران

مصداقيـة تنميـة احلـرف التقليديـة يف العالـم العريب/إيمـان
مهران-.س،7ع(24شـتاء  -.)2014ص ،160-167ثقافـة
مادية(،الـدول العربيـ�ة))239(.

محمد النويري
الثقافـة الشـعبي�ة واملناهـج التعليميـة /أدار احلـوار .محمـد
النويـري؛ شـارك يف احلوار حسين علـي يىح ،خدجيـة املتغوي،
سوسـن كريمي ،صالـح مهـدي ،ضيـاء الكعبي ،علـي عبـد هللا
خليفة-.س ،2ع( 4شـتاء -.)2009ص ،158-193منت�دى
الثقافـة الشـعبي�ة( ،البحريـن))245( .

علي الضو

الصناعات الثقافية والتنمية /علي الضو-.س،3ع( 11خريف
-.)2010ص ،142-149ثقافة مادية( ،السودان))240( .

علي عبد هللا خليفة

هيئ�ة التحرير

الثقافة الشعبي�ة والرتويج السيايح /علي عبد هللا خليفة.
-س ،7ع( 25ربيع-.)2014ص ،2-3مفتتح( ،عام))241(.

احلكايـات واألمثال والعادات الشـعبي�ة واحلرف والصناعات
التقليديـة يف مقرر الثقافة الشـعبي�ة بمـدارس مملكة البحرين
ألول مـرة  /هيئـ�ة التحريـر-.س،1ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب
-.)2008ص ،109أدب شـعيب( ،البحريـن))246( .

يوسف حسن مدين

الثقافـة الشـعبي�ة الماديـة يف عالـم متغير /يوسـف حسـن
مـدين -.س ،8ع( 29ربيـع  -. )2015ص  ،6-7تصديـر.)( ،

هيئ�ة التحرير

(***)

الثقافـة الشـعبي�ة يف مناهـج الرتبيـ�ة  ..مبـادرة خالقـة /هيئـ�ة
التحريـر- .س ،3ع( 11خريـف -.)2010ص  ،2مفتتـح،
(البحرين))247( .

يوسف حسن مدين
الثقافـة الماديـة ودورهـا يف التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة
 /يوسـف حسـن مـدين-.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،162-175ثقافة مادية( ،السودان))***( .

هيئ�ة التحرير
آفـاق تربويـة للثقافـة الشـعبي�ة يف البحريـن /هيئـ�ة التحريـر.
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 1-25.17الثقافة الشعبي�ة والثورات العربي�ة

س ،6ع (21ربيع -.)2013ص ،198-199أصـداء،(البحريـن))248( .

عبد هللا عبد الرحمن يتيم

هيئ�ة التحرير

الثقافـة الشـعبي�ة يف مواجهـة فـوىض الربيـع العـريب /عبـد هللا
عبـد الرحمـن يتيـم-.س،7ع( 24شـتاء  -.)2014ص،8-9
تصديـر( ،الـدول العربيـ�ة))255( .

منجـز الثقافـة الشـعبي�ة يف مناهـج الرتبيـ�ة احلديثـ�ة بمـدارس
البحريـن /هيئـ�ة التحريـر  -.س ،6ع( 22صيـف . )2013
-ص ،2-3مفتتـح( ،البحريـن))249( .

عبد القادر عقيل

هيئ�ة التحرير

التطهير الثقـايف ومحـو ذاكـرة الشـعوب /عبـد القـادر عقيـل.
 س ،8ع( 30صيـف  -.)2015ص ،8-9تصديـر( ،الـدولالعربي�ة)) 256 (.

متداولني سبل ومنهجيات تدريس (الثقافة الشعبي�ة)
يف املدارس بمملكة البحرين :الثقافة الشعبي�ة جتتمع
مع إدارة املناهج بوزارة الرتبي�ة والتعليم /هيئ�ة التحرير.
أصداء،
س،10ع(37ربيع-.)2017ص،218-219(البحرين))250(.

 1-25.18املوسيقى الشعبي�ة بني احلل والتحريم

فراس الطرابليس
قـراءة يف عالقـة الظاهرة املوسـيقية بمسـألة السـماع يف تونس
مـن خلال كتـاب «أحـكام السـوق» ليحى ابـن عمـر األندلسي
التونسي /فـراس الطرابلسي -.س،8ع( 29ربيـع .)2015
-ص ،128-135موسـيقى وأداء حركـي( ،تونـس))257( .

1-25.14األدب الشعيب واألدب الرسيم

يوسف محمود غثي�ان العليمات
األدب الشـــعيب وحتـــوالت الثقافـــة :مقاربة نظرية /يوســـف
محمـــود غثيـــ�ان العليمـــات-.س ،8ع( 28شـــتاء .)2015
-ص ،46-55أدب شـــعيب( ،األردن))251( .

 25.20-1الثقافة الشعبي�ة والرتاث العريب

مصطفي جاد

 1-25.15املرأة يف الثقافة الشعبي�ة

مشروع توثيق الرتاث الشعيب يف املصادر العربي�ة /مصطفي
جاد-.س ،10ع( 39خريف- .)2017ص  ،12-23آفاق،
(الدول العربي�ة))***( .

سليمة ناندا
صورة املرأة يف احلكايات الشـعبي�ة  /سـليمة ناندا ؛ عبد القادر
عقيـل-.س ،11ع ( 40شـتاء  -. ) 2018ص ، 92-96أدب
شـعيب ( ،الهنـد ))252( .

 25.22-1الثقافة الشعبي�ة والسياحة

بشرى صدوق

عبد احلميد حواس

تأصيـل التراث املعمـاري املبني بالتراب باجلنـوب الشـريق
للمغـرب  :دراسـة ميدانيـ�ة ببومالـن دادس /بشـرى صـدوق.
س ،10ع( 38صيـف - .)2017ص ،176-189ثقافـةماديـة( ،املغـرب))***( .

اإلبـداع النسـوي يف الثقافـة الشـعبي�ة /عبـد احلميـد حـواس.
 س ،3ع( 11خريـف  -.)2010ص ،22-29أدب شـعيب،(مصـر))253( .

مختار رحاب

يوسف حسن مدين

رمزي ــة امل ــرأة يف الثقاف ــة الش ــعبي�ة اجلزائري ــة :ق ــراءة وحتلي ــل
أنثربولـــويج /مختـــار رحـــاب-.س ،9ع( 33ربيـــع .)2016
-ص ،40-59أدب شـــعيب( ،اجلزائـــر))***(.

الثقافـة الماديـة ودورهـا يف التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة
 /يوسـف حسـن مـدين-.س ،10ع( 38صيـف -.)2017
ص ،162-175ثقافـة ماديـة( ،السـودان))***( .

 1-25.16حماية املنتجات الطبيعية

 25.24-1إشكاليات العامية والفصىح

علي عبد هللا خليفة

شعر العامية والفصىح

بين مـا هـو طبيعـي وأصيـل وبين تصنيعـه وإعـادة إنت�اجـه/
علـي عبـد هللا خليفة-.س،9ع(34صيـف -.)2016ص
 ،4-5مفتتـح( ،البحريـن))254( .

سامية الدريدي احلسين
مالمـح الثقافـة الشـعبي�ة يف أشـعار بشـار بـن بـرد /سـامية
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علي عبد هللا خليفة

الدريدي احلسني -.س ،11ع ( 40شـتاء  -.) 2018ص98-
 ،105أدب شـعيب  ( ،الـدول العربيـ�ة )) *** ( .

مارسـيل أولربنـت  .الرحيـل املفـائج  ..بصمـت وهـدوء  /علـي
عبد هللا خليفة -.س ،10ع( 39خريف -.)2017ص232-
،233أصداء(،البحريـن))263( .

 1-26أعالم الثقافة الشعبي�ة

إبراهيم راشد الدوسري

كامل إسماعيل

طـواش اللؤلـؤ واألنغـام الفنـان أحمـد الفـردان /إبراهيم راشـد
الدوسري-.س،8ع(28شـتاء -.)2015ص،176-189يف
امليدان(،املغـرب)) 258 ( .

مـن الرتاث الشـعيب الفرايت :مختارات من أعمـال الباحث عبد
القـادر عياش  /كامل إسـماعيل -.س ،2ع ( 4شـتاء .)2009
 -ص ، 203جديد النشـر ( ،سـوريا ))264( .

إيمان مهران

محمد علي ثامر

أسـعد نديـم رائـد الفولكلـور التطبيقـي /إيمـان مهـران -.
س،4ع( 14صيـف  -. )2011ص ،172-177أصـداء،
(مصر)) *** ( .

علي ولد زايد  ..أسـطورة الشـخصية وبالغة األقوال واألمثال/
محمد علـي ثامر -.س ،9ع( 32شـتاء - .)2016ص،64-75
أدب شعيب(،اليمن))265(.

سالم مراد

محمد املهدي بشرى

األدب الشـعيب والذاكـرة الشـفهية مـع الكاتـب والباحـث
منير كيـال /سلام مـراد -.س ،8ع( 31خريـف -.)2015
ص ،180يف امليـدان( ،سـوريا)) 259 (.

ً
الطيـب محمـد الطيب..خمسـون عامـا يف احلقـل /محمـد
املهـدي بشـرى -.س ،3ع( 10صيـف -.)2010ص114-
 ،123يف امليـدان( ،السـودان))266( .

صربي مسلم حمادي

محمد جنيب النويري

ابـن خلـدون وعلـم الفولكلـور /صربي مسـلم حمـادي -.س،3
ع( 8شـتاء  -. )2010ص ،28-39أدب شـعيب( ،العـراق).
(***)

زريـاب تونـس :صالـح املهـدي يف ذمـة هللا /محمـد جنيـب
النويـري-.س ،7ع( 27خريـف -.)2014ص،214-215
أصـداء( ،تونـس))267( .

علي عبد هللا خليفة

مصطفي جاد

ً
عبـد هللا بـن خميس..وداعـا /علـي عبـد هللا خليفـة- .س،4
ع(14صيف-.)2011ص،178-179أصداء( ،السـعودية).

صفـوت كمـال ( )1931-2009عمـر مـن البحـث والعطـاء/
مصطفـي جـاد -.س ،2ع( 6صيـف  -.)2009ص178-
 ،185شهادات( ،مصر))268( .

()260

علي عبد هللا خليفة

هيئ�ة التحرير

بعـد الرحيـل  ..يبقـى اجلهيمـان يف أسـاطري وأمثـال اجلزيـرة
العربيـ�ة حاضـرا  /علـي عبـد هللا خليفـة -.س ،5ع( 17ربيـع
-.)2012ص ،218-219أصـداء( ،البحريـن))261( .

محي الديـن خريـف يف ذمـة هللا  /هيئـ�ة التحريـر  -.س ،5ع17
(ربيع -.)2012ص ،216-217أصداء( ،البحرين))269( .

 1-26.02املستشرقون الفولكلوريون

علي عبد هللا خليفة

علي عبد هللا خليفة

ذهـب الذيـن حنبهـم /علـي عبـد هللا خليفـة  -.س ،7ع27
(خريـف  -. )2014ص ،2-3مفتتـح( ،الـدول العربيـ�ة).

خطـوة أخرى على الطريق /علي عبد هللا خليفـة  -.س ،7ع26
(صيف  -.)2014ص ،2-3مفتتح( ،البحرين))270( .

()262

علي عبد هللا خليفة

نايج التب�اب

ً
تعامـل املستشـرقني مـع املـوروث القـويل .األمثـال نموذجـا/
نـايج التب�اب-.س،3ع(10صيـف -.)2010ص،10-17
أدب شـعيب( ،مصـر والشـام)) 271 (.

معجم األلفاظ والتعابري الشـعبي�ة يف البحرين واخلليج العريب
جهـد مميز وإضافة غني�ة /علـي عبد هللا خليفـة- .س،8ع31
(خريـف  -.)2015ص ،2-5مفتتح( ،البحرين))***( .
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 1-26.03الباحثون غري املتخصصني

عبد هللا عمران

علـي عثمـان عاشـق التراث /عبـد هللا عمـران  -.س ،2ع7
(خريف  -. )2009ص ،142-145يف امليدان( ،البحرين).

( ) 272
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- 2املعتقدات واملعارف الشعبي�ة

محمد صادق-.س،9ع( 35خريـف -.)2016ص ،10صورة
الغلاف األمـايم( ،البحريـن))276( .

اخلصائـص األدب شـعبي�ة يف كتـاب بلوهـر وبوذاسـف /فـرج
قـدري الفخـراين- .س ،9ع(35خريـف - .)2016ص50-
 ،65أدب شـعيب (مصـر))***( .

 2-04.20.26طقوس االستمطار األمازيغية

فرج قدري الفخراين

محمد أوسوس
طقـــوس االســـتمطار األمازيغيـــة (البربريـــة) وأســـاطريها
بشــمال إفريقيا/محمدأوســوس- .س،4ع(14صيــف.)2011
-ص ،84-95ع ــادات وتقالي ــد( ،ش ــمال إفريقي ــا))277( .

محمد اجلوهري

املنهـج يف دراسـة املعتقـدات والعـادات والتقاليـد /محمـد
اجلوهري-.س ،2ع( 4شـتاء - .)2009ص ،51-34عادات
وتقاليـد( ،مصـر))***( .

 2-06النب�ات
 2-06.04األشجار

 2-02الكائن�ات فوق الطبيعية

هيئ�ة التحرير

شجر النب

 2-02.06العوعو

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

العوعـو يف مخيلـة اجليـل المـايض /هيئـ�ة التحريـر-.س،5
ع( 17ربيـع  -.)2012ص ،9صـورة الغالف اخللفـي( ،عام).

القهـوة يف الثقافـة العربيـ�ة والشـعبي�ة /صلاح عبـد السـتار
محمـد الشـهاوي-.س،3ع( 11خريـف -.)2010ص76-
 ،89عـادات وتقاليد(،الـدول العربيـ�ة))278( .

 2-04الماء

نب�ات احلناء

()273

بسمة قائد البن�اء

 2-04.04االستسقاء

ليلـة احلنـاء مـوروث العـادات وويح األسـاطري /بسـمة قائـد
البنـ�اء؛ تصوير شـيماء طالـب  -.س ،7ع( 26صيف .)2014
 -ص ،10صـورة الغلاف األمـايم( ،البحريـن))279( .

أروى عبده عثمان

فولكلور املطر يف الذاكرة اليمني�ة  /أروى عبده عثمان-.س،3
ع(11خريف-.)2010ص،98-113عاداتوتقاليد(،اليمن).

()274

أروى عبده عثمان

شجر السدر /النبق

بزة الباطين

 2-04.06املطر

السـدرة من تكون؟ /بزة الباطين-.س ،7ع( 24شتاء .)2014
-ص ،44-73أدب شعيب( ،الكويت))280( .

فولكلور املطر يف الذاكرة اليمني�ة  /أروى عبده عثمان-.س،3
ع(11خريف-.)2010ص،98-113عاداتوتقاليد(،اليمن).

شجر اللبان

()274

محمد عبد هللا العليان

 2-04.09عيون الماء

اللبـان يف ثقافـة ظفـار الشـعبي�ة /محمـد عبـد هللا العليـان.
س ،2ع( 7خريـف - .)2009ص ،146-151يف امليـدان،(عمـان))281( .

أشرف أيوب معوض

طقوس اخلصوبة يف املجتمع املصري /أشرف أيوب معوض.
س ،8ع (28شتاء -.)2015ص ،90-107عاداتوتقاليد(،مصر))275(.

النخيل

أسعد عبد الرحمن عوض هللا

 2-04.20.22احتفاالت مرتبطة بالماء

علي يعقوب

املعـارف والتقنيـ�ات التقليدية يف زراعة النخلـة بمنطقة مروى
شـمال السـودان  /أسـعد عبـد الرحمـن عـوض هللا  -.س،11
ع ( 40شـتاء -.) 2018ص ،186-203ثقافـة ماديـة ،
(السودان ))282( .

معتقدات احتفالية احلية بي�ه

احليـة ..بيـ�ة طقـس شـعيب متـوارث /علـي يعقـوب؛ تصويـر
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بسمة قائد البن�اء

علي عبد هللا خليفة

الطلـع النضيـد /بسـمة قائـد البنـ�اء؛ تصويـر جـان البلـويش.
س ،8ع( 28شـتاء -.)2015ص ،10صورة الغالف األمايم،(الكويـت))283( .

بين مـا هـو طبيعـي وأصيـل وبين تصنيعـه وإعـادة إنت�اجـه/
علـي عبـد هللا خليفة-.س،9ع(34صيـف  -. )2016ص
 ،4-5مفتتـح( ،البحريـن)) *** ( .

ميح الدين خريف

 2-08الزمن

إبراهيم بن عرفة

النخلـة يف اجلنـوب التونسي /محي الديـن خريـف -.س،3ع9
(ربيع -.)2010ص ،24-39أدب شعيب( ،تونس))284( .

العواشر ،الفأل ،والعولة  :دراسة ميداني�ة يف داللة األنشطة
الفالحية يف منطقة تبسة اجلزائرية  /إبراهيم بن عرفة.
س ،11ع( 40شتاء-.)2018ص ،114-129عادات وتقاليد،(اجلزائر ))***( .

مركز عيىس الثقايف
النخلة حياة وحضـارة (ندوة) /مركز عيىس الثقايف- .س،3ع8
(شتاء -.)2010ص ،160-165أصداء( ،البحرين))***( .

 2 - 08.02فصول السنة

هيئ�ة التحرير

 08.02.02-2فصل اخلريف

صناعة سـعف خـوص النخيل /هيئ�ة التحريـر  -.س ،8ع29
(ربيـع -.)2015ص ،11صـورة الغلاف اخللفـي( ،اخلليـج
العـريب))285( .

إبراهيم بن عرفة
العواشـر ،الفـأل ،والعولـة  :دراسـة ميدانيـ�ة يف داللة األنشـطة
الفالحيـة يف منطقـة تبسـة اجلزائريـة  /إبراهيـم بـن عرفـة.
س ،11ع (40شـتاء -.)2018ص ،114-129عاداتوتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

 2-06.06األشجار املقدسة

بزة الباطين
السـدرة مـن تكـون؟ /بـزة الباطني- .س ،7ع( 24شـتاء
-.)2014ص ،44-73أدب شـعيب( ،الكويـت) (***)

 2 - 08.02.04فصل الربيع

إبراهيم بن عرفة

عبد الباسط عودة إبراهيم

العواشـر ،الفـأل ،والعولـة  :دراسـة ميدانيـ�ة يف داللة األنشـطة
الفالحيـة يف منطقـة تبسـة اجلزائريـة  /إبراهيـم بـن عرفـة.
س ،11ع (40شـتاء -.)2018ص ،114-129عاداتوتقاليد ( ،اجلزائر ))***( .

خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيم-.س،9ع(35خريـف-.)2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))286( .

محمد ناصر صديقي

 2 - 08.02.06فصل الشتاء

املعتقدات الشـعبي�ة يف مناطق السباسـب التونسـية /محمد
ناصـر صديقـي-.س ،6ع( 22صيـف -.)2013ص84-
 ،105عـادات وتقاليـد( ،تونـس))287( .

إبراهيم بن عرفة
العواشـر ،الفـأل ،والعولـة  :دراسـة ميدانيـ�ة يف داللة األنشـطة
الفالحيـة يف منطقـة تبسـة اجلزائريـة  /إبراهيـم بـن عرفـة.
س ،11ع (40شـتاء -.)2018ص ،114-129عاداتوتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

 2-06.08النب�اتات العطرية

بزة الباطين
حكايـة عشـبة /بـزة الباطني -.س ،9ع( 32شـتاء .)2016
-ص ،100-119عـادات وتقاليـد( ،الكويـت))288( .

 2 - 08.02.08فصل الصيف

إبراهيم بن عرفة

بسمة قائد البن�اء

العواشـر ،الفـأل ،والعولـة  :دراسـة ميدانيـ�ة يف داللة األنشـطة
الفالحيـة يف منطقـة تبسـة اجلزائريـة  /إبراهيـم بـن عرفـة.
س ،11ع (40شـتاء -.)2018ص ،114-129عاداتوتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

مـا الـذي يبوح بـه الرحيـان /بسـمة قائد البنـ�اء؛ تصوير شـيماء
طالب-.س ،7ع(26صيـف-.)2014ص ،11صورة الغالف
اخللفي( ،البحريـن))289( .
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 2-08.06الشهور

محمود- .س ،2ع( 6صيف - .)2009ص ،108-117عادات
وتقاليد( ،سوريا))297(.

شـعائر املـوت ومعتقداتـه يف تـراث املشـرق العـريب :مقاربـة
أنثربولوجيـة /بشـار خليف-.س،3ع(8شـتاء-.)2010ص
 ،76-89عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))290( .

 2 - 10.14احليوانات المائي�ة

بشار خليف

 2 - 10.14.04جنم البحر

هيئ�ة التحرير

 2-10احليوانات

العوعـو يف مخيلة اجليل المايض /هيئـ�ة التحرير -.س،5ع17
(ربيـع- .)2012ص ،9صـورة الغلاف اخللفـي( ،عـام).

 2-10.04اإلبل

عبد الكريم عيد احلشاش

(***)

تطبيع اإلبل /عبد الكريم عيد احلشاش- .س،3ع( 8شتاء
 -.)2010ص ،148-155حرف وصناعات( ،سوريا))291( .

 2-12الروح

أمرية الدر

علي يعقوب

تصـور الـروح يف املعتقـد الشـعيب يف مجتمـع البحريـن (قريـة
ً
بـوري) نموذجـا /أميرة الدر-.س،4ع(14صيـف .)2011
-ص ،96-115عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))298( .

اإلبل واإلنسـان /علي يعقوب؛ تصوير ماجد العامري - .س،8
ع( 30صيـف -.)2015ص ،10صـورة الغلاف األمـايم،
(الـدول العربيـ�ة))292( .

بشار خليف

محمد اجلزيراوي

ش ــعائر امل ــوت ومعتقدات ــه يف ت ــراث املش ــرق الع ــريب :مقارب ــة
أنثربولوجية/بشارخليف-.س ،3ع (8شـــتاء .)2010
-ص ،76-89عـــادات وتقاليـــد( ،ســـوريا))***( .

التهيليـم مـن أغـاين رعـاة اإلبـل يف الصحـراء التونسـية /محمد
اجلزيـراوي -.س ،4ع( 12شـتاء  -.)2011ص ،26-37أدب
شـعيب( ،تونـس))293( .

جنيب النويري

 2-14اإلنسان

حسني عباس

اجلمـل  /جنيـب النويـري؛ تصويـر مسـعود التـويب- .س،11
ع ( 40شـتاء  -.) 2018ص ،11صـورة الغلاف اخللفـي،
(الدول العربي�ة))294( .

الوشـم لـدى قبائـل إفريقيـا الوسـطى :الـذات واملوضـوع/
حسين عبـاس- .س ،4ع( 13ربيـع - .)2011ص،81-97
عادات وتقاليد( ،وسط إفريقيا))299( .

هيئ�ة التحرير

اجلمـل واإلنسـان العـريب /هيئـ�ة التحريـر؛ تصويـر عبـد هللا
دشتي-.س،6ع( 23شـتاء -.)2014ص،10صـورة الغلاف
األمـايم( ،الـدول العربيـ�ة)) 295 (.

علي يعقوب
اإلبـل واإلنسـان /علي يعقوب؛ تصوير ماجد العامـري-.س،8
ع( 30صيـف - .)2015ص ،10صـورة الغلاف األمـايم،
(الـدول العربيـ�ة))***( .

 2 - 10.08الفرس

محمد جنيب النويري

محمد أحمد جمال

الفرسواإلنسان/محمدجنيبالنويري؛تصوير ماجدالعامري.
س ،8ع( 30صيف -.)2015ص ،11صورة الغالف اخللفي،(الدول العربي�ة))296(.

من ذاكرة البحرين الشـعبي�ة :الشـاعرة سعيدة بنت ناصر بني
احلقيقـة واخليال /محمد أحمد جمـال-.س،4ع( 15خريف
 -. )2011ص ،76-81أدب شعيب( ،البحرين))***( .

 2 - 10.12الطيور

إبراهيم محمود

محمد جنيب النويري

 2 - 10.12.02البوم

الفـرس واإلنسـان /محمـد جنيـب النويـري؛ تصويرماجـد
العامـري-.س ،8ع( 30صيـف - .)2015ص ،11صـورة
الغلاف اخللفـي( ،الـدول العربيـ�ة()***( .

حركية الثقافة املتعلقة بالبوم يف أنساقها الوظيفية /إبراهيم
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 2 - 16.02الكتابات السحرية

 2-14.02وجه اإلنسان

فرج قدري الفخراين

علي عبد هللا يعقوب

العناصـر اليهودية يف كتاب «منبع أصول احلكمة» املنسـوب
َ
للبوىن «أهياشـراهيا» نموذجا  /فرج قـدري الفخراين -.س،11
ع ( 40شـتاء  -.) 2018ص ،42-65أدب شـعيب ( ،عـام ).

سلام علـى مـا تـرى  ..سلام عليـك /علـي عبـد هللا يعقـوب.
س ،8ع( 28شـتاء-.)2015ص،11صورة الغالف اخللفي،(البحريـن))300( .

(***)

 2-14.05عمر اإلنسان

 2-16.04السحر األسود

علي عبد هللا يعقوب

إدريس مقبوب

سلام علـى مـا تـرى  ..سلام عليـك /علـي عبـد هللا يعقـوب.
س،8ع( 28شـتاء - .)2015ص ،11صـورة الغالف اخللفي،(البحريـن))***( .

طقـوس العلاج الشـعيب باملغـرب /إدريـس مقبـوب -.س،9
ع( 34صيـف -.)2016ص ،104-121عـادات وتقاليـد،
(املغـرب)) 305 ( .

 2-14.08سمات البدو

 2 - 16.06السحر اليهودي

هيئ�ة التحرير

فرج قدري الفخراين

اجلمـل واإلنسـان العـريب /هيئـ�ة التحريـر؛ تصويـر عبـد هللا
دشيت-.س،6ع(23شـتاء  -.)2014ص،10صـورة الغلاف
األمـايم( ،الـدول العربيـ�ة))***(.

العناصـر اليهودية يف كتاب «منبع أصول احلكمة» املنسـوب
َ
للبوىن «أهياشـراهيا» نموذجا  /فرج قـدري الفخراين -.س،11
ع ( 40شـتاء  -.) 2018ص ، 42-65أدب شـعيب  ( ،عـام ).

(***)

 2-16السحر

بزة الباطين

حسني عباس

اللؤلـؤ والدمـوع /بـزة الباطني  -.س ،4ع( 15خريـف )2011
 -.ص ،82-95أدب شـعيب( ،الكويـت)) 301 ( .

 2-16.08تأثري األشكال

الوشـم لـدى قبائـل إفريقيـا الوسـطى :الـذات واملوضـوع/
حسني عباس  - .س  ، 4ع ( 13ربيع  - . )2011ص ،81-97
عـادات وتقاليـد( ،وسـط إفريقيـا)) *** ( .

عبد هللا هرهار
سـلطة السـحر بين التمثيـ�ل واملمارسـة /عبـد هللا هرهـار-.
س،2ع( 5ربيـع  -.)2009ص ،22-29عـادات وتقاليـد،
(املغـرب)) 302 (.

 2-16.09البخور

سوسن إسماعيل عبد هللا

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا ؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو -سـبتمرب  -.)2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))306( .

صربي مسلم حمادي
املعتقـدات الشـعبي�ة وجـذور ظاهـرة السـحر /صبري مسـلم
حمـادي  -.س،1ع( 1إبريـل -يونيـو  -.)2008ص،33-43
معتقـدات ومعـارف( .اليمـن)) 303 ( .

 2-16.10العني

صربي مسلم حمادي

 2-16.10.05العني احلاسدة

ابن خلدون وعلم الفولكلور /صربي مسلم حمادي -.س ،3ع8
(شتاء  -.)2010ص ،28-39أدب شعيب( ،العراق))***( .

عبد الكريم احلشاش

ظاهرة احلسـد /عبد الكريم احلشاش-.س ،7ع( 26صيف
-.)2014ص ،86-97عادات وتقاليد( ،سوريا))307( .

فرج قدري الفخراين
العناصر اليهودية يف كتاب « منبع أصول احلكمة» املنسـوب
َ
للبوىن «أهياشـراهيا» نموذجا  /فرج قـدري الفخراين -.س،11
ع ( 40شـتاء  -. ) 2018ص ، 42-65أدب شـعيب  ( ،عـام ).

إدريس مقبوب

()304

 2-18الرىق من العني

طقـوس العلاج الشـعيب باملغـرب /إدريـس مقبـوب-.
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عبد الرازق القليس

س،9ع(34صيف-.)2016ص،104-121عادات وتقاليد،
(املغـرب))***( .

الطـب الشـعيب يف تونـس وعالقتـه جبسـد املـرأة /عبـد الـرازق
القليس-.س،9ع(34صيـف -.)2016ص ،122-131
عـادات وتقاليـد( ،تونـس ))312( .

عبد الكريم احلشاش

ظاهـرة احلسـد /عبد الكريـم احلشـاش-.س،7ع( 26صيف
 -.)2014ص ،86-97عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

محمد سعيد العطار

 2-19الربكة

إدريس كمون

تعقيب على مقال الطب الشـعيب يف البحرين  /محمد سـعيد
العطـار  -.س ،10ع( 36شـتاء  -. )2017ص، 2016-221
أصـداء ( ،البحرين))313( .

مفهـوم الربكـة يف الثقافـة الشـعبي�ة املغربيـ�ة عنـد إدوارد
فسترمارك /إدريـس كمـون-.س،8ع ( 28شـتاء .)2015
-ص ،162-173ثقافـة ماديـة( ،املغـرب))308( .

أحمد خواجة

 2-20.04النب�اتات الطبي�ة

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

 2-20الطب الشعيب

الطـب الشـعيب يف األحسـاء /أحمـد عبـد الهـادي املحمـد
صالح-.س،9ع(35خريف-.)2016ص ،90-105عادات
وتقاليـد( ،السـعودية))***( .

ممارسـات وتصـورات للمـرض يف املجتمـع التونسي املعاصر/
أحمـد خواجـة -.س ،3ع( 11خريـف  -.)2010ص،90-97
عـادات وتقاليد( ،تونـس))***( .

بزة الباطين
حكايـة عشـبة /بـزة الباطني-.س ،9ع( 32شـتاء .)2016
-ص ،100-119عـادات وتقاليـد( ،الكويـت))***( .

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

الطـب الشـعيب يف األحسـاء /أحمـد عبـد الهـادي املحمـد
صالح-.س،9ع(35خريف  -.)2016ص،90-105عادات
وتقاليـد( ،السـعودية))309( .

فوزية سعيد الصالح
النب�اتـات الطبيـ�ة مـن املـوروث الشـعيب إىل بنـ�اء احلضـارة
اإلنساني�ة /فوزية سـعيد الصالح-.س،5ع(16شتاء .)2012
 -ص ،78-89عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))314( .

إدريس مقبوب

طقـوس العلاج الشـعيب باملغـرب /إدريـس مقبـوب -.س،9
ع( 34صيـف - .)2016ص ،104-121عـادات وتقاليـد،
(املغـرب))***( .

محمد عبد هللا العليان
اللبـان يف ثقافـة ظفـار الشـعبي�ة /محمـد عبـد هللا العليـان.
س ،2ع( 7خريـف -.)2009ص ،146-151يف امليـدان،(عمـان))***( .

حمادي ذويب

التجربـة والطـب الشـعيب لـدى ابـن اجلـزار /حمـادي
ذويـب-.س ،10ع ( 37ربيـع -.) 2017ص88-
 ،99عـادات وتقاليـد( ،تونـس))***( .
رابيح رضوان

يعرب نبهان
األدويـة النب�اتيـ�ة وأهميتهـا علـى صحة اإلنسـان /يعـرب نبهان.
س ،6ع( 21ربيـع -.)2013ص ،104-109عادات وتقاليد،(سـوريا ))315( .

تمثيـلات املـوت يف تاريـخ املغـرب مـن خلال أمثـال شـعبي�ة
وأقوال مأثورة  /رابيح رضوان-.س ،10ع ( 36شتاء .)2017
 -ص ،100-115عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))310( .

 2-20.06الواصفات العالجية

حمادي ذويب

زينب عباس عيىس

التجربـة والطـب الشـعيب لـدى ابـن اجلـزار /حمـادي
ذويـب -.س ،10ع( 37ربيع -.) 2017ص،88-99
عادات وتقاليد ( ،تونس))***( .

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس-.س ،4ع12
(شتاء -.)2011ص ،80-101عادات وتقاليد( ،البحرين).

()311
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زينب عباس عيىس

 2-20.06.06العالج باألعشاب

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

الطب الشـعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س ،4ع12
(شـتاء  -.)2011ص ،80-101عـادات وتقاليـد( ،البحريـن).

الطـب الشـعيب يف األحسـاء /أحمـد عبـد الهـادي املحمـد
صالح-.س،9ع(35خريف-.)2016ص ،90-105عادات
وتقاليـد( ،السـعودية))***( .

(***)

هيئ�ة التحرير

حمادي ذويب

الطـب الشـعيب يف البحريـن «آخـر العلاج الكـي» /هيئـ�ة
التحريـر -.س ،4ع (12شـتاء  -.)2011ص ،8صـورة الغالف
األمـايم ( ،البحريـن))317( .

التجربـة والطـب الشـعيب لـدى ابـن اجلـزار /حمـادي
ذويـب-.س ،10ع ( 37ربيـع -.) 2017ص،88-99
عادات وتقاليد ( ،تونس))***( .
زينب عباس عيىس

 2-20.06.12العالج بالوشم

بركات محمد مراد

الطب الشـعيب يف البحرين /زينب عباس عيسى-.س ،4ع12
(شـتاء -.)2011ص ،80-101عـادات وتقاليـد( ،البحريـن).

فـن الوشـم :رؤيـة أنثربولوجية نفسـية /بركات محمـد مراد-.
س،1ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب -.)2008ص ،66-77عـادات
وتقاليد( ،مصـر))318( .

(***)

محمد السلمان

 2-20.06.14عالج اإلسهال

احلـواج مهنـة تتعثر أم تن�دثر /محمـد السـلمان -.س ،9ع35
(خريـف  -.)2016ص ،188-199يف امليـدان( ،البحريـن).

زينب عباس عيىس
الطب الشـعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س ،4ع12
(شـتاء-.)2011ص،80-101عادات وتقاليـد( ،البحريـن).

()316

يعرب نبهان

(***)

األدويـة النب�اتيـ�ة وأهميتهـا علـى صحـة اإلنسـان /يعـرب
نبهـان -.س ،6ع( 21ربيـع  -.)2013ص ،104-109عادات
وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

علي عمار
الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائـري/
علي عمار-.س،7ع(25ربيع-.)2014ص ،108-121عادات
وتقاليد(،اجلزائـر))319(.

 2-20.06.08العالج باحلجامة

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

 2-20.06.16عالج اإلمساك

الطـب الشـعيب يف األحسـاء /أحمـد عبـد الهـادي املحمـد
صالـح- .س،9ع(35خريـف-.)2016ص ،90-105عادات
وتقاليـد( ،السـعودية))***( .

زينب عباس عيىس
الطب الشـعيب يف البحرين /زينب عباس عيسى-.س ،4ع12
(شـتاء - .)2011ص ،80-101عـادات وتقاليـد( ،البحريـن).

زينب عباس عيىس

(***)

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س،4ع12
(شـتاء  -. )2011ص ،80-101عادات وتقاليد( ،البحرين).

علي عمار

(***)

الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائري/
علـي عمـار-.س،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص،108-121
عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***(.

 2-20.06.10العالج بالكي

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

 2-20.06.18عالج التهابات اللثة

الطـب الشـعيب يف األحسـاء /أحمـد عبـد الهـادي املحمـد
صالح-.س،9ع(35خريف-.)2016ص ،90-105عادات
وتقاليـد( ،السـعودية) ( *** )

علي عمار
الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائـري/
49

علي عمار-.س،7ع(25ربيع-.)2014ص ،108-121عادات
وتقاليد(،اجلزائـر))***(.

 2-20.06.28عالج آالم األسنان

 2-20.06.19عالج اجلروح والقروح

زينب عباس عيىس

عبد الباسط عودة إبراهيم

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س،4ع12
(شـتاء  -.)2011ص ،80-101عـادات وتقاليد( ،البحرين).

(***)

خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيم-.س،9ع(35خريـف-.)2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

علي عمار

علي عمار

الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائري/
علـي عمـار  -.س،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص،108-121
عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

 2-20.06.20عالج احلروق

 2-20.06.30عالج آالم البطن

الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائري/
علـي عمـار  -.س،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص،108-121
عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

علي عمار

زينب عباس عيىس

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س،4ع12
(شـتاء  -.)2011ص ،80-101عـادات وتقاليد( ،البحرين).

 2-20.06.22عالج الدمامل

(***)

علي عمار

الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائري/
علـي عمـار  -.س،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص،108-121
عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائري/
علـي عمـار  -.س،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص،108-121
عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

 2-20.06.24عالج الزكام واإلنفلونزا

 2-20.06.31عالج الغثي�ان والقيء

زينب عباس عيىس

زينب عباس عيىس

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س،4ع12
(شـتاء  -.)2011ص ،80-101عـادات وتقاليد( ،البحرين).

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س،4ع12
(شـتاء  -. )2011ص ،80-101عادات وتقاليد( ،البحرين).

(***)

( *** )

علي عمار

 2-20.06.32عالج آالم الرأس والصداع

الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائري/
علـي عمـار  -.س،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص،108-121
عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

زينب عباس عيىس
الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س،4ع12
(شـتاء  -.)2011ص ،80-101عـادات وتقاليد( ،البحرين).

 2-20.06.26عالج آالم األذن

(***)

زينب عباس عيىس

علي عمار

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س،4ع12
(شـتاء  -. )2011ص ،80-101عادات وتقاليد( ،البحرين).

الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائـري/
علـي عمـار- .س ،7ع( 25ربيـع - .)2014ص،108-121
عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

( *** )

علي عمار

 2-20.06.34عالج آالم العيون

الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائري/
علـي عمـار  -.س،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص،108-121
عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

زينب عباس عيىس

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س،4ع12
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 2-20.06.42العالج باملوسيقى

(شـتاء  -. )2011ص ،80-101عادات وتقاليد( ،البحرين).

( *** )

بسمة قائد البن�اء

علي عمار

ليلـة احلنـاء مـوروث العـادات وويح األسـاطري /بسـمة قائـد
البنـ�اء؛ تصوير شـيماء طالـب -.س،7ع( 26صيـف .)2014
 -ص ،10صـورة الغلاف األمـايم( ،البحريـن))***( .

الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائري/
علـي عمـار  -.س،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص،108-121
عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

علي عمار

 2-20.06.44العالج بالتمر

 2-20.06.36عالج آالم اللوزتني

ميح الدين خريف
النخلة يف اجلنوب التونيس /ميح الدين خريف  -.س،3ع9
(ربيع-.)2010ص،24-39أدب شعيب(،تونس))***( .

الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائري/
علـي عمـار  -.س،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص،108-121
عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

 2-20.06.46طقوس اخلصوبة

عادل جنيم

 2-20.06.38عالج آالم املفاصل

زينب عباس عيىس

املحنيـ�ة مـزار مـن أصـل أفريقـي يف مدينـ�ة القيروان ـ تونـس/
عـادل جنيـم-.س،3ع( 8شـتاء -.)2010ص ،90-95عادات
وتقاليـد( ،تونـس)) 321 ( .

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س،4ع12
(شـتاء  -. )2011ص ،80-101عادات وتقاليد( ،البحرين).

( *** )

 2-20.06.48عالج العقم

علي عمار

أشرف أيوب معوض

الواصفـات العالجيـة الشـعبي�ة يف منطقـة الغـرب اجلزائري/
علـي عمـار  -.س،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص،108-121
عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

طقـوس اخلصوبة يف املجتمـع املصري /أشـرف أيوب معوض.
 س ،8ع( 28شتاء  -.)2015ص ،90-107عادات وتقاليد،(مصر))***( .

 2-20.06.39عالج العصب الوركي

أشرف أيوب معوض

يونس لوكيلي

ً
املوالـد القبطيـة  :مولـد األنبـ�ا شـنودة نموذجا /.أشـرف أيوب
معوض-.س ،10ع (37ربيـع -.)2017ص ،104-121
عـادات وتقاليـد( ،مصـر)) *** ( .

إثنوغرافيـا الطـب التقليـدي :حالـة معالـج تقليـدي بمـرض
العصـب الوركـي وسـط املغـرب /يونـس لوكيلـي -.س،6
ع( 23خريـف -.)2013ص ،88-103عـادات وتقاليـد،
(املغـرب))320( .

 2-20.06.50عالج تأخر احلمل

زينب عباس عيىس

 2-20.06.40التجبري

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س،4ع12
(شـتاء  -.)2011ص ،80-101عـادات وتقاليد( ،البحرين).

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

الطـب الشـعيب يف األحسـاء /أحمـد عبد الهـادي املحمـد صالح.
س،9ع(35خريف-.)2016ص،90-105عادات وتقاليد،(السـعودية) ( *** )

(***)

 2-20.06.52عالج املشاهرة

أشرف أيوب معوض

زينب عباس عيىس

طقـوس اخلصوبة يف املجتمـع املصري /أشـرف أيوب معوض.
س ،8ع( 28شـتاء -.)2015ص ،90-107عادات وتقاليد،(مصر))***( .

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس -.س،4ع12
(شـتاء  -. )2011ص ،80-101عادات وتقاليد( ،البحرين).

( *** )

51

 2-20.06.54عالج تورم الثديني بعد الوالدة

 2-20.10املعاجلون الشعبيون

الطب الشعيب يف البحرين /زينب عباس عيىس-.س،4
ع(12شتاء-.)2011ص،80-101عادات وتقاليد( ،البحرين).

طقــوس العــاج الشــعيب باملغــرب /إدريــس مقبــوب- .س،9
ع( 34صيـــف -.)2016ص ،104-121عـــادات وتقاليـــد،
(املغـــرب))***( .

زينب عباس عيىس

إدريس مقبوب

( *** )

يونس لوكيلي

 2-20.06.56عالج الربو

عبد الباسط عودة إبراهيم

إثنوغرافيـا الطـب التقليـدي :حالـة معالـج تقليـدي بمـرض
العصـب الوركـي وسـط املغرب /يونـس لوكيلـي-.س ،6ع23
(خريـف -.)2013ص ،88-103عـادات وتقاليد( ،املغرب).

خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيم-.س،9ع(35خريـف-.)2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

(***)

 2-20.14عملية اخلتان

 2-20.06.58عالج السعال الديكي

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

عبد الباسط عودة إبراهيم

الطـب الشـعيب يف األحسـاء /أحمـد عبـد الهـادي املحمـد
صالح-.س،9ع(35خريف-.)2016ص ،90-105عادات
وتقاليـد( ،السـعودية))***( .

خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيم-.س،9ع(35خريـف-.)2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

 2-20.30العالج الروحاين

 2-20.06.60عالج لذغة الثعبان

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

الطـب الشـعيب يف األحسـاء /أحمـد عبـد الهـادي املحمـد
صالح-.س،9ع(35خريف-.)2016ص ،90-105عادات
وتقاليـد( ،السـعودية))***( .

الطـب الشـعيب يف األحسـاء /أحمـد عبـد الهـادي املحمـد
صالح-.س،9ع(35خريف-.)2016ص ،90-105عادات
وتقاليـد( ،السـعودية))***( .

 2-20.40العالج باملياه الكربيتي�ة

 2-20.06.62عالج لذغة العقرب

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

الطـب الشـعيب يف األحسـاء /أحمـد عبـد الهـادي املحمـد
صالح-.س،9ع(35خريف-.)2016ص ،90-105عادات
وتقاليـد( ،السـعودية))***( .

الطـب الشـعيب يف األحسـاء /أحمـد عبـد الهـادي املحمـد
صالح-.س،9ع(35خريف-.)2016ص ،90-105عادات
وتقاليـد( ،السـعودية))***( .

 2-20.06.66عالج نزيف املعدة

 2-22األولياء

عبد الباسط عودة إبراهيم

أشرف عويس

خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيم-.س،9ع(35خريـف-.)2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

 2-22.02سري األولياء

أبـو السـعود اجلـاريح .صانـع الفخـار وسـلطان املتصوفين/
أشـرف عويس -.س ،1ع( 1إبريل -يونيو - .)2008ص113-
 ،121أدب شـعيب( ،مصـر))322( .

 2-20.06.68العالج جبمار النخيل

عبد الباسط عودة إبراهيم

جلول دوايج عبد القادر

خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيم-.س،9ع(35خريـف-.)2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

قـراءة يف سيرة الشـاعر الشـعيب سـيدي االخضـر بـن خلـوف/
جلول دوايج عبد القادر-.س،9ع(33ربيع- .)2016ص70-
 ،83أدب شـعيب( ،اجلزائـر))323( .
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فريد الصغريي

سوسن إسماعيل عبد هللا

المأثـورات القوليـة للشـيخ علـي بـن عـون /فريـد الصغيري.
س ،5ع( 19خريـف -.)2012ص ،38-53أدب شـعيب،(تونس))324( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجا( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا-.س،1ع( 3أكتوبر -
ديسمرب  -. )2008ص ،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين).

الشـيخ عبـد القـادر اجليلاين يف التراث الشـعيب /محي الديـن
خريـف-.س ،4ع( 14صيـف  -.)2011ص ،36-49أدب
شـعيب( ،تونـس)) 325 ( .

 2-22.11أضرحة األولياء

()330

ميح الدين خريف

أمال عطية
عـادات وتقاليـد الـزواج يف اجلزائـر علـى طريقـة عـرف سـيدي
ً
معمر بمنطقة الشـلف «نموذجا» /أمال عطية -.س ،9ع32
(شـتاء -.)2016ص ،120-127عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر).

يوسف توفيق

ً
احلضـرة يف التصـوف الشـعيب :الزاويـة العالويـة أنموذجـا/
يوسـف توفيق-.س ،5ع( 19خريف -.)2012ص،112-131
عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))326( .

()331

أوسرار مصطفي

 2-22.05كرامات األولياء

األضرحـة ومـزارات األوليـاء باملغـرب /أوسـرار مصطفـي.
س ،9ع( 33ربيـع  -.)2016ص ،96-107عـادات وتقاليد،(املغـرب))***( .

جلول دوايج عبد القادر

قراءة يف سرية الشاعر الشعيب سيدي االخضر بن خلوف /جلول
دوايج عبـد القادر-.س،9ع(33ربيـع-.)2016ص،70-83
أدب شـعيب( ،اجلزائر))***( .

حمدادو بن عمر
ظاهـرة املـزارات واألضرحـة بدمشـق مـن خلال كتـاب
الروضـة الغنـاء يف دمشـق الفيحاء /حمـدادو بن عمـر -.س،7
ع( 27خريـف  -.)2014ص ،96-105عـادات وتقاليـد،
(سـوريا))***( .

محمد أحمد

الصلحـاء والصاحلـات يف اجلنـوب التونسي /محمـد أحمـد.
س ،8ع( 31خريف  -.)2015ص ،88-97عادات وتقاليد،(تونـس))327( .

 2-22.14التصوف

 2-22.07التربك باألولياء

يوسف توفيق

أوسرار مصطفي

ً
احلضـرة يف التصـوف الشـعيب :الزاويـة العالويـة أنموذجـا/
يوسـف توفيـق-.س ،5ع( 19خريـف -.)2012ص112-
 ،131عـادات وتقاليد(،املغـرب))***( .

األضرحـة ومـزارات األوليـاء باملغـرب /أوسـرار مصطفـي.
س ،9ع( 33ربيع -.)2016ص ،96-107عادات وتقاليد،(املغـرب))328( .

 2-22.14.05احلضرة الصوفية

 2-22.09زيارة األولياء

محمود عبد هللا تهايم

أوسرار مصطفي

األضرحـة ومـزارات األوليـاء باملغـرب /أوسـرار مصطفـي.
س ،9ع( 33ربيـع  -. )2016ص ،96-107عـادات وتقاليد،(املغـرب))***( .

احلضـرة الصوفيـة لـدى أتبـ�اع الطريقـة اخللواتي�ةاجلوديـة
ً
«قريـة نزلـة املشـارقة نموذجـا» /محمـود عبـد هللا تهـايم.
س،8ع(31خريف-.)2015ص ،98-109عادات وتقاليد،(مصـر))332(.

ظاهـرة املـزارات واألضرحـة بدمشـق مـن خلال كتـاب
الروضـة الغنـاء يف دمشـق الفيحاء /حمـدادو بن عمـر -.س،7
ع( 27خريـف  -.)2014ص ،96-105عـادات وتقاليـد،
(سـوريا))329( .

حضرة سيدي بوعكازين

حمدادو بن عمر

علي دمق
املوروث املوسـيقى الشـعيب وعالقته بالطـرق الصوفية
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فتيح زغندة

يف تونـس من خالل نموذج « حضرة سـيدي بوعكازين/
علي دمق -.س ،10ع( 38صيف -. )2017ص134-
 ،143موسـيقى وأداء حركي( ،تونس))333( .

األناشـيد الصوفية واملوسـيقى الدنيوية يف تونس بني االئتلاف
واالختلاف /فتحي زغنـدة- .س ،5ع( 16شـتاء .)2012
-ص ،116-123موسـيقى وتعبير حركي( ،تونـس))337( .

احتفالية الزردة

محمد حلول

نوال جاليل

الزوايـا والطـرق الصوفية بالبالد التونسـية منطقـة دوز عين�ة/
محمـد حلـول-.س ،2ع( 4شـتاء  -.)2009ص،52-75
عـادات وتقاليـد( ،تونـس))338( .

املرأة والرتاث املوسيقى ببلدة «القدح» الشمال الغريب
التونيس /نوال جاليل -.س ،10ع( 37ربيع .)2017
-ص ،140-147موسيقى وأداء حركي( ،تونس).

الطريقة اخللواتي�ة اجلودية

()334

محمود عبد هللا تهايم

 2-22.14.05.02حلقات الذكر

احلضرة الصوفية لدى أتب�اع الطريقة اخللواتي�ة اجلودية «قرية
ً
نزلـة املشـارقة نموذجـا» /محمود عبـد هللا تهـايم- .س ،8ع31
(خريـف - .)2015ص ،98-109عـادات وتقاليـد( ،مصـر).

الزبري مهداد
االحتفاء بالفنون الشعبي�ة يف عيد املولد النبوي يف املغرب /الزبري
مهداد-.س،4ع(13ربيع-.)2011ص،132-143عادات
وتقاليد( ،املغرب)) 335 ( .

(***)

الطريقة العالوية

 2-22.14.05.07االنشاد الصويف

يوسف توفيق

محمد الكحالوي

ً
احلضـرة يف التصـوف الشـعيب :الزاويـة العالويـة أنموذجـا/
يوسـف توفيـق  -.س ،5ع( 19خريـف - .)2012ص112-
 ،131عادات وتقاليد( ،املغرب))***( .

مدخـــل أنرثوبولـــويج إىل فنـــون َّ
الســـماع الصـــويت بالغـــرب
اإلس ــايم /محم ــد الكح ــاوي-.س ،2ع( 6صي ــف .)2009
-ص ،138-155موســـيقى وتعبـــر حركـــي( ،تونـــس).

 2-22.14.09.09مواكب الطرق الصوفية

(***)

الزبري مهداد

 2-22.14.09الطرق الصوفية

االحتفـاء بالفنـون الشـعبي�ة يف عيـد املولـد النبـوي يف املغـرب/
الزبريمهداد-.س،4ع(13ربيـع-.)2011ص،132-143
عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))***( .

الزبري مهداد
االحتفـاء بالفنـون الشـعبي�ة يف عيـد املولـد النبـوي يف املغـرب/
الزبريمهداد-.س،4ع(13ربيـع-.)2011ص،132-143
عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))***( .

عالل ركوك

عبد القادر فيطس

املولـد النبـوي باملغـرب طقـوس واحتفـال /علال ركـوك -.
س ،6ع( 20شـتاء  -. )2013ص ،98-107عادات وتقاليد،
(املغـرب))339( .

ظاهـرة الوعـدة الشـعبي�ة يف اجلزائر بين االعتقاد واملمارسـة/
عبـد القـادر فيطـس  -.س ،5ع( 17ربيـع -.)2012ص112-
 ،117عادات وتقاليد( ،اجلزائر))336 ( .

 2-22.14.10.02الزوايا الصوفية

علي دمق

زاوية الغوث

محمد حلول

املوروث املوسـيقى الشـعيب وعالقته بالطـرق الصوفية
يف تونـس مـن خلال نمـوذج «حضـرة سـيدي
بوعكازين» /علي دمق-.س ،10ع( 38صيف .)2017
-ص ، 134-143موسـيقى وأداء حركي( ،تونس))***( .

الزوايـا والطرق الصوفية بالبالد التونسـية منطقة دوز عين�ة/
محمـد حلـول  -.س ،2ع( 4شـتاء  -. )2009ص،52-75
عـادات وتقاليد( ،تونـس))***( .
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 2 - 23.18.04طقوس املوالد القبطية

الزاوية العالوية

يوسف توفيق

تعميد األطفال

ً
احلضـرة يف التصـوف الشـعيب :الزاويـة العالويـة أنموذجـا/
يوسـف توفيـق -.س ،5ع( 19خريـف -.)2012ص112-
 ،131عادات وتقاليد( ،املغرب))***( .

أشرف أيوب معوض

ً
املوالدالقبطية:مولداألنب�اشنودةنموذجا/أشرفأيوب
معوض-.س،10ع(37ربيع-.)2017ص،104-121
عادات وتقاليد  ( ،مصر))***( .

 2-22.16نذور األولياء

سوسن إسماعيل عبد هللا

زفة األيقونة

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)2سوسـن إسـماعيل عبـد هللا  -.س ،1ع3
(أكتوبـر  -ديسـمرب -.)2008ص،40-65عـادات وتقاليـد،
(البحريـن))***( .

أشرف أيوب معوض

ً
املوالدالقبطية:مولداألنب�اشنودةنموذجا/أشرفأيوب
معوض-.س،10ع(37ربيع-.)2017ص،104-121
عادات وتقاليد  ( ،مصر))***( .

عبد القادر فيطس

 2-24حضرة الزار

ظاهـرة الوعـدة الشـعبي�ة يف اجلزائر بين االعتقاد واملمارسـة/
عبـد القادر فيطـس -.س ،5ع( 17ربيـع  -. )2012ص112-
 ،117عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

 24.02-2احتفالية الزار

علي عبد هللا يعقوب

 2 - 23القديسون

يف حضـرة الـزار /علي عبـد هللا يعقـوب  -.س ،5ع(19خريف
 -.)2012ص ،175-185يف امليـدان( ،البحريـن))341( .

 2 - 23.02سري القديسني

أشرف أيوب معوض

ً
املوالـــد القبطيـــة :مولـــد األنبـــ�ا شـــنودة نموذجـــا /
أشـــرف أيـــوب معـــوض- .س ،10ع( 37ربيـــع
-.)2017ص ،104-121عـــــــــادات وتــقــالــيــــــد،
(مصـــر))340( .

أمرية الدر

 2-26األحالم

تصـور الـروح يف املعتقـد الشـعيب يف مجتمـع البحريـن (قريـة
ً
بـوري) نموذجـا /أميرة الـدر-.س،4ع( 14صيـف .)2011
-ص،96-115عادات وتقاليد( ،البحرين))***( .

 2 - 23.16نذور القديسني

عبد الباسط عودة إبراهيم

أشرف أيوب معوض

خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيـم  -.س ،9ع (35خريـف  -. )2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

ً
املوالدالقبطية:مولداألنب�اشنودةنموذجا/أشرفأيوب
معوض-.س،10ع(37ربيع-.)2017ص،104-121
عادات وتقاليد  ( ،مصر))***( .

 2-28األحجار الكريمة

 2 - 23.18املوالد القبطية

اللؤلؤ

بزة الباطين

مولد األنب�ا شنودة

أشرف أيوب معوض
ً
املوالدالقبطية:مولداألنب�اشنودةنموذجا/أشرفأيوب
معوض-.س،10ع(37ربيع-.)2017ص،104-121
عادات وتقاليد  ( ،مصر))***( .

اللؤلؤ والدموع /بزة الباطني -.س ،4ع( 15خريف .)2011
 -ص ،82-95أدب شعيب( ،الكويت))***( .

علي عبد هللا خليفة

بين مـا هـو طبيعـي وأصيـل وبين تصنيعـه وإعـادة إنت�اجـه/
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علـي عبـد هللا خليفـة -.س،9ع( 34صيـف  -.)2016ص
 ،4-5مفتتـح( ،البحريـن))***( .

 2 - 40.06.04.06حصاد التمر

أسعد عبد الرحمن عوض هللا

 2 - 40الفالحة

املعـــارف والتقنيـــ�ات التقليديـــة يف زراعـــة النخلـــة بمنطقـــة
م ــروى ش ــمال الس ــودان  /أس ــعد عب ــد الرحم ــن ع ــوض هللا.
س ،11ع( 40شـــتاء  -.)2018ص ،186-203ثقافـــةماديـــة( ،الســـودان ))***( .

فرج قدري الفخراين
العناصـر اليهودية يف كتاب «منبع أصول احلكمة» املنسـوب
َ
للبـوىن «أهياشـراهيا» نموذجـا  /فـرج قـدري الفخـراين.
س ،11ع ( 40شـتاء  -.) 2018ص ، 42-65أدب شـعيب،( عـام ))***( .

 2 - 40.06.04.07ختزين التمور

أسعد عبد الرحمن عوض هللا

 2 - 40.06زراعة األشجار

املعـــارف والتقنيـــ�ات التقليديـــة يف زراعـــة النخلـــة بمنطقـــة
م ــروى ش ــمال الس ــودان  /أس ــعد عب ــد الرحم ــن ع ــوض هللا.
س ،11ع( 40شـــتاء  -.)2018ص ،186-203ثقافـــةماديـــة( ،الســـودان ))***( .

 2 - 40.06.04زراعة النخلة
 2 - 40.06.04.02التشتي�ل

أسعد عبد الرحمن عوض هللا

 2 - 40.20ختزين املحصول

املعـــارف والتقنيـــ�ات التقليديـــة يف زراعـــة النخلـــة بمنطقـــة
م ــروى ش ــمال الس ــودان  /أس ــعد عب ــد الرحم ــن ع ــوض هللا.
س ،11ع( 40شـــتاء  -.)2018ص ،186-203ثقافـــةماديـــة( ،الســـودان ))***( .

 2 - 40.20.04العولة

إبراهيم بن عرفة
العواشـر ،الفـأل ،والعولـة  :دراسـة ميدانيـ�ة يف داللـة األنشـطة
الفالحيـة يف منطقـة تبسـة اجلزائريـة  /إبراهيـم بـن عرفـة- .
س ،11ع( 40شتاء  -.) 2018ص ،114-129عادات وتقاليد،
( اجلزائـر ))***( .

 2 - 40.06.04.03التصفيح

أسعد عبد الرحمن عوض هللا
املعـــارف والتقنيـــ�ات التقليديـــة يف زراعـــة النخلـــة بمنطقـــة
م ــروى ش ــمال الس ــودان  /أس ــعد عب ــد الرحم ــن ع ــوض هللا.
س ،11ع( 40شـــتاء  -.)2018ص ،186-203ثقافـــةماديـــة( ،الســـودان ))***( .

 2 - 40.20.06حارو دسم

إبراهيم بن عرفة
العواشـر ،الفـأل ،والعولـة  :دراسـة ميدانيـ�ة يف داللـة األنشـطة
الفالحيـة يف منطقـة تبسـة اجلزائريـة  /إبراهيـم بـن عرفـة- .
س ،11ع( 40شتاء  -.) 2018ص ،114-129عادات وتقاليد،
( اجلزائـر ))***( .

 2 - 40.06.04.04التلقيح

أسعد عبد الرحمن عوض هللا
املعـــارف والتقنيـــ�ات التقليديـــة يف زراعـــة النخلـــة بمنطقـــة
م ــروى ش ــمال الس ــودان  /أس ــعد عب ــد الرحم ــن ع ــوض هللا.
س ،11ع( 40شـــتاء  -.)2018ص ،186-203ثقافـــةماديـــة( ،الســـودان ))***( .

 2 - 40.06.04.05نمو التمر

أسعد عبد الرحمن عوض هللا
املعـــارف والتقنيـــ�ات التقليديـــة يف زراعـــة النخلـــة بمنطقـــة
م ــروى ش ــمال الس ــودان  /أس ــعد عب ــد الرحم ــن ع ــوض هللا.
س ،11ع( 40شـــتاء  -.)2018ص ،186-203ثقافـــةماديـــة( ،الســـودان ))***( .
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- 3العادات والتقاليد الشعبي�ة

س،8ع( 28شتاء -.)2015ص ،90-107عادات وتقاليد،(مصر))***( .

جالل زين العابدين

حسني محمد حسني

سـلوك وعـادات املغاربـة من خالل كتاب حنـن املغاربة ليىح بن
سـليمان /جالل زين العابدين -.س ،9ع( 32شـتاء .)2016
 -ص ،128-131عادات وتقاليد(،املغرب))342( .

ثقافـة حب إجناب املولود الذكر يف البحرين /حسين محمد
حسين-.س،3ع(10صيف-.)2010ص ،58-67عادات
وتقاليد( ،البحرين))347( .

سعيدة عزيزي

 3-02.05العناية باحلامل

املقـدس بين العـادة واملعتقـد /سـعيدة عزيـزي-.س ،1ع3
(أكتوبـر  -ديسـمرب  -.)2008ص ،34-39عادات وتقاليد،
(املغـرب)) 343 ( .

فاطمة عيىس السليطي

ً
االسـتعداد ملراحل احلمـل والوالدة قديمـا يف مملكة البحرين/
فاطمة عيىس السـليطي؛ تصوير حصة املناعي -.س ،2ع4
(شـتاء  -.)2009ص  ،112-125يف امليـدان( ،البحريـن).

 3-02عادات امليالد

إدريس محمد صقر جرادات

(***)

عـادات وتقاليـد املسـرات واألحـزان يف القـدس /إدريـس
محمـد صقـر جرادات-.س،6ع(22صيـف .)2013
-ص ،68-83أدب شـعيب( ،فلسـطني)) 344 ( .

 3-02.06العناية بالوليد
فاطمة عيىس السليطي
ً
االسـتعداد ملراحل احلمل والوالدة قديما يف مملكة البحرين/
فاطمـة عيىس السـليطي؛ تصوير حصـة املناعـي  -.س ،2ع4
(شـتاء -. )2009ص  ،112-125يف امليـدان( ،البحريـن).

عادل جنيم
املحنيـ�ة مـزار مـن أصـل أفريقـي يف مدينـ�ة القيروان ـ تونـس/
عادل جنيم -.س،3ع(8شـتاء-.)2010ص ،90-95عادات
وتقاليـد( ،تونـس)) *** ( .

(***)

 3-02.07الوضع « الوالدة"

عمر عبد الرحمن السارييس

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا/
عمـر عبـد الرحمـن السـارييس  -.س،3ع( 8شـتاء .)2010
-ص ،40-49أدب شـعيب( ،األردن)) 345 ( .

فاطمة عيىس السليطي
ً
االسـتعداد ملراحل احلمـل والوالدة قديمـا يف مملكة البحرين/
فاطمـة عيىس السـليطي؛ تصوير حصـة املناعـي  -.س ،2ع4
(شـتاء  -. )2009ص  ،112-125يف امليـدان( ،البحريـن).

محمد اجلوهري

(***)

املنهـج يف دراسـة املعتقـدات والعـادات والتقاليـد /محمـد
اجلوهري- .س ،2ع( 4شـتاء -.)2009ص  ،51-34عادات
وتقاليـد( ،مصـر))***( .

 3-02.09تسمية املولود
ليلى عبد الغفار فدا
املالبـس التقليدية للمواليـد يف مكة املكرمة « الطفولة املبكرة/
ليلـى عبد الغفار فـدا  -.س ،6ع( 21ربيـع - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السـعودية))348( .

 3-02.03الوحم

فاطمة عيىس السليطى

ً
االستعداد ملراحل احلمل والوالدة قديما يف مملكة البحرين/
فاطمةعيىسالسليطي؛تصويرحصةاملناعي-.س،2ع(4شتاء
-.)2009ص ،112-125يف امليدان( ،البحرين))346( .

 3-02.10العناية بأم املولود
فاطمة عيىس السليطي
ً
االسـتعداد ملراحل احلمـل والوالدة قديمـا يف مملكة البحرين/
فاطمة عيىس السـليطي؛ تصوير حصة املناعـي  -.س ،2ع4
(شـتاء  -. )2009ص  ،112-125يف امليـدان( ،البحريـن).

 3-02.04اجناب الذكور

أشرف أيوب معوض

(***)

طقـوس اخلصوبة يف املجتمـع املصري /أشـرف أيوب معوض.
57

 3-02.11طعام أم املولود

 3-02.23هدايا املولود

ً
االسـتعداد ملراحل احلمـل والوالدة قديمـا يف مملكة البحرين/
فاطمـة عيسى السـليطي؛ تصويـر حصـة املناعـي  -.س،2
ع( 4شـتاء -.)2009ص  ،112-125يف امليدان(،البحريـن).

ً
االسـتعداد ملراحل احلمل والوالدة قديما يف مملكة البحرين/
فاطمـة عيسى السـليطي؛ تصوير حصـة املناعـي -.س ،2ع4
(شـتاء  -.)2009ص  ،112-125يف امليـدان( ،البحريـن).

فاطمة عيىس السليطي

فاطمة عيىس السليطي

(*** )

(***)

ليلى عبد الغفار فدا

 3-02.14تدريب الطفل على الكالم

بزة الباطين

املالبـس التقليديـة للمواليـد يف مكة املكرمة الطفولـة املبكرة/
ليلى عبد الغفار ندا -.س ،6ع( 21ربيع  -. )2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السعودية))***( .

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن)) 349( .

3-04عادات الزواج

 3-02.15تنويم الطفل

بزة الباطين

أحمد اخلصخويص

أغـاين املحفـل واألطراق/أحمـد اخلصخـويص-.س،1ع3
(أكتوبـر  -ديسـمرب  -.)2008ص ،82-103أدب شـعيب،
(تونـس))350( .

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني  -.س ،3ع( 9ربيـع
 -.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

 3-02.16ثقب أذن الفتي�ات

إدريس محمد صقر جرادات

ليلى عبد الغفار فدا

عـادات وتقاليد املسـرات واألحزان يف القـدس /إدريس محمد
صقـر جـرادات -.س ،6ع( 22صيـف  -.)2013ص68-
 ،83أدب شعيب( ،فلسطني))***( .

املالبـس التقليديـة للمواليـد يف مكـة املكرمـة «الطفولـة
املبكـرة» /ليلـى عبد الغفـار فـدا  -.س ،6ع( 21ربيع .)2013
-ص ،146-169ثقافـة ماديـة( ،السـعودية)) *** ( .

بشرى ديب منصور

 02.18-3اخلتان

أهازيـج الـزواج ومعتقداتـه الشـعبي�ة تاريـخ وذاكـرة /بشـرى
ديـب منصـور -.س ،6ع( 20شـتاء  -.)2013ص،87-97
عادات وتقاليد( ،سوريا))351( .

صربين�ة بوقفة

الطقـوس واملمارسـات العقائديـة يف املجتمـع الشـعيب
بواليـة تبسـة وداللتهـا االجتماعية  /صربينـ�ة بوقفة.
س،10ع(39خريـف-.)2017ص،134-143عـادات وتقاليـد ( ،اجلزائـر )) *** ( .
نوال جاليل

صربين�ة بوقفة

الطقـوس واملمارسـات العقائديـة يف املجتمـع الشـعيب بواليـة
تبسـة وداللتهـا االجتماعيـة  /صربينـ�ة بوقفـة - .س،10
ع( 39خريـف  -.) 2017ص ،134-143عـادات وتقاليـد،
(اجلزائـر))***( .

املـرأة والتراث املوسـيقى ببلـدة «القـدح» الشـمال الغـريب
التونسي /نـوال جلايل -.س ،10ع( 37ربيـع -.)2017
ص ،140-147موسـيقى وأداء حركـي( ،تونـس))***( .

عمر عبد الرحمن السارييس

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجا /عمر
عبـد الرحمـن السارييس-.س،3ع(8شـتاء-.)2010ص
 ،40-49أدب شـعيب( ،األردن))***( .

 3-02.21مالبس املولود

فاطمة عيىس السليطي

ً
االسـتعداد ملراحل احلمل والوالدة قديما يف مملكة البحرين/
فاطمـة عيسى السـليطي؛ تصوير حصـة املناعـي -.س ،2ع4
(شـتاء  -.)2009ص  ،112-125يف امليـدان( ،البحريـن).

عمرو عبد العزيز منري

قبائل العرب يف الشـرقية بمصر بني التاريخ واملوروث الشـعيب/
عمرو عبد العزيز منري-.س ،2ع(6صيـف - .)9002ص-811
 ،531عادات وتقاليد( ،مصـر))253( .

(***)
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مها عيساوي

 3 - 04.02.02اختي�ار العروس

أمين�ة الفردان

عـادات وتقاليـد ريفيـة معاصـرة يف الشـرق اجلزائري لهـا داللة
تاريخيـة (دراسـة مسـحية وصفيـة) /مها عيسـاوي  -.س،6
ع( 32خريـف -.)3102ص ،611-401عـادات وتقاليـد،
(اجلزائـر ))353( .

الـزواج البحريني «القـروي» واملورثـات الثقافيـة املتأصلة/
أمينـ�ة الفردان-.س،8ع( 31خريـف  -.)2015ص،66-86
عادات وتقاليـد( ،البحريـن))359( .

نعمة رحماين

سوسن إسماعيل عبد هللا

دراسة سيميو أنرثوبولوجية لعادات وطقوس الزواج بتلمسان/
نعمـة رحماين،نصير بكـوش -.س ،10ع( 36شـتاء .) 2017
-ص ،86-99عادات وتقاليد( ،اجلزائر))***( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج-.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب -.)2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

 3-04.02اخلطوبة

 3 - 04.02.04إعالن اخلطوبة

أحمد علوة

إدريس مقبوب

العرس التقليدييف املغرب «التبلاج»أقدمعمليات «تسمني»
األنثى يف الصحـراء /أحمد علـوة-.س ،8ع( 28شـتاء-.)2015
ص ،108-117عادات وتقاليد( ،املغـرب))354( .

نظـام األعـراس يف املغرب :نموذج قبائل بـن وراين األمازيغية/
إدريـس مقبـوب-.س ،3ع( 9ربيـع -.)2010ص،68-85
عـادات وتقاليد( ،املغـرب)) *** (.

إدريس مقبوب

 04.02.06-3اخلاطبة

نظـام األعـراس يف املغرب :نموذج قبائل بـن وراين األمازيغية/
إدريـس مقبـوب -.س ،3ع( 9ربيـع  -.)2010ص،68-85
عـادات وتقاليد( ،املغـرب)) 355( .

سوسن إسماعيل عبد هللا

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا ؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب -.)2008ص-22
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

أمال عطية
عـادات وتقاليـد الـزواج يف اجلزائـر علـى طريقـة عـرف سـيدي
ً
معمـر بمنطقـة الشـلف «نموذجـا» /أمـال عطيـة-.س،9
ع( 32شـتاء -.)2016ص ،120-127عـادات وتقاليـد،
(اجلزائـر))***( .

 3 - 04.02.08رؤية العروس

أمين�ة الفردان

جعفر البحراين

الـزواج البحريني «القـروي» واملورثـات الثقافيـة املتأصلة/
أمينـ�ة الفردان-.س،8ع( 31خريـف  -.)2015ص،66-86
عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

السمكورمزيت�هيفجزيرةتاروت/جعفر البحراين-.س،10ع37
(ربيع - .)2017ص ،100-103عادات وتقاليد( ،السعودية).
()356

سوسن إسماعيل عبد هللا

العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت-.س،7ع27
(خريـف -.)2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).
()357

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا ؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب -.)2008ص-22
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

حنان قرقويت

 3 - 04.02.10سن الزواج

محمد السموري

سوسن إسماعيل عبد هللا

تقاليـد الـزواج يف اجلزيـرة السـورية /محمـد السـموري.
س ،5ع( 16شـتاء -.)2012ص ،90-10عـادات وتقاليـد،(سـوريا))358( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا ؛ تصويـر فاطمـة
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محمد السموري

احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب -.)2008ص-22
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

تقاليـد الـزواج يف اجلزيـرة السـورية /محمـد السـموري-.
س،5ع( 16شـتاء  -.)2012ص ،90-10عـادات وتقاليـد،
(سـوريا))***( .

 3 - 04.02.12التبلاج

أحمد علوة

هيثم سرحان

العــرس التقليــدي يف املغــرب «التبــلاج» أقــدم عمليــات
«تســمني» األنــى يف الصحــراء /أحمــد علــوة-.س ،8ع28
(شــتاء  -.)2015ص ،108-117عــادات وتقاليــد( ،املغــرب).

العـرس البـدوي األردين :مدخـل إىل قـراءة العالمـات والرمـوز/
هيثـم سـرحان -.س ،7ع( 26صيـف  -. )2014ص104-
 ،155عـادات وتقاليـد( ،األردن))361( .

(***)

 3-04.11شراء الشبكة

 3 - 04.05قائمة املنقوالت الزوجية

سوسن إسماعيل عبد هللا

نهلة عبد هللا إمام

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :مظاهـر التغير يف
عـادات الـزواج وأهـم العوامـل املؤثـرة فيه /سوسـن إسـماعيل
عبـد هللا  -.س ،2ع( 4شـتاء  -.)2009ص ،76-89عادات
وتقاليد( ،البحرين)) 362 (.

المأثـورات الشـعبي�ة واقتصـاد الثقافـة :قائمـة املنقـوالت
ً
الزوجيـة نموذجـا /نهلـة عبـد هللا إمـام-.س ،2ع(7خريـف
-.)2009ص ،24-33عـادات وتقاليـد( ،مصـر))360( .

 3-04.13عقد القرآن

 3-04.06املهر

أحمد محمد عبد الرحيم

جعفر البحراين

احتفاليـة الـزواج عنـد النوبيين /أحمـد محمد عبـد الرحيم-.
س،2ع(5ربيـع  -.)2009ص ،30-39عـادات وتقاليـد،
(مصـر))363( .

السمك ورمزيت�ه يف جزيرة تاروت /جعفر البحراين.
س ،10ع( 37ربيع -.)2017ص ،100-103عاداتوتقاليد(،السعودية))***(.

إدريس مقبوب

نظـام األعـراس يف املغرب :نموذج قبائل بـن وراين األمازيغية/
إدريـس مقبـوب  -.س ،3ع( 9ربيـع  -.)2010ص،68-85
عادات وتقاليد( ،املغـرب))***( .

محمد السموري
تقاليـد الـزواج يف اجلزيـرة السـورية /محمـد السـموري-.
س ،5ع( 16شـتاء  -.)2012ص ،90-10عـادات وتقاليـد،
(سـوريا))***( .

حنان قرقويت

العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت -.س،7ع27
(خريـف  -.)2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).
(***)

 3-04.08جتهزيات الزواج

سوسن إسماعيل عبد هللا

سوسن إسماعيل عبد هللا

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا ؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب -.)2008ص-22
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا ؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب -.)2008ص-22
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

 3-04.10جهاز العروس

سوسن إسماعيل عبد هللا

حنان قرقويت

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :مظاهـر التغير يف
عـادات الـزواج وأهـم العوامـل املؤثـرة فيه /سوسـن إسـماعيل
عبد هللا -.س ،2ع( 4شـتاء  -. )2009ص  ،76-89عادات
وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت -.س ،7ع27
(خريـف  -.)2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).
(***)
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محمد السموري

 3-04.14.06يوم احلزم

أمال عطية

تقاليـد الـزواج يف اجلزيـرة السـورية /محمـد السـموري-.
س،5ع(16شـتاء  -.)2012ص ،90-10عـادات وتقاليـد،
(سـوريا))***( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف اجلزائـر علـى طريقـة عـرف سـيدي
ً
معمر بمنطقة الشـلف«نموذجا» /أمال عطية-.س ،9ع32
(شـتاء -.)2016ص ،120-127عادات وتقاليد( ،اجلزائر).

 3-04.14تزيني العروسني

( *** )

أمال عطية

 3-04.14.08إلباس العريس  /السلطان

عـادات وتقاليـد الـزواج يف اجلزائـر علـى طريقـة عـرف سـيدي
ً
معمر بمنطقة الشـلف« نموذجا» /أمال عطية -.س ،9ع32
(شـتاء -.)2016ص ،120-127عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر).

إدريس مقبوب

نظـام األعـراس يف املغرب :نموذج قبائل بـن وراين األمازيغية/
إدريس مقبوب  -.س ،3ع( 9ربيع  -. )2010ص،68-85
عـادات وتقاليد( ،املغرب)) *** ( .

(***)

سوسن إسماعيل عبد هللا

 3-04.15وقاية العروس

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :مظاهـر التغير يف
عـادات الـزواج وأهـم العوامـل املؤثـرة فيه /سوسـن إسـماعيل
عبد هللا -.س ،2ع( 4شـتاء  -. )2009ص  ،76-89عادات
وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 3-04.15.02تدويس العروسني

أمين�ة الفردان

الـزواج البحريـن «القـروي» واملورثـات الثقافيـة املتأصلـة/
أمينـ�ة الفـردان  -.س ،8ع( 31خريـف  -.)2015ص66-
 ،86عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

نعمة رحماين
دراسـة سـيميو أنرثوبولوجية لعادات وطقوس الزواج بتلمسـان
 /نعمـة رحماين  ،نصري بكـوش  - .س ،10ع( 36شـتاء .)2017
 -ص ، 86-99عـادات وتقاليـد ( ،اجلزائـر)) *** ( .

 3-04.15.03حرس العروس

سوسن إسماعيل عبد هللا

 3-04.14.02جلوة العروس

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجا(/)2سوسـن إسـماعيل عبـد هللا-.س،1ع( 3أكتوبر -
ديسـمرب  -. )2008ص ،40-65عـادات وتقاليد( ،البحرين).

أمين�ة الفردان

( *** )

الـزواج البحريـن «القـروي» واملورثـات الثقافيـة املتأصلـة/
أمينـ�ة الفـردان  -.س ،8ع( 31خريـف  -.)2015ص66-
 ،86عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

أحمد علوة

سوسن إسماعيل عبد هللا

 3-04.16ليلة احلنة

العـرس التقليـدي يف املغـرب «التبـلاج» أقـدم عمليـات
«تسـمني» األنثى يف الصحـراء /أحمـد علـوة  -.س،8ع28
(شـتاء  -.)2015ص ،108-117عـادات وتقاليد( ،املغرب).
(***)

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجا(/)2سوسـن إسـماعيل عبـد هللا-.س،1ع( 3أكتوبر -
ديسـمرب  -. )2008ص ،40-65عـادات وتقاليد( ،البحرين).

( *** )

أحمد محمد عبد الرحيم

3-04.14.04تزيني العروس

احتفاليـة الـزواج عنـد النوبيين /أحمـد محمـد عبـد الرحيـم .
 س،2ع( 5ربيـع  -. )2009ص ،30-39عـادات وتقاليـد،(مصـر))***( .

أمين�ة الفردان
الـزواج البحريـن «القـروي» واملورثـات الثقافيـة املتأصلـة/
أمينـ�ة الفـردان  -.س ،8ع( 31خريـف  -.)2015ص66-
 ،86عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

إدريس مقبوب

نظـام األعـراس يف املغرب :نموذج قبائل بـن وراين األمازيغية/
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إدريس مقبوب  -.س ،3ع( 9ربيع  -. )2010ص،68-85
عادات وتقاليد( ،املغرب)) *** (.

س،2ع(5ربيـع  -.)2009ص ،30-39عـادات وتقاليـد،(مصـر)) *** ( .

بداك شبحة

أمال عطية

احلكايـة اخلرافيـة بمنطقـة القبائـل /بـداك شـبحة -.س،6
ع( 21ربيـع  -. )2013ص ،28-37أدب شـعيب( ،اجلزائـر).
(***)

عـادات وتقاليـد الـزواج يف اجلزائـر علـى طريقـة عـرف سـيدي
ً
معمر بمنطقة الشـلف«نموذجا» /أمال عطية-.س ،9ع32
(شـتاء -.)2016ص ،120-127عادات وتقاليد( ،اجلزائر).

( *** )

إدريس مقبوب

أمين�ة الفردان

نظـام األعـراس يف املغرب :نموذج قبائل بـن وراين األمازيغية/
إدريـس مقبـوب -.س ،3ع( 9ربيـع  -.)2010ص،68-85
عـادات وتقاليد( ،املغـرب)) *** ( .

الـزواج البحريـن «القـروي» واملورثـات الثقافيـة املتأصلـة/
أمينـ�ة الفـردان  -.س ،8ع( 31خريـف  -.)2015ص66-
 ،86عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

حنان قرقويت

بسمة قائد البن�اء

العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت-.س ،7ع27
(خريـف  -.)2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).

ليلـة احلنـاء مـوروث العـادات وويح األسـاطري /بسـمة قائـد
البنـ�اء؛ تصويـر شـيماء طالـب -.س،7ع(26صيـف .)2014
-ص ،10صـورة الغلاف األمـايم( ،البحريـن))***( .

(***)

خالد عبد هللا خليفة

سوسن إسماعيل عبد هللا

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد هللا
خليفة-.س،6ع( 21ربيع  -.)2013ص،112-131موسيقى
وأداء حركـي( ،البحريـن)) 365( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجا(/)2سوسـن إسـماعيل عبـد هللا-.س،1ع3
(أكتوبـر -ديسـمرب -.)2008ص ،40-65عـادات وتقاليـد،
(البحرين)) *** ( .

الزازية برقويق

النجمـة ظاهـرة ثقافيـة فنيـ�ة طقوسـية واحتفاليـة /الزازيـة
برقـويق  -.س ،4ع( 13ربيـع  -. )2011ص ،98-111عـادات
وتقاليـد( ،تونـس))366( .

سوسن إسماعيل عبد هللا
عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :مظاهـر التغير يف
عـادات الـزواج وأهـم العوامـل املؤثـرة فيه /سوسـن إسـماعيل
عبد هللا  -.س ،2ع( 4شـتاء  -.)2009ص  ،76-89عادات
وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

السالك ولد محمد املصطفي

ً
فولكلـور تيشـيت :االحتفـاالت نموذجـا /السـالك ولـد محمد
املصطفي-.س ،5ع (18صيـف -.)2012ص ،59-77
عادات وتقاليد( ،موريت�اني�ا)		 ) *** ( .

محمد السموري

سوسن إسماعيل عبد هللا

تقاليـد الـزواج يف اجلزيـرة السـورية /محمـد السـموري.
س ،5ع( 16شـتاء  -.)2012ص ،90-10عـادات وتقاليـد،(سوريا))***( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

هيئ�ة التحرير
احلناء شجرية الفرح /هيئ�ة التحرير -.س ،5ع( 81صيف
-.)2102ص ،9صورة الغالف اخللفي( ،البحرين))463( .

سوسن إسماعيل عبد هللا

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)2سوسـن إسـماعيل عبـد هللا  -.س ،1ع3
(أكتوبـر  -ديسـمرب  -. )2008ص ،40-65عادات وتقاليد،
(البحرين)) *** ( .

 3-04.18حفل الزفاف

أحمد محمد عبد الرحيم
احتفاليـة الـزواج عنـد النوبيين /أحمـد محمـد عبـد الرحيـم .
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عبد هللا جنوف

 04.18.10-3اخلطرة

محمد السموري

االحتفـاالت الشـعبي�ة يف اجلنـوب الشـريق التونسي /عبد هللا
جنوف-.س،7ع(24شـتاء -.)2014ص ،76-93عـادات
وتقاليـد( ،تونـس)) 367 (.

تقاليـد الـزواج يف اجلزيـرة السـورية /محمـد السـموري.
س،5ع(16شـتاء -.)2012ص ،90-10عـادات وتقاليـد،(سـوريا))***( .

محمد السموري

 3 - 04.18.12احتفاالت الزواج اجلماعي

تقاليـد الـزواج يف اجلزيـرة السـورية /محمـد السـموري-.
س ،5ع( 16شـتاء  -.)2012ص ،90-10عـادات وتقاليـد،
(سـوريا))***( .

سوسن إسماعيل عبد هللا

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :مظاهـر التغير يف
عـادات الـزواج وأهـم العوامـل املؤثـرة فيه /سوسـن إسـماعيل
عبـد هللا-.س ،2ع( 4شـتاء  -.)2009ص  ،76-89عـادات
وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

نعمة رحماين
دراسـة سيميو أنرثوبولوجية لعادات وطقوس الزواج بتلمسان
 /نعمة رحماين  ،نصري بكوش  -.س ،10ع( 36شـتاء .)2017
 -ص ،86-99عادات وتقاليد ( ،اجلزائر))***( .

 3 - 04.18.14تصوير العروسني

سوسن إسماعيل عبد هللا

الهاشيم احلسني

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :مظاهـر التغير يف
عـادات الـزواج وأهـم العوامـل املؤثـرة فيه /سوسـن إسـماعيل
عبـد هللا-.س ،2ع( 4شـتاء  -.)2009ص  ،76-89عـادات
وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

نظـام العراسـة ببلاد احلوايـا (بين خداش) تراث جنـع أم تاريخ
مرحلـة؟ /الهاشمي احلسين  -.س ،6ع( 21ربيـع .)2013
-ص ،74-97عـادات وتقاليـد( ،تونـس))368( .

 3 - 04.18.16وليمة الزفاف

هيثم سرحان

أمين�ة الفردان

العـرس البـدوي األردين :مدخـل إىل قـراءة العالمـات والرمـوز/
هيثـم سـرحان -.س ،7ع( 26صيـف  -.)2014ص104-
 ،155عـادات وتقاليـد( ،األردن))***( .

الـزواج البحريـن «القـروي» واملورثـات الثقافيـة املتأصلـة/
أمين�ة الفـردان-.س ،8ع( 31خريف  -.)2015ص،66-86
عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** (.

 3 - 04.18.06احتفالية العراسة

 3 - 04.20ليلة املواساة

الهاشيم احلسني

سوسن إسماعيل عبد هللا

نظـام العراسـة ببلاد احلوايـا (بين خداش) تراث جنـع أم تاريخ
مرحلـة؟ /الهاشمي احلسين-.س ،6ع( 21ربيـع .)2013
-ص ،74-97عـادات وتقاليـد( ،تونـس)) *** ( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :مظاهـر التغير يف
عـادات الـزواج وأهـم العوامـل املؤثـرة فيه /سوسـن إسـماعيل
عبد هللا  -.س ،2ع( 4شـتاء  -.)2009ص  ،76-89عادات
وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 3 - 04.18.08احتفالية النجمة

الزازية برقويق

أمين�ة الفردان

النجمـة ظاهـرة ثقافيـة فنيـ�ة طقوسـية واحتفاليـة /الزازيـة
برقـويق-.س ،4ع( 13ربيـع -.)2011ص ،98-111عـادات
وتقاليـد( ،تونـس))***( .

 3-04.21زواج األقارب

الـزواج البحريـن « القـروي» واملورثـات الثقافيـة املتأصلـة/
أمين�ة الفـردان-.س ،8ع( 31خريف  -.)2015ص،66-86
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

نوال جاليل
امل ــرأة وال ــراث املوس ــيقى ببل ــدة «الق ــدح» الش ــمال الغ ــريب
التونـــي  /نـــوال جـــايل  - .س ،10ع( 37ربيـــع .)2017
-ص ،140-147موس ــيقى وأداء حرك ــي ( ،تون ــس) (***)

إدريس مقبوب

 3-04.24الصبحية

نظـام األعـراس يف املغـرب :نمـوذج قبائـل بـن ورايـن
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 ،86عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

األمازيغيـة /إدريـس مقبـوب -.س ،3ع( 9ربيـع .)2010
-ص ،68-85عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))***( .

سوسن إسماعيل عبد هللا

سوسن إسماعيل عبد هللا

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجا(/)2سوسـن إسـماعيل عبد هللا-.س،1ع( 3أكتوبر-
ديسـمرب  -.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين).

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجا(/)2سوسـن إسـماعيل عبد هللا-.س،1ع( 3أكتوبر-
ديسـمرب  -.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين).

(***)

محمد السموري

نعمة رحماين

(***)

تقاليـد الـزواج يف اجلزيـرة السـورية /محمـد السـموري-.
س،5ع( 16شـتاء  -.)2012ص ،90-10عـادات وتقاليـد،
(سـوريا)) *** ( .

حنان قرقويت

دراسـة سـيميو أنرثوبولوجيـة لعـادات وطقـوس الـزواج
بتلمسـان  /نعمـة رحمـاين ،نصير بكـوش -.س ،10ع36
( شـتاء  -. ) 2017ص ، 86-99عادات وتقاليد ( ،اجلزائر).
( *** )

3 - 04.25كعك الصباحية

 3-04.30التغري يف عادات الزواج

العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت -.س ،7ع27
(خريـف  -.)2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).

سوسن إسماعيل عبد هللا

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :مظاهـر التغير يف
عـادات الـزواج وأهـم العوامـل -.س ،2ع( 4شـتاء .)2009
-ص ،76-89عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

(***)

 3-04.28سبوع العروس

سوسن إسماعيل عبد هللا

 3-08عادات املوت

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجا(/)2سوسـن إسـماعيل عبد هللا-.س،1ع( 3أكتوبر-
ديسـمرب  -.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين).

إدريس محمد صقر جرادات

عـادات وتقاليد املسـرات واألحزان يف القـدس /إدريس محمد
صقر جـرادات-.س ،6ع( 22صيف  -.)3102ص،38-86
أدب شعيب( ،فلسطني))***(.

(***)

عبد الباسط عودة إبراهيم

أمرية الدر

خنلة التمر يف املعتقدات الشعبي�ة /عبد الباسط عودة إبراهيم.
س ،9ع (35خريف -.)2016ص ،106-123عـاداتوتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة) ( *** )

تصـور الـروح يف املعتقـد الشـعيب يف مجتمـع البحريـن
ً
(قريـة بـوري) نموذجـا /أميرة الـدر  -.س،4ع( 14صيـف
-.)2011ص،96-115عـادات وتقاليـد( ،البحريـن).

 3-04.29زيارة العروس ألهلها

إدريس مقبوب

طقوس احلزام

(***)

يوم احلوال

بشار خليف

شـعائر املـوت ومعتقداتـه يف تـراث املشـرق العـريب :مقاربـة
أنثربولوجيـة /بشـار خليـف -.س ،3ع( 8شـتاء .)2010
-ص ،76-89عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

نظـام األعـراس يف املغرب :نموذج قبائل بـن وراين األمازيغية/
إدريـس مقبـوب -.س ،3ع( 9ربيـع  -.)2010ص،68-85
عـادات وتقاليد( ،املغـرب)) *** ( .

حنان قرقويت

أمين�ة الفردان

العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت -.س ،7ع27
(خريـف  -. )2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).

الـزواج البحريـن « القـروي» واملورثـات الثقافيـة املتأصلـة/
أمينـ�ة الفـردان  -.س ،8ع( 31خريـف  -.)2015ص66-

(***)
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صربين�ة بوقفة

عمـر عبـد الرحمـن السـارييس -.س،3ع( 8شـتاء .)2010
-ص ،40-49أدب شـعيب( ،األردن)) *** ( .

الطقـوس واملمارسـات العقائديـة يف املجتمـع الشـعيب بواليـة
تبسـة وداللتهـا االجتماعية/صربينـ�ة بوقفـة-.س ،10ع39
(خريـف -.)2017ص ،134-143عـادات وتقاليد ( ،اجلزائر).
(***)

 3-12.02وجبات الطعام األساسية

عبد هللا هرهار
ذاكـرة الطعـام يف أسـس النظـام الغـذايئ وعاداتـه /عبـد هللا
هرهار-.س،3ع(11خريـف -.)2010ص ،114-127عادات
وتقاليـد( ،املغـرب))372 ( .

عمر عبد الرحمن السارييس

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا/
عمـر عبـد الرحمـن السـارييس  -.س،3ع( 8شـتاء .)2010
 -ص ،40-49أدب شـعيب( ،األردن))***( .

 3-12.04وجبات الطعام الثانوية

عبد هللا هرهار

مها عيساوي

ذاكـرة الطعـام يف أسـس النظـام الغـذايئ وعاداتـه /عبـد هللا
هرهار-.س،3ع(11خريـف -.)2010ص ،114-127عادات
وتقاليـد( ،املغـرب))*** ( .

عـادات وتقاليـد ريفيـة معاصـرة يف الشـرق اجلزائري لهـا داللة
تاريخية (دراسـة مسحية وصفية) /مها عيسـاوي -.س،6
ع( 23خريـف  -.)2013ص ،104-116عـادات وتقاليـد،
(اجلزائر))***( .

 3-12.08وجبات الطعام اجلماعية

عبد هللا هرهار

 3-12عادات الطعام

ذاكـرة الطعـام يف أسـس النظـام الغـذايئ وعاداتـه /عبـد هللا
هرهار-.س،3ع(11خريـف -.)2010ص ،114-127عادات
وتقاليـد( ،املغـرب))*** ( .

حنان قرقويت
العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت -.س،7ع27
(خريـف  -.)2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).
(***)

عبد الكريم براهيم
الثابـت واملتحـول يف طقـوس الغـداء أثنـ�اء الضيافـة يف املجتمـع
التونسي :مقاربـة أنرثوبولوجية/عبـد الكريـم براهمي -س،10
ع(36شتاء-.)2017ص ،60-85عادات وتقاليد( ،تونس).
(***)

سعد الطوييس
التراث الثقـايف لقريـة شـماخ يف جنـوب األردن /سـعد
الطويسي ،منصـور الشـقريات -.س ،5ع( 17ربيـع .)2012
-ص ،149-163ثقافة مادية( ،األردن)) 369 ( .

 3-12.12احلبوب

عبد الكريم براهيم

تنقية األرز

مائـدة الفقـراء يف بـر الهمامـة خلال النصـف األول مـن القرن
العشـرين ،جدليـة اخلصـب واجلـدب :مقارنـة أنثربولوجية/
عبـد الكريـم براهيم -.س ،8ع( 29ربيـع  -. )2015ص76-
 ،93عـادات وتقاليـد( ،تونـس))370 ( .

هيئ�ة التحرير
كان يامـا كان /هيئـ�ة التحريـر؛ تصويـر خالـد عبـد اللطيـف.
س ،7ع( 24شـتاء -.)2014ص ،9صـورة الغالف األمايم،(البحريـن)) 373 ( .

عبد الكريم براهيم

 3-12.12.08طهو احلبوب

الثابـت واملتحـول يف طقـوس الغداء أثنـ�اء الضيافـة يف املجتمع
التونسي :مقاربـة أنرثوبولوجية /عبد الكريم براهمي- .س،10
ع(36شتاء-.)2017ص ،60-85عادات وتقاليد( ،تونس).

 3-12.12.08.02الربغل

مريم بشيش

()371

صناعـات الطعـام التقليديـة يف قريتي /مريـم بشـيش-.س،5
ع(61شتاء-.)2102ص،501-201عادات وتقاليد( ،سوريا).
()473

عمر عبد الرحمن السارييس

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا/
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 3-12.12.08.03الكشك

الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

صناعـات الطعـام التقليديـة يف قريتي /مريـم بشـيش-.س،5
ع(61شتاء-.)2102ص،501-201عادات وتقاليد( ،سوريا).
()473

 3-12.16.12أكلة الطاجن

مريم بشيش

عوض سعود عوض

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

 3-12.12.08.04أكلة املجدرة

عوض سعود عوض

 3-12.16.14أكلة العجة

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))375 ( .

عوض سعود عوض

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

 3-12.16األكالت الشعبي�ة
 3-12.16.02أكالت السمك

 3-12.16.16أكلة العكوب

جعفر البحراين

عوض سعود عوض

السـمك ورمزيتـ�ه يف جزيـرة تـاروت /جعفـر البحـراين.
س ،10ع (37ربيـع -.)2017ص ،100-103عـادات وتقاليـد ( ،السـعودية))***( .

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

 3-12.16.04أكلة البريق

 3-12.16.18أكلة الكبة اللبني�ة

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

عوض سعود عوض

عوض سعود عوض

 3-12.16.06أكلة اخلبزية

 3-12.16.20أكلة املنسف

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

 3-12.16.08أكلة الشيشرك

عوض سعود عوض

 3-12.16.22كبة سمك

عوض سعود عوض

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

 3-12.16.10أكلة الصيادية

 3-12.20أكالت املناسبات

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت

الثابـت واملتحـول يف طقـوس الغـداء أثنـ�اء الضيافـة يف املجتمـع

عوض سعود عوض

عوض سعود عوض

عبد الكريم براهيم

عوض سعود عوض
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التونسي  :مقاربـة أنرثوبولوجيـة  /عبـد الكريـم براهمي - .
س ،10ع ( 36شـتاء  -. ) 2017ص ، 60-85عادات وتقاليد،
(تونـس )) *** ( .

احللـوايج -.س ،1ع(2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 3-12.28احللويات

 3 - 12.20.02أكالت الزواج

مريم بشيش

جعفر البحراين

صناعـات الطعـام التقليديـة يف قريتي /مريـم بشـيش-.
س،5ع( 16شـتاء  -. )2012ص ،102-105عـادات وتقاليـد،
(سوريا)) *** ( .

السـمك ورمزيتـ�ه يف جزيـرة تـاروت /جعفـر البحـراين.
س ،10ع (37ربيـع -.)2017ص ،100-103عـادات وتقاليـد ( ،السـعودية))***( .
سوسن إسماعيل عبد هللا

 3-12.28.02البالليط

سوسن إسماعيل عبد هللا

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع(2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع(2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 3 - 12.20.08أكالت شهر رمضان

 3-12.28.04اخلبيصة

محمد رجب السامرايئ

سوسن إسماعيل عبد هللا

رمضـان والعيـد يف البحريـن عـادات وتقاليـد متوارثـة /محمد
رجـب السـامرايئ  -.س،6ع( 21ربيـع  -.)2013ص98-
 ،103عـادات وتقاليـد( ،العـراق)) 376 ( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع(2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 3-12.24.02الربجنوش

 3-12.28.06اخلنفروش

3-12.24األكالت الماحلة

سوسن إسماعيل عبد هللا

سوسن إسماعيل عبد هللا

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب  -.)2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع(2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 3-12.24.04الصالونة

 3-12.28.08الدبس

عوض سعود عوض

سوسن إسماعيل عبد هللا

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع(2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 3-12.28.10الزالبي�ة

 3-12.24.06مجبوس اللحم

عوض سعود عوض

سوسن إسماعيل عبد هللا

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
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 3-12.28.12العصيدة

 3-12.28.22املمروس

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا -.س ،1ع(2
يوليـو  -سـبتمرب -. )2008ص ،22-44عـادات وتقاليـد،
(البحريـن)) *** ( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع(2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

سوسن إسماعيل عبد هللا

سوسن إسماعيل عبد هللا

 3-12.28.24الهريسة

عوض سعود عوض

عوض سعود عوض

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

 3-12.28.12.02العصيدة القزجية

 3-12.28.28قراقيش

عوض سعود عوض

عوض سعود عوض

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

 3-12.28.14العوامة

 3-12.28.30قرص الطايب ( الطابع)

عوض سعود عوض

سوسن إسماعيل عبد هللا

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع(2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 3-12.28.16الكماج

عوض سعود عوض

 3-12.28.32كعك العيد

عوض سعود عوض

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

 3-12.28.18اللزاقر

عوض سعود عوض

 3-12.28.34كنافة باجلنب

عوض سعود عوض

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

 3-12.28.20املقروطة

 3-12.28.36كنافة نابلية

عوض سعود عوض

عوض سعود عوض

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
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العـريب))377( .

 ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( . 3-12.28.38مسكية

 3-12.34.04.02أدوات عمل القهوة

عوض سعود عوض

عبد الكريم عيد احلشاش

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

القهـوة العربيـ�ة /عبـد الكريـم عيـد احلشـاش-.س ،4ع15
(خريـف  -.)2011ص ،96-113عادات وتقاليد( ،سـوريا).

 3-12.28.40مطقطقة

()378

عوض سعود عوض

الدالل

علي يعقوب

األكالت الشـعبي�ة يف بلاد الشـام :تأثير البيئـ�ة يف المأكـوالت
الشعبي�ة/عوض سـعود عوض-.س ،4ع( 14صيف .)2011
 -ص ،72-83عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

الدلـة ..السـلعة والرمـز الترايث  /علـي يعقـوب؛ تصويـر دانـة
ربيعـة-.س،11ع (40شـتاء-.)2018ص ،10صـوة الغلاف
األمـايم( ،الـدول العربيـ�ة))379( .

ا 12.30-3املكسرات

 3-12.34.04.04القهوة العربي�ة

سوسن إسماعيل عبد هللا

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع(2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

القهـوة يف الثقافـة العربيـ�ة والشـعبي�ة /صلاح عبـد السـتار
محمد الشهاوي-.س،3ع(11خريف-.)2010ص،76-89
عادات وتقاليد( ،الدول العربي�ة))***( .

 3-12.34.04.06فنجان األحزان

 3-12.34املشروبات

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

سوسن إسماعيل عبد هللا

القهـوة يف الثقافـة العربيـ�ة والشـعبي�ة /صلاح عبـد السـتار
محمد الشهاوي-.س،3ع(11خريف-.)2010ص،76-89
عادات وتقاليد( ،الدول العربي�ة))***( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع(2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 3-12.34.04.08فنجان الثأر

 12.34.04-3القهوة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

القهـوة يف الثقافـة العربيـ�ة والشـعبي�ة /صلاح عبـد السـتار
محمد الشهاوي-.س،3ع(11خريف-.)2010ص،76-89
عادات وتقاليد( ،الدول العربي�ة))***( .

القهـوة يف الثقافـة العربيـ�ة والشـعبي�ة /صلاح عبـد السـتار
محمد الشهاوي-.س،3ع(11خريف-.)2010ص،76-89
عادات وتقاليد( ،الدول العربي�ة))***( .

 3-12.34.04.10فنجان اخلطبة

عبد الكريم براهيم

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

الثابـت واملتحـول يف طقـوس الغـداء أثنـ�اء الضيافـة يف املجتمـع
التونسي :مقاربة أنرثوبولوجية/عبـد الكريم براهمي- .س،10
ع(36شـتاء-.)2017ص،60-85عادات وتقاليد( ،تونس).

القهـوة يف الثقافـة العربيـ�ة والشـعبي�ة /صلاح عبـد السـتار
محمد الشهاوي-.س،3ع(11خريف-.)2010ص،76-89
عادات وتقاليد( ،الدول العربي�ة))***( .

(***)

 3-12.34.04.12فنجان السيف

هيئ�ة التحرير

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

فناجين القهـوة عنـد البـدو /هيئـ�ة التحريـر -.س ،4ع15
(خريـف  -.)2011ص ،9صـورة الغلاف احللفـي( ،اخلليـج

القهـوة يف الثقافـة العربيـ�ة والشـعبي�ة /صلاح عبـد السـتار
69

موسـيقى وأداء حركـي ( ،اجلزائـر ))***( .

محمد الشهاوي-.س،3ع(11خريف-.)2010ص،76-89
عادات وتقاليد( ،الدول العربي�ة))***( .

 3-14.04احتفالية رأس السنة الهجرية

 3-12.34.04.14فنجان الضيف

عبد الكريم بركة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

طقـوس االحتفال باملناسـبات واألعياد بشـمال إفريقيا /عبد
الكريـم بركـة-.س ،5ع( 19خريـف  -.)2012ص،91-103
عـادات وتقاليد( ،شـمال إفريقيـا))381( .

القهـوة يف الثقافـة العربيـ�ة والشـعبي�ة /صلاح عبـد السـتار
محمد الشهاوي-.س،3ع(11خريف-.)2010ص،76-89
عادات وتقاليد( ،الدول العربي�ة))***( .

 3-14.06احتفالية عاشوراء

 3-12.34.04.16فنجان الكيف

عبد الكريم بركة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

طقـوس االحتفال باملناسـبات واألعياد بشـمال إفريقيا /عبد
الكريـم بركـة-.س ،5ع( 19خريـف  -.)2012ص،91-103
عـادات وتقاليد( ،شـمال إفريقيـا)) *** ( .

القهـوة يف الثقافـة العربيـ�ة والشـعبي�ة /صلاح عبـد السـتار
محمد الشهاوي-.س،3ع(11خريف-.)2010ص،76-89
عادات وتقاليد( ،الدول العربي�ة))***( .

 3-14.10احتفالية املولد النبوي

 3-12.34.04.18قهوة التمر

السالك ولد محمد املصطفي

ً
فولكلـور تيشـيت :االحتفـاالت نموذجـا /السـالك ولـد محمد
املصطفي-.س ،5ع (18صيـف -.)2012ص ،59-77
عـادات وتقاليـد( ،موريت�انيـ�ا))*** (.

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

القهـوة يف الثقافـة العربيـ�ة والشـعبي�ة /صلاح عبـد السـتار
محمد الشهاوي-.س،3ع(11خريف-.)2010ص،76-89
عادات وتقاليد( ،الدول العربي�ة))***( .

عبد هللا جنوف

 3 - 12.34.08الشاي

االحتفـاالت الشـعبي�ة يف اجلنـوب الشـريق التونسي /عبد هللا
جنـوف -.س ،7ع( 24شـتاء  -.)2014ص ،76-93عـادات
وتقاليد( ،تونـس))***( .

عبد الكريم براهيم

الثابـت واملتحـول يف طقـوس الغـداء أثنـ�اء الضيافـة يف املجتمـع
التونسي :مقاربة أنرثوبولوجية/عبـد الكريم براهمي- .س،10
ع(36شـتاء-.)2017ص،60-85عادات وتقاليد( ،تونس).

عالل ركوك

املولـد النبـوي باملغـرب طقـوس واحتفـال /علال ركـوك.
س،6ع(20شـتاء-.)2013ص،98-107عادات وتقاليـد،(املغـرب))***( .

(***)

 3-12.40التغري يف عادات الطعام

مريم بشيش

 3-14.10.02موكب االحتفال باملولد النبوي

الزبري مهداد

الطعـام التقليـدي والعوملة /مريم بشـيش  -.س ،3ع( 9ربيع
 -.)2010ص ،86-91عادات وتقاليد( ،سـوريا))380( .

االحتفـاء بالفنـون الشـعبي�ة يف عيـد املولـد النبـوي يف املغـرب/
الزبريمهداد-.س،4ع(13ربيـع-.)2011ص،132-143
عـادات وتقاليد(،املغـرب)) *** ( .

3-14االحتفاالتالشعبي�ة

السالك ولد محمد املصطفي

ً
فولكلـور تيشـيت :االحتفـاالت نموذجـا /السـالك ولـد محمد
املصطفي-.س ،5ع (18صيـف -.)2012ص ،59-77
عـادات وتقاليـد( ،موريت�انيـ�ا))***( .

محمد رجب السامرايئ

رقصـة هـويب :طقـس عبـور واسترجاع الزمـن األسـطوري /
فطيمة ديليم -.س ،11ع(40شتاء -.)2018ص،154-159

رمضـان والعيـد يف البحريـن عـادات وتقاليـد متوارثـة /محمد
رجب السـامرايئ-.س،6ع(21ربيع  -.)2013ص،98-103
عـادات وتقاليد( ،العـراق))***(.

 3-14.14احتفالية شهر شعبان
دقاقو احلب

فطيمة ديليم
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 3-14.16احتفالية شهر رمضان

جنـوف  -.س ،7ع( 24شـتاء  -.)2014ص ،76-93عادات
وتقاليد( ،تونـس)) *** ( .

حنان قرقويت

عبد الكريم بركة

العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت-.س ،7ع27
(خريـف  -.)2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).

طقـوس االحتفال باملناسـبات واألعياد بشـمال إفريقيا /عبد
الكريـم بركـة-.س ،5ع( 19خريـف  -.)2012ص،91-103
عـادات وتقاليد( ،شـمال إفريقيـا)) *** ( .

(***)

عبد هللا جنوف

محمد رجب السامرايئ

االحتفـاالت الشـعبي�ة يف اجلنـوب الشـريق التونسي /عبد هللا
جنـوف -.س ،7ع( 24شـتاء  -.)2014ص ،76-93عـادات
وتقاليد( ،تونـس))***( .

رمضـان والعيـد يف البحريـن عـادات وتقاليـد متوارثـة /محمد
رجب السـامرايئ-.س،6ع(21ربيع  -.)2013ص،98-103
عـادات وتقاليد( ،العـراق))***(.

 3-14.16.02الكرنكعوه والقرقاعون

 3-14.24احتفالية احلج

محمد رجب السامرايئ

أشرف أبو احلمد اخلطيب

رمضـان والعيـد يف البحريـن عـادات وتقاليـد متوارثـة /محمد
رجب السـامرايئ-.س،6ع(21ربيع  -.)2013ص،98-103
عـادات وتقاليد( ،العـراق))***(.

أغـاين وعـادات احلـج /أشـرف أبـو احلمـد اخلطيـب  -.س،8
ع(30صيف-.)2015ص،98-107عادات وتقاليد( ،مصر).
( ) 382

 3-14.16.03صيام األطفال

حنان قرقويت

محمد رجب السامرايئ

العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت-.س ،7ع27
(خريـف  -.)2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).

رمضـان والعيـد يف البحريـن عـادات وتقاليـد متوارثـة /محمد
رجب السـامرايئ-.س،6ع(21ربيع  -.)2013ص،98-103
عـادات وتقاليد( ،العـراق))***(.

(***)

 3-14.28االحتفال بعيد األضىح

 3-14.16.04مجالس رمضان والغبقة

حنان قرقويت

محمد رجب السامرايئ

العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت -.س ،7ع27
(خريـف  -. )2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).
( *** )

رمضـان والعيـد يف البحريـن عـادات وتقاليـد متوارثـة /محمد
رجـب السـامرايئ  -.س،6ع( 21ربيـع  -.)2013ص98-
 ،103عـادات وتقاليـد( ،العـراق)) *** ( .

السالك ولد محمد املصطفي

 3-14.20االحتفال بعيد الفطر

ً
فولكلـور تيشـيت :االحتفـاالت نموذجـا /السـالك ولـد محمد
املصطفي-.س ،5ع (18صيـف -.)2012ص ،59-77
عـادات وتقاليـد( ،موريت�انيـ�ا))*** (.

إدريس محمد صقر جرادات

عـادات وتقاليد املسـرات واألحزان يف القـدس /إدريس محمد
صقـر جرادات-.س ،6ع( 22صيـف -.)2013ص،68-83
أدب شـعيب( ،فلسطني)) *** ( .

عبد هللا جنوف

االحتفـاالت الشـعبي�ة يف اجلنـوب الشـريق التونسي /عبد هللا
جنـوف -.س ،7ع( 24شـتاء  -.)2014ص ،76-93عـادات
وتقاليد( ،تونـس))***( .

حنان قرقويت

العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت-.س ،7ع27
(خريـف  -.)2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).

عبد الكريم بركة

(***)

طقـوس االحتفال باملناسـبات واألعياد بشـمال إفريقيا /عبد
الكريم بركـة -.س ،5ع( 19خريـف  -.)2012ص،91-103
عادات وتقاليد( ،شـمال إفريقيـا))***( .

عبد هللا جنوف
االحتفـاالت الشـعبي�ة يف اجلنـوب الشـريق التونسي /عبد هللا
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حنان قرقويت

 3-14.40احتفال اخلتان

-س،5ع(17ربيع-.)2012ص،46-67أدبشعيب(،مصر).

( *** )

 3 - 14.50.52احتفال النريوز

العـادات والتقاليـد يف بيروت /حنـان قرقـويت  -.س ،7ع27
(خريـف  -. )2014ص ،68-83عـادات وتقاليـد( ،لبنـ�ان).

عائشة الدرمكي

( *** )

سـيميائي�ة اخلطـاب األسـطوري للتصـور الشـعيب للكـون:
اخلطـاب األسـطوري لفـن النيروز يف التراث الثقـايف العمـاين
ً
أنموذجـا /عائشـة الدرمكـي-.س ،5ع(19خريـف . )2012
-ص ،12-37أدب شـعيب( ،عمـان))***( .

السالك ولد محمد املصطفي

ً
فولكلـور تيشـيت :االحتفـاالت نموذجـا /السـالك ولـد محمد
املصطفي-.س ،5ع (18صيـف -.)2012ص ،59-77
عـادات وتقاليـد( ،موريت�انيـ�ا))***( .

 3-14.55احتفالية الوعدة

عبد القادر فيطس

عبد هللا جنوف

ظاهـرة الوعـدة الشـعبي�ة يف اجلزائر بين االعتقاد واملمارسـة/
عبـد القـادر فيطـس-.س ،5ع( 17ربيـع  -.)2012ص112-
 ،117عـادات وتقاليـد( ،اجلزائـر))***( .

االحتفـاالت الشـعبي�ة يف اجلنـوب الشـريق التونسي /عبد هللا
جنوف  -.س ،7ع( 24شـتاء  -. )2014ص ،76-93عادات
وتقاليد( ،تونـس)) *** ( .

 3-14.60احتفالية احلية بي�ه

ليلى عبد الغفار فدا

علي يعقوب

املالبـس التقليديـة للمواليـد يف مكـة املكرمـة «الطفولـة
املبكـرة» /ليلـى عبد الغفـار فـدا  -.س ،6ع( 21ربيع .)2013
-ص ،146-169ثقافـة ماديـة( ،السـعودية)) *** ( .

احلية..بيـ�ة طقـس شـعيب متـوارث /علـي يعقـوب؛ تصويـر
محمد صادق-.س ،9ع( 35خريـف-.)2016ص ،10صورة
الغلاف األمـايم( ،البحريـن)) *** ( .

موىس فقري

 3 - 14.70عيد رأس العام الفاليح

جدليـة املقـدس واملدنـس يف األشـكال الفرجويـة باملغـرب
ً
منطقـة الغـرب نموذجـا /مـوىس فقير-.س ،6ع( 21ربيـع
 -. )2013ص ،44-55أدب شـعيب( ،املغـرب)) 383 ( .

مريم بوزيد

إبراهيم بن عرفة

العواشـر ،الفـأل ،والعولـة  :دراسـة ميدانيـ�ة يف داللـة األنشـطة
الفالحيـة يف منطقـة تبسـة اجلزائرية/إبراهيـم بـن عرفـة.
س،11ع(40شـتاء-.)2018ص،114-129عادات وتقاليد،( اجلزائـر )) *** ( .

 3-14.45احتفاالت الطوارق

ً
احتفـاالت اخلاصـة يف بلاد الطـوارق :واحـة جانـت نموذجـا/
مريـم بوزيـد ؛ تصويـر شـبابو احلسـيين -.س ،1ع( 1إبريـل
يونيـو -.)2008ص ،44-61معتقدات ومعارف ( .املغربالعـريب))384( .

علي سعيد سيف

 3-16األسواق الشعبي�ة

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف -.س،6ع(22صيف-.)2013ص ،134-167ثقافة
مادية( ،اليمـن))385( .

 3-14.46االحتفال بالناير /رأس السنة األمازيغية

عبد الكريم بركة

هيئ�ة التحرير

طقـوس االحتفال باملناسـبات واألعياد بشـمال إفريقيا /عبد
الكريـم بركة  -.س ،5ع( 19خريف  -. )2012ص،91-103
عادات وتقاليد( ،شـمال إفريقيـا)) *** ( .

األسـواق الشـعبي�ة إعادة اعتب�ار /هيئ�ة التحرير  -.س ،3ع10
(صيـف  -. )2010ص ،2مفتتـح( ،عام))386( .

هيئ�ة التحرير

 3-14.50احتفالية السياحة /املصاحلة

الرجولـة اليافعـة /هيئـ�ة التحريـر؛ تصويـر عبـد هللا دشتي.
س ،6ع (22صيف -.)2013ص ،10صورةا لغلافاألمـايم( ،اليمـن))387( .

مصطفي جاد
فولكلور واحة سيوة والهوية الثقافية /مصطفي جاد.
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3-16.24األسواق الشعبي�ة يف ديب

 3 - 16.12أسواق احلرفيني

عبد هللا عمران

علي محمد راشد

ً
املهـن الشـعبي�ة يف البحريـن سـوق احلـدادة نموذجـا /عبد هللا
عمـران  -.س،3ع( 11خريـف  -. )2010ص ،154-169يف
امليـدان( ،البحريـن))388( .

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمد راشـد.
س،9ع(35خريف-.)2016ص،168-185ثقافـة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

 3 - 16.15سوق البسطة بالبحرين

 3-16.25األسواق الشعبي�ة يف رأس اخليمة

هيئ�ة التحرير

علي محمد راشد

ثالثـون ألـف زائـر يف سـوق البسـطة خلال أسـبوع /هيئـ�ة
التحريـر  -.س ،9ع( 33ربيـع  -.)2016ص ،208-209
أصـداء( ،البحريـن))***( .

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمد راشـد.
س،9ع(35خريف-.)2016ص،168-185ثقافـة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

 3-16.20األسواق الشعبي�ة يف الشارقة

 3-16.26األسواق الشعبي�ة يف عجمان

علي محمد راشد

علي محمد راشد

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمد راشـد.
س،9ع(35خريف-.)2016ص،168-185ثقافـة مادية،(اإلمـارات))389( .

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمد راشـد.
س،9ع(35خريف-.)2016ص،168-185ثقافـة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

 3-16.20.02سوق العرصة بالشارقة

 3-16.27سوق اإلبل يف العني

علي محمد راشد

علي محمد راشد

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمد راشـد.
س،9ع(35خريف-.)2016ص،168-185ثقافـة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمد راشـد.
س،9ع(35خريف-.)2016ص،168-185ثقافـة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

 3-16.21األسواق الشعبي�ة يف الفجرية

 3-20العادات اليومية

علي محمد راشد

عالل ركوك

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمد راشـد.
س،9ع(35خريف-.)2016ص،168-185ثقافـة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

فضـاء احلمـام املغـريب قـراءة يف بعـض الطقـوس والعـادات/
علال ركـوك -.س ،5ع( 16شـتاء  -.)2012ص،150-157
ثقافـة ماديـة( ،املغـرب))390(.

 3-16.22األسواق الشعبي�ة يف أبو ظيب

محمد محمد إبراهيم

علي محمد راشد

ً
ً
«ملحمـة الريـف» لـ«مطهـر األريـاين» نموذجـا فريـدا :صبـاح
القريـة يف األدب الشـعيب اليمين..فصول مـن اجلمال املفتوح/
محمد محمد إبراهيـم  -.س،7ع( 25ربيـع -.)2014ص66-
 ،81أدب شـعيب( ،اليمـن)) 391 ( .

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمد راشـد.
س،9ع(35خريف-.)2016ص،168-185ثقافـة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

 3-16.23األسواق الشعبي�ة يف أم القيوين

 3-24العالقات االجتماعية

علي محمد راشد

 3 - 24.02التويزة

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمد راشـد.
س،9ع(35خريف-.)2016ص،168-185ثقافـة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

الزازية برقويق
جدليـة الفن والعمل يف ظاهرة التويزة بمنطقة سـيدي بوزيد/
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 3 - 35املواسم الزراعية

الزازيـة برقـويق  -.س ،5ع( 17ربيـع  -.)2012ص،95-103
عادات وتقاليـد( ،تونس)) 392 ( .

إبراهيم بن عرفة

 3 - 24.06اجلرية

العواشـر ،الفـأل ،والعولـة  :دراسـة ميدانيـ�ة يف داللـة األنشـطة
الفالحيـة يف منطقـة تبسـة اجلزائريـة  /إبراهيـم بـن عرفـة.
س،11ع(40شـتاء-.)2018ص،114-129عادات وتقاليد،( اجلزائر ))***( .

إدريس محمد صقر جرادات
عـادات وتقاليد املسـرات واألحزان يف القـدس /إدريس محمد
صقر جـرادات -.س ،6ع( 22صيف -.)2013ص،68-83
أدب شـعيب( ،فلسطني))***( .

أسعد عبد الرحمن عوض هللا
املعـارف والتقنيـ�ات التقليدية يف زراعة النخلـة بمنطقة مروى
شـمال السـودان  /أسـعد عبـد الرحمـن عـوض هللا  -.س،11
ع ( 40شـتاء  -. ) 2018ص ، 186-203ثقافـة ماديـة ،
(السودان ))***( .

 3-27العالقات األسرية
 3 - 27.02احلماة

إبراهيم محمود

3-40القضاء العريف

صـور احلمـاة يف مأثورنـا اليـويم /إبراهيم محمـود  .س ،4ع13
(ربيـع  -. )2011ص ،112-131عـادات وتقاليـد( ،سـوريا).

عمرو عبد العزيز منري

()393

قبائل العرب يف الشرقية بمصر بني التاريخ واملوروث الشعيب/
عمرو عبد العزيز منري-.س،2ع(6صيف -.)2009ص118-
 ،135عادات وتقاليد( ،مصر))*** ( .

 3-30الفروسية والصيد
3-30.04الصيد بالصقور

فاطمة الزهراء شوية

صفية أحمد الزايد

السـلطة العرفية يف املجتمعات التقليدية  :دراسـة انثربولوجية
ً
«جماعـة الصلـح» بمنطقـة اجللفـة نموذجـا  /فاطمـة الزهراء
شـوية-.س،10ع(38صيف -. )2017ص ، 98-111عـادات
وتقاليـد  ( ،اجلزائـر)) 396( .

رياضة الصيد بالصقور عند العرب الصقارة تراث عريب أصيل/
صفية أحمد الزايد  -.س ،5ع( 17ربيع - .)2012ص105-
،111عادات وتقاليد( ،سوريا))394( .

 3-40.02الثأر

 3-30.04.02الصقر اجلوال ( الشاهني )

أحمد محمد عبد الرحيم

صفية أحمد الزايد

ً
الثـأر فولكلوريا /أحمد محمد عبد الرحيـم-.س،2ع( 7خريف
 -.)2009ص ،40-51عـادات وتقاليد( ،مصر))397( .

رياضة الصيد بالصقور عند العرب الصقارة تراث عريب أصيل/
صفية أحمد الزايد  -.س ،5ع( 17ربيع -.)2012ص105-
،111عادات وتقاليد( ،سوريا)) *** ( .

 3-40.06قضايا االعتداء الشخيص

سميح شعالن

 3-30.08ترويض الفرس

مالمـح األعـراف القبلية عنـد بدو الصحـراء الغربي�ة املصرية/
سميح شـعالن -.س،3ع( 10صيف -.)2010ص،32-49
عادات وتقاليـد( ،مصر))398( .

عالء ركوك
أصالة الفروسية باملغرب /عالء ركوك-.س،3ع(10صيف
-.)2010ص،50-57عادات وتقاليد(،املغرب))395( .

 3-40.08قضايا اإلتالف

 3-30.14احتفالية التبوريدة

سميح شعالن

عالء ركوك

مالمـح األعـراف القبلية عنـد بدو الصحـراء الغربي�ة املصرية/
سميح شـعالن -.س،3ع( 10صيف -.)2010ص،32-49
عـادات وتقاليد( ،مصـر)) *** ( .

أصالـة الفروسـية باملغـرب /علاء ركوك-.س،3ع(10صيـف
-.)2010ص،50-57عـادات وتقاليد(،املغـرب))***( .
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 3-40.12قضايا السرقة

صقر جـرادات -.س ،6ع( 22صيف -.)2013ص،68-83
أدب شعيب( ،فلسطني)) *** ( .

سميح شعالن

بسمة قائد البن�اء

مالمـح األعـراف القبلية عنـد بدو الصحـراء الغربي�ة املصرية/
سميح شـعالن -.س،3ع( 10صيف -.)2010ص،32-49
عادات وتقاليد( ،مصـر)) *** ( .

التحايـا وعـادات املصافحـة عنـد العـرب /بسـمة قائـد البنـ�اء؛
تصوير حمزة طالب-.س ،7ع(27خريـف- .)2014ص10-
 ،11صـورة الغلاف األمـايم( ،الـدول العربيـ�ة))399( .

 3-40.14قضايا القتل

 3-52آداب املجاملة

سميح شعالن

إدريس محمد صقر جرادات

مالمـح األعـراف القبلية عنـد بدو الصحـراء الغربي�ة املصرية/
سميح شـعالن -.س،3ع( 10صيف -.)2010ص،32-49
عـادات وتقاليد( ،مصـر)) *** ( .

عـادات وتقاليد املسـرات واألحزان يف القـدس /إدريس محمد
صقـر جرادات-.س ،6ع( 22صيـف -.)2013ص،68-83
أدب شـعيب( ،فلسطني))***( .

 3-40.18قضايا املرأة

 3 - 52.02الهدايا

سميح شعالن

خدجية املوالين

مالمـح األعـراف القبلية عنـد بدو الصحـراء الغربي�ة املصرية/
سميح شـعالن -.س،3ع( 10صيف -.)2010ص،32-49
عـادات وتقاليد( ،مصـر)) *** ( .

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجية املوالين  - .س ،3ع( 8شتاء - .)2010ص،96-119
عاداتوتقاليد(،البحرين))400( .

 3-40.20يوم الصلح

 3 - 52.02.02العيدية

سميح شعالن

خدجية املوالين

مالمـح األعـراف القبلية عنـد بدو الصحـراء الغربي�ة املصرية/
سميح شـعالن -.س،3ع( 10صيف -.)2010ص،32-49
عادات وتقاليد( ،مصـر)) *** ( .

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

 3-45آداب السلوك

 3 - 52.02.04هدايا االنتقال ملزنل جديد

 3 - 45.06الضيافة

خدجية املوالين

إدريس محمد صقر جرادات

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

عـادات وتقاليد املسـرات واألحزان يف القـدس /إدريس محمد
صقر جـرادات -.س ،6ع( 22صيف -.)2013ص،68-83
أدب شعيب( ،فلسطني)) *** ( .

 3 - 52.02.05هدايا البغضاء

عبد الكريم براهيم

خدجية املوالين

الثابـت واملتحـول يف طقـوس الغـداء أثنـ�اء الضيافـة يف املجتمـع
التونسي :مقاربـة أنرثوبولوجية  /عبـد الكريم براهمي- .س،10
ع(36شتاء-.)2017ص ،60-85عادات وتقاليد( ،تونس).

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

( *** )

 3 - 45.08آداب التحية

 3 - 52.02.06هدايا التفاخر

إدريس محمد صقر جرادات

خدجية املوالين

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/

عـادات وتقاليد املسـرات واألحزان يف القـدس /إدريس محمد
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خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

 3 - 52.02.08هدايا الزواج

 3 - 52.02.20هدايا حفل التكليف

أحمد علوة

خدجية املوالين

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

العـرس التقليـدي يف املغـرب «التبـلاج» أقـدم عمليـات
«تسـمني» األنثى يف الصحـراء /أحمـد علـوة- .س،8ع28
(شـتاء-.)2015ص ،108-117عـادات وتقاليـد( ،املغرب).

(***)

3 - 52.02.22هدايا عيد الفطر

خدجية املوالين

خدجية املوالين

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

 3 - 52.02.10هدايا السفر

 3 - 52.02.24هدايا عيد األضىح

خدجية املوالين

خدجية املوالين

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

 3 - 52.02.12هدايا املحبة

 3 - 52.02.26هدايا عيد الغدير

خدجية املوالين

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

خدجية املوالين

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

 3 - 52.02.14هدايا املصلحة

 3 - 52.02.28هدايا مولد اإلمام املنتظر

خدجية املوالين

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

خدجية املوالين

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

 3 - 52.02.16هدايا املوت

3-60أدوات الكيل

خدجية املوالين

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
خدجيـة املـوالين - .س ،3ع( 8شـتاء - .)2010ص،96-119
عـادات وتقاليد( ،البحريـن))***( .

اجلو (وحدة قياس اللؤلؤ)

مونتنىي ،أين
لغـز «اجلـو» وحـدة وزن اللؤلؤ يف الشـرق /أين مونتنىي؛ ترجمة
نـور الهـدى باديـس  -.س ،3ع( 9ربيـع -.)2010ص208-
 ،212أصداء(،عـام)) 401 (.

 3 - 52.02.18هدايا الوالدة

خدجية املوالين

ً
الهدية :اإلطار املرجعي واملمارسة قرية الدية بالبحرين نموذجا/
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- 4األدب الشعيب

رشيد سليماين

أسامة خضراوي

تشـيي�د الداللة يف التصوف الشـعيب املغريب /رشـيد سـليماين.
س ،7ع( 27خريـف  -.)2014ص ،56-65أدب شـعيب،(املغرب))406(.

األدب الشـعيب :الماهية واملوضوع /أسـامة خضراوي- .س،8
ع(30صيـف- .)2015ص ،76-79أدب شـعيب( ،املغـرب).
(***)

عبد احلميد بورايو

كامل فرحان صالح

التواصـل والقطيعـة يف عالقـة الثقافـة الشـعبي�ة بالثقافـة
العاملـة مـن خلال النمـوذج اجلزائـري /عبـد احلميـد بورايـو.
س،6ع(22صيف-.)2013ص،14-23آفـاق( ،اجلزائر).(***)		

األدب الشعيب َ
يح ؟  /كامل فرحان صالح  -.س ،11ع ( 40شتاء
-.) 2018ص ،8-10التصدير  ( ،عام ))***( .

هشام بنشاوي

عبد الوهاب مرياوي

جتليات البطولة يف األدب الشـعيب  /هشـام بنشـاوي- .س،10
ع(36شتاء-.)2017ص،50-57أدبشعيب(،الدولالعربي�ة).
()402

التراث الشـعيب وحداثـة النـص الشـعري املعاصـر /عبـد
الوهـاب ميراوي  -.س ،8ع( 30صيـف  -. )2015ص48-
 ،63أدب شـعيب( ،اجلزائـر)) 407 ( .

 4-01الشعر الشعيب

علياء العريب

إبراهيم عبد احلافظ

صـوت العرضـاوي مقاربة أثنوموسـيقولوجية /عليـاء العريب.
 س ،6ع( 22صيـف -.)2013ص ،108-128موسـيقىوأداء حركـي( ،تونـس))***( .

أغـاين السـامر السـين�اوي يف عصـر العوملـة /إبراهيـم عبـد
احلافظ- .س ،1ع( 2يوليو  -سبتمرب - .)2008ص،47-83
أدب شـعيب( ،مصـر))***( .

عوض سعود عوض

أحمد اخلصخويص

دالالت الرقصـات واألغـاين البدويـة يف بلاد الشـام /عـوض
سـعود عـوض -.س ،9ع( 34صيـف -.)2016ص134-
 ،154موسـيقى وأداء حركـي( ،سـوريا))408(.

صالحبايالظاهرة/أحمداخلصخويص-.س،9ع( 35خريف
-.)2016ص ،66-87أدب شعيب( ،اجلزائر وتونس).
()403

محمد محمد إبراهيم

بولرباح عثمانلي

ً
ً
«ملحمـة الريـف» لـ«مطهـر األريـاين» نموذجـا فريـدا :صبـاح
القريـة يف األدب الشـعيب اليمين..فصول مـن اجلمال املفتوح/
محمد محمد إبراهيـم  -.س،7ع( 25ربيـع -.)2014ص66-
 ،81أدب شـعيب( ،اليمـن)) *** ( .

البن�اء الشكلي للقصيدة الشعبي�ة اجلزائرية /بولرباح
عثمانلي- .س ،8ع( 28شتاء  - . )2015ص  ،65 56-أدب
شعيب( ،اجلزائر))***( .

جاك صربي شماس

ميح الدين خريف

فنون المأثورات الشفاهية يف اجلزيرة /جاك صربي شماس.
س ،3ع( 9ربيع-.)2010ص ،62-67أدب شعيب( ،سوريا).( *** )

أغراض الشـعر الشعيب التونيس /ميح الدين خريف-.س،2
ع( 6صيـف  -. )2009ص ،72-91أدب شـعيب( ،تونـس).
( ) 409

حسن الشايم

هيثم سرحان

السـموءل بـن عاديـاء /حسـن الشـايم -.س،5ع( 16شـتاء
-.)2012ص ،20-39أدب شـعيب ( ،اجلزيـرة العربيـ�ة ).
()404

العـرس البـدوي األردين :مدخـل إىل قـراءة العالمـات والرمـوز/
هيثـم سـرحان-.س ،7ع(26صيـف -.)2014ص104-
 ،155عـادات وتقاليـد(،األردن))***(.

احلسني اإلدرييس

 4-01.02الشعر النبطي

الشـعر الغنايئ الريفي باملغرب /احلسين اإلدريسي -.س،2
ع( 4شـتاء -.)2009ص ،92-97أدب شـعيب( ،املغـرب).
( ) 405

علي عبد هللا خليفة

الشـعر النبطـي يف اجلزيرة العربي�ة واخلليج من شـاعر القبيلة
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شعيب(،سـوريا)) 416 (.

إىل شـاعر املليـون /علـي عبـد هللا خليفـة -.س ،1ع( 1إبريـل
يونيـو  -.)2008ص ،94-111أدب شـعيب( ،البحريـن).()410

 4 - 01.06.10املوال الشايم

سلوم درغام سلوم

محمد بركو

املواويـل يف بلاد الشـام والعـراق يف األدب الشـعيب /سـلوم
درغـام سـلوم-.س،4ع(13ربيع -.)2011ص،48-63أدب
شعيب(،سـوريا))***(.

دراسـة مقارنة يف األدب الشـعيب العريب :الشـعر النبطي وشعر
ً
العتابـا نموذجـا /محمـد بركـو  -.س ،4ع( 12شـتاء -.)2011
ص ،38-55أدب شـعيب( ،سـوريا)) 411 ( .

 4 - 01.06.12املوال العرايق

 4-01.06املوال

خري هللا سعيد

صالح حمدان احلريب

االجتاهـات اجلديـدة يف الشـعر الشـعيب العـرايق /خير هللا
سعيد-.س،3ع(8شـتاء-.)2010ص ،50-57أدب شعيب،
( العـراق ))417( .

غناء غوايص اللؤلؤ /صالح حمدان احلريب- .س ،5ع( 16شتاء
-.)2012ص،54-69أدبشعيب(،الكويت))412(.

علي عبد هللا خليفة

خري هللا سعيد

يف شـكوى الزمـان وذم اخللان :نمـاذج مـن املـوال يف اخلليـج
العـريب /علـي عبـد هللا خليفـة-.س ،2ع(5ربيـع.)2009
-ص ،148-157يف امليـدان( ،البحريـن))413( .

املناوبـة يف غنـاء املـوال العـرايق إىل طيـب الذكـر العـم كـوزي
املنشـداوي /خير هللا سـعيد -.س ،4ع( 15خريـف .)2011
 -ص ،60-63أدب شـعيب( ،العـراق))418( .

 01.06.02-4املوال الزهري ( النعماين )

خري هللا سعيد

خري هللا سعيد

املـوال العـرايق /خير هللا سـعيد-.س ،5ع( 17ربيـع .)2012
-ص ،25-45أدب شـعيب( ،العـراق))***( .

املـوال العـرايق /خير هللا سـعيد-.س ،5ع( 17ربيـع .)2012
-ص ،25-45أدب شـعيب( ،العـراق)) 414 ( .

سلوم درغام سلوم

محمد اخلالدي

املواويـل يف بلاد الشـام والعـراق يف األدب الشـعيب /سـلوم
درغـام سـلوم-.س،4ع(13ربيع -.)2011ص،48-63أدب
شعيب(،سـوريا)) ***(.

مـن أنواع الزهيري  ،النعماين أو املـوال األحمر /محمد اخلالدي.
 س ،10ع( 38صيـف  -. )2017ص ،68-79أدب شـعيب،(العراق))415( .

 4 - 01.06.04املوال اخلمايس

سمري جابر

خري هللا سعيد

 4 - 01.06.16النميم

املـوال العـرايق /خير هللا سـعيد-.س ،5ع( 17ربيـع .)2012
-ص ،25-45أدب شـعيب( ،العـراق))***( .

الرتبلـة النسـق احلركـي لـدى العبابـدة /سـمري جابـر  -.س،3
ع( 9ربيـع  -.)2010ص ،114-121موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر)) 419 ( .

 4 - 01.06.06املوال الرباعي

 4-01.07املوليا

محمد السموري

خري هللا سعيد

العتابـا مقاربـات نقديـة ،ومالمـح دالليـة /محمـد السـموري.
س،3ع(9ربيع-.)2010ص،16-23أدب شـعيب( ،سـوريا).()420

املـوال العـرايق /خير هللا سـعيد-.س ،5ع( 17ربيـع .)2012
-ص ،25-45أدب شـعيب( ،العـراق))***( .

 4 - 01.06.08املوال السبعاوي

 4-01.08الزجل

سلوم درغام سلوم

إدريس محمد صقر جرادات

املواويـل يف بلاد الشـام والعـراق يف األدب الشـعيب /سـلوم
درغـام سـلوم-.س،4ع(13ربيع -.)2011ص،48-63أدب

عـادات وتقاليد املسـرات واألحزان يف القـدس /إدريس محمد
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قصيدة وصف اجلواد

صقر جـرادات -.س ،6ع( 22صيف -.)2013ص،68-83
أدب شعيب( ،فلسطني))***( .

أحمد اخلصخويص

سلوم درغام سلوم

علي الدليوي العياري :الفارس الشاعر /أحمد اخلصخويص.
س،3ع(9ربيع-.)2010ص ،40-61أدب شعيب( ،تونس).()425

املواويـل يف بلاد الشـام والعـراق يف األدب الشـعيب /سـلوم
درغام سـلوم-.س ،4ع( 13ربيع -.)2011ص ،48-63أدب
شـعيب( ،سـوريا))***( .

أشعار حول القهوة

عاطف عطية

عبد الكريم عيد احلشاش

القـول بالعاميـة والشـعر الشـعيب  /عاطف عطيـة  - .س،10
ع ( 36شـتاء  -. ) 2017ص ، 22-35أدب شـعيب ( ،الوطـن
العـريب )) 421 ( .

القهـوة العربيـ�ة /عبـد الكريـم عيـد احلشـاش  -.س ،4ع15
(خريـف  -. )2011ص ،96-113عادات وتقاليد( ،سـوريا).
( *** )

عبد هللا بن عتو

أشعار حول النخلة

طـرق الصـوغ يف الزجـل املغـريب تأملات نظريـة ونصيـة /عبـد
هللا بـن عتـو  -.س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص،76-89
أدب شـعيب( ،املغـرب)) 422 ( .

ميح الدين خريف
النخلـة يف اجلنـوب التونيس /ميح الدين خريـف  -.س،3ع9
(ربيع  -.)2010ص ،24-39أدب شعيب( ،تونس))***( .

جنية فايز احلمود

ً
األدب الشـعيب يف العصـر اململوكي :الزجـل نموذجا  /جنية فايز
احلمـود  -.س ،8ع( 30صيـف  -.)2015ص،30-47أدب
شـعيب( ،مصر والشـام)) 423 ( .

ديوان ياهوه  ..الوراد

شهاب غانم

 4-01.09القصائد الشعبي�ة

مـع ديـوان « ياهـوه !  ..الـوراد !» لعلـي محمـد لقمـان باللهجـة
العدني�ة العامية  /شـهاب غانم-.س ،11ع( 40شـتاء .)2018
 -ص ، 66-75أدب شـعيب( ،اليمـن))426( .

مبارك عمرو العماري

الفلكي الشـاعر حسين زايد /مبـارك عمرو العمـاري -.س،6
ع( 21ربيـع  -. )2013ص ،56-71أدب شـعيب( ،البحرين).
( *** )

قصيدة املجلس التشريعي

شهاب غانم

هيثم سرحان

مـع ديـوان « ياهـوه !  ..الـوراد !» لعلـي محمـد لقمـان باللهجـة
العدني�ة العامية  /شـهاب غانم-.س ،11ع( 40شـتاء .)2018
 -ص ، 66-75أدب شـعيب( ،اليمـن))***( .

العـرس البـدوي األردين :مدخـل إىل قـراءة العالمـات والرمـوز/
هيثم سرحان-.س،7ع(26صيف-.)2014ص،104-155
عادات وتقاليـد( ،األردن))***( .

قصيدة زنبي�ل الصيد

قصيدة ما يب مرض

شهاب غانم

سليمان حسن زيدان

مـع ديـوان « ياهـوه !  ..الـوراد !» لعلـي محمـد لقمـان باللهجـة
العدني�ة العامية  /شـهاب غانم-.س ،11ع( 40شـتاء .)2018
 -ص ، 66-75أدب شـعيب( ،اليمـن))***( .

القصيدة الشـعبي�ة يف ليبب�ا فن وثقافة وتاريخ/سـليمان حسن
زيدان-.س،6ع(20شتاء-.)2013ص ،54-70أدب شعيب،
(ليبي�ا))424( .

قصيدة سوء االنتخاب

قصيدة مكاتيب موقل تدبري

شهاب غانم

سليمان حسن زيدان

مـع ديـوان « ياهـوه !  ..الـوراد !» لعلـي محمـد لقمـان باللهجـة
العدني�ة العامية  /شـهاب غانم-.س ،11ع( 40شـتاء .)2018
 -ص ، 66-75أدب شـعيب( ،اليمـن))***( .

القصيدة الشـعبي�ة يف ليبب�ا فن وثقافة وتاريخ/سـليمان حسن
زيدان-.س،6ع(20شتاء-.)2013ص ،54-70أدب شعيب،
(ليبي�ا)) ***( .
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االئتـلاف واالختلاف /فتحي زغنـدة  -.س،5ع( 16شـتاء
 -.)2012ص ،116-123موسـيقى وتعبري حركي( ،تونس).
(***)

قصيدة طلع طلع

شهاب غانم
مـع ديـوان « ياهـوه !  ..الـوراد !» لعلـي محمـد لقمـان باللهجـة
العدني�ة العامية  /شـهاب غانم-.س ،11ع( 40شـتاء .)2018
 -ص ، 66-75أدب شـعيب( ،اليمـن))***( .

فريد الصغريي
المأثوراتالقوليةللشيخعلىبنعون/فريدالصغريي-.س،5
ع( 19خريف - .)2012ص ،38-53أدب شعيب( ،تونس).
(***)

قصيدة يا بلدية عدن

شهاب غانم

يوسف توفيق

مـع ديـوان « ياهـوه !  ..الـوراد !» لعلـي محمـد لقمـان باللهجـة
العدني�ة العامية  /شـهاب غانم-.س ،11ع( 40شـتاء .)2018
 -ص ، 66-75أدب شـعيب( ،اليمـن))***( .

ً
احلضـرة يف التصـوف الشـعيب :الزاويـة العالويـة أنموذجـا/
يوسـف توفيـق -.س ،5ع( 19خريـف -.)2012ص112-
 ،131عادات وتقاليد(،املغرب))***( .

 4 - 01.09.06قصائد الرثاء

 4-01.24املداحئ النبوية

أحمد اخلصخويص

الزبري مهداد

علي الدليوي العياري :الفارس الشاعر /أحمد اخلصخويص.
س،3ع(9ربيع-.)2010ص ،40-61أدب شعيب( ،تونس).(***)

االحتفـاء بالفنـون الشـعبي�ة يف عيـد املولـد النبـوي يف املغـرب/
الزبير مهـداد- .س ،4ع( 13ربيـع - .)2011ص،132-143
عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))***( .

ميح الدين خريف

عبد اللطيف حين

النخلـة يف اجلنـوب التونسي /ميح الديـن خريـف  -.س،3ع9
(ربيع  -.)2010ص ،24-39أدب شـعيب( ،تونس))427( .

الشـوق واحلنين إىل الروضـة النبويـة الشـريفة يف الشـعر
الشـعيب اجلزائـري :قصيدة «من طيب�ة» البـن قيطون أنموذجا
 /عبد اللطيف حين- .س،7ع(26صيـف - .)2014ص72-
 ،83أدب شـعيب( ،اجلزائـر))429 ( .

 4-01.16الشعر الصويف

إبراهيم عبد احلافظ
اإلبـداع وآليـات التجديـد يف الشـعر الصويف الشـعيب /إبراهيم
عبـد احلافظ -.س ،6ع( 23خريـف  -.)2013ص،72-85
أدب شـعيب( ،مصـر)) 428 (.

عالل ركوك
املولـد النبـوي باملغـرب طقـوس واحتفـال /علال ركـوك.
س،6ع(20شـتاء -.)2013ص،98-107عادات وتقاليد،(املغـرب))***(.

فتيح زغندة
األناشـيد الصوفيـة واملوسـيقى الدنيويـة يف تونـس بين
االئتـلاف واالختلاف /فتحي زغنـدة  -.س،5ع( 16شـتاء
 -. )2012ص ،116-123موسيقى وتعبري حركي( ،تونس).
(***)

 4-01.28أغاين الشتيوة

حسام محسب
رقصـة احلجالـة عنـد بـدو الفيـوم /حسـام محسـب -.س،7
ع(25ربيـع -.)2014ص ،124-147موسـيقى وأداء حركي،
(مصـر))430( .

محمد الكحالوي

مدخـل أنرثوبولـويج إىل فنـون َّ
السـماع الصـويت بالغـرب
اإلسلايم /محمـد الكحلاوي  -.س ،2ع( 6صيف .)2009
-ص ،138-155موسـيقى وتعبير حركي( ،تونـس))*** ( .

 4-01.29أغاين املجرودة

حسام محسب

 4-01.20القصائد الديني�ة

رقصـة احلجالـة عنـد بـدو الفيـوم /حسـام محسـب -.س،7
ع(25ربيـع -.)2014ص ،124-147موسـيقى وأداء حركي،
(مصر))***( .

فتيح زغندة
األناشـيد الصوفيـة واملوسـيقى الدنيويـة يف تونـس بين
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 4-01.30أغاين العلم

سـمري إدريس-.س ،6ع( 20شـتاء  -.)2013ص،110-115
موسـيقى وتعبير حركـي( ،تونـس))432( .

رقصـة احلجالـة عنـد بـدو الفيـوم /حسـام محسـب -.س،7
ع(25ربيـع -.)2014ص ،124-147موسـيقى وأداء حركي،
(مصر))***( .

 4-01.43العتابا

حسام محسب

سلوم درغام سلوم
املواويـل يف بلاد الشـام والعـراق يف األدب الشـعيب /سـلوم
درغـام سـلوم-.س،4ع(13ربيع -.)2011ص،48-63أدب
شعيب(،سـوريا))***(.

فاطمة الدلييم

الوحـدة والتعـدد يف الشـعر الشـفوي النسـوي /فاطمـة
الدليمي -.س ،8ع( 31خريـف  -. )2015ص ،28-37أدب
شـعيب( ،املغـرب))431( .

محمد بركو
دراسـة مقارنة يف األدب الشـعيب العريب :الشـعر النبطي وشعر
ً
العتابـا نموذجـا /محمـد بركـو -.س ،4ع( 12شـتاء -. )2011
ص ،38-55أدب شـعيب( ،سـوريا)) *** ( .

 4-01.32فن السوحيلي

سلوم درغام سلوم

املواويـل يف بلاد الشـام والعـراق يف األدب الشـعيب /سـلوم
درغـام سـلوم-.س،4ع(13ربيع -.)2011ص،48-63أدب
شعيب(،سـوريا))***(.

محمد السموري
العتابا مقاربات نقدية ،ومالمح داللية /محمد السموري.
س ،3ع(9ربيع-.)2010ص ،16-23أدب شعيب( ،سوريا).(***)

 4-01.34فن امليجنا

سلوم درغام سلوم

 4-01.50الالندي

املواويـل يف بلاد الشـام والعـراق يف األدب الشـعيب /سـلوم
درغـام سـلوم-.س،4ع(13ربيع -.)2011ص،48-63أدب
شعيب(،سـوريا))***(.

فاطمة الدلييم
الوحـدة والتعـدد يف الشـعر الشـفوي النسـوي /فاطمـة
الدليمي -.س ،8ع( 31خريـف  -. )2015ص ،28-37أدب
شـعيب( ،املغـرب)) *** ( .

 4-01.36فن النايل

سلوم درغام سلوم

 4-01.52املسدار

املواويـل يف بلاد الشـام والعـراق يف األدب الشـعيب /سـلوم
درغـام سـلوم-.س،4ع(13ربيع -.)2011ص،48-63أدب
شعيب(،سـوريا))***(.

فاطمة الدلييم

محمد املهدي بشرى
مسـدار البحر وموال الصحراء/محمد املهدي بشرى  -.س،8
ع( 29ربيع -.)2015ص ،48-61أدب شـعيب( ،السـودان).
()433

 4-01.40الرباعيات

 4-01.56الهجيين

الوحـدة والتعـدد يف الشـعر الشـفوي النسـوي /فاطمـة
الدليمي -.س ،8ع( 31خريـف  -. )2015ص ،28-37أدب
شـعيب( ،املغـرب)) *** ( .

فاطمة الدلييم
الوحـدة والتعـدد يف الشـعر الشـفوي النسـوي /فاطمـة
الدليمي -.س ،8ع( 31خريـف  -. )2015ص ،28-37أدب
شـعيب( ،املغـرب)) *** ( .

َّ 4-01.41
الصوت

خالد عبد هللا خليفة

 4-01.64شعر املقاومة

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد ﷲ
خليفة-.س،6ع( 21ربيع-.)2013ص ،112-131موسيقى
وأداء حركـي( ،البحريـن))***( .

إيمان سليمان
األدب الشـعيب الفلسـطيين /إيمـان سـليمان  -.س ،4ع14
(صيـف  -.)2011ص ،50-59أدب شـعيب( ،فلسـطني).
()434

سمري إدريس

ُّ
«الصـوت» والغنـاء الشـعيب لـدى بني يزيـد احلامـة/
جـذور
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 4-01.80الزامل

محمد محمد إبراهيم

الشـعر الشـعيب املقـاوم والغنـاء الوطني الرافـض لالحتلال
الفرنسي :يف تونـس مـن  1881إىل حـدود فترة الثالثينيـ�ات
مـن القـرن العشـرين /سـمري إدريـس  -.س ،7ع( 25ربيـع
 - .)2014ص ،46-55أدب شـعيب( ،تونـس)) 435 ( .

الزامل :أشـهر أجناس األدب الشـعيب يف اليمن /محمد محمد
إبراهيـم -.س ،8ع( 30صيـف  -. )2015ص ،64-75أدب
شـعيب( ،اليمن))436( .

 4-01.70األبوذية

 4 - 01.82املوفف

محمد السموري

الزازية برقويق

العتابا مقاربات نقدية ،ومالمح داللية /محمد السموري.
س،3ع(9ربيع-.)2010ص،16-23أدب شعيب( ،سوريا).( *** )

الثقافـة الشـعبي�ة والثقافـة العاملـة بين املعنى واملصطلـح:
مقاربـة اثنوموسـيقولوجية حـول األغنيـ�ة  /الزازيـة برقويق -.
س ،10ع( 39خريـف - .) 2017ص ، 172-187موسـيقى
وأداء حركـي  ( ،تونـس ))***( .

 4-01.71االيزيل

فاطمة الدلييم

 4-01.84القوالب الغنائي�ة

الوحدة والتعدد يف الشـعر الشفوي النسـوي /فاطمة الدلييم.
س،8ع(31خريـف  -.)2015ص ،28-37أدب شـعيب،(املغـرب))***( .

محمود اجلبور
األغنيـ�ة الشـعبي�ة والتغيرات االجتماعيـة يف األردن /حمـود
اجلبـور- .س ،10ع( 37ربيـع  -.) 2017ص،124-133
موسـيقى وأداء حركـي( ،األردن))***( .

 4-01.72البوقالة

فاطمة الدلييم

 4-06األساطري

الوحدة والتعدد يف الشـعر الشفوي النسـوي /فاطمة الدلييم.
س،8ع(31خريـف  -.)2015ص ،28-37أدب شـعيب،(املغـرب))***( .

طلحة بشري
املـوروث الشـعيب ودوره يف إبـراز اخلصائـص االجتماعيـة
ً
والثقافيـة مدينـ�ة األغـواط نموذجـا /طلحـة بشير -.س،8
ع( 29ربيـع  -.)2015ص ،42-47أدب شـعيب(،اجلزائر).
()437

 4-01.74الترباع

فاطمة الدلييم
الوحدة والتعدد يف الشـعر الشفوي النسـوي /فاطمة الدلييم.
س،8ع(31خريـف  -.)2015ص ،28-37أدب شـعيب،(املغـرب))***( .

عائشة الدرمكي
سـيميائي�ة اخلطـاب األسـطوري للتصـور الشـعيب للكـون:
اخلطـاب األسـطوري لفـن النيروز يف التراث الثقـايف العمـاين
ً
أنموذجـا /عائشـة الدرمكي-.س،5ع(19خريـف .)2012
-ص ،12-37أدب شـعيب( ،عمـان))***( .

 4-01.76احلويف التلمساين

فاطمة الدلييم

عمر عبد الرحمن السارييس

الوحدة والتعدد يف الشـعر الشفوي النسـوي /فاطمة الدلييم.
س،8ع(31خريـف  -.)2015ص ،28-37أدب شـعيب،(املغـرب))***( .

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا/
عمـر عبـد الرحمـن السـارييس -.س،3ع( 8شـتاء .)2010
-ص ،40-49أدب شعيب( ،األردن))***( .

 4-01.78الدرايم

محمد جودات

فاطمة الدلييم

الواقعي واألسـطوري يف الثقافة الشعبي�ة :مقاربة أنرثوبولوجية
ثقافيـة جنـوب املغرب /محمـد جـودات -.س ،8ع( 31خريف
- .)2015ص ،38-53أدب شـعيب( ،املغـرب))***( .

الوحدة والتعدد يف الشـعر الشفوي النسـوي /فاطمة الدلييم.
س،8ع(31خريـف  -.)2015ص ،28-37أدب شـعيب،(املغـرب))***( .
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هشام بنشاوي

يف البحرين (دراسـة حتليلية) /حسني محمد حسني- .س،9
ع( 33ربيع -.)2016ص ،60-69أدب شـعيب( ،البحرين).
(***)

جتليات البطولة يف األدب الشـعيب  /هشام بنشاوي- .س،10
ع( 36شـتاء  -.) 2017ص ،50-57أدب شـعيب( ،الـدول
العربي�ة))***(.

 4-06.10.05أسطورة سمك موىس

حسني محمد حسني

 4-06.05أسطورة إيزيس وأوزوريس

أشرف أيوب معوض

طقـوس اخلصوبة يف املجتمـع املصري /أشـرف أيوب معوض.
س،8ع(28شـتاء  -.)2015ص ،90-107عـادات وتقاليد،(مصـر)) *** ( .

األسـاطري واحلكايات الشـعبي�ة املرتبطة باملخلوقـات البحرية
يف البحرين (دراسـة حتليلية) /حسني محمد حسني- .س،9
ع( 33ربيع -.)2016ص ،60-69أدب شـعيب( ،البحرين).
(***)

 4-06.07أسطورة تموز  /عشتار

 4-06.10.06أسطورة عصب الكنعد

حسني محمد حسني

أشرف أيوب معوض

األسـاطري واحلكايات الشـعبي�ة املرتبطة باملخلوقـات البحرية
يف البحرين (دراسـة حتليلية) /حسني محمد حسني- .س،9
ع( 33ربيع -.)2016ص ،60-69أدب شـعيب( ،البحرين).
(***)

طقـوس اخلصوبة يف املجتمـع املصري /أشـرف أيوب معوض.
س،8ع(28شـتاء  -.)2015ص ،90-107عـادات وتقاليد،(مصـر)) *** ( .

 4-06.09أسطورة شجرية احلناء وقمر

 4-06.10.07أسطورة قشور سمك الصايف

اجلياليل الغرايب

ً
يف األسـاطري الشـعبي�ة يف أسـطورة ُش َ
ـجرية حناء قمر أنموذجا/
اجليلايل الغـرايب -.س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص50-
 ،57أدب شعيب( ،املغرب)) 438 (.

حسني محمد حسني
األسـاطري واحلكايات الشـعبي�ة املرتبطة باملخلوقـات البحرية
يف البحرين (دراسـة حتليلية) /حسني محمد حسني- .س،9
ع( 33ربيع -.)2016ص ،60-69أدب شـعيب( ،البحرين).
(***)

 4-06.10األساطري البحرية
 4-06.10.02أسطورة املحار العمالق القاتل

4-08السري الشعبي�ة

حسني محمد حسني

ضياء عبد هللا خميس الكعيب

األسـاطري واحلكايـات الشـعبي�ة املرتبطـة باملخلوقـات البحرية
يف البحرين (دراسـة حتليلية) /حسين محمد حسين- .س،9
ع( 33ربيـع  -.)2016ص ،60-69أدب شـعيب( ،البحريـن).
()439

جدلية الشـعيب والنخبـوي يف الثقافة العربيـ�ة /ضياء عبد هللا
خميـس الكعبي -.س ،6ع( 23خريـف  -.)2013ص26-
 ،59أدب شـعيب( ،الـدول العربيـ�ة))440( .

هشام بنشاوي

 4-06.10.03أسطورة أبو دريا

حسني محمد حسني

جتليات البطولة يف األدب الشعيب  /هشام بنشاوي - .س،10
ع ( 36شـتاء  -.) 2017ص ، 50-57أدب شـعيب ( ،الـدول
العربي�ة))***( .

األسـاطري واحلكايات الشـعبي�ة املرتبطة باملخلوقـات البحرية
يف البحرين (دراسـة حتليلية) /حسني محمد حسني- .س،9
ع( 33ربيع -.)2016ص ،60-69أدب شـعيب( ،البحرين).
(***)

 4-08.04بني�ة السرية الشعبي�ة

صالح جديد

 4-06.10.04أسطورة بن�ات الماء

أشـكال التعبير يف السيرة الشـعبي�ة العربيـ�ة /صالـح جديـد.
 س ،6ع( 20شـتاء  -.)2013ص ،24-35أدب شـعيب،(اجلزائـر))441( .

حسني محمد حسني

األسـاطري واحلكايات الشـعبي�ة املرتبطة باملخلوقـات البحرية
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 4 - 08.05رواة السرية الشعبي�ة

إىل بلاد العالمـات» /محمـد حسـن عبـد احلافـظ -.س،9
ع( 33ربيـع  -.)2016ص ،86-95أدب شـعيب( ،مصـر).
(***)

خالد أبو الليل

السيرة الهاللية والتلقي الشعيب :دراسة يف أشكال االستجابة
اجلماهريية  /خالد أبو الليل-.س ،10ع( 38صيف .)2017
-ص ، 28-51أدب شعيب( ،مصر))442( .

 4-08.12سرية سيف بن ذي يزن

صفاء ذياب

صفاء ذياب

الفضـاء العجيـب بنيـ�ة الفضـاء يف سيرة امللـك سـيف بـن ذي
يـزن /صفـاء ذيـاب-.س ،9ع( 33ربيـع  -.)2016ص28-
 ،39أدب شـعيب( ،العـراق))444( .

دور العجيـب يف بنـ�اء الشـخصية :سيرة امللـك سـيف بـن ذي
ً
يـزن أنموذجـا  /صفـاء ذيـاب  -.س ،10ع ( 37ربيـع .) 2017
-ص ،30-47أدب شـعيب( ،العـراق))***( .

صفاء ذياب

 4 - 08.07تلقي اجلمهور للسري الشعبي�ة

دور العجيـب يف بنـ�اء الشـخصية :سيرة امللـك سـيف بـن ذي
ً
يـزن أنموذجـا  /صفـاء ذيـاب-.س ،10ع ( 37ربيـع .) 2017
-ص ،30-47أدب شـعيب( ،العـراق))***( .

خالد أبو الليل

السيرة الهاللية والتلقي الشعيب :دراسة يف أشكال االستجابة
اجلماهريية  /خالد أبو الليل-.س ،10ع( 38صيف .)2017
-ص ، 28-51أدب شعيب( ،مصر))***( .

 4-08.12.04فهرست املوتيف لسرية سيف بن ذي يزن

فرج قدري الفخراين

ً
موتيفات «أنواع األشـياء السـحرية» وفقا لفهرسـت املوتيف
العـريب للشـايم :دراسـة تطبيقيـة علـى سيرة سـيف بـن ذي
يـزن /فـرج قـدري الفخـراين  -.س ،4ع( 12شـتاء .)2011
-ص ،56-79أدب شـعيب( ،مصـر))***( .

 4 - 08.08شخصيات السري الشعبي�ة

صفاء ذياب

دور العجيـب يف بنـ�اء الشـخصية  :سيرة امللـك سـيف بـن ذي
ً
يـزن أنموذجـا  /صفـاء ذيـاب  -.س ،10ع ( 37ربيـع ) 2017
 -.ص ، 30-47أدب شعيب ( ،العراق) (***)

خالد أبو الليل

 4-10احلكايات الشعبي�ة

إبراهيم عبد احلافظ

 4-08.09سرية بين هالل

الفضلة الشـفاهية يف عالم الكتابي�ة :دراسة للحكاية الشعبي�ة
يف واحـة سـيوة /إبراهيـم عبـد احلافـظ -.س،3ع(10صيـف
 -.)2010ص ،18-33أدب شـعيب( ،مصـر)) *** ( .

السيرة الهاللية والتلقي الشـعيب  :دراسـة يف أشكال االستجابة
اجلماهرييـة  /خالد أبو الليـل  -.س ،10ع( 38صيف .)2017
 -ص ، 28-51أدب شـعيب  ( ،مصر) (***)

إبراهيم محمود

ضياء عبد هللا الكعيب

بين احلكايـة الشـعبي�ة ومـوت املؤلـف /إبراهيـم محمـود .
س ،3ع( 11خريف  -.)2010ص ،10-21آفاق( ،سـوريا).()445

احلكايات الشعبي�ة يف منطقة شبه اجلزيرة العربي�ة واخلليج
العريب :دراسة يف األنساق الثقافية والتأويل ألربع مجموعات
حكائي�ة شعبي�ة /ضياء عبد هللا الكعيب  -.س ،4ع( 13ربيع
-.)2011ص،27-47أدب شعيب(،اخلليج واجلزيرة العربي�ة).
( ) 443

أحمد نبي�ل أحمد
اسـتلهام احلكايـات الشـعبي�ة للتنشـئة اإلجتماعيـة يف مسـرح
الطفـل /أحمد نبي�ل أحمد-.س،3ع( 11خريـف- .)2010ص
 ،30-59أدب شـعيب( ،مصـر)) *** ( .

عبد الرحمن الشافعي
الهالليـة مـن السيرة إىل املسـرح /عبـد الرحمـن الشـافعي.
س ،9ع (35خريـف  -. )2016ص ،26-43أدب شـعيب،(مصـر))***( .

إدريس إبراهيم الربيدي
قـراءة يف أنسـاق احلكايـة الشـعبي�ة كتـاب حكايـات شـعبي�ة
ً
لعلى مغاوى نموذجـا /إدريس إبراهيم الربيدي  -.س ،9ع34
(صيف  -.)2016ص ،32-45أدب شعيب( ،السعودية).
( ) 446

محمد حسن عبد احلافظ
سـردية الطقـوس يف سيرة بني هلال «رحلـة خضرا الشـريفة
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بوشعيب الساوري

عمر عبد الرحمن السارييس

البنـ�اء التخيلـي يف احلكايـة الشـعبي�ة /بوشـعيب السـاوري-.
س ،9ع (35خريـف  -. )2016ص ،44-49أدب شـعيب،
(املغـرب)) 447 ( .

احلكايـة الشـعبي�ة يف فلسـطني واألردن هويـة وتأصيـل /عمر
عبـد الرحمـن السـارييس -.س ،3ع( 11خريـف -. )2010
ص ،70-75أدب شـعيب( ،األردن ،وفلسـطني)) 451 ( .

سوزان يوسف

فرج قدري الفخراين

الفولكلـور لغـة لتواصل احلضارات  /سـوزان يوسـف- .س،11
ع( 40شـتاء  -.)2018ص ،13-29آفـاق ( ،عـام))***( .

اخلصائـص األدب شـعبي�ة يف كتـاب بلوهـر وبوذاسـف /فـرج
قدري الفخـراين-.س ،9ع(35خريـف -.)2016ص،50-65
أدب شعيب (مصر)) *** ( .

احلكايات الشعبي�ة يف منطقة شبه اجلزيرة العربي�ة واخلليج
العريب :دراسة يف األنساق الثقافية والتأويل ألربع مجموعات
حكائي�ة شعبي�ة  /ضياء عبد هللا الكعيب -.س ،4ع( 13ربيع
-.)2011ص،27-47أدبشعيب(،اخلليجواجلزيرةالعربي�ة).
(***)

محمد املهدي بشرى

ضياء عبد هللا الكعيب

احلكايـة الشـعبي�ة تكـون أو ال تكـون /محمـد املهـدي بشـرى.
س ،6ع( 23خريـف -.)2013ص ،60-71أدب شـعيب،(السـودان))452( .

مصطفي الشاذيل

ضياء عبد هللا خميس الكعيب

احلكايـة الشـعبي�ة يف حـوض البحـر األبيـض املتوسـط/
مصطفـي الشـاذيل؛ترجمة محمـد الداهـي -.س ،2ع( 5ربيـع
 -. )2009ص ،60-79أدب شـعيب( ،دول حـوض البحـر
املتوسـط))453( .

جدلية الشـعيب والنخبـوي يف الثقافة العربيـ�ة /ضياء عبد هللا
خميس الكعيب-.س ،6ع(23خريف-.)2013ص،26-59
أدب شعيب( ،الدول العربي�ة)		 ) *** ( .

طلحة بشري

نبيلة إبراهيم

املـوروث الشـعيب ودوره يف إبـراز اخلصائـص االجتماعيـة
ً
والثقافيـة مدينـ�ة األغـواط نموذجـا /طلحـة بشير  -.س،8
ع( 29ربيـع -.)2015ص ،42-47أدب شـعيب(،اجلزائر).
( *** )

بالغـة التواصـل يف التعبير الشـعيب /نبيلـة إبراهيـم -.س،6
ع(20شـتاء -.)2013ص ،46-53أدب شـعيب( ،مصـر).
()454

نور الهدى باديس

عباس عبد احلليم عباس

املشـافهة والتدويـن :الثابـت واملتغير /نـور الهـدى باديـس.
س ،4ع( 13ربيـع  -.)2011ص ،12-25آفـاق( ،تونـس).(***)

احلكايـات الشـعبي�ة األصـل ولعبـة األقنعـة :دراسـة يف هويـة
النص /عباس عبد احلليم عباس-.س ،5ع(17ربيع .)2012
-ص ،85-93أدب شـعيب( ،االردن))448( .

نور الهدى باديس

عبد القادر عقيل

احلكايـة الشـعبي�ة بين خصوصيـة النشـأة وحريـة الفـن /نور
الهـدى باديـس-.س ،6ع( 23خريـف -.)2013ص،8-9
تصديـر( ،عـام))455( .

احلكايـة الشـعبي�ة يف عصـر األنرتنـت /عبـد القـادر عقيـل.
س ،7ع( 26صيـف  -.)2014ص ،8-9تصديـر( ،عـام).(***)

هشام بنشاوي

عبد المالك أشهبون

جتليات البطولة يف األدب الشعيب  /هشام بنشاوي- .س،10
ع(36شتاء-.)2017ص،50-57أدبشعيب(،الدولالعربي�ة).
(***)

خصوصيـة اخلطـاب اإلفتتـ�ايح يف احلكايـة الشـعبي�ة /عبـد
المالـك أشـهبون-.س ،7ع( 27خريـف -.)2014ص42-
 ،55أدب شـعيب( ،املغـرب))449(.

وجدان عبد اإلله الصائغ

علي القاسيم

احلكايـة الشـعبي�ة وثقافـة العنـف /وجـدان عبـد اإللـه الصائغ.
س،1ع(3أكتوبـر  -ديسـمرب -.)2008ص ،104-108أدبشـعيب( ،العـراق)) 456 ( .

ديـوان التفتـاف أو حكايـات بغداديـات للأب أنسـتاس مـاري
الكرملي/عليالقاسيم-.س،2ع( 5ربيع-.)2009ص102-
 ،117أدب شـعيب( ،العـراق))450( .
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محمد محمود فايد

يعقوب يوسف املحريق

ً
ً
ألف ليلة وليلة من الفنون البصرية شرقا وغربا  /محمد محمود
فايد-.س ،10ع( 36شتاء -.)2017ص ،36-49أدب شعيب،
(عام))***( .

دراسـة احلكايـة الشـعبي�ة األفريقيـة أمـادو أمبـايت بـا والتراث
األفريقي الالمادي /يعقوب يوسف املحريق  -.س ،5ع( 17ربيع
 -. )2012ص ،69-83أدب شـعيب( ،إفريقيـا)) *** ( .

يوسف توفيق

 4-10.10فهرست موتيفات احلكاية الشعبي�ة

مصطفي الشاذيل

األبعـاد الرمزيـة يف احلكايـة الشـعبي�ة دراسـة لرمزيـة احلكاية يف
ضـوء التحليـل النفسي واألنثربولوجيا وتاريـخ األديان /يوسـف
توفيـق  -.س ،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص ،26-45أدب
شـعيب( ،املغـرب)) *** (.

احلكاية الشـعبي�ة يف حوض البحر األبيض املتوسـط /مصطفي
الشـاذيل؛ ترجمـة محمـد الداهـي -.س ،2ع( 5ربيـع .)2009
-ص،60-79أدبشعيب(،دولحوضالبحر املتوسط))***(.

 4-10.02البني�ة السردية للحكاية

طمسون ،ستيث

إنتصار قائد البن�اء

فهرسـت اجلزيئيـ�ات للمأثورات الشـعبي�ة الشـفاهية /سـتيث
طمسون؛ تعريب حسن الشايم-.س ،3ع( 10صيف.)2010
 -ص ،124-205آفـاق( ،عـام)) *** ( .

قـراءة يف الـدالالت السـردية يف احلكايـات اخلرافيـة :حكايـة
ً
اجلنعـدة نموذجـا /إنتصـار قائـد البنـ�اء  -.س ،7ع( 26صيـف
 -. )2014ص ،64-71أدب شـعيب( ،البحريـن))***( .

فرج قدري الفخراين

ً
موتيفـات «أنـواع األشـياء السـحرية» وفقـا لفهرسـت املوتيـف
العريب للشـايم :دراسـة تطبيقية على سيرة سـيف بـن ذي يزن/
فـرج قـدري الفخـراين  -.س ،4ع( 12شـتاء  -.)2011ص56-
 ،79أدب شـعيب( ،مصـر))***( .

بوشعيب الساوري
البن�اءالتخيلييفاحلكايةالشعبي�ة/بوشعيبالساوري-.س،9
ع (35خريـف -. )2016ص ،44-49أدب شـعيب( ،املغـرب).
( *** )

 4-10.14تقني�ات سرد احلكاية

صربي مسلم حمادي

إبراهيم عبد احلافظ

موازنـة بين حكايتين خرافيتين يف ضـوء منهـج بـروب /صبري
مسـلم حمـادي -.س ،7ع( 24شـتاء  -.)2014ص،38-43
أدب شـعيب( ،العـراق))***( .

الفضلـة الشـفاهية يف عالم الكتابي�ة :دراسـة للحكاية الشـعبي�ة
يف واحـة سـيوة /إبراهيـم عبـد احلافـظ -.س ،3ع( 10صيـف
 - .)2010ص ،18-33أدب شـعيب( ،مصـر))***( .

ضياء عبد هللا الكعيب

كامل إسماعيل

احلكايـات الشـعبي�ة يف منطقـة شـبه اجلزيـرة العربيـ�ة واخلليج
العـريب :دراسـة يف األنسـاق الثقافيـة والتأويـل ألربـع مجموعـات
حكائيـ�ة شـعبي�ة /ضيـاء عبـد هللا الكعبي -.س ،4ع( 13ربيـع
-.)2011ص،27-47أدبشعيب(،اخلليجواجلزيرةالعربي�ة).
(***)

تقنيـ�ات املقدمـة واخلاتمـة يف السـرديات الشـعبي�ة /كامـل
إسـماعيل -.س ،4ع( 14صيـف  -. )2011ص ،22-35أدب
شـعيب( ،سـوريا))458( .

هيئ�ة التحرير

علي إبراهيم الضو

كان يامـا كان /هيئـ�ة التحريـر؛ تصويـر خالـد عبـد اللطيـف.
س ،7ع( 24شـتاء  -. )2014ص ،9صـورة الغلاف األمـايم،(البحريـن))***( .

اسـتخدام النظريـة البن�ائي�ة يف حتليل احلكايات الشـعبي�ة /علي
إبراهيـم الضـو  -.س ،4ع( 15خريـف  -. )2011ص،30-37
أدب شعيب( ،السودان))***( .

عماد بن صولة

 4-10.16القصص الشعيب

حميد اجلراري

األصول والبدايات يف السرديات الشفوية /عماد بن صولة.
س،5ع(16شتاء-.)2012ص،40-53أدب شعيب( ،تونس).()457

البيئ�ة ودورها يف بن�اء الشـكل الفين للقصص الشـعيب باملغرب/
حميـد اجلـراري -.س ،8ع( 30صيـف -. )2015ص،80-95
أدب شعيب( ،املغرب)		) 459( .
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عبد احلميد بورايو

مسـلم حمـادي -.س ،7ع( 24شـتاء  -. )2014ص،38-43
أدب شعيب( ،العراق))***( .

التواصـل والقطيعـة يف عالقة الثقافة الشـعبي�ة بالثقافة العاملة
مـن خالل النمـوذج اجلزائري /عبد احلميد بورايـو -.س ،6ع22
(صيـف -.)2013ص ،14-23آفـاق( ،اجلزائـر))***( .

 4-10.25.04حكاية طوال

سيدي محمد بن مالك

مربوك دريدي

احلكاية اخلرافية اجلزائرية قراءة سيميائي�ة سردية حلكاية
«طوال» /سيدي محمد بن مالك  -.س ،9ع( 32شتاء.)2016
 -ص ،90-96أدب شعيب( ،اجلزائر))462( .

املتخيـل االجتماعـي يف القصـة الشـعبي�ة النظـام االجتماعـي
وانتظـام السـرد /مبروك دريـدي -.س ،8ع( 28شـتاء .)2015
-ص ،74-87أدب شـعيب( ،اجلزائـر))460( .

سوزان يوسف

 4-10.25.05حكاية عصفور الهوى

املدراش

صربي مسلم حمادي
موازنـة بين حكايتين خرافيتين يف ضـوء منهـج بـروب /صبري
مسـلم حمـادي -.س ،7ع( 24شـتاء  -. )2014ص،38-43
أدب شـعيب( ،العـراق))***( .

الفولكلور لغة لتواصل احلضارات /سوزان يوسف- .س،11
ع( 40شتاء-.)2018ص ،13-29آفاق ( ،عام ))*** ( .

 4-10.25احلكايات اخلرافية

 4-10.25.06حكاية منع القدر

أشرف أيوب معوض

ً
املوالـد القبطيـة  :مولـد األنبـ�ا شـنودة نموذجـا /أشـرف أيـوب
معـوض  -.س،10ع ( 37ربيـع  -. )2017ص، 104-121
عـادات وتقاليـد  ( ،مصـر) (***)

عمر السارييس
دور احلكاية الشـعبي�ة يف فهم الثقافة الشـعبي�ة الفلسـطيني�ة/
عمـر السـارييس -.س ،4ع( 15خريـف  -.)2011ص،20-29
أدب شـعيب( ،فلسـطني))***( .

بداك شبحة

احلكاية اخلرافية بمنطقة القبائل /بداك شبحة  -.س،6ع21
(ربيع  -. )2013ص ،28-37أدب شعيب( ،اجلزائر)) ***( .

 4-10.25.08حكاية جين اجلبل

عبد احلميد بورايو

حميد اجلراري

التواصـل والقطيعـة يف عالقة الثقافة الشـعبي�ة بالثقافة العاملة
مـن خالل النمـوذج اجلزائري /عبد احلميد بورايـو -.س ،6ع22
(صيـف -.)2013ص ،14-23آفـاق( ،اجلزائـر))***( .

اخلرايفيفالروايةاملغاربي�ةاملعاصرة:رواية«احليوانات»للصادق
ً
النيهوم نموذجـا /حميد اجلـراري -.س ،7ع( 24شـتاء .)2014
 -ص ،24-37أدب شعيب( ،املغرب))461( .

 4-10.26حكاية ألف ليلة وليلة

جنية احلمود

تامر فايز

احلكايـة الشـعبي�ة الفلسـطيني�ة بين الهويـة والعوملـة /جنيـة
احلمـود- .س ،6ع( 22صيـف - .)2013ص ،40-65أدب
شـعيب( ،فلسـطني))***( .

الرتاجيكوميديـا يف ألـف ليلـة وليلـة :دراسـة يف تداخـل األنـواع
األدبي�ة /تامر فايز  -.س ،9ع( 32شـتاء -.)2016ص،24-51
أدب شـعيب( ،مصـر))463( .

 4-10.25.02حكاية اجلنعدة

سوزان يوسف

إنتصار قائد البن�اء

قـراءة يف الـدالالت السـردية يف احلكايـات اخلرافيـة :حكايـة
ً
اجلنعـدة نموذجـا /إنتصـار قائـد البنـ�اء  -.س ،7ع( 26صيـف
-.)2014ص ،64-71أدب شـعيب( ،البحريـن))***( .

الفولكلور لغة لتواصل احلضارات  /سوزان يوسف  -.س،11
ع( 40شتاء -.)2018ص ،13-29آفاق ( ،عام ))***( .

محمد محمود فايد

 4-10.25.03حكاية العنقود الذهيب

ً
ً
ألف ليلة وليلة من الفنون البصرية شرقا وغربا  /محمد محمود
فايد-.س ،10ع( 36شتاء -.)2017ص ،36-49أدب شعيب،
(عام))***( .

صربي مسلم حمادي

موازنـة بين حكايتين خرافيتين يف ضـوء منهـج بـروب /صبري
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 4-10.27احلكايات املرحة

س ،4ع(15خريف -.)2011ص ،38-55أدب شـعيب( ،بالدالشـام))464( .

البن�اءالتخيلييفاحلكايةالشعبي�ة/بوشعيبالساوري-.س،9
ع (35خريـف -. )2016ص،44-49أدب شـعيب( ،املغرب.).
(***)

 4-10.35.05حكاية ابن الطباخ وابن احلجام

بوشعيب الساوري

أحمد زياد محبك

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف-.)2011ص ،38-55أدب شـعيب( ،بالدالشـام))***( .

جنية احلمود

احلكايـة الشـعبي�ة الفلسـطيني�ة بين الهويـة والعوملـة /جنيـة
احلمـود -.س ،6ع( 22صيـف -.)2013ص ،40-65أدب
شـعيب( ،فلسـطني))***( .

جنية احلمود

 4-10.35.06حكاية ابن الفوال وابن امللك

أحمد زياد محبك

 4-10.30حكايات احليوان

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف-.)2011ص ،38-55أدب شـعيب( ،بالدالشـام))***( .

احلكايـة الشـعبي�ة الفلسـطيني�ة بين الهويـة والعوملـة /جنيـة
احلمـود -.س ،6ع( 22صيـف -.)2013ص ،40-65أدب
شـعيب( ،فلسـطني))***( .

 4-10.35.07حكاية ابن امللك

إبراهيم عبد احلافظ

 10.32.02-4حكايات البوم

الفضلـة الشـفاهية يف عالم الكتابي�ة :دراسـة للحكاية الشـعبي�ة
يف واحـة سـيوة /إبراهيـم عبـد احلافـظ -.س ،3ع(10صيـف
 -.)2010ص ،18-33أدب شـعيب( ،مصـر))***( .

إبراهيم محمود

حركيـة الثقافـة املتعلقـة بالبـوم يف أنسـاقها الوظيفية/إبراهيـم
محمود-.س،2ع(6صيـف -.)2009ص ،108-117عـادات
وتقاليـد( ،سـوريا)) *** ( .

 4-10.35.08حكاية ابن امللك وغزل القطن

أحمد زياد محبك

 4-10.35حكايات الواقع االجتماعي

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

جنية احلمود

احلكايـة الشـعبي�ة الفلسـطيني�ة بين الهويـة والعوملـة /جنيـة
احلمـود -.س ،6ع( 22صيـف -.)2013ص ،40-65أدب
شـعيب( ،فلسـطني))***( .

 4-10.35.09حكاية ابن امللك ونسج السجاد

أحمد زياد محبك

 4-10.35.02حكايات حول اللؤلؤ

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

بزة الباطين

اللؤلـؤ والدمـوع /بـزة الباطني -.س ،4ع( 15خريـف .)2011
-ص ،82-95أدب شعيب( ،الكويت)) *** ( .

 4-10.35.10حكاية األخوات الثالث والفأر

 4-10.35.03حكايات عن احلسد

أحمد زياد محبك

عبد الكريم احلشاش

ظاهـرة احلسـد /عبـد الكريـم احلشـاش -.س ،7ع( 26صيف
 -.)2014ص ،86-97عـادات وتقاليـد( ،سـوريا)) *** ( .

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

 4-10.35.04حكايةابناحلرايم

 4-10.35.11حكاية اجلزار والسكني

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.

أحمد زياد محبك

أحمد زياد محبك
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س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

 4-10.35.12حكاية اجلزار يغش نفسه

 4-10.35.19حكاية السراج والسرج العتيق

أحمد زياد محبك

أحمد زياد محبك

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

 4 - 10.35.20حكاية السنور واجلرذ

 4-10.35.13حكاية احلداد والزارع

أنيسة إبراهيم السعدون

أحمد زياد محبك

حكايــة الســنور واجلــرذ /أنيســة إبراهيــم الســعدون-.س،9
ع(32شــتاء  -.)2016ص ،52-63أدب شــعيب( ،اليمــن).
()465

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

 4-10.35.21حكاية الصياد واجلين

 4-10.35.14حكاية احلطاب والفأس الذهبي�ة

أحمد زياد محبك

أحمد زياد محبك

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

 4-10.35.22حكاية الطوير األخضر

 4-10.35.15حكاية احلالق والوفاء للصديق

إيمان سليمان

أحمد زياد محبك

األدبالشعيبالفلسطيين/إيمانسليمان-.س،4ع(14صيف
 -.)2011ص ،50-59أدب شعيب( ،فلسطني))***( .

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

 4-10.35.23حكاية العبادة بن السيقان البن القيقان

أحمد زياد محبك

 4-10.35.16حكاية اخلراف والزراع

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

أحمد زياد محبك

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

 4-10.35.24حكاية العصفور األخضر

إبراهيم عبد احلافظ

 4-10.35.17حكاية اخلراف والعصا

الفضلـة الشـفاهية يف عالم الكتابي�ة :دراسـة للحكاية الشـعبي�ة
يف واحـة سـيوة /إبراهيـم عبـد احلافـظ -.س،3ع(10صيـف
 -.)2010ص ،18-33أدب شـعيب( ،مصـر)) *** ( .

أحمد زياد محبك

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

 4-10.35.25حكاية اللرية وراحئة الشواء

أحمد زياد محبك

 4-10.35.18حكاية السبع ذئاب

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

أحمد زياد محبك

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
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 4-10.35.34حكاية جوهر فرساين

 4-10.35.26حكاية املرأة البلهاء

عبد القهار احلجاري

عبد القهار احلجاري

السـفر العجييب يف احلكاية الشـعبي�ة بواحة فجيـج /عبد القهار
احلجـاري -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص ،26-39أدب
شـعيب( ،املغرب))***( .

السـفر العجييب يف احلكاية الشـعبي�ة بواحة فجيـج /عبد القهار
احلجـاري -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص ،26-39أدب
شـعيب( ،املغـرب)) 466( .

 4-10.35.35حكاية دقة بدقة

 4-10.35.27حكاية النجار واخلياط والعابد

أحمد زياد محبك

أحمد زياد محبك

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام))***( .

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زياد محبـك -.
س ،4ع( 15خريـف -. )2011ص ،38-55أدب شـعيب( ،بلاد
الشـام)) *** ( .

 4-10.35.36حكاية زوجة اجلزار

 4-10.35.28حكاية الندافة

أحمد زياد محبك

أحمد زياد محبك

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

 4-10.35.37حكاية شوك اجلواف

 4-10.35.29حكاية النصفي والغولة

حسني محمد حسني

عبد القهار احلجاري
السـفر العجييب يف احلكاية الشـعبي�ة بواحة فجيـج /عبد القهار
احلجـاري -.س ،6ع( 22صيـف  -.)2013ص ،26-39أدب
شـعيب( ،املغـرب)) *** ( .

األسـاطري واحلكايـات الشـعبي�ة املرتبطـة باملخلوقـات البحريـة
يف البحريـن (دراسـة حتليليـة) /حسين محمد حسين -.س،9
ع( 33ربيع -. )2016ص ،60-69أدب شعيب( ،البحرين).
(***)

 4-10.35.30حكاية أجري الصائغ

 4-10.35.38حكاية فطيم بسوق الغزل

أحمد زياد محبك

أحمد زياد محبك

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

 4-10.35.39حكاية قران العجائز

 4-10.35.31حكاية أمادو أمبايت با

حكمت النوايسة

يعقوب يوسف املحريق

مـن حكايـات المـاء الشـعبي�ة وطقوسـه حكايـة قـران العجائـز
وطقـس أم الغيـث /حكمـت النوايسـة- .س ،6ع(21ربيـع
- .)2013ص ،38-43أدب شـعيب( ،األردن))467( .

دراسـة احلكايـة الشـعبي�ة األفريقيـة أمـادو أمبـايت بـا والتراث
األفريقي الالمادي /يعقوب يوسف املحريق  -.س ،5ع( 17ربيع
 -. )2012ص ،69-83أدب شـعيب( ،إفريقيـا)) *** ( .

 4-10.35.40حكاية للملك قرون

 4-10.35.32حكاية أجنليا اجلميلة

أحمد زياد محبك

بزة الباطين

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك.
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

السـدرة من تكون؟ /بزة الباطين  -.س ،7ع( 24شـتاء .)2014
ص ،44-73أدب شـعيب( ،الكويت))***( .90

الكشاف التحليلي ملجلة الثقافة الشعبي�ة لألعداد 40-1

 4-10.35.49حكاية عائشة قنديشة

 4-10.35.41حكاية هل يكفي احلظ

سليمة ناندا

إيمان سليمان

صـورة املـرأة يف احلكايـات الشـعبي�ة  /سـليمة نانـدا ؛ ترجمة عبد
القـادر عقيـل  -.س ،11ع ( 40شـتاء  -.) 2018ص،92-96
أدب شعيب  ( ،الهند ))***( .

األدبالشعيبالفلسطيين/إيمانسليمان-.س،4ع(14صيف
 -. )2011ص ،50-59أدب شعيب( ،فلسطني))***( .

 4-10.35.43حكاية اجلمال النائم

4-10.35.50حكايةهاين�ةوالغول

سليمة ناندا

رشيد ودييج

صـورة املـرأة يف احلكايـات الشـعبي�ة  /سـليمة نانـدا ؛ ترجمة عبد
القادر عقيل  -.س ،11ع(40شتاء  -.)2018ص ،92-96أدب
شعيب  ( ،الهند ))***( .

احلكايـة الشـعبي�ة يف البنيـ�ة والداللـة  /رشـيد وديجي  -.س،11
ع ( 40شـتاء  -. ) 2018ص ، 32-41أدب شـعيب  ( ،املغـرب ).
( *** )

4-10.35.44حكايةالعريساملجرم

 4-10.50حكايات اللؤلؤ

سليمة ناندا

بزة الباطين

صـورة املـرأة يف احلكايـات الشـعبي�ة  /سـليمة نانـدا ؛ ترجمة عبد
القادر عقيل-.س ،11ع ( 40شتاء -.) 2018ص ،92-96أدب
شعيب  ( ،الهند ))***( .

اللؤلـؤ والدمـوع /بـزة الباطني -.س ،4ع( 15خريـف .)2011
ص ،82-95أدب شـعيب( ،الكويـت)) *** ( .4-10.52حكاياتاحلسد

عبد الكريم احلشاش

 4-10.35.45حكاية بي�اض الثلج

سليمة ناندا

ظاهرة احلسـد /عبـد الكريـم احلشـاش  -.س ،7ع( 26صيف
 -. )2014ص ،86-97عـادات وتقاليـد( ،سـوريا))***( .

صـورة املـرأة يف احلكايـات الشـعبي�ة  /سـليمة نانـدا ؛ ترجمة عبد
القادر عقيل  -.س ،11ع( 40شتاء -.)2018ص ،92-96أدب
شعيب  ( ،الهند ))***( .

4-10.60املرأةيفاحلكايةالشعبي�ة

سليمة ناندا

 4-10.35.46حكايةجرادةماحلة

صـورة املـرأة يف احلكايـات الشـعبي�ة  /سـليمة نانـدا ؛ ترجمة عبد
القـادر عقيـل  -.س ،11ع ( 40شـتاء  -.) 2018ص،92-96
أدب شعيب  ( ،الهند ))***( .

سليمة ناندا
صـورة املـرأة يف احلكايـات الشـعبي�ة  /سـليمة نانـدا ؛ ترجمة عبد
القادر عقيل  -.س ،11ع( 40شتاء -.)2018ص ،92-96أدب
شعيب  ( ،الهند ))***( .

مغواير ،بريت�اين

مظاهر التميزي ضد املرأة يف احلكايات الشعبي�ة :احلكايات
ً
الشعبي�ة الروسية نموذجا /بريت�اين مغواير؛ ترجمة عبد القادر
عقيل -.س ،1ع( 1إبريل -يونيو -. )2008ص ،24-29آفاق).
روسيا)) 468(.

 4-10.35.47حكاية حيدان احلرايم

سليمة ناندا

 4-12املالحم

صـورة املـرأة يف احلكايـات الشـعبي�ة  /سـليمة نانـدا ؛ ترجمة عبد
القادر عقيل-.س ،11ع ( 40شتاء -.) 2018ص ،92-96أدب
شعيب  ( ،الهند ))***( .

عمر عبد الرحمن السارييس

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا /عمـر
عبد الرحمن السارييس -.س،3ع( 8شـتاء  -. )2010ص40-
 ،49أدب شعيب( ،األردن)		 ) *** ( .

 4-10.35.48حكاية با نزل

سليمة ناندا

4-14التاريخ الشفاهي

صـورة املـرأة يف احلكايـات الشـعبي�ة  /سـليمة نانـدا ؛ ترجمة عبد
القـادر عقيـل  -.س ،11ع ( 40شـتاء  -.) 2018ص،92-96
أدب شعيب  ( ،الهند ))***( .

عمرو عبد العزيز منري

قبائل العرب يف الشـرقية بمصر بني التاريخ واملوروث الشـعيب/
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بورايو-.س ،11ع( 40شتاء-.)2018ص ،106-111أدب شعيب،
(عام ))***( .

عمرو عبد العزيز منري -.س،2ع( 6صيـف -.)2009ص118-
 ،135عادات وتقاليد( ،مصـر)) *** ( .

محمد علي ثامر

مختار رحاب

ُ
احل َميـد بـن منصـور  ..األصالـة واحلكمة اليمانيـ�ة /محمد علي
ثامـر-.س،10ع (38صيـف  -. ) 2017ص ، 52-67أدب
شـعيب  ( ،اليمـن) (***)

رمزيـة املـرأة يف الثقافـة الشـعبي�ة اجلزائريـة :قـراءة وحتليـل
أنثربولـويج /مختـار رحـاب -.س ،9ع( 33ربيـع -.)2016ص
 ،40-59أدب شـعيب( ،اجلزائـر))***( .

مريس السيد مريس الصباغ

 4-18األمثال الشعبي�ة

إدريس محمد صقر جرادات

األمثال الشعبي�ة املصرية  :قراءة يف السمات البن�ائي�ة والتكويني�ة
 /مريس السـيد مريس الصباغ  -.س ،10ع( 39خريف .)2017
 -ص ، 26-63أدب شـعيب ( ،مصر ))***( .

عـادات وتقاليـد املسـرات واألحـزان يف القـدس /إدريـس محمـد
صقـر جـرادات-.س،6ع( 22صيـف  -.)2013ص،68-83
أدب شـعيب( ،فلسـطني)) *** ( .

نايج التب�اب

الذاكـرة الشـعبي�ة يف أمثـال الشـعوب العربيـ�ة /أنـور محمـود
زنـايت -.س،8ع( 29ربيـع  -.)2015ص ،32-41أدب شـعيب،
(الـدول العربيـ�ة)) 469 (.

نهلة شجاع الدين

ً
تعامل املستشـرقني مع املـوروث القـويل .األمثال نموذجـا /نايج
التبـ�اب  -.س،3ع( 10صيـف  -. )2010ص ،10-17أدب
		
شعيب( ،مصر والشام) ) *** ( .

أنور محمود زنايت

ً
سـبعون وسـبعون مثال مـن قرييت /نهلة شـجاع الديـن  -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،26-41أدب شـعيب( ،اليمـن).
()473

إيمان سليمان

األدب الشـعيب الفلسـطيين /إيمـان سـليمان  -.س ،4ع14
(صيـف -.)2011ص ،50-59أدب شـعيب( ،فلسـطني).
(*** )

 4-18.02أمثال حول احلسد

رشيدي العفايس

عبد الكريم احلشاش

إطاللـة علـى األمثـال الشـعبي�ة األندلسـية /رشـيدي العفايس.
س ،2ع( 7خريـف -.)2009ص ،100-107أدب شـعيب،(املغـرب))470( .

ظاهـرة احلسـد /عبـد الكريـم احلشـاش -.س ،7ع( 26صيف
 -.)2014ص ،86-97عـادات وتقاليـد( ،سـوريا)) *** ( .

 4-18.04أمثال حول الصحة واملرض

صادق السليم

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

األمثـال واألغـاين الشـعبي�ة يف الروايـة اليمني�ة /صادق السـليم.
س ،8ع( 31خريـف - .)2015ص ،45-63أدب شـعيب،(اليمن)) 471( .

الطب الشـعيب يف األحسـاء /أحمد عبد الهادي املحمد صالح -.
س،9ع (35خريـف -.)2016ص ، 90-105عـادات وتقاليـد،
(السعودية))***( .

عبد هللا أبو راشد

 4-18.06أمثال حول املطر

األمثـال الشـعبي�ة الدمشـقية بـرؤي نقدية /عبـد هللا أبو راشـد.
س ،8ع( 28شـتاء  -. )2015ص ،66-73أدب شـعيب،(سـوريا)) 472 ( .

أروى عبده عثمان

فولكلور املطر يف الذاكرة اليمني�ة /أروى عبده عثمان -.س ،3ع11
(خريـف  -. )2010ص ،98-113عـادات وتقاليـد( ،اليمـن).
(*** )

عمر عبد الرحمن السارييس

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا /عمـر
عبد الرحمن السارييس  -.س،3ع( 8شـتاء  -.)2010ص40-
 ،49أدب شعيب( ،األردن)) *** ( .

بزة الباطين

األمثـال واألقـوال المأثورة  /أ.ج  .غريماص؛ ترجمة عبد احلميد

السـدرة مـن تكـون؟ /بـزة الباطني  -.س ،7ع( 24شـتاء
-.)2014ص،44-73أدب شـعيب( ،الكويـت)) *** ( .

غريماص ،أ.ج
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 4-18.08أمثال حول األشجار

الكشاف التحليلي ملجلة الثقافة الشعبي�ة لألعداد 40-1

أحمد زياد محبك

 4-18.10أمثال حول اإلجناب

أشرف أيوب معوض

احلـرف اليدويـة يف حكايـات بلاد الشـام /أحمـد زيـاد محبـك .
س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص ،38-55أدب شعيب( ،بالدالشـام)) *** ( .

طقـوس اخلصوبـة يف املجتمـع املصري /أشـرف أيـوب معوض.
س ،8ع( 28شـتاء -.)2015ص ،90-107عـادات وتقاليـد،(مصـر))***( .

 4-20األغاين الشعبي�ة

أروى عبده عثمان

 4-18.12أمثال حول احلماة

إبراهيم محمود

الهجرة يف األغني�ة الشـعبي�ة النسـوية اليمني�ة من الروح املركونة
إىل اجلسـد املهشـم /أروى عبـده عثمـان -.س ،1ع( 1إبريـل -
يونيـو  ،)2008ص -. 123-139منتـ�دى الثقافـة الشـعبي�ة،
(البحريـن))477( .

صـور احلمـاة يف مأثورنـا اليـويم /إبراهيـم محمـود -.س ،4ع13
(ربيـع - .)2011ص ،112-131عـادات وتقاليـد( ،سـوريا).
(***)

جاك صربي شماس

 4-18.14أمثال حول املوت

فنـون المأثـورات الشـفاهية يف اجلزيـرة /جـاك صبري شـماس.
س ،3ع(9ربيع-.)2010ص ،62-67أدب شعيب( ،سوريا).(***)

رابيح رضوان
تمثيـلات املـوت يف تاريـخ املغـرب مـن خلال أمثـال شـعبي�ة
وأقـوال مأثـورة  /رابحي رضـوان-.س ،10ع ( 36شـتاء .) 2017
-ص ،100-115عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))***( .

حسام محسب
رقصـة الزجالـة بواحـة سـيوة /حسـام محسـب -.س،4ع15
(خريـف -.)2011ص ،146-159موسـيقى وتعبير حركـي،
(مصـر))478( .

 4-18.16أمثال حول القهوة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

الزازية برقويق

القهوة يف الثقافة العربي�ة والشـعبي�ة /صالح عبد الستار محمد
الشـهاوي -.س،3ع( 11خريف -. )2010ص ،76-89عادات
وتقاليد( ،الدول العربي�ة))***( .

الثقافة الشـعبي�ة والثقافة العاملة بني املعىن واملصطلح  :مقاربة
اثنوموسيقولوجية حول األغني�ة  /الزازية برقويق -.س ،10ع39
(خريـف  -.) 2017ص ، 172-187موسـيقى وأداء حركـي،
(تونـس )) *** ( .

 4-18.18أمثال حول املرأة

شادن محمد حسني

سمري جابر

صورة املرأة يف املثل الشعيب الفلسطيين /شادن محمد حسني.
س،7ع( 25ربيع-.)2014ص،56-65أدبشعيب(،األردن).()474

الرتبلـة النسـق احلركـي لدى العبابـدة /سـمري جابـر  -.س ،3ع9
(ربيع  -. )2010ص ،114-121موسيقى وأداء حركي( ،مصر).
( *** )

 4-18.20أمثال حول احللي

صادق السليم

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

األمثـال واألغـاين الشـعبي�ة يف الروايـة اليمني�ة /صادق السـليم.
س ،8ع( 31خريـف -.)2015ص ،45-63أدب شـعيب،(اليمـن))***( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمـد الشـهاوي -.س ،3ع( 9ربيـع -.)2010ص،134-145
حـرف وصناعات( ،الدول العربيـ�ة)) 475 ( .

عمر عبد الرحمن السارييس

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا /عمـر
عبد الرحمن السارييس  -.س،3ع( 8شتاء  -. )2010ص40-
 ،49أدب شعيب( ،األردن)) *** ( .

 4-18.22أمثال مرتبطة باحلرف الشعبي�ة

إبراهيم عبد احلافظ
األمثـال الشـعبي�ة املرتبطة ببعض احلـرف التقليديـة /إبراهيم
عبـد احلافـظ  -.س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص،35-49
أدب شـعيب( ،مصـر))476( .

فاطمة زكرى
األغنيـ�ة الشـعبي�ة مـن منظـور البحـث األنرثوبولـويج  /فاطمـة
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عبـد القـادر فيـدوح  -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب .)2008
-ص ،84-105أدب شـعيب( ،البحريـن))483( .

زكـرى  -.س ،8ع( 30صيـف  -. )2015ص ،122-131عادات
وتقاليـد( ،تونـس)) *** (.

مبارك عمرو العماري

علي يعقوب

مفهـوم األدوار اليمانيـ�ة يف الغنـاء البحريني القديـم /مبـارك
عمـرو العمـاري  -.س ،8ع( 29ربيـع  -. )2015ص،118-127
موسيقىوأداءحركي(،البحرين)) 479(.

احلية..بي�ة طقس شعيب متوارث /علي يعقوب؛ تصوير محمد
صـادق -.س ،9ع( 35خريـف-.)2016ص،10صـورة الغالف
األمايم( ،البحرين)) *** (.

محمد الدريدي

محمد خماخم

املطربـة « صليحـة» حبـث يف أسـرار اخللـود /محمـد الدريـدي .
س ،9ع( 32شـتاء -. )2016ص ،134-145موسييقى وأداءحركـي( ،تونـس)) 480 ( .

الصيغالغنائي�ةللموسيقيالشعبي�ةالتونسية/محمدخماخم.
س ،6ع( 23خريف -.)2013ص ،138-147موسيقى وأداءحركي( ،تونس))484( .

محمد الدريدي

مصطفي عطية جمعة

األغنيـ�ة الشـعبي�ة اجلديـدة يف تونـس وحتديـث املجتمـع إثـر
االسـتقالل :دراسـة توثيقيـة  /محمـد الدريـدي-.س،10
ع( 36شـتاء-.)2017ص ،118-139موسـيقى وأداء حركـي،
(تونـس))***( .

البحر يف الشـعر الشعيب اخللييج :رؤية مكاني�ة سوسيولوجية/
مصطفـي عطيـة جمعـة -.س،2ع( 5ربيـع-.)2009ص80-
 ،101أدب شـعيب(،اخلليج العـريب))***( .

 20.02.04-4أغاين الطفولة واألطفال

محمد شبانة

األغنيـ�ة الشـعبي�ة كنـص ثقـايف /محمـد شـبانة  -.س ،1ع3
(أكتوبـر  -ديسـمرب  -. )2008ص ،111-127أدب شـعيب،
(مصـر))***( .

حسني محمد حسني

أغايناملهد

ألعـاب وتسـايل األطفـال يف العيـون الطبيعيـة يف البحريـن/
حسني محمد حسين-.س ،4ع(14صيف  -.)2011ص60-
 ،71عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))485( .

محمود اجلبور

األغنيـ�ة الشـعبي�ة والتغيرات االجتماعيـة يف األردن /محمـود
اجلبور-.س،10ع(37ربيع-.)2017ص ،124-133موسيقى
وأداء حركي  ( ،األردن) (***)

عبد القادر املرزويق
احلواريـة النصيـة يف أغـاين األطفـال الشـعبي�ة  /عبـد القـادر
املرزويق-.س،11ع(40شتاء-.)2018ص ،76-91أدب شعيب،
(البحريـن))486( .

مصطفي عطية جمعة

البحر يف الشـعر الشعيب اخللييج :رؤية مكاني�ة سوسيولوجية/
مصطفي عطيـة جمعـة  -.س،2ع( 5ربيـع -.)2009ص80-
 ،101أدب شـعيب( ،اخلليج العـريب))481( .

 4 - 20.02.04.02أغاين األوالد

بزة الباطين

 4-20.02أغاين الطفولة واألطفال

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني-.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

أحمد علي احلاجمحمد

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد  -.س ،2ع( 5ربيـع-.)2009ص42-
،59أدب شعيب( ،البحرين))482( .

 4 - 20.02.04.03أغاين البن�ات

بزة الباطين
مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني  -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

بزة الباطين

منأغايناملهديفالبحرين/بزةالباطين-.س،3ع(9ربيع.)2010
 -ص ،146-195يف امليدان( ،البحرين))*** ( .

 4 - 20.02.08أغاين التنويم

بزة الباطين

عبد القادر فيدوح

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني-.س ،3ع( 9ربيـع

أغاين أطفال البحرين الشعبي�ة :دراسة يف التأسيس والتأصيل/
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 4 - 20.02.14أغاين ترقيص األطفال

-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

بزة الباطين

 4 - 20.02.08.02أغاين احلب

بزة الباطين

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

 4 - 20.02.15أغني�ة إطعام األطفال

أحمد علي احلاجمحمد

 4 - 20.02.08.03أغاين احلكايات

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

بزة الباطين

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

 4 - 20.02.16أهازيج استفاقة الطفل من نومه

 4 - 20.02.08.04أغاين الذكر

أحمد علي احلاجمحمد

بزة الباطين

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

 20.02.08.05-4أغاين الشكوى

 4 - 20.02.17أغاين مداعبة األطفال

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

بزة الباطين

بزة الباطين

أحمد علي احلاجمحمد

 4 - 20.02.10أغاين الهدهدة

 4 - 20.02.18أغاين اجللوة للبن�ات

بزة الباطين

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

 4 - 20.02.11أغاين مشرتكة للبن�ات واألوالد

بزة الباطين

بزة الباطين

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

 4 - 20.02.19أغاين الصباح

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

 4 - 20.02.12أغاين تدريب الطفل

 4 - 20.02.20أغاين احتفالية احلية بي�ه

بزة الباطين

أحمد علي احلاجمحمد

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

 4 - 20.02.14أغاين ترقيص األطفال

أحمد علي احلاجمحمد

 4 - 20.02.21أغاين الكرنكعون والقرقاعون

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

أحمد علي احلاجمحمد

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
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أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

محمد رجب السامرايئ

 4 - 20.02.30أغني�ة لعبة أنا الذيب باكلكم

رمضـان والعيـد يف البحريـن عـادات وتقاليـد متوارثـة /محمـد
رجـب السـامرايئ  -.س،6ع( 21ربيـع  -.)2013ص،98-103
عـادات وتقاليـد( ،العـراق)) *** ( .

بزة الباطين

أحمد علي احلاجمحمد
أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

 4 - 20.02.22أغاين املهوادة

 4 - 20.02.31أغني�ة لعبة حزز وزين�ة

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني  -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

بزة الباطين

أحمد علي احلاجمحمد
أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

 4 - 20.02.23أغاين امناخاة

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني  -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

بزة الباطين

 4 - 420.02.32أغني�ة لعبة هدو املسلسل

أحمد علي احلاجمحمد

 4 - 20.02.24أغاين إملوالة

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني  -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

 4-20.06.08أغاين الزواج

 4 - 20.02.25أغني�ة التهويدات

أحمد اخلصخويص

أحمد علي احلاجمحمد

أغـايناملحفـلواألطراق/أحمداخلصخـويص-.س،1ع( 3أكتوبر
 ديسـمرب -.)2008ص ،82-103أدب شـعيب(،تونس).(***)

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

أمين�ة الفردان

 20.02.27-4أغني�ة الناصفة

الـزواج البحرين«القـروي» واملورثـات الثقافية املتأصلة /أمين�ة
الفـردان-.س ،8ع( 31خريـف -.)2015ص ،66-86عـادات
وتقاليد(،البحرين)		 )***(.

أحمد علي احلاجمحمد

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

إيمان سليمان

 4 - 20.02.28أغني�ة باكر العيد

األدبالشعيبالفلسطيين/إيمانسليمان-.س،4ع(14صيف
-.)2011ص،50-59أدبشعيب(،فلسطني))***(.

أحمد علي احلاجمحمد

بشرى ديب منصور

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
أحمد علي احلاجمحمـد -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص42-
 ،59أدب شـعيب( ،البحرين))***( .

أهازيج الزواج ومعتقداته الشـعبي�ة تاريخ وذاكرة /بشـرى ديب
منصـور -.س ،6ع( 20شـتاء  -.)2013ص ،87-97عـادات
وتقاليد( ،سـوريا))***( .

 4 - 20.02.29أغني�ة قوم يا شويب

خالد عبد هللا خليفة

أحمد علي احلاجمحمد

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد هللا

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين/
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 4-20.06.05أغني�ة أم النيب طه

خليفـة  -.س،6ع( 21ربيع -. )2013ص ،112-131موسـيقى
وأداء حركـي( ،البحريـن)) *** ( .

سوسن إسماعيل عبد هللا

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

عادل البطويس
األغـاين الشـعبي�ة يف األعـراس العربي�ة /عـادل البطـويس -.س،4
ع(12شـتاء-.)2011ص ،16-25أدب شعيب( ،الدول العربي�ة).
()487

 4-20.06.06أغني�ة تراها احلور

محمد شبانة

سوسن إسماعيل عبد هللا

األغني�ةالشعبي�ةكنصثقايف/محمدشبانة-.س،1ع( 3أكتوبر
-ديسمرب-.)2008ص،111-127أدبشعيب(،مصر))***( .

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

نعمة رحماين
دراسـة سـيميو أنرثوبولوجيـة لعـادات وطقوس الزواج بتلمسـان
 /نعمـة رحمـاين  ،نصير بكـوش - .س ،10ع ( 36شـتاء.) 2017
-ص ، 86-99عـادات وتقاليـد ( ،اجلزائـر )) *** ( .

 4-20.06.07أغني�ة جوف العتي�د

أحمد اخلصخويص
أغـايناملحفـلواألطراق/أحمداخلصخـويص-.س،1ع( 3أكتوبر
 ديسـمرب -.)2008ص ،82-103أدب شـعيب(،تونس).(***)

نوال جاليل
املـرأة والتراث املوسـيقى ببلـدة «القـدح» الشـمال الغـريب
التونيس /نوال جاليل-.س ،10ع(37ربيع -.)2017ص140-
 ،147موسـيقى وأداء حركـي ( ،تونـس))***( .

 4-20.06.08أغني�ة حب علي بن ايب طالب

سوسن إسماعيل عبد هللا

هيثم سرحان
العـرس البـدوي األردين :مدخـل إىل قـراءة العالمـات والرمـوز/
هيثم سرحان  -.س ،7ع( 26صيف -. )2014ص،104-155
عادات وتقاليد( ،األردن))***( .

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

 4-20.06.02أغني�ة أمين�ة

 4-20.06.09أغني�ة خدجية

سوسن إسماعيل عبد هللا

سوسن إسماعيل عبد هللا

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

 4-20.06.03أغني�ة أحمد املختار نور

 4-20.06.10أغني�ة راىن مضام

أحمد اخلصخويص

سوسن إسماعيل عبد هللا

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

أغـايناملحفـلواألطراق/أحمداخلصخـويص-.س،1ع( 3أكتوبر
 ديسـمرب -.)2008ص ،82-103أدب شـعيب(،تونس).(***)

 4-20.06.04أغني�ة أعظمها القرآن

 4-20.06.11أغني�ة عزمونا انب�ارك

سوسن إسماعيل عبد هللا

سوسن إسماعيل عبد هللا

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .
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 4-20.06.12أغني�ة على جرجارة

محمد شبانة

أحمد اخلصخويص

 4-20.06.10أغاين احلنة

أغايناملحفلواألطراق/أحمداخلصخويص-.س،1ع( 3أكتوبر -
ديسمرب-.)2008ص،82-103أدبشعيب(،تونس))***(.

األغني�ةالشعبي�ةكنصثقايف/محمدشبانة-.س،1ع( 3أكتوبر
-ديسمرب-.)2008ص،111-127أدبشعيب(،مصر))***(.

 4-20.06.13أغني�ة ال صبت لك هيداب

 4-20.06.40.03أغاين السامر

إبراهيم عبد احلافظ

أحمد اخلصخويص

أغاين السـامر السـين�اوي يف عصر العوملة /إبراهيم عبد احلافظ.
 س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص ،47-83أدبشـعيب( ،مصـر)) *** ( .

أغايناملحفلواألطراق/أحمداخلصخويص-.س،1ع( 3أكتوبر -
ديسمرب-.)2008ص،82-103أدبشعيب(،تونس))***(.

 4-20.06.14أغني�ة جنعك عيش ودران

محمود اجلبور

أحمد اخلصخويص

األغني�ةالشعبي�ةوالتغرياتاالجتماعيةيفاألردن/محموداجلبور.
 س ،10ع ( 37ربيـع -. ) 2017ص ، 124-133موسـيقى وأداءحركـي  ( ،األردن)) *** ( .

أغايناملحفلواألطراق/أحمداخلصخويص-.س،1ع( 3أكتوبر -
ديسمرب-.)2008ص،82-103أدبشعيب(،تونس))***(.

هيثم سرحان

 4-20.06.15أغني�ة هاونيهم شبح بالعني

أحمد اخلصخويص

العـرس البـدوي األردين :مدخـل إىل قـراءة العالمـات والرمـوز/
هيثم سرحان  -.س ،7ع( 26صيف  -.)2014ص،104-155
عـادات وتقاليـد( ،األردن)) *** ( .

أغايناملحفلواألطراق/أحمداخلصخويص-.س،1ع( 3أكتوبر -
ديسمرب-.)2008ص،82-103أدبشعيب(،تونس))***(.

 4-20.06.12أغاين الزفاف

 4-20.06.16أغني�ة وعالش ذاللة

إيمان سليمان

أحمد اخلصخويص

األدب الشعيب الفلسطيين /إيمان سليمان .س ،4ع( 14صيف
-.)2011ص،50-59أدب شعيب( ،فلسطني))***( .

أغايناملحفلواألطراق/أحمداخلصخويص-.س،1ع( 3أكتوبر -
ديسمرب-.)2008ص،82-103أدبشعيب(،تونس))***(.

خالد عبد هللا خليفة

 4-20.06.17أغني�ة يا سامع الصوت

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد هللا
خليفـة-.س،6ع( 21ربيـع -.)2013ص،112-131موسـيقى
وأداء حركي( ،البحرين)		 ) *** ( .

سوسن إسماعيل عبد هللا

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

محمد السموري

تقاليدالزواجيفاجلزيرةالسورية/محمدالسموري-.س،5ع16
(شتاء-.)2012ص،90-10عاداتوتقاليد(،سوريا))***( .

 4-20.06.18أغني�ة يا طويره

أحمد اخلصخويص

 4 - 20.06.50.02أغني�ة املتورب

سوسن إسماعيل عبد هللا

أغاين املحفل واألطراق/أحمد اخلصخويص -.س ،1ع( 3أكتوبر
 ديسمرب - .)2008ص ،82-103أدب شعيب(،تونس).(***)

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

 4-20.06.19أغني�ة يا مريم وعالش وداللة

 4 - 20.06.50.03أغني�ة انا ابني�ة

أحمد اخلصخويص

سوسن إسماعيل عبد هللا

أغايناملحفلواألطراق/أحمداخلصخويص-.س،1ع( 3أكتوبر -
ديسمرب-.)2008ص،82-103أدبشعيب(،تونس))***(.

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
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( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

 4 - 20.06.50.04أغني�ة انا وافية

 4-20.06.70أغاين احتفالية النجمة

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

النجمـة ظاهـرة ثقافيـة فنيـ�ة طقوسـية واحتفالية/الزازيـة
برقويق-.س،4ع(13ربيع-.)2011ص،98-111عـادات
وتقاليـد( ،تونـس))***( .

الزازية برقويق

سوسن إسماعيل عبد هللا

نوال جاليل

 4 - 20.06.50.05أغني�ة شيخ العرايس

املرأةوالرتاثاملوسيقىببلدة«القدح»الشمالالغريبالتونيس/
نـوال جلايل-.س ،10ع ( 37ربيـع -.) 2017ص،140-147
موسـيقى وأداء حركي ( ،تونـس))***( .

سوسن إسماعيل عبد هللا

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

 4-20.06.71أغاين األطراق

أحمد اخلصخويص

 4 - 20.06.50.06أغني�ة عرسوا يا عيين

أغـايناملحفـلواألطراق/أحمداخلصخـويص-.س،1ع( 3أكتوبر
-ديسمرب-.)2008ص،82-103أدب شعيب(،تونس))***(.

سوسن إسماعيل عبد هللا

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

 4-20.06.72أغاين الطوايج

الزازية برقويق

النجمة ظاهرة ثقافية فني�ة طقوسية واحتفالية/الزازية برقويق.
س ،4ع( 13ربيع - .)2011ص ،98-111عادات وتقاليد،(تونس)) *** ( .

 4 - 20.06.50.07أغني�ة علي ويل هللا

سوسن إسماعيل عبد هللا

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

 4-20.06.73أغاين فن املقورب

خالد عبد هللا خليفة

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد هللا
خليفـة-.س،6ع( 21ربيـع -.)2013ص،112-131موسـيقى
وأداء حركي( ،البحرين)		 ) *** ( .

 4 - 20.06.50.08أغني�ة كل وشوف

سوسن إسماعيل عبد هللا

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

 4-20.09أغاين األحزان
أغني�ةسكابا

سليمة فريال الشويكي

 4 - 20.06.50.09أغني�ة لكالص يف الزيله

أغنيـ�ة سـكابا /سـليمة فريـال الشـويكي  -.س ،5ع( 19خريف
 -. )2012ص ،60-75أدب شـعيب( ،سـوريا)) 488 (.

سوسن إسماعيل عبد هللا

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا
( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسمرب
-.)2008ص،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين)) *** ( .

 4-20.12.06أغاين البحر

ً
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدرات أنموذجا

النهـام مغني البحـر /علـي عبـد هللا خليفـة  -.س ،3ع( 13ربيـع
-.)2011ص ،9-10مفتتـح( ،البحريـن))489( .

 4-20.12أغاين العمل

 4 - 20.06.50.10أغني�ة يريب اتسلم العريس

علي عبد هللا خليفة

سوسن إسماعيل عبد هللا
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 4-20.12.06.18فن الردحة

 4 - 20.12.06.02أغاين الغوص

خالد عبد هللا خليفة

خالد عبد هللا خليفة

الفنـون الشـعبي�ة الغنائيـ�ة يف البحريـن :أغـاين الغـوص والسـمر
يف العمـل والرتفيـه /خالـد عبـد هللا خليفـة -.س،7ع( 24شـتاء
 -.)2014ص ،104-121موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن).
( ) 490

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد هللا
خليفـة  -.س،6ع( 21ربيع -. )2013ص ،112-131موسـيقى
وأداء حركـي( ،البحريـن)) ***( .

 4-20.12.06.20فن الشبييث

صالح حمدان احلريب

صالح حمدان احلريب

غنـاء غوايص اللؤلؤ /صالح حمـدان احلريب -.س ،5ع( 16شـتاء
 -.)2012ص ،54-69أدب شـعيب( ،الكويت)) *** ( .

اندثارالفنوناملوسيقيةالبحريةمنالواقعالفيناخللييج/صالح
حمداناحلريب-.س،1ع( 1إبريل-يونيو-.)2008ص،84-91
موسيقىوتعبريحركي(،اخلليجالعريب))***(.

مصطفي عطية جمعة

البحر يف الشـعر الشعيب اخللييج :رؤية مكاني�ة سوسيولوجية/
مصطفـي عطيـة جمعـة -.س،2ع( 5ربيـع-.)2009ص80-
 ،101أدب شـعيب(،اخلليج العـريب() *** ( .

 4-20.12.08أغاين اإلبل
 4-20.12.08.02أغاين احلداء

 4-20.12.06.04أغاين لفجري

محمود اجلبور

خالد عبد هللا خليفة

األغني�ةالشعبي�ةوالتغرياتاالجتماعيةيفاألردن/محموداجلبور.
س ،10ع(37ربيـع-.)2017ص ،124-133موسـيقى وأداءحركـي ( ،األردن))***( .

محمـد بـن فـارس املبـدع يف فـن الــ (الصـوت) الشـعيب /خالـد
عبـد هللا خليفـة -.س ،4ع (13ربيـع  -. )2011ص،142-163
موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن))491( .

 4-20.12.08.04أغاين الهجيين

علي عبد هللا خليفة

عبد الكريم احلشاش

النصوص الشعرية املغناه يف فن لفجري /علي عبد هللا خليفة.
س ،2ع( 6صيـف -.)2009ص ،24-49أدب شـعيب،(البحريـن))492( .

فن الهجيين /عبد الكريم احلشاش-.س ،4ع( 13ربيع.)2011
 -ص ،70-80أدب شعيب( ،سوريا))494( .

محمود اجلبور

 4-20.12.06.08أغاين القفال

األغني�ةالشعبي�ةوالتغرياتاالجتماعيةيفاألردن/محموداجلبور.
س ،10ع(37ربيـع-.)2017ص ،124-133موسـيقى وأداءحركـي ( ،األردن)) *** ( .

صالح حمدان احلريب

غنـاء غوايص اللؤلؤ /صالح حمدان احلريب  -.س ،5ع( 16شـتاء
 -. )2012ص ،54-69أدب شـعيب( ،الكويت))***( .

 4-20.12.08.06أغاين التهيليم

 4-20.12.06.12أغاين السنيج

محمد اجلزيراوي

صالح حمدان احلريب

التهيليـم مـن أغـاين رعـاة اإلبـل يف الصحـراء التونسـية /محمـد
اجلزيـراوي  -.س ،4ع( 12شـتاء  -. )2011ص ،26-37أدب
شـعيب( ،تونـس))***( .

اندثـار الفنـون املوسـيقية البحريـة مـن الواقـع الفني اخلليجي/
صالـح حمـدان احلريب-.س،1ع(1إبريل-يونيـو-.)2008ص
 ،84-91موسـيقى وتعبير حركـي( ،اخلليـج العـريب))493( .

 4-20.12.08.08أغاين البرئ

 4-20.12.06.16غناء احلداي

محمد اجلزيراوي

علي عبد هللا خليفة

التهيليـم مـن أغـاين رعـاة اإلبـل يف الصحـراء التونسـية /محمـد
اجلزيـراوي  -.س ،4ع( 12شـتاء  -. )2011ص ،26-37أدب
شـعيب( ،تونـس))***( .

النصـوص الشـعرية املغنـاه يف فـن لفجـري /علـي عبـد هللا
خليفة- .س،2ع(6صيف-.)2009ص،24-49أدب شعيب،
(البحريـن ) )***( .
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 4-20.20أغاين احلج

 4-20.12.08.10أغاين سقي اإلبل

أشرف أبو احلمد اخلطيب

محمد اجلزيراوي

أغاين وعادات احلج /أشرف أبو احلمد اخلطيب-.س ،8ع30
(صيف-.)2015ص،98-107عاداتوتقاليد(،مصر))***(.

التهيليـم مـن أغـاين رعـاة اإلبـل يف الصحـراء التونسـية /محمـد
اجلزيراوي-.س،4ع(12شـتاء-.)2011ص،26-37أدب
شـعيب( ،تونـس))***( .

 4-20.21أغاين املحفل

أحمد اخلصخويص

 4-20.12.12أغاين التويز

الزازية برقويق

أغايناملحفلواألطراق/أحمداخلصخويص-.س،1ع( 3أكتوبر -
ديسمرب-.)2008ص،82-103أدبشعيب(،تونس))***(.

جدليـة الفـن والعمـل يف ظاهـرة التويـزة بمنطقة سـيدي بوزيد/
الزازية برقويق-.س،5ع(17ربيـع-.)2012ص ،95-103عادات
وتقاليد( ،تونـس))***( .

بوعزيز سمحون

الغنـاء البدوي” للمهاذبة” بمنطقـة املزونة /بوعزيز سـمحون-.
س ،8ع( 31خريـف  -. )2015ص ،112-123موسـيقى وأداء
حركي( ،تونس)) *** ( .

 4-20.12.16أغاين الفالحني

بوعزيز سمحون
الغنـاء البدوي«للمهاذبـة» بمنطقـة املزونـة /بوعزيز سـمحون.
س،8ع( 31خريـف  -.)2015ص ،112-123موسـيقى وأداءحركـي( ،تونـس))495( .

الزازية برقويق

 4-20.22األغاين الديني�ة

النجمــة ظاهــرة ثقافيــة فنيــ�ة طقوســية واحتفاليــة /الزازيــة
برقــويق-.س ،4ع( 13ربيــع - .)2011ص ،98-111عــادات
وتقاليــد( ،تونــس)) *** ( .

أغايناحلصاد

إيمان سليمان

 4 - 20.23أغاين املوالد القبطية

األدبالشعيبالفلسطيين/إيمانسليمان-.س،4ع(14صيف
- .)2011ص ،50-59أدب شعيب( ،فلسطني)) ***( .

أشرف أيوب معوض

ً
املوالـد القبطيـة :مولـد األنبـ�ا شـنودة نموذجـا /أشـرف أيـوب
معـوض-.س،10ع ( 37ربيع-. )2017ص ، 104-121عادات
وتقاليـد ( ،مصـر))***( .

 4-20.12.20أغاين نسج الصوف

إدريس مقبوب

 4-20.25األغاين القصصية

النسـيج التقليدي املغـريب ذاكرة ثقافيـة بصيغة األنثى /إدريس
مقبـوب -.س ،8ع( 29ربيـع  -. )2015ص ،138-151ثقافـة
ماديـة( ،املغـرب)) 496 ( .

الزازية برقويق

النجمةظاهرةثقافيةفني�ةطقوسيةواحتفالية/الزازيةبرقويق.
س ،4ع( 13ربيـع - .)2011ص ،98-111عـادات وتقاليـد،(تونـس))***( .

 4-20.12.22أغاين الطابون

سعيد سليمان اخلواجة

 4-20.26أغاين الدبكة

الطابـون مخبز وفـرن للعائلـة الفلسـطيني�ة /سـعيد سـليمان
اخلواجة -.س،9ع(34صيف-.)2016ص ،176-179ثقافة
ماديـة( ،األردن)) 497 (.

عوض سعود عوض

دالالت الرقصـات واألغـاين البدويـة يف بلاد الشـام /عـوض
سـعود عوض-.س ،9ع( 34صيف -. )2016ص،134-154
موسـيقى وأداء حركـي( ،سـوريا))***( .

 4-20.12.24أغني�ة قرداش

الزازية برقويق

 4-20.27أغاين العيطة

جدليـة الفـن والعمـل يف ظاهـرة التويـزة بمنطقة سـيدي بوزيد/
الزازيـة برقـويق -.س ،5ع( 17ربيـع -. )2012ص،95-103
عـادات وتقاليـد( ،تونـس))***( .

الكبريالداديسيي
الهوية املغربي�ة من خالل الغناء والرقصات الشعبي�ة /الكبري
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 4-20.44أغاين املرادة

الداديسيي  -.س،9ع( 35خريف  -. )2016ص،140-147
موسيقىوأداءحركي(،املغرب))498( .

خالد عبد هللا خليفة

 4-20.30أغاين احتفالية كناوة

محمـد بـن فـارس املبـدع يف فـن الــ (الصـوت) الشـعيب /خالـد
عبـد هللا خليفـة  -.س،4ع (13ربيـع  -. )2011ص،142-163
موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن)) *** ( .

سعيد بوكرايم

موسـيقى كنـاوة األصـول واالمتـدادات /سـعيد بوكـرايم.
س،10ع(37ربيـع -.)2017ص ،134-139موسـيقى وأداءحركـي ( ،املغـرب))499( .

محمد خماخم

ليلى محمد احلدي
املـراداة :رقصة الصبايا يف اخلليج واجلزيرة العربي�ة /ليلى محمد
احلـدي  -.س ،1ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب  -. )2008ص130-
 ،140يف امليـدان( ،اخلليـج واجلزيرة العربيـ�ة)) 502 ( .

 4-20.36أغاين الفوندو

 4-20.48أغاين الركادة

الصيغالغنائي�ةللموسيقيالشعبي�ةالتونسية/محمدخماخم.
س ،6ع( 23خريف -.)2013ص ،138-147موسيقى وأداءحركي(،تونس))***(.

الكبري الداديسيي
الهويـة املغربيـ�ة مـن خالل الغنـاء والرقصـات الشـعبي�ة /الكبري
الداديسيي -.س ،9ع (35خريـف -.)2016ص،140-147
موسـيقى وأداء حركـي( ،املغـرب)) *** ( .

 4-20.38أغاين الليوة

خالد عبد هللا خليفة

 4-20.50أغاين التعليل

آلـة الصرنـاي وفـن الليـوة /خالـد عبـد هللا خليفـة -.س،5ع17
(ربيع-.)2012ص،119-133موسيقىوتعبريحركي(،اخلليج
العـريب)) 500 ( .

محمد خماخم
الصيغالغنائي�ةللموسيقيالشعبي�ةالتونسية/محمدخماخم.
س،6ع(23خريـف -.)2013ص،138-147موسـيقى وأداءحركي( ،تونـس)) *** ( .

 4-20.40أغاين العرضة

خالد عبد هللا خليفة

محمـد بـن فـارس املبـدع يف فـن الــ (الصـوت) الشـعيب /خالـد
عبـد هللا خليفـة  -.س،4ع (13ربيـع  -.)2011ص،142-163
موسيقىوأداءحركي(،البحرين))***(.

 4-20.51أغاين الربيج

محمود اجلبور
األغني�ةالشعبي�ةوالتغرياتاالجتماعيةيفاألردن/حموداجلبور.
س،10ع(37ربيـع-.) 2017ص ،124-133موسـيقى وأداءحركـي ( ،األردن))***( .

خالد عبد هللا خليفة
فـن العرضـة مـن الفنـون االحتفاليـة يف البحريـن /خالـد عبـد
هللا خليفـة  -.س ،7ع( 27خريـف  -. )2014ص،108-121
موسيقىوأداءحركي(،البحرين)) 501(.

 4-20.52أغاين اجلراد

بوعزيز سمحون

محمود اجلبور
األغني�ةالشعبي�ةوالتغرياتاالجتماعيةيفاألردن/حموداجلبور.
س،10ع(37ربيـع-.) 2017ص ،124-133موسـيقى وأداءحركـي ( ،األردن))***( .

الغنـاء البـدوي« للمهاذبـة» بمنطقـة املزونة /بوعزيز سـمحون.
س،8ع( 31خريـف -. )2015ص ،112-123موسـيقى وأداءحركي( ،تونس)) *** ( .

 4-20.42أغاين العرويب

 4-20.53أغاين الطويريق

محمد خماخم

محمود اجلبور
األغني�ةالشعبي�ةوالتغرياتاالجتماعيةيفاألردن/حموداجلبور.
س،10ع(37ربيـع-.) 2017ص ،124-133موسـيقى وأداءحركـي ( ،األردن))***( .

الصيغالغنائي�ةللموسيقيالشعبي�ةالتونسية/محمدخماخم.
س ،6ع( 23خريف -.)2013ص ،138-147موسيقى وأداءحركي( ،تونس))***( .
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 4-20.54أغاين احلجايف

س ،6ع( 23خريف -.)2013ص ،138-147موسيقى وأداءحركي( ،تونس)) *** (.

بوعزيز سمحون

 4-20.66أغاين السمر

الغنـاء البدوي«للمهاذبـة» بمنطقـة املزونـة /بوعزيز سـمحون.
س ،8ع( 31خريـف -.)2015ص ،112-123موسـيقى وأداءحركـي( ،تونـس))***( .

خالد عبد هللا خليفة

الفنـون الشـعبي�ة الغنائيـ�ة يف البحريـن :أغـاين الغـوص والسـمر
يف العمـل والرتفيـه /خالـد عبد هللا خليفـة  -.س ،7ع( 24شـتاء
 -. )2014ص ،104-121موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن).
(***)

 4-20.58أغاين الراي

جمال أبرنوص
أغني�ة الراي بالغرب املتوسطي :إثنوموسيقولوجيا النمط الغنايئ
وسؤال التطور والتهجني /جمال أبرنوص  -.س ،9ع( 32شتاء
 -. )2016ص ،146-155موسيقى وأداء حركي( ،املغرب).
()503

 4-20.70أغاين األلعاب الشعبي�ة

نهلة شجاع الدين

ألعـاب قريتي وطفولـة الزمـن اجلميـل  /نهلـة شـجاع الديـن.
س ،11ع( 40شتاء -.)2018ص ،130-135عادات وتقاليد،(اليمـن ))505( .

الكبري الداديسيي
الهويـة املغربيـ�ة مـن خالل الغنـاء والرقصـات الشـعبي�ة /الكبري
الداديسيي -.س ،9ع (35خريـف  -. )2016ص،140-147
موسـيقى وأداء حركـي( ،املغـرب)) *** ( .

أغني�ة لعبة أنت وأنا

أمرية جعفر عبد الكريم

 4-20.60أغاين الزار

املرجحانة يف املوروث الشـعيب القديـم /أمرية جعفر عبد الكريم،
تهـاين حسـن علـي املـرىخ ؛ تصويـر محمـد حسين أحمـد آل
علي -.س ،3ع( 11خريف -.)2010ص ،60-69أدب شـعيب،
(البحريـن))506( .

األداء احلركـي يف طقـس الـزار /حسـام محسـب -.س ،4ع13
(ربيع  -. )2011ص ،164-181موسيقى وأداء حركي( ،مصر).
( ) 504

أغني�ة لعبة شوط البطة

أغني�ة طنوش

حسام محسب

أمرية جعفر عبد الكريم
املرجحانة يف املوروث الشـعيب القديـم /أمرية جعفر عبد الكريم،
تهـاين حسـن علـي املـريخ ؛ تصويـر محمـد حسين أحمـد آل
علي -.س ،3ع( 11خريف -.)2010ص ،60-69أدب شـعيب،
(البحريـن))***( .

أغني�ة عايمة

حسام محسب
األداء احلركـي يف طقـس الـزار /حسـام محسـب -.س ،4ع13
(ربيع  -. )2011ص ،164-181موسيقى وأداء حركي( ،مصر).
( *** )

أغني�ة لعبة شوط العيدي

أمرية جعفر عبد الكريم

 4-20.61أغاين الرفييح

املرجحانة يف املوروث الشـعيب القديـم /أمرية جعفر عبد الكريم،
تهـاين حسـن علـي املـريخ ؛ تصوير محمد حسين أحمـد آل علي.
س ،3ع(11خريـف - .)2010ص ،60-69أدب شـعيب،(البحريـن))***( .

محمود اجلبور
األغنيـ�ة الشــعبي�ة والتغــرات االجتماعيــة يف األردن /محمــود
اجلبـــور- .س ،10ع( 37ربيـــع- .)2017ص،124-133
موســـيقى وأداء حركـــي ( ،األردن))***( .

أغني�ة لعبة اللومية

عبد القادر املرزويق

 4-20.64أغاين الرتبيحة

احلواريـة النصيـة يف أغـاين األطفـال الشـعبي�ة  /عبـد القـادر
املـرزويق- .س ،11ع( 40شـتاء  -. )2018ص ،76-91أدب
شـعيب( ،البحريـن))***( .

محمد خماخم
الصيغالغنائي�ةللموسيقيالشعبي�ةالتونسية/محمدخماخم.
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أغني�ة لعبة حمامة نودي نودي

ع ( 36شـتاء  -. ) 2017ص ، 22-35أدب شـعيب ( ،الوطـن
العـريب))***( .

احلواريـة النصيـة يف أغـاين األطفـال الشـعبي�ة  /عبـد القـادر
املـرزويق- .س ،11ع( 40شـتاء  -. )2018ص ،76-91أدب
شـعيب( ،البحريـن))***( .

 4-26.04اللهجات العامية

عبد القادر املرزويق

عاطف عطية
القول بالعامية والشعر الشعيب  /عاطف عطية- .س ،10ع36
(شـتاء -.)2017ص ،22-35أدب شـعيب( ،الوطـن العـريب).
(***)

أغني�ة لعبة ضويط الربيسم

عبد القادر املرزويق

احلواريـة النصيـة يف أغـاين األطفـال الشـعبي�ة  /عبـد القـادر
املـرزويق- .س ،11ع( 40شـتاء  -. )2018ص ،76-91أدب
شـعيب( ،البحريـن))***( .

 4-26.04.08اللهجة العامية البحريني�ة

حسني علي يىح

أغني�ة لعبة هدوا ملسلسل

األصـول املعجميـة لبعـض التعبيرات األجنبيـ�ة ذات الصبغـة
الرتاثي�ةيفاللهجةالبحريني�ة:مقاربةلظاهرةاالقرتاضاللغوييف
العامية البحريني�ة .ج /1حسني علي يىح  -.س ،10ع( 37ربيع
 -. ) 2017ص ، 48-85أدب شـعيب  ( ،البحريـن))***( .

عبد القادر املرزويق

احلواريـة النصيـة يف أغـاين األطفـال الشـعبي�ة  /عبـد القـادر
املـرزويق- .س ،11ع( 40شـتاء  -. )2018ص ،76-91أدب
شـعيب( ،البحريـن))***( .

حسني علي يىح

 4-20.75أداء األغاين

األصـول املعجميـة لبعـض التعبيرات األجنبيـ�ة ذات الصبغـة
الرتاثيـ�ة يف اللهجة البحريني�ة  :مقاربة لظاهـرة االقرتاض اللغوي
يف العاميـة البحرينيـ�ة .ج / 2حسين علـي يحى -.س ،10ع39
(خريـف  -.) 2017ص ، 82-131أدب شـعيب  ( ،البحريـن ).
(***)

إبراهيم أحمد ملحم

النظـم الشـفوي لألغنيـ�ة الشـعبي�ة العربيـ�ة /إبراهيـم أحمـد
ملحم - .س ،3ع( 8شـتاء -. )2010ص ،68-75أدب شـعيب،
(اإلمـارات)) 507 ( .

عبد الرحمن سعود مسامح

 4-22األلغاز الشعبي�ة

ألفـاظ يف لهجتنـ�ا العاميـة أصلها فصيح ثابـت بالقـرآن الكريم/
عبـد الرحمـن سـعود مسـامح  -.س ،4ع (15خريـف-. )2011
ص ،64-75أدب شـعيب( ،البحريـن)) 510 ( .

عبد محمد بركو

اللغز يف األدب الشعيب /عبد محمد بركو  -.س ،4ع( 15خريف
 -. )2011ص ،56-59أدب شعيب( ،سوريا))508( .

 4-30النوادر الشعبي�ة

عزيز العرباوي

الفكاهة

األلغـاز الشـعبي�ة كجنـس مـن الثقافـة الشـعبي�ة /عزيـز
العربـاوي -.س ،5ع(19خريـف  -. )2012ص ،54-59أدب
شـعيب(،املغرب))509( .

عمر عبد الرحمن السارييس

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا /عمـر
عبد الرحمن السارييس  -.س ،3ع( 8شتاء -. )2010ص40-
 ،49أدب شـعيب( ،األردن)) *** ( .

عمر عبد الرحمن السارييس

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا /عمـر
عبد الرحمن السارييس  -.س ،3ع( 8شتاء -. )2010ص40-
 ،49أدب شعيب( ،األردن))***( .

نوادر جحا

كوراو ،فرانشيسكا ماريا

 4-26اللهجات

جحـا وقصتـه التي ال تنتهـي ظهـور أدلـة جديـدة علـى انتشـار
نـوادر جحـا /فرانشيسـكا ماريـا كـوراو؛ ترجمـة نعمـان محمـد
صالح -.س ،3ع( 8شـتاء -. )2010ص ،58-67أدب شـعيب،
(إيطاليـا))511( .

 4-26.02اللهجات الفصىح

عاطف عطية

القـول بالعاميـة والشـعر الشـعيب  /عاطـف عطيـة  - .س،10
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محمد علي ثامر

 4-40الشفاهية والتدوين

ُ
احل َميـد بـن منصـور  ..األصالـة واحلكمة اليمانيـ�ة /محمد علي
ثامـر- .س ،10ع( 38صيـف - .)2017ص ،52-67أدب
شـعيب( ،اليمـن))***( .

إبراهيم عبد احلافظ

الفضلة الشـفاهية يف عالم الكتابي�ة :دراسـة للحكاية الشعبي�ة يف
واحة سـيوة /إبراهيم عبد احلافظ-.س،3ع(10صيـف.)2010
 -ص ،18-33أدب شـعيب( ،مصـر))***( .

سعد الصويان
تدويـن الشـعر اجلاهلـي وتدويـن الشـعر النبطـي :مقارنـات
واستنت�اجات/سـعد الصويان  -.س،2ع( 6صيـف - .)2009
ص ،50-59أدب شـعيب( ،السـعودية))***( .

عاطف عطية
القول بالعامية والشعر الشعيب /عاطف عطية- .س ،10ع36
(شتاء - .)2017ص ،22-35أدب شعيب( ،الوطن العريب).
(*** )

عبد احلميد حواس

ُ
َّ
الـراس أم الك َّـراس (قـول آخـر يف الشـفهية والكتابيـ�ة) /عبـد
احلميـد حـواس  -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص،13-19
آفـاق( ،عـام))***( .

عماد بن صولة
األصولوالبداياتيفالسردياتالشفوية/عمادبنصولة-.س،5
ع( 16شتاء-.)2012ص،40-53أدبشعيب(،تونس))***(.

فاطمة الزهراء صالح
من أجل جتديد الشفاهية :الضروري والعاجل /فاطمة الزهراء
صالح؛نور الهدىباديس-.س،4ع( 12شتاء-.)2011ص10-
 ،15آفاق( ،املغرب))512( .

ناصر البقلوطي
تدوين األدب الشعيب حفظ أم نقض لفظ ؟ /ناصر البقلوطي.
 -س،5ع( 17ربيع -. )2012ص ،13-23آفاق( ،عام))*** ( .

نور الهدى باديس
املشــافهة والتدويــن :الثابــت واملتغــر /نــور الهــدى باديــس.
س،4ع(13ربيــع  -.)2011ص ،12-25آفــاق( ،تونــس).(***)

غريماص ،أ.ج

 4 - 42األقوال المأثورة

األمثـال واألقـوال المأثورة  /أ.ج  .غريماص؛ ترجمة عبد احلميد
بورايـو  -.س ،11ع( 40شـتاء  -.)2018ص ، 106-111أدب
شـعيب  ( ،عـام ))***( .
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- 5فنون األداء الشعيب

ع( 18صيف  -. )2012ص ،91-95موسيقى وتعبري حركي،
(املغرب))516( .

 5-04املوسيقى الشعبي�ة

محمد خماخم

جمال عبد اليح عبد الغين

الصيغالغنائي�ةللموسيقيالشعبي�ةالتونسية/محمدخماخم.
س ،6ع( 23خريف -.)2013ص ،138-147موسيقى وأداءحركي( ،تونس)) *** (.

توظيـف املوسـيقى الشـعبي�ة يف املسـرح الغنـايئ املصـري/
جمـال عبـد الحي عبـد الغني  -.س ،3ع (8شـتاء . )2010
-ص ،138-147موسـيقى وأداء حركـي( ،مصـر)) 513 ( .

 5-04.02موسيقى األغاين الشعبي�ة

خالد عبد هللا خليفة

سعيد بوكرايم

الفنـون الشـعبي�ة الغنائيـ�ة يف البحريـن (نظـرة تأمليـة
واستكشـافية) /خالد عبد هللا خليفـة  -.س ،1ع( 3أكتوبر -
ديسـمرب -.)2008ص ،142-155موسـيقى وتعبير حركـي،
(البحريـن))514( .

الغنـاء املوريتـ�اين مـن خلال الفنانـة املعلومـة بنـت امليـداح/
سـعيد بوكـرايم -.س ،9ع( 34صيـف -.)2016ص154-
 ،157موسـيقى وأداء حركـي( ،املغـرب)) 517 ( .

فاطمة زكرى

رشدي التويم

األغني�ة الشعبي�ة من منظور البحث األنرثوبولويج  /فاطمة
زكرى- .س ،8ع( 30صيف -.)2015ص ،122-131عادات
وتقاليد( ،تونس))***( .

املعنى واملغني يف المألـوف التونسي بـرول «بـدا الربيـع» مـن
ً
نوبـة املزمـوم أنموذجـا /رشـدي التـويم  -.س ،8ع( 28شـتاء
 -. )2015ص ،134-146موسـيقى وأداء حركي(،تونـس).
()515

مبارك عمرو العماري

علي إبراهيم الضو

مفهـوم األدوار اليمانيـ�ة يف الغنـاء البحريني القديـم /مبـارك
عمـرو العماري-.س،8ع(29ربيـع  -.)2015ص،118-127
موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن))***( .

الثقافةاملوسيقيةالشعبي�ةوالثقافةالعاملة/عليإبراهيمالضو.
س ،6ع(23خريف-.)2013ص ،130-137موسيقى وأداءحركي( ،السودان)(***) .

 5-04.02.02موسيقى اإلنشاد الصويف

بركات محمد مراد

علي دمق

املوسـيقى العربي�ة رؤية تراثي�ة فلسـفية /بـركات محمد مراد .
 س ،3ع( 8شتاء  -. )2010ص ،120-137موسيقى وأداءحركـي( ،مصر)) 518 ( .

املـوروث املوسـيقى الشـعيب وعالقتـه بالطـرق الصوفيـة يف
تونـس مـن خلال نمـوذج «حضـرة سـيدي بوعكازيـن»/
علـي دمـق-.س،10ع( 38صيـف-.)2017ص،134-143
موسـيقى وأداء حركـي( ،تونـس))***( .

محمد محمود فايد

علياء العريب

الناي أقدم آالت املوسـيقى الشـعبي�ة العربيـ�ة /محمد محمود
فايـد -.س،4ع(12شـتاء  -.)2011ص ،102-111موسـيقى
وأداء حركي( ،مصـر))519( .

صـوت العرضـاوي مقاربة أثنوموسـيقولوجية /عليـاء العريب.
س ،6ع( 22صيـف  -.)2013ص ،108-128موسـيقىوأداء حركـي( ،تونـس))***( .

 5-04.02.04موسيقى أغاين لفجري

فراس الطرابليس

خالد عبد هللا خليفة

قـراءة يف عالقـة الظاهرة املوسـيقية بمسـألة السـماع يف تونس
مـن خلال كتـاب «أحـكام السـوق» ليحى ابـن عمـر األندلسي
التونسي /فـراس الطرابلسي -.س،8ع( 29ربيـع .)2015
-ص ،128-135موسـيقى وأداء حركي(،تونـس)(***( .

الفنـون الشـعبي�ة الغنائيـ�ة يف البحرين :أغاين الغوص والسـمر
يف العمـل والرتفيه /خالد عبد هللا خليفة -.س،7ع(24شـتاء
 -.)2014ص ،104-121موسيقى وأداء حركي( ،البحرين).
( *** )

محمد بلوش

علي عبد هللا خليفة

مدخل إىل املوسيقى واملقام اخلمايس /محمد بلوش -.س،5

النصـوص الشـعرية املغنـاه يف فـن لفجـري /علـي عبـد هللا
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خليفـة  -.س ،2ع( 6صيـف  -.)2009ص ،24-49أدب
شـعيب(،البحرين))***( .

سـعود عـوض  -.س ،9ع( 34صيـف  -.)2016ص134-
 ،154موسيقى وأداء حركي( ،سوريا)) *** ( .

 5-04.02.06موسيقى أغاين املراداة

 5-04.02.16موسيقى أغاين اجلربة

خالد عبد هللا خليفة

خالد عبد هللا خليفة

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد هللا
خليفة-.س،6ع(21ربيع -.)2013ص ،112-131موسيقى
وأداء حركـي( ،البحريـن)) *** ( .

مـن الفنـون الشـعبي�ة البحرينيـ�ة فـن اجلربـة /خالـد عبد هللا
خليفـة  -.س،4ع( 15خريـف  -. )2011ص،130-145
موسيقى وتعبري حركي ( ،البحرين)) 523 ( .

 5-04.02.08موسيقى أغاين العرضة

 5-04.02.18املوسيقى األندلسية باملغرب

خالد عبد هللا خليفة

محمد القايض

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد هللا
خليفة-.س،6ع(21ربيع -.)2013ص ،112-131موسيقى
وأداء حركـي( ،البحريـن)) *** ( .

عبـد الصـادق شـقارة فنـان تطـوان األصيـل /محمـد القـايض.
س،3ع(11خريف-.)2010ص ،136-141موسيقى وأداءحركـي( ،املغـرب)) 524 (.

محمد القايض

 5-04.02.10موسيقى أغاين الصوت

سمري إدريس

املوسـيقى األندلسـية املغربيـ�ة نمـوذج للتفاعـل واالمتزاج
احلضاري /محمد القـايض-.س ،5ع(17ربيع- .)2012ص
 ،135-147موسـيقى وتعبير حركـي( ،املغـرب))525 ( .

جـذور « ُّ
الصـوت» والغنـاء الشـعيب لـدى بني يزيـد احلامـة/
سـمري إدريـس -.س ،6ع( 20شـتاء  -. )2013ص110-
 ،115موسيقى وتعبري حركي( ،تونس)) *** ( .

الكبري الدادييس

علياء العريب

الهويـة املغربي�ة من خالل الغناء والرقصات الشـعبي�ة /الكبري
الداديسيي -.س ،9ع (35خريف  -.)2016ص،140-147
موسـيقى وأداء حركي( ،املغرب))***( .

ُّ ْ
مدخـل لفهـم فني َّ
والصـوت» مدلـول املصطلحين
«الص ْـوت
وخصوصيـات املمارسـة املوسـيقية بين اخلليـج العـريب
وتونس /علياء العـريب-.س،9ع( 33ربيع .)2016ص 110-
 ،133موسيقى وأداء حركي(،تونس))520( .

 5-04.02.19موسيقى أغاين الدقة املراكشية

الكبري الدادييس

فاطمة زكرى

الهويـة املغربي�ة من خالل الغناء والرقصات الشـعبي�ة /الكبري
الداديسيي- .س ،9ع(35خريف  -.)2016ص،140-147
موسـيقى وأداء حركي( ،املغرب)) *** ( .

اللهجة املوسـيقية يف األغني�ة الشـعبي�ة :دراسـة حتليلية لنمط
ً
«الصـوت» أنموذجـا /فاطمـة زكرى-.س،7ع(26صيـف
 -.)2014ص ،130-145موسـيقى وأداء حركي(،تونـس).
()521

 5-04.02.20موسيقى أغاين الطقطوقة اجلبلية

الكبري الدادييس

 5-04.02.12موسيقى أغاين العيطة

الهويـة املغربي�ة من خالل الغناء والرقصات الشـعبي�ة /الكبري
الداديسيي- .س ،9ع(35خريف  -.)2016ص،140-147
موسـيقى وأداء حركي( ،املغرب)) *** ( .

أحمد علوة
رقصـة أحيـدوس :طقـوس جماعيـة إلعـادة الشـمس مـن
موطـن غروبهـا /أحمـد علـوة  -.س ،7ع( 25ربيـع . )2014
-ص ،148-157موسـيقى وأداء حركي( ،املغـرب))522 ( .

 5-04.02.21موسيقى أغاين أحيدوس

الكبري الدادييس

 5-04.02.14موسيقى أغاين الدبكة

الهويـة املغربي�ة من خالل الغناء والرقصات الشـعبي�ة /الكبري
الداديسيي- .س ،9ع(35خريف  -.)2016ص،140-147
موسـيقى وأداء حركي( ،املغرب)) *** ( .

عوض سعود عوض
دالالت الرقصـات واألغـاين البدويـة يف بلاد الشـام /عـوض
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 5-04.02.22املوسيقى الشعبي�ة البحريني�ة

 5 - 04.02.40موسيقى أغاين اخلماري

الفنـون الشـعبي�ة الغنائيـ�ة يف البحريـن (نظـرة تأمليـة
واستكشـافية) /خالـد عبـد هللا خليفـة -.س،1ع( 3أكتوبر -
ديسـمرب -.)2008ص،142-155موسـيقى وتعبير حركـي،
(البحريـن))***( .

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد هللا
خليفة-.س،6ع( 21ربيع -.)2013ص،112-131موسيقى
وأداء حركـي( ،البحريـن))***( .

خالد عبد هللا خليفة

خالد عبد هللا خليفة

 5 - 04.02.40موسيقى أغاين الدزة

 5-04.02.28املوسيقى الشعبي�ة السوداني�ة

خالد عبد هللا خليفة

علي الضو

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد هللا
خليفة-.س ،6ع(21ربيع-.)2013ص ،112-131موسيقى
وأداء حركـي( ،البحريـن))***( .

الصناعـات الثقافيـة والتنميـة /علـي الضـو-.س ،3ع11
(خريـف -.)2010ص ،142-149ثقافة مادية( ،السـودان).
(***)

 5 - 04.02.42موسيقى أغاين العزىب

خالد عبد هللا خليفة

 5-04.02.30موسيقى أغاين السوىس

الكبري الدادييس

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد
هللا خليفـة-.س ،6ع( 21ربيـع  -. )2013ص،112-131
موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن))***( .

الهويـة املغربي�ة مـن خالل الغناء والرقصات الشـعبي�ة/الكبري
الداديسيي-.س ،9ع( 35خريف  -. )2016ص،140-147
موسيقى وأداء حركي( ،املغرب))***( .

وجدى عليلة

 5-04.02.32موسيقى أغاين احلساىن

 5-04.04موسيقى المألوف

فن «المألوف» يف « تسـتور» تراث شـعيب وتقاليد شـفوية/
وجـدى عليلـة -.س ،9ع(35خريـف  -.)2016ص126-
 ،139موسييقى وأداء حركي( ،تونس))526( .

الكبري الدادييس

الهويـة املغربي�ة من خالل الغناء والرقصات الشـعبي�ة /الكبري
الداديسيي  -.س ،9ع (35خريف -.)2016ص،140-147
موسـيقى وأداء حركي( ،املغرب))***( .

 5-04.06اآلالت املوسيقية

حسام محسب

 5 - 04.02.34موسيقى أغاين كناوة

رقصة احلجالة عند بدو الفيوم /حسام محسب  -.س،7
ع( 25ربيع  -. )2014ص ،124-147موسيقى وأداء حركي،
(مصر))***( .

سعيد بوكرايم

موسـيقى كنـاوة األصـول واالمتـدادات /سـعيد بوكـرايم.
س،10ع(37ربيع-.)2017ص ،134-139موسيقى وأداءحركـي (،املغـرب))***( .

خالد هاليل

اجلـوق يف موسـيقى اآللـة املغـريب /خالـد هلايل-.س،8ع30
(صيـف -.)2015ص ،132-147موسـيقى وأداء حركـي،
(املغـرب))527( .

 5-04.02.36موسيقى أغاين الهيت

الكبري الدادييس

الهويـة املغربي�ة من خالل الغناء والرقصات الشـعبي�ة /الكبري
الداديسي-.س ،9ع(35خريـف -.)2016ص،140-147
موسـيقى وأداء حركي( ،املغـرب))***( .

سعيد بوكرايم

موسـيقى كنـاوة األصـول واالمتـدادات /سـعيد بوكـرايم -.
س ،10ع( 37ربيع -.)2017ص ، 134-139موسـيقى وأداء
حركـي ( ،املغـرب) (***)

 5 - 04.02.38موسيقى أغاين اجللوة

خالد عبد هللا خليفة

عمر عبد الرحمن السارييس

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا/
عمـر عبـد الرحمـن السـارييس -.س،3ع( 8شـتاء -. )2010
ص ،40-49أدب شـعيب( ،األردن))***( .

فنـون الفـرق النسـائي�ة الشـعبي�ة يف البحريـن /خالـد عبـد هللا
خليفـة-.س،6ع( 21ربيع -.)2013ص ،112-131موسـيقى
وأداء حركـي( ،البحريـن)) *** ( .
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فتيح زغندة

(خريـف  -. )2012ص ،144-151موسـيقى وتعبير حركي،
(تونـس))533( .

األناشـيد الصوفية واملوسـيقى الدنيوية يف تونس بني االئتلاف
واالختلاف  /فتحي زغنـدة- .س ،5ع(16شـتاء -.)2012ص
 ،116-123موسـيقى وتعبري حركي( ،تونـس))***( .

 5-04.06.02.04الطبول

أحمد علوة

نزار محمد عبده غانم

رقصـة أحيـدوس :طقـوس جماعيـة إلعـادة الشـمس مـن
موطـن غروبهـا /أحمـد علـوة -.س ،7ع( 25ربيـع .)2014
-ص ،148-157موسـيقى وأداء حركـي( ،املغـرب)) *** ( .

الرقصات األفرو-يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسـيقية/
نزار محمد عبده غانم-.س،2ع( 5ربيع - .)2009ص120-
 ،139موسـيقى وتعبري حركي( ،اليمن))528( .

تامر يىح عبد الغفار

 5-04.06.02آالت النقر واإليقاع

الرقصـات الشـعبي�ة يف الواحات البحرية  /تامـر العبد الغفار.
س ،10ع( 39خريـف  -.) 2017ص ،158-171موسـيقىوأداء حركـي ( ،مصـر ))534( .

حسام محسب
رقصـة الزجالـة بواحـة سـيوة /حسـام محسـب  -.س،4ع15
(خريـف  -. )2011ص ،146-159موسـيقى وتعبير حركـي،
(مصـر))***( .

عبد القهار احلجاري
املقـام اخلمايس يف املوسـيقى اإلفريقية /عبد القهـار احلجاري.
س،2ع(6صيف-.)2009ص،148-155موسيقى وتعبريحركي( ،املغـرب))535( .

صالح حمدان احلريب
غنـاء غـوايص اللؤلـؤ /صالـح حمـدان احلـريب -.س،5ع16
(شـتاء  -.)2012ص ،54-69أدب شـعيب( ،الكويـت).
(***)

محمد ولد احظانا
املوسـيقى احلسـاني�ة (موسـيقى التي�دنيـت) :ملالمـح البنيـ�ة
الداللـة والوظيفـة /محمـد ولـد احظانـا- .س ،6ع( 21ربيـع
- .)2013ص ،132-143موسيقى وأداء حركي( ،موريت�اني�ا).
()536

علي يعقوب
الصبي اجلالـس خلـف اجلـرة /علـي يعقـوب؛ تصويـر خالـد
عبـد اللطيـف  -.س ،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص ،10صـورة
الغلاف األمـايم( ،البحريـن))529( .

 5-04.06.02.04.02طبل لزم

جمال السيد

 5-04.06.02.02الدفوف

حاتم العموص

ألـة الطبـل /جمـال السـيد -.س،3ع( 10صيـف .)2010
-ص ،68-93موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن)) 537 ( .

اخلصائـص املميزة لاليقاعـات الشـعبي�ة التونسـية /حاتـم
العمـوص- .س ،8ع( 28شـتاء  -.)2015ص،120-127
موسـيقى وأداء حركـي( ،تونـس))530( .

 5-04.06.02.04.04طبل خماري

جمال السيد

سمري جابر

ألـة الطبـل /جمـال السـيد -.س،3ع( 10صيـف .)2010
-ص ،68-93موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن)) 537 ( .

سـامر الرفيحى :مـن الرقصـات التقليديـة لبـدو سـين�اء /سـمري
جابـر-.س ،4ع( 14صيف-.)2011ص ،124-131موسـيقى
وأداء حركـي( ،مصـر))531( .

 5-04.06.02.04.06طبل العوب

جمال السيد

محمد محمود فايد

ألـة الطبـل /جمـال السـيد -.س،3ع( 10صيـف .)2010
-ص ،68-93موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن)) 537 ( .

الدفـوف عصـب اإليقاعـات الشـعبي�ة /محمـد محمـود فايد.
س،7ع(26صيف-.)2014ص،146-157موسـيقىوأداء حركي(،مصـر))532( .

 5-04.06.02.04.08الطبل الصعيدى

يوسف سلطاىن

حسام محسب

يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن -.س ،5ع19

التحطيـب دراسـة ميدانيـ�ة حتليليـة /حسـام محسـب.
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س ،3ع( 9ربيـع  -. )2010ص ،113 -92موسـيقى وأداءحركي(،مصـر))538( .

 5-04.06.02.20املرواس

 5-04.06.02.06الدهلة

آلـة املـرواس وضاربهـا ،الفتى األسـمر :ضـاىح بـن الوليـد/
حسين مرهـون -.س ،4ع( 14صيـف  -. )2011ص116-
 ،123موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن)) 539 ( .

حسني مرهون

تامر يىح عبد الغفار
الرقصات الشـعبي�ة يف الواحات البحريـة  /تامر العبد الغفار .
 س ،10ع( 39خريف  -. ) 2017ص ،158-171موسـيقىوأداء حركـي ( ،مصر )) *** ( .

سمري جابر

سـامر الرفيحى :مـن الرقصـات التقليديـة لبـدو سـين�اء /سـمري
جابر-.س ،4ع( 14صيف  -.)2011ص ،124-131موسـيقى
وأداء حركـي( ،مصـر))***( .

حسام محسب
األداء احلركـي يف طقـس الـزار /حسـام محسـب -.س،4
ع( 13ربيـع - .)2011ص ،164-181موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر))***( .

علي يعقوب

املـرواس سـيد اإليقـاع يف فن الصـوت /علي يعقـوب  -.س،9
ع( 34صيـف  -.)2016ص ،11صـورة الغلاف اخللفـي،
(البحريـن))540( .

 5-04.06.02.08الدربوكة

حاتم العموص

 5-04.06.02.22املزهر

اخلصائـص املميزة لاليقاعـات الشـعبي�ة التونسـية /حاتـم
العمـوص -.س ،8ع( 28شـتاء  -. )2015ص،120-127
موسـيقى وأداء حركـي( ،تونـس))***( .

حسام محسب

األداء احلركـي يف طقـس الـزار /حسـام محسـب -.س،4
ع( 13ربيـع  -.)2011ص ،164-181موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر)) *** ( .

يوسف سلطاىن
يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن -.س ،5ع19
(خريـف  -.)2012ص،144-151موسـيقى وتعبير حركـي،
(تونـس)) *** ( .

 5-04.06.02.24النقرات

يوسف سلطاىن

يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن-.س ،5ع19
(خريـف  -.)2012ص ،144-151موسـيقى وتعبير حركـي،
(تونـس))***( .

 5-04.06.02.10الرحماين

حسام محسب

 5-04.06.02.28النقرزان

األداء احلركـي يف طقـس الـزار /حسـام محسـب -.س،4
ع( 13ربيـع  -.)2011ص ،164-181موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر)) *** ( .

حسام محسب

األداء احلركـي يف طقـس الـزار /حسـام محسـب -.س،4
ع( 13ربيـع  -.)2011ص ،164-181موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر)) *** ( .

 5-04.06.02.16الرنة

حسام محسب

 5-04.06.02.30دباء (يقطني)

األداء احلركـي يف طقـس الـزار /حسـام محسـب -.س،4
ع( 13ربيـع  -.)2011ص ،164-181موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر)) *** ( .

عبد القهار احلجاري

املقـام اخلمايس يف املوسـيقى اإلفريقية /عبد القهـار احلجاري.
س،2ع(6صيف-.)2009ص،148-155موسيقى وتعبريحركي( ،املغـرب))***( .

 5-04.06.02.18الكاسر

حسام محسب

 5-04.06.02.32ناقوس خشخشية

األداء احلركـي يف طقـس الـزار /حسـام محسـب -.س،4
ع( 13ربيـع  -.)2011ص ،164-181موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر)) *** ( .

عبد القهار احلجاري

املقـام اخلمايس يف املوسـيقى اإلفريقية /عبد القهـار احلجاري.
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 -. )2013ص ،132-143موسيقى وأداء حركي( ،موريت�اني�ا).
( *** )

س،2ع(6صيف-.)2009ص،148-155موسيقى وتعبريحركي( ،املغـرب))***( .

يوسف سلطاىن

 5-04.06.02.36البالفون

عبد القهار احلجاري

يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن-.س ،5ع19
(خريـف  -.)2012ص ،144-151موسـيقى وتعبير حركـي،
(تونـس))***( .

املقـام اخلمايس يف املوسـيقى اإلفريقية /عبد القهـار احلجاري.
س،2ع(6صيف-.)2009ص،148-155موسيقى وتعبريحركي( ،املغـرب))***( .

 5-04.06.04.04السمسمية

سمري جابر

 5-04.06.04آالت وترية

نزار محمد عبده غانم

سـامر الرفيحى :مـن الرقصـات التقليديـة لبـدو سـين�اء /سـمري
جابر-.س ،4ع( 14صيف  -.)2011ص ،124-131موسـيقى
وأداء حركـي( ،مصـر))***( .

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسيقية/
نـزار محمـد عبـده غانـم-.س ،2ع( 5ربيـع - .)2009ص
 ،120-139موسـيقى وتعبير حركـي( ،اليمـن))***( .

 5-04.06.04.06آلة العود

عزيز الورتاىن

 5-04.06.04.02الربابة

حسام محسب

آلـة العـود يف احلضـارة العربي�ة اإلسلامية بين التنظري العليم
واملمارسـة املوسـيقية /عزيـز الورتـاىن  -.س ،7ع( 27خريـف
-.)2014ص ،122-139موسـيقى وأداء حركـي( ،الـدول
العربيـ�ة))543( .

التحطيب دراسـة ميداني�ة حتليلية /حسـام محسـب -.س،3
ع( 9ربيـع -.)2010ص ،92-113موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر))***( .

يوسف سلطاىن

حسين عبد احلافظ

يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن -.س ،5ع19
(خريـف  -.)2012ص،144-151موسـيقى وتعبير حركـي،
(تونـس))***( .

عتيقة وصامدة ،الربابة..آلة النغم والشـجن يف الفن الشـعيب/
حسني عبـد احلافـظ -.س ،10ع( 38صيـف - .)2017ص
 ، 144-153موسـيقى وأداء حركـي ( ،مصـر))541( .

 5-04.06.04.06.02العود العرايق

سمري جابر

محمد محمود عبد احلميد فايد

سـامر الرفيحى :مـن الرقصـات التقليديـة لبـدو سـين�اء /سـمري
جابر-.س ،4ع( 14صيف  -.)2011ص ،124-131موسـيقى
وأداء حركـي( ،مصـر))***( .

العـود آلـة العـرب /محمـد محمـود عبد احلميـد فايـد  -.س،2
ع(7خريف-.)2009ص،110-123موسـيقى وتعبري حركي،
(مصـر))544( .

عبد محمد بركو

 5-04.06.04.06.04العود الكويىت

مغني الربابـة يف اجلزيـرة الفراتيـ�ة /عبـد محمد بركـو- .س،9
ع(33ربيع  -.)2016ص ،126-133موسـيقى وأداء حركي،
(سـوريا))542( .

محمد محمود عبد احلميد فايد
العـود آلـة العـرب /محمـد محمـود عبد احلميـد فايـد  -.س،2
ع(7خريف-.)2009ص،110-123موسـيقى وتعبري حركي،
(مصـر))***( .

عوض سعود عوض
دالالت الرقصـات واألغـاين البدويـة يف بلاد الشـام /عـوض
سـعود عـوض-.س ،9ع( 34صيـف  -.)2016ص134-
 ،154موسـيقى وأداء حركـي( ،سـوريا))***( .

 5-04.06.04.06.06العود الفلسطيين

محمد محمود عبد احلميد فايد

محمد ولد احظانا

العـود آلـة العـرب /محمـد محمـود عبد احلميـد فايـد  -.س،2
ع(7خريف-.)2009ص،110-123موسـيقى وتعبري حركي،
(مصـر))***( .

املوسـيقى احلسـاني�ة (موسـيقى التي�دنيـت) :ملالمـح البنيـ�ة
الداللـة والوظيفيـة /محمـد ولـد احظانـا-.س ،6ع( 21ربيـع
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 5-04.06.04.20القوس

 5-04.06.04.08القانون

عبد القهار احلجاري

محمد محمود فايد

املقـام اخلمـايس يف املوسـيقى اإلفريقيـة /عبد القهـار احلجاري.
س،2ع(6صيف -.)2009ص ،148-155موسـيقى وتعبريحركي( ،املغـرب))***( .

القانـون  ..دسـتور اآلالت املوسـيقية /محمـد محمـود فايـد-.
س،8ع( 29ربيـع  -. )2015ص ،98-107موسـيقى وأداء
حركـي( ،مصـر))545(.

 5-04.06.04.22الكنربة

يوسف سلطاىن

محمد ولد احظانا

يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن  -.س،5ع19
(خريـف  -.)2012ص ،144-151موسـيقى وتعبير حركـي،
(تونـس)) *** ( .

املوسـيقى احلسـاني�ة (موسـيقى التي�دنيـت) :ملالمـح البنيـ�ة
الداللـة والوظيفيـة /محمـد ولـد احظانـا  -.س ،6ع(21ربيـع
 -.)2013ص ،132-143موسيقى وأداء حركي( ،موريت�اني�ا).
(***)

 5-04.06.04.10الطنبورة

خالد عبد هللا خليفة

 5-04.06.04.24أردين

محمد ولد احظانا

الطنبـورة /خالـد عبـد هللا خليفـة -.س ،5ع( 19خريـف
-.)2012ص ،133-143موسـيقى وأداء حركي( ،البحرين).
()546

املوسـيقى احلسـاني�ة (موسـيقى التي�دنيـت) :ملالمـح البنيـ�ة
الداللـة والوظيفيـة /محمـد ولـد احظانـا  -.س ،6ع(21ربيـع
 -.)2013ص ،132-143موسيقى وأداء حركي( ،موريت�اني�ا).
(***)

 5-04.06.04.12الرتبلة

سمري جابر

 5-04.06.04.26بنغودى

الرتبلـة النسـق احلركـي لـدى العبابـدة /سـمري جابـر  -.س،3
ع( 9ربيـع  -. )2010ص ،114-121موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر)) *** ( .

عبد القهار احلجاري

املقـام اخلمـايس يف املوسـيقى اإلفريقيـة /عبد القهـار احلجاري.
س،2ع(6صيف -.)2009ص ،148-155موسـيقى وتعبريحركي( ،املغـرب))***( .

 5-04.06.04.14اإلمزاد

عبد الكريم قادري

 5-04.06.04.28مكشط

عبد القهار احلجاري

موسـيقى اإلمزاد..شـمس الطـوارق التي ال تغـرب /عبـد
الكريـم قـادري  -.س ،8ع( 31خريـف  -. )2015ص124-
 ،127موسـيقى وأداء حركـي( ،اجلزائـر))547( .

يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن .س ،5ع19
(خريـف  -. )2012ص ،144-151موسـيقى وتعبير حركي،
(تونـس))***( .

 5-04.06.04.16الصنج

 04.06.04.30-5آلة الكمان الشريق

خالد عبد هللا خليفة

قاسم البايج

الطنبـورة /خالـد عبـد هللا خليفـة  -.س ،5ع( 19خريـف
-.)2012ص،133-143موسـيقى وأداء حركـي( ،البحرين).
(***)

ماهيـة «التطويـع» مفهومها املوسـيقى ومرجعيتهـا يف امليدان
املوسيقي شـرح للمعايري املوسيقية والسوسـيولوجية األدائي�ة
اخلاضعـة للتطويـع األدايئ  /قاسـم البـايج،11 -.ع(40شـتاء
-.)2018ص ،136-153موسـيقى وأداء حركي(،تونـس).
()548

 5-04.06.04.18القمربى

يوسف سلطاىن

 5 - 04.06.04.30آلة الكمان الغريب

يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن .س ،5ع19
(خريـف  -. )2012ص ،144-151موسـيقى وتعبير حركي،
(تونـس))***( .

قاسم البايج

ماهيـة «التطويـع» مفهومها املوسـيقى ومرجعيتهـا يف امليدان
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(خريـف  -. )2012ص ،144-151موسـيقى وتعبير حركي،
(تونـس))***( .

املوسيقي شـرح للمعايري املوسيقية والسوسـيولوجية األدائي�ة
اخلاضعـة للتطويـع األدايئ  /قاسـم البـايج،11 -.ع(40شـتاء
-.)2018ص ،136-153موسـيقى وأداء حركي(،تونـس).
(***)

 5-04.06.06.04.02ناى خماىس

عبد القهار احلجاري

 5-04.06.06آالت النفخ

يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن .س ،5ع19
(خريـف  -. )2012ص ،144-151موسـيقى وتعبير حركي،
(تونـس))***( .

حسام محسب

رقصـة الزجالـة بواحـة سـيوة /حسـام محسـب  -.س،4ع15
(خريـف  -. )2011ص ،146-159موسـيقى وتعبير حركـي،
(مصـر))***( .

 5-04.06.06.06الشبابة

عبد القهار احلجاري

صالح حمدان احلريب

غنـاء غوايص اللؤلؤ /صالح حمدان احلريب .س،5ع( 16شـتاء
 -.)2012ص ،54-69أدب شعيب( ،الكويت))***( .

املقـام اخلمـايس يف املوسـيقى اإلفريقيـة /عبد القهـار احلجاري.
س،2ع(6صيف -.)2009ص ،148-155موسـيقى وتعبريحركي( ،املغـرب))***( .

 5-04.06.06.02املزمار

عوض سعود عوض

حسام محسب

دالالت الرقصـات واألغـاين البدويـة يف بلاد الشـام /عـوض
سـعود عـوض -.س ،9ع( 34صيـف  -.)2016ص134-
 ،154موسـيقى وأداء حركـي( ،سـوريا))***( .

التحطيب دراسـة ميداني�ة حتليلية /حسـام محسب  -.س،3
ع( 9ربيـع  -. )2010ص ،92-113موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر))***( .

عوض سعود عوض

 5-04.06.06.08اجلربة

هيئ�ة التحرير

دالالت الرقصـات واألغـاين البدويـة يف بلاد الشـام /عـوض
سـعود عوض -.س ،9ع( 34صيف -.)2016ص،134-154
موسـيقى وأداء حركـي( ،سـوريا))***( .

اجلربـة فـن عـريب عـاد إىل جـذوره /هيئـ�ة التحريـر  -.س ،4ع15
(خريـف  -.)2011ص ،8صورة الغالف األمايم( ،البحرين).
()550

 5-04.06.06.04الناي

بريهان فارس عيىس

 5-04.06.06.10الصرناي

ً
ً
عندمـا ُيعبر اإلنسـان عن نفسـه موسـيقيا :آلـة النـاي نموذجا/
بريهـان فـارس عيسى-.س ،10ع( 36شـتاء -.)2017ص
 ،140-143موسـيقى وأداء حركـي ( ،العـراق ))549( .

خالد عبد هللا خليفة
آلـة الصرناي وفـن الليوة /خالد عبد هللا خليفـة -.س ،5ع17
(ربيـع  -.)2012ص ،119-133موسـيقى وتعبير حركـي،
(اخلليـج العـريب))***( .

محمد محمود فايد

الناي أقدم آالت املوسـيقى الشـعبي�ة العربيـ�ة /محمد محمود
فايد  -.س ،4ع( 12شـتاء -.)2011ص ،102-111موسـيقى
وأداء حركـي( ،مصر))***( .

هيئ�ة التحرير
آلـة الصرنـاي عمـاد فـن الليـوة /هيئـ�ة التحريـر .س،5ع17
(ربيـع  -. )2012ص ،8صـورة الغلاف األمايم( ،البحرين).
( ) 551

محمد ولد احظانا

املوسـيقى احلسـاني�ة (موسـيقى التي�دنيـت) :ملالمـح البنيـ�ة
الداللـة والوظيفيـة /محمـد ولـد احظانـا  -.س ،6ع(21ربيـع
 -.)2013ص ،132-143موسيقى وأداء حركي( ،موريت�اني�ا).
(***)

 5-04.06.06.12الرتمبيت

يوسف سلطاىن
يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن .س ،5ع19
(خريـف  -. )2012ص ،144-151موسـيقى وتعبير حركي،
(تونـس))***( .

يوسف سلطاىن

يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن .س ،5ع19
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 5-04.06.12آالت املفاتيح

 5-04.06.06.16األرغول

تامر يىح عبد الغفار

 5-04.06.12.08البي�انو

يوسف سلطاىن

الرقصـات الشـعبي�ة يف الواحـات البحريـة  /تامـر يحى عبـد
الغفـار -.س ،10ع( 39خريـف  -.) 2017ص،158-171
موسـيقى وأداء حركـي( ،مصـر ) )***( .

يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن -.س ،5ع19
(خريـف  -. )2012ص ،144-151موسـيقى وتعبير حركي،
(تونـس))***( .

عوض سعود عوض
دالالت الرقصـات واألغـاين البدويـة يف بلاد الشـام /عـوض
سـعود عـوض-.س ،9ع( 34صيـف  -.)2016ص134-
 ،154موسـيقى وأداء حركـي( ،سـوريا))***( .

 5-04.08الفرق املوسيقية

خالد عبد هللا خليفة
آلـة الصرناي وفـن الليوة /خالد عبد هللا خليفـة -.س ،5ع17
(ربيـع  -.)2012ص ،119-133موسـيقى وتعبير حركـي،
(اخلليـج العـريب))***( .

 5-04.06.06.18املزور

يوسف سلطاىن

هيئ�ة التحرير

يف تنـوع اآلالت املوسـيقية /يوسـف سـلطاىن.-س ،5ع19
(خريـف  -. )2012ص ،144-151موسـيقى وتعبير حركي،
(تونـس))***( .

الفرقـة األهلية البحريني�ة للفنون الشـعبي�ة تشـارك بمهرجان
اجلزائـر الـدويل لهـذا العـام /هيئـ�ة التحريـر  -.س ،4ع15
(خريف -.)2011ص ،219-220أصداء(،البحريـن).
(***)

 5-04.06.06.22النفري

عبد القهار احلجاري

هيئ�ة التحرير

املقـام اخلمايس يف املوسـيقى اإلفريقية /عبد القهـار احلجاري.
س،2ع(6صيف-.)2009ص،148-155موسيقى وتعبريحركي( ،املغـرب)) *** (.

ً
فرقـة أهليـة للفنـون الشـعبي�ة البحريني�ة تنـ�ال اعرتافـا دوليا/
هيئ�ة التحرير-.س،4ع(15خريف -.)2011ص،216-217
أصداء(،البحريـن))552( .

 5-04.06.06.22سكسية بامبو

 5-04.08.06الفرق الشعبي�ة النسائي�ة البحريني�ة

عبد القهار احلجاري

خالد عبد هللا خليفة

املقـام اخلمايس يف املوسـيقى اإلفريقية /عبد القهـار احلجاري.
س،2ع(6صيف-.)2009ص،148-155موسيقى وتعبريحركي( ،املغـرب)) *** (.

فنون الفرق النسائي�ة الشعبي�ة يف البحرين  /خالد عبد هللا
خليفة-.س،6ع( 21ربيع  -.)2013ص ،112-131موسيقى
وأداء حركي( ،البحرين))***(.

 5-04.06.08آالت العزف

 5-04.08.08فرقة الطنبورة

محمد ولد احظانا

خالد عبد هللا خليفة

املوسـيقى احلسـاني�ة (موسـيقى التي�دنيـت) :ملالمـح البنيـ�ة
الداللـة والوظيفيـة /محمـد ولـد احظانـا-.س ،6ع( 21ربيـع
-.)2013ص ،132-143موسـيقى وأداء حركـي( ،موريت�اني�ا).
(***)

الطنبـورة /خالـد عبـد هللا خليفـة  -.س ،5ع( 19خريـف
 -.)2012ص ،133-143موسيقى وأداء حركي( ،البحرين)
(***)

 5-04.06.10آالت االحتكاك

 5-04.08.10فرقة اآلفاق للفنون الشعبي�ة

صالح حمدان احلريب

هيئ�ة التحرير

غنـاء غـوايص اللؤلـؤ /صالـح حمـدان احلـريب -.س،5ع16
(شـتاء -.)2012ص ،54-69أدب شـعيب( ،الكويـت).
(***)

رقصـة الـركادة بالشـرق املغـريب /هيئـ�ة التحريـر؛ تصويـر أحمـد
السـاميح-.س،8ع( 29ربيع-.)2015ص،10صـورة الغالف
األمـايم( ،املغـرب))553(.
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 5-04.12املقامات املوسيقية

 5-04.08.12فرق اجلربة

خالد عبد هللا خليفة

خالد عبد هللا خليفة

مـن الفنـون الشـعبي�ة البحرينيـ�ة فـن اجلربـة /خالـد عبـد ﷲ
خليفة-.س،4ع(15خريف-.)2011ص،130-145موسيقى
وتعبير حركـي( ،البحريـن))***( .

أحمد علوة

محمـد بـن فـارس املبـدع يف فـن الــ (الصـوت) الشـعيب /خالد
عبـد هللا خليفـة  -.س،4ع (13ربيـع  -. )2011ص142-
 ،163موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن))***( .

 5-04.08.14فرق الشيخات

سعيد بوكرايم
موسـيقى كنـاوة األصـول واالمتـدادات /سـعيد بوكـرايم.
س،10ع (37ربيـع  -.) 2017ص ، 134-139موسـيقىوأداء حركـي (،املغـرب) (***)

رقصـة أحيـدوس :طقوس جماعية إلعادة الشـمس من موطن
غروبها /أحمد علوة  -.س ،7ع( 25ربيع - .)2014ص148-
 ،157موسـيقى وأداء حركي( ،املغرب))***( .

 5-04.12.04املقام اخلمايس

 5-04.08.18فرق الفنون النسائي�ة البحريني�ة

عبد القهار احلجاري

خالد عبد هللا خليفة

املقام اخلمايس يف املوسـيقى اإلفريقية /عبـد القهار احلجاري
 -.س،2ع(6صيـف -. )2009ص،148-155موسـيقى
وتعبير حركـي( ،املغـرب)) *** (.

الفنـــون الشـــعبي�ة الغنائيـــ�ة يف البحريـــن (نظـــرة تأمليـــة
واستكشــافية) /خالــد عبــد هللا خليفــة -.س ،1ع( 3أكتوبــر -
ديس ــمرب -.)2008ص،142-155موس ــيقى وتعب ــر حرك ــي،
(البحريـــن))***( .

 5-04.14األداء املوسيقى

جمال عبد اليح عبد الغين

 5-04.08.20فرقة التنورة

محمد محمود فايد

توظيف املوسـيقى الشعبي�ة يف املسـرح الغنايئ املصري /جمال
عبـد الحي عبد الغني  -.س ،3ع (8شـتاء - .)2010ص138-
 ،147موسـيقى وأداء حركي( ،مصـر))***( .

أسـرار رقصـة التنورة الشـعبي�ة /محمد محمود فايـد  -.س،5
ع( 16شـتاء  -. )2012ص ،124-137موسـيقى وتعبير
حركـي( ،مصـر))554( .

قاسم البايج

 5-04.08.28فرق احياء الزفاف

نظـام نظـام األعـراس يف املغـرب :نمـوذج قبائـل بـن ورايـن
األمازيغيـة /إدريـس مقبـوب  -.س ،3ع( 9ربيـع .)2010
-ص ،68-85عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))***( .

ماهيـة «التطويـع» مفهومهـا املوسـيقى ومرجعيتهـا يف امليـدان
املوسـيقي شـرح للمعايـر املوسـيقية والسوسـيولوجية األدائيـ�ة
اخلاضعة للتطويع األدايئ  /قاسـم البايج  -.س ،11ع( 40شـتاء
 -. )2018ص ، 136-153موسـيقى وأداء حركـي( ،تونـس).
(***)

 5-04.08.30فرقة بمبارة

 5-04.16املؤدون الشعبيون

إدريس مقبوب

إبراهيم أحمد ملحم

السالك ولد محمد املصطفي

ً
فولكلـور تيشـيت :االحتفـاالت نموذجـا /السـالك ولـد محمد
املصطفـي  -.س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص،59-77
عـادات وتقاليـد( ،موريت�انيـ�ا)) ***(.

النظـم الشـفوي لألغنيـ�ة الشـعبي�ة العربيـ�ة /إبراهيـم أحمـد
ملحم -.س،3ع(8شـتاء -.)2010ص،68-75أدب شعيب،
(اإلمـارات))***(.

 5-04.08.32فرقة كناوة

إبراهيم راشد الدوسرى

الكبري الدادييس

أعـــام الطـــرب الشـــعيب يف البحريـــن املطـــرب محمـــد بـــن
جاس ــم زوي ــد /إبراهي ــم راش ــد الدوس ــرى -.س،2ع(5ربي ــع
- .)2009ص ،140-145موســـيقى وتعبـــر حركـــي،
(البحريـــن))555( .

الهويـة املغربي�ة من خالل الغناء والرقصات الشـعبي�ة /الكبري
الداديسي  -.س ،9ع (35خريـف  -.)2016ص،140-147
موسـيقى وأداء حركي( ،املغرب))***( .
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إبراهيم راشد الدوسرى

فاطمة زكرى

طـواش اللؤلـؤ واألنغـام الفنـان أحمـد الفـردان /إبراهيم راشـد
الدوسـرى-.س،8ع( 28شـتاء  -. )2015ص ،176-189يف
امليـدان( ،املغـرب)) *** ( .

اللهجة املوسـيقية يف األغني�ة الشـعبي�ة :دراسـة حتليلية لنمط
ً
« الصـوت» أنموذجـا /فاطمـة زكـرى  -.س،7ع(26صيـف
 -.)2014ص ،130-145موسـيقى وأداء حركي(،تونـس).
(***)

حسني مرهون

ً
محمـد بـن فـارس 63 :عامـا علـى رحيلـه ،أشـباح مـدن
وشـخصيات ومتـون كتـب وبلـدان تقاطعـت داخـل جتربتـ�ه/
حسني مرهون-.س،4ع(12شـتاء -.)2011ص،146-155
يف امليـدان( ،البحريـن))556(.

قاسم البايج
ماهيـة «التطويـع» مفهومها املوسـيقى ومرجعيتهـا يف امليدان
املوسـيقي شـرح للمعاير املوسـيقية والسوسـيولوجية األدائي�ة
اخلاضعـة للتطويـع األدايئ  /قاسـم البـايج  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. ) 2018ص ، 136-153موسـيقى وأداء حركـي،
(تونـس)) *** ( .

خالد عبد هللا خليفة
محمـد بـن فـارس املبـدع يف فـن الــ (الصـوت) الشـعيب /خالد
عبـد هللا خليفـة  -.س،4ع (13ربيـع  -. )2011ص142-
 ،163موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن)) *** ( .

محمد الدريدي
املطربـة «صليحـة» حبـث يف أسـرار اخللود /محمـد الدريدي.
س،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،134-145موسـييقىوأداء حركـي( ،تونـس))***( .

خالد عبد هللا خليفة
فـن العرضـة مـن الفنـون االحتفاليـة يف البحريـن /خالـد عبـد
هللا خليفة  -.س ،7ع( 27خريف  -. )2014ص،108-121
موسـيقى وأداء حركـي( ،البحريـن)) *** ( .

محمد شبانة
األغنيـ�ة الشـعبي�ة كنـص ثقـايف /محمـد شـبانة  -.س ،1ع3
(أكتوبـر  -ديسـمرب  -. )2008ص ،111-127أدب شـعيب،
(مصـر))***( .

خالد هاليل
اجلـوق يف موسـيقى اآللـة املغـريب /خالـد هلايل  -.س،8ع30
(صيـف  -. )2015ص ،132-147موسـيقى وأداء حركـي،
(املغـرب))***( .

محمد القايض

الزبري مهداد

عبـد الصـادق شـقارة فنـان تطـوان األصيـل /محمـد القـايض.
س ،3ع( 11خريـف  -.)2010ص ،136-141موسـيقىوأداء حركـي( ،املغـرب))***(.

رقصـة العالويـة (الدبكـة املغاربيـ�ة) /الزبير مهـداد- .س،7
ع(26صيف  -.)2014ص ،118-129موسيقى وأداء حركي،
(املغـرب))557( .

محمد محمود فايد

سعيد بوكرايم

الناي أقدم آالت املوسـيقى الشـعبي�ة العربيـ�ة /محمد محمود
فايـد -.س،4ع(12شـتاء  -.)2011ص ،102-111موسـيقى
وأداء حركـي( ،مصـر)) *** (.

اجلهجوكـة موسـيقى األصـول املغربيـ�ة /سـعيد بوكـرايم-.
س ،6ع( 22صيف -.)2013ص،124-131موسـيقى وأداء
حركـي( ،املغـرب))558( .

نوال جاليل

سعيد بوكرايم

املـرأة والتراث املوسـيقي ببلـدة «القـدح» الشـمال الغـريب
التونسي /نـوال جلايل  -.س ،10ع( 37ربيـع .)2017
-ص ،140-147موسـيقى وأداء حركـي  ( ،تونـس) (*** )

الغنـاء املوريتـ�اين مـن خلال الفنانـة املعلومـة بنـت امليـداح/
سـعيد بوكـرايم  -.س ،9ع( 34صيـف  -. )2016ص154-
 ،157موسـيقى وأداء حركـي( ،املغـرب))***( .

 5-04.16.04النهام

علياء العريب

أحمد اجلمريي

صـوت العرضـاوي مقاربة أثنوموسـيقولوجية /عليـاء العريب.
 س ،6ع( 22صيـف  -.)2013ص ،108-128موسـيقىوأداء حركـي( ،تونـس))***(.

النهـام املرحـوم سـالم العلان /أحمـد اجلميري  -.س،4ع14
(صيـف  -. )2011ص ،198أصـداء( ،البحريـن))559( .
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حسن سلمان كمال

يوسف محمد

سـالم العالن عذوبة الصوت وامتي�از االختي�ار /حسـن سلمان
كمـال -.س،4ع( 14صيـف  -. )2011ص،196-198
أصـداء( ،البحريـن))560( .

سـالم العلان  ..النهـام الذي فضـل النهمة علي نعمـة البصر/
يوسـف محمـد  -.س،4ع( 14صيـف  -. )2011ص184-
 ،189أصداء(،البحريـن)) 564 ( .

خالد عبد هللا خليفة

 5-04.16.06عبي�دات الرىم  /عبي�د الرماة

ً
مـرور  30عامـا علـى رحيـل رائد غنـاء فنون لفجـري يف البحرين
واخلليـج العـريب /خالد عبد هللا خليفـة -.س ،4ع( 14صيف
 -.)2011ص ،192-195أصـداء( ،البحريـن)) 561 ( .

الكبري الدادييس
الهويـة املغربي�ة من خالل الغناء والرقصات الشـعبي�ة /الكبري
الداديسي  -.س ،9ع (35خريـف  -.)2016ص،140-147
موسـيقى وأداء حركي( ،املغرب)) *** ( .

خالد عبد هللا خليفة
الفنـون الشـعبي�ة الغنائيـ�ة يف البحرين :أغاين الغوص والسـمر
يف العمـل والرتفيـه /خالـد عبـد هللا خليفـة  -.س ،7ع24
(شـتاء  -. )2014ص ،104-121موسـيقى وأداء حركـي،
(البحرين)) *** ( .

 5-04.16.08الغنايا

ميح الدين خريف
أغـراض الشـعر الشـعيب التونسي /محي الديـن خريـف.
س ،2ع( 6صيـف  -. )2009ص ،72-91أدب شـعيب،(تونـس)) *** ( .

صالح حمدان احلريب
غنـاء غـوايص اللؤلـؤ /صالـح حمـدان احلـريب -.س،5ع16
(شـتاء  -.)2012ص ،54-69أدب شـعيب( ،الكويـت).
(***)

 5-04.16.12القارية

سوسن إسماعيل عبد هللا

علي عبد هللا خليفة

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :مظاهـر التغير يف
عـادات الـزواج وأهـم العوامـل املؤثـرة فيه /سوسـن إسـماعيل
عبـد هللا  -.س ،2ع( 4شـتاء  -. )2009ص ،76-89
عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

النصـوص الشـعرية املغنـاه يف فـن لفجـري /علـي عبـد هللا
خليفـة  -.س ،2ع( 6صيـف  -. )2009ص ،24-49أدب
شـعيب( ،البحريـن))***( .

علي عبد هللا خليفة

 5-04.16.14مغين الربابة

النهـام مغين البحـر /علي عبد هللا خليفة  -.س ،3ع( 13ربيع
 -.)2011ص ،9-10مفتتح( ،البحرين))***( .

عبد محمد بركو
مغني الربابـة يف اجلزيـرة الفراتيـ�ة /عبـد محمـد بركـو-.
س،9ع(33ربيـع -.)2016ص ،126-133موسـيقى وأداء
حركـي( ،سـوريا))***( .

علي عبد هللا خليفة
هـل مـن إضافـة  ..أم تـراه ضيـاع ؟ /علـي عبـد هللا خليفـة .
س( 28 ،8شـتاء  -. )2015ص ،2-3مفتتح( ،البحرين).(***)

 5-06الدراما الشعبي�ة

عبد احلميد بورايو

مبارك جنم

التواصـل والقطيعـة يف عالقـة الثقافـة الشـعبي�ة بالثقافـة
العاملـة مـن خلال النمـوذج اجلزائـري /عبـد احلميـد بورايـو.
س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص ،14-23آفـاق،(اجلزائـر))***( .

سـالم العلان رائـد فـن الغنـاء البحـري /مبـارك جنـم  -.س،4
ع( 14صيـف  -. )2011ص ،190-192أصداء( ،البحرين).
()562

وحيد أحمد اخلان

علي كاظم أوز

شـهادات يف الذكـرى الثالثين لرحيـل النهـام سـالم العلان يف
ذكـرى اللؤلـؤة النـادرة يف حبـر التراث /وحيـد أحمـد اخلـان.
 س ،4ع( 14صيـف  -. )2011ص ،180-183أصـداء،(البحريـن))563( .

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز ؛
ترجمـة فـراس الشـاعر  -.س،5ع( 18صيـف  -. )2012ص
 ،79-89عـادات وتقاليـد( ،تركيـا))565( .
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 5-06.04فنون الفرجة

موىس فقري

أيمن حماد

 06.04.16-5فرجة عيساوة

املظاهـر الدراميـة لفنـون الفرجـة الشـعبي�ة /أيمـن حمـاد.
س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص ،76-89أدب شـعيب،(مصـر))566( .

جدليـة املقـدس واملدنـس يف األشـكال الفرجويـة باملغـرب
ً
منطقـة الغـرب نموذجـا /مـوىس فقير  -.س ،6ع( 21ربيـع
 -. )2013ص ،44-55أدب شـعيب( ،املغـرب))***( .

 5-06.04.02احلضرة

 5-06.06املسرح الشعيب

إبراهيم عبد هللا غلوم

موىس فقري

حضـور الرتاث على املسـرح مقدمـة يف إزاحة األوهـام /إبراهيم
عبـد هللا غلوم  -.س ،4ع( 15خريـف  -. )2011ص،13-19
آفـاق( ،البحرين))***( .

جدليـة املقـدس واملدنـس يف األشـكال الفرجويـة باملغـرب
ً
منطقـة الغـرب نموذجـا /مـوىس فقير  -.س ،6ع( 21ربيـع
 -. )2013ص ،44-55أدب شـعيب( ،املغـرب))***( .

 5-06.06.04مسرح الطفل

 5 - 06.04.04احللقة

أحمد نبي�ل أحمد

موىس فقري

اسـتلهام احلكايـات الشـعبي�ة للتنشـئة االجتماعية يف مسـرح
الطفـل /أحمـد نبي�ل أحمـد  -.س ،3ع( 11خريـف -. )2010
ص ،30-59أدب شـعيب( ،مصـر))***( .

جدليـة املقـدس واملدنـس يف األشـكال الفرجويـة باملغـرب
ً
منطقـة الغـرب نموذجـا /مـوىس فقير  -.س ،6ع( 21ربيـع
 -. )2013ص ،44-55أدب شـعيب( ،املغـرب))***( .

 5-06.06.08املسرح الغنايئ

 5 - 06.04.04.02حلقة التجريدة العيساوية

مسرحية وداد الغازية

موىس فقري

جمال عبد اليح عبد الغين

جدليـة املقـدس واملدنـس يف األشـكال الفرجويـة باملغـرب
ً
منطقـة الغـرب نموذجـا /مـوىس فقير  -.س ،6ع( 21ربيـع
 -. )2013ص ،44-55أدب شـعيب( ،املغـرب))***( .

توظيـف املوسـيقى الشـعبي�ة يف املسـرح الغنـايئ املصـري/
جمـال عبـد الحي عبـد الغني  -.س ،3ع (8شـتاء . )2010
-ص ،138-147موسـيقى وأداء حركـي( ،مصـر))***( .

 5 - 06.04.10فرجة تاغنحة

علي كاظم أوز

موىس فقري

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

جدليـة املقـدس واملدنـس يف األشـكال الفرجويـة باملغـرب
ً
منطقـة الغـرب نموذجـا /مـوىس فقير  -.س ،6ع( 21ربيـع
 -. )2013ص ،44-55أدب شـعيب( ،املغـرب))***( .

 5 - 06.06.10.02املسرح الشعيب باألناضول

 5 - 06.04.12فرجة سبع بوليطاين

موىس فقري

علي كاظم أوز

مسرحية اجلد

جدليـة املقـدس واملدنـس يف األشـكال الفرجويـة باملغـرب
ً
منطقـة الغـرب نموذجـا /مـوىس فقير  -.س ،6ع( 21ربيـع
 -. )2013ص ،44-55أدب شـعيب( ،املغـرب)) *** ( .

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

 5 - 06.04.14فرجة طاطا

موىس فقري

 5 - 06.06.10.04مسرحية اجلمل

علي كاظم أوز

جدليـة املقـدس واملدنـس يف األشـكال الفرجويـة باملغـرب
ً
منطقـة الغـرب نموذجـا /مـوىس فقير  -.س ،6ع( 21ربيـع
 -. )2013ص ،44-55أدب شـعيب( ،املغـرب))***( .

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .
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 5 - 06.06.10.12مسرحية طائر الكركي األوراس

 5 - 06.06.10.05مسرحية الرجل امليت

علي كاظم أوز

علي كاظم أوز
األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

 5 - 06.06.10.06مسرحية الغزال

 5 - 06.06.10.13مسرحية عاشق ومعشوق

علي كاظم أوز

علي كاظم أوز

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

 5 - 06.06.10.14مسرحية عربي�ة

 5 - 06.06.10.07مسرحية القايض

علي كاظم أوز

علي كاظم أوز

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

 5 - 06.06.10.15مسرحية كالوجاجان

 5 - 06.06.10.08مسرحية الماعز املتجول

علي كاظم أوز

علي كاظم أوز

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

 5 - 06.06.10.16مسرحية منتصف الشتاء

 5 - 06.06.10.09مسرحية تولوتاباك

علي كاظم أوز

علي كاظم أوز

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

 5 - 06.06.14املسرح الشعيب الهندي

 5 - 06.06.10.10مسرحية رجل بوجهني

مسرحية كثاكايل

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

مسـرحية كثـاكايل (  ) kathakaliالفـن الكالسـيكي مـن تـراث
الهنـد  /محمـد علـي الـوايف كرواتـل- .س ،10ع( 39خريـف
 -. ) 2017ص ،64-81أدب شـعيب( ،الهنـد))567( .

 5 - 06.06.10.11مسرحية زيارة سايا

علي كاظم أوز

 5-06.06.30مسرح السرية

عبد الرحمن الشافعي

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيف  -. )2012ص  ،79-89عادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

الهالليـة مـن السيرة إىل املسـرح /عبـد الرحمـن الشـافعي-.
س،9ع(35خريـف  -.)2016ص ،26-43أدب شـعيب،
(مصـر))***( .

علي كاظم أوز

محمد علي الوايف كرواتل
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حسام محسب

 5-06.08صندوق الدني�ا

أيمن حماد

الرقـص الشـعيب املصـري وثقافتـه مـا بين الواقـع والمأمـول/
حسـام محسـب  -.س ،2ع( 7خريـف  -. )2009ص124-
 ،139موسيقى وتعبري حركي( ،مصر)) *** ( .

املظاهـر الدراميـة لفنـون الفرجـة الشـعبي�ة /أيمـن حمـاد.
س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص ،76-89أدب شـعيب،(مصـر))***( .

الزبري مهداد

رقصـة العالويـة ( الدبكـة املغاربيـ�ة ) /الزبير مهـداد  -.س،7
ع( 26صيـف  -. )2014ص ،118-129موسـيقى وأداء
حركـي( ،املغـرب))***( .

 5-06.10عروض املحبظني

أيمن حماد
املظاهـر الدراميـة لفنـون الفرجـة الشـعبي�ة /أيمـن حمـاد.
س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص ،76-89أدب شـعيب،(مصـر))***( .

عبد البايق يوسف

سـيكولوجية الرقـص /عبـد البـايق يوسـف -.س ،8ع28
(شـتاء  -. )2015ص ،128-133موسـيقى وأداء حركـي
(سـوريا))569( .

 5-06.12خيال الظل

أيمن حماد

علي إبراهيم الضو

املظاهـر الدراميـة لفنـون الفرجـة الشـعبي�ة /أيمـن حمـاد.
س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص ،76-89أدب شـعيب،(مصـر))***( .

املـرأة السـوداني�ة والثقافـة املوسـيقية :رقصيت الـزار والعروس
موسـيقى فزييائيـ�ة /علـي إبراهيـم الضـو -.س،4ع( 12شـتاء
 -. )2011ص ،112-121موسـيقى وأداء حركي( ،السـودان)
()570

 5-06.14السامر

نزار محمد عبده غانم

أيمن حماد

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسيقية/
نـزار محمـد عبـده غانـم  -.س ،2ع( 5ربيـع - .)2009
ص ،120-139موسـيقى وتعبير حركـي( ،اليمـن))*** ( .

املظاهـر الدراميـة لفنـون الفرجـة الشـعبي�ة /أيمـن حمـاد.
س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص ،76-89أدب شـعيب،(مصـر))***( .

 5-08.02الرقص البدوي

هيثم سرحان

حسام محسب

العـرس البـدوي األردين :مدخـل إىل قـراءة العالمـات والرمـوز/
هيثـم سـرحان  -.س ،7ع( 26صيـف  -.)2014ص104-
 ،155عـادات وتقاليـد( ،األردن))***( .

نمـاذج مـن أهـم أشـكال الرقـص الشـعيب العـريب /حسـام
محسـب؛ تصويـر أسـامة محمـد حسـن  -.س ،1ع( 1إبريـل
يونيـو  -.)2008ص  ،65-83موسـيقى وتعبير حركـي.(منطقـة اخلليـج العـريب ومصـر))571( .

 5-06.18األرجوز

أيمن حماد

 5-08.04رقص السامر

املظاهـر الدراميـة لفنـون الفرجـة الشـعبي�ة /أيمـن حمـاد.
س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص ،76-89أدب شـعيب،(مصـر))***( .

إبراهيم عبد احلافظ

أغـاين السـامر السـين�اوي يف عصـر العوملـة /إبراهيـم عبـد
احلافـظ  -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص47-
 ،83أدب شـعيب( ،مصـر))***( .

 5-08الرقص الشعيب

حسام محسب

حسام محسب

ماهيـة الثقافـة ودورهـا يف تعريـف الرقـص الشـعيب :نمـوذج
تطبيقـي للرقـص الهنـدي /حسـام محسـب  -.س،1ع2
(يوليو  -سـبتمرب -.)2008ص ،108-123موسيقى وتعبري
حركـي( ،الهنـد))568( .

نمـاذج مـن أهـم أشـكال الرقـص الشـعيب العـريب /حسـام
محسـب؛ تصويـر أسـامة محمـد حسـن -.س ،1ع( 1إبريـل
يونيـو  -. )2008ص  ،65-83موسـيقى وتعبير حركـي.(منطقـة اخلليـج العـريب ومصـر))***( .
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 5-08.08رقصة احلجالة

ص ،130-140يف امليـدان( ،اخلليـج واجلزيـرة العربيـ�ة).(***)

املناطـق املتميزة للرقـص الشـعيب يف مصـر /حسـام محسـب.
س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،97-113موسـيقىوتعبير حركـي( ،مصـر))572( .

 5-08.14رقصة الليوة

حسام محسب

خالد عبد هللا خليفة
آلـة الصرناي وفـن الليوة /خالد عبد هللا خليفـة -.س ،5ع17
(ربيـع  -.)2012ص ،119-133موسـيقى وتعبير حركـي،
(اخلليـج العـريب))***( .

حسام محسب
رقصـة احلجالـة عنـد بـدو الفيـوم /حسـام محسـب-.
س،7ع(25ربيـع  -.)2014ص ،124-147موسـيقى وأداء
حركـي( ،مصـر))***( .

نزار محمد عبده غانم
الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسـيقية/
نزار محمد عبده غانم  -.س ،2ع( 5ربيع - .)2009ص120-
 ،139موسيقى وتعبري حركي( ،اليمن))***( .

عمرو عبد العزيز منري
قبائـل العـرب يف الشـرقية بمصـر بين التاريـخ واملـوروث
الشـعيب /عمـرو عبـد العزيـز منير  -.س،2ع( 6صيـف
 -.)2009ص ،118-135عـادات وتقاليـد( ،مصـر))***( .

 5-08.16رقصة الرفييح

حسام محسب

 5-08.10رقصة الدبكة

املناطق املتمزية للرقص الشـعيب يف مصر /حسـام محسـب -.
س،5ع(18صيـف -. )2012ص ،97-113موسـيقى وتعبري
حركـي( ،مصر))***( .

حسام محسب
نمـاذج مـن أهـم أشـكال الرقـص الشـعيب العـريب /حسـام
محسـب؛ تصويـر أسـامة محمـد حسـن -.س،1ع( 1إبريـل
يونيـو  -.)2008ص  ،65-83موسـيقى وتعبير حركـي.(منطقـة اخلليـج العـريب ومصـر))***( .

سمري جابر
سـامر الرفيحي :مـن الرقصـات التقليديـة لبـدو سـين�اء /سـمري
جابـر  -.س ،4ع( 14صيـف  -. )2011ص،124-131
موسـيقى وأداء حركـي( ،مصـر))***( .

عوض سعود عوض
دالالت الرقصـات واألغـاين البدويـة يف بلاد الشـام /عـوض
سـعود عـوض  -.س ،9ع( 34صيـف  -. )2016ص134-
 ،154موسـيقى وأداء حركـي( ،سـوريا))***( .

 5-08.20رقصة العرضة

حسام محسب
نمـاذج مـن أهـم أشـكال الرقـص الشـعيب العـريب /حسـام
محسـب؛ تصويـر أسـامة محمـد حسـن -.س،1ع( 1إبريـل
يونيـو  -. )2008ص  ،65-83موسـيقى وتعبير حركـي.(منطقـة اخلليـج العـريب ومصـر))***( .

محمد السموري
تقاليـد الـزواج يف اجلزيـرة السـورية /محمـد السـموري.
س ،5ع( 16شـتاء  -. )2012ص ،90-10عـادات وتقاليد،(سـوريا))***( .

خالد عبد هللا خليفة

 5-08.12رقصة الكف

فـن العرضـة مـن الفنـون االحتفاليـة يف البحريـن /خالـد عبـد
هللا خليفة  -.س ،7ع( 27خريف  -. )2014ص،108-121
موسـيقى وأداء حركي( ،البحريـن))***( .

حسام محسب
املناطـق املتميزة للرقـص الشـعيب يف مصـر /حسـام محسـب.
س،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،97-113موسـيقىوتعبير حركـي( ،مصـر)) *** ( .

علي إبراهيم الضو
مذكـرات حـول توثيـق رقصـة العرضـة البحرينيـ�ة /علـي
إبراهيـم الضو -.س،4ع( 13ربيـع  -. )2011ص،216-220
أصـداء( ،البحريـن))***( .

 5-08.13رقصة املرادة

ليلى محمد احلدي

هيئ�ة التحرير

املـراداة :رقصـة الصبايـا يف اخلليـج واجلزيـرة العربيـ�ة /ليلـى
محمـد احلـدي  -.س ،1ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب .)2008

حتديـات التدريـب علـى فنـون العرضـة البحرينيـ�ة /هيئـ�ة
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نـزار محمـد عبـده غانـم  -.س ،2ع( 5ربيـع .)2009
-ص ،120-139موسـيقى وتعبير حركـي( ،اليمـن))***( .

التحريـر؛ تصوير دانـة ربيعة؛ تصميم عمرو الكريـدي- .س،10
ع( 37ربيـع  -. )2017ص ،8صـورة الغلاف األمـايم،
(البحريـن)) 573( .

 5-08.38رقصة اخلماري

 5-08.22رقصة العالوي

حسام محسب

اجلياليل الغرايب

نمـاذج مـن أهـم أشـكال الرقـص الشـعيب العـريب /حسـام
محسـب؛ تصويـر أسـامة محمـد حسـن -.س ،1ع( 1إبريـل
يونيـو  -. )2008ص  ،65-83موسـيقى وتعبير حركـي.(منطقـة اخلليـج العـريب ومصـر) )***(.

يف الرقـص الشـعيب املغـريب /اجليلايل الغـرايب  -.س ،7ع24
(شـتاء  -. )2014ص ،122-129موسـيقى وأداء حركـي،
(املغـرب))574( .

الزبري مهداد

 5-08.40رقصة الدحيفة

حسام محسب

رقصـة العالويـة ( الدبكـة املغاربيـ�ة ) /الزبير مهـداد -.س،7
ع( 26صيـف  -.)2014ص،118-129موسـيقى وأداء
حركـي( ،املغـرب))***( .

نمـاذج مـن أهـم أشـكال الرقـص الشـعيب العـريب /حسـام
محسـب؛ تصويـر أسـامة محمـد حسـن -.س ،1ع( 1إبريـل
يونيـو  -. )2008ص  ،65-83موسـيقى وتعبير حركـي.(منطقـة اخلليـج العـريب ومصـر))***( .

 5-08.24رقصة العيالة

حسام محسب

نزار محمد عبده غانم

نمـاذج مـن أهـم أشـكال الرقـص الشـعيب العـريب /حسـام
محسـب؛ تصويـر أسـامة محمـد حسـن .س،1ع(1إبريـل
يونيـو  -. )2008ص  ،65-83موسـيقى وتعبير حركـي.(منطقـة اخلليـج العـريب ومصـر))***( .

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسيقية/
نـزار محمـد عبـده غانـم  -.س ،2ع( 5ربيـع .)2009
-ص ،120-139موسـيقى وتعبير حركـي( ،اليمـن))***( .

 5-08.26الرقص النويب

 08.41-5رقصة الربمية البحرية

نمـاذج مـن أهـم أشـكال الرقـص الشـعيب العـريب /حسـام
محسـب؛ تصويـر أسـامة محمـد حسـن -.س،1ع( 1إبريـل
يونيـو  -. )2008ص  ،65-83موسـيقى وتعبير حركـي.(منطقـة اخلليـج العـريب ومصـر))***(.

الرقصـات الشـعبي�ة يف الواحـات البحريـة  /تامـر يحى عبـد
الغفـار - .س ،10ع( 39خريـف  -. ) 2017ص، 158-171
موسـيقى وأداء حركـي ( ،مصـر))***( .

تامر يىح عبد الغفار

حسام محسب

 08.42-5رقصة الدربكة

 5-08.30رقص البمبوطية

نزار محمد عبده غانم

حسام محسب

الرقصـات األفـرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسـيقية
 /نـزار محمـد عبـده غانـم  -.س ،2ع( 5ربيـع .)2009
-ص ،120-139موسـيقى وتعبير حركـي ( ،اليمـن))***( .

املناطق املتمزية للرقص الشـعيب يف مصر /حسـام محسـب-.
س،5ع( 18صيـف  -.)2012ص،97-113موسـيقى وتعبري
حركي( ،مصـر)) *** ( .

حسام محسب

 5-08.34رقص العصا

سعيد بوكرايم

 08.42-5رقصة كناوة

موسـيقى كنـاوة األصـول واالمتـدادات /سـعيد بوكـرايم- .
س،10ع (37ربيع  -.) 2017ص ، 134-139موسيقى وأداء
حركـي (،املغـرب))***( .

املناطـق املتميزة للرقـص الشـعيب يف مصـر /حسـام محسـب.
س ،5ع(18صيـف  -.)2012ص ،97-113موسـيقىوتعبير حركـي( ،مصـر))***( .
 5-08.36رقصة احلجور /شرح الصبي�ان

هيئ�ة التحرير

نزار محمد عبده غانم

 5-08.44رقصة الركادة

رقصةالركادةبالشرقاملغريب/هيئ�ةالتحرير -.س،8ع( 29ربيع
 -.)2015ص ،10صورة الغالف األمايم( ،املغرب))***( .

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسيقية/
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 5-08.56رقصة السواحيلى

 5-08.46رقصة الريس

نزار محمد عبده غانم

نزار محمد عبده غانم

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسيقية/
نـزار محمـد عبـده غانـم  -.س ،2ع( 5ربيـع .)2009
-ص ،120-139موسـيقى وتعبير حركـي( ،اليمـن))***( .

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسـيقية/
نـزار محمد عبده غانم -.س ،2ع( 5ربيـع - .)2009ص120-
 ،139موسـيقى وتعبري حركي( ،اليمن))***( .

 5-08.47رقص احلساىن

 5-08.58رقصة الصبايا

ليلى محمد احلدي

الكبري الدادييس

املـراداة :رقصـة الصبايـا يف اخلليـج واجلزيـرة العربيـ�ة /ليلـى
محمـد احلـدي  -.س ،1ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب .)2008
ص ،130-140يف امليـدان( ،اخلليـج واجلزيـرة العربيـ�ة).(***)

الهويـة املغربي�ة من خالل الغناء والرقصات الشـعبي�ة /الكبري
الداديسي -.س ،9ع (35خريـف -.)2016ص،140-147
موسـيقى وأداء حركي( ،املغـرب)) *** ( .
 5-08.48رقصة الزجالة

 5-08.62رقصة الضمة

حسام محسب

حسام محسب

رقصـة الزجالـة بواحـة سـيوة /حسـام محسـب  -.س،4ع15
(خريـف  -. )2011ص ،146-159موسـيقى وتعبير حركـي،
(مصـر))***( .

املناطـق املتميزة للرقـص الشـعيب يف مصـر /حسـام محسـب.
س،5ع( 18صيـف  -.)2012ص ،97-113موسـيقى وتعبريحركـي( ،مصـر)) *** (.

حسام محسب

 5-08.68رقصة الطنربة

املناطـق املتميزة للرقـص الشـعيب يف مصـر /حسـام محسـب.
س،5ع( 18صيـف  -.)2012ص ،97-113موسـيقى وتعبريحركـي( ،مصـر))***( .

نزار محمد عبده غانم
الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسـيقية/
نزار محمد عبده غانم  -.س ،2ع( 5ربيع - .)2009ص120-
 ،139موسيقى وتعبري حركي( ،اليمن))***( .

 08.51-5رقصة كثاكايل

محمد علي الوايف كرواتل

 5-08.70رقص اخليل

مسـرحية كثـاكايل (  ) kathakaliالفـن الكالسـيكي مـن تـراث
الهنـد  /محمـد علـي الـوايف كرواتـل -.س ،10ع( 39خريـف
 -. ) 2017ص ، 64-81أدب شـعيب ( ،الهنـد))***( .

حسام محسب
املناطـق املتميزة للرقـص الشـعيب يف مصـر /حسـام محسـب.
س،5ع( 18صيف  -.)2012ص،97-113موسـيقى وتعبريحركـي( ،مصـر)) *** ( .

 5-08.52رقصة الزفة

نزار محمد عبده غانم

صفية عزوز

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسيقية/
نـزار محمـد عبـده غانـم  -.س ،2ع( 5ربيـع -.)2009ص
 ،120-139موسـيقى وتعبير حركـي( ،اليمـن))***( .

مميزات الرقـص البـدوي يف املهرجانـات الشـعبي�ة باجلنـوب
التونسي /صفيـة عـزوز -.س ،9ع( 34صيـف .)2016
-ص ،146-153موسـيقى وأداء حركـي( ،تونـس))***( .

 5-08.54رقصة الزقايرى

 5-08.71رقصة هوىب

صفية عزوز

بركة بوشيب�ة

مميزات الرقـص البـدوي يف املهرجانـات الشـعبي�ة باجلنـوب
التونسي /صفيـة عـزوز  -.س ،9ع( 34صيـف .)2016
-ص ،146-153موسـيقى وأداء حركـي( ،تونـس))575( .

ممارسـات فولكلوريـة رقصـة هوىب الشـعبي�ة /بركة بوشـيب�ة.
 س ،3ع( 11خريـف  -. )2010ص ،128-135موسـيقىوأداء حركـي( ،اجلزائـر))576( .
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فطيمة ديليم

تامر يىح

رقصـة هـويب  :طقـس عبـور واسترجاع الزمـن األسـطوري /
فطيمـة ديلمي  -.س ،11ع ( 40شـتاء  -. ) 2018ص154-
 ،159موسـيقى وأداء حركـي  ( ،اجلزائـر )) *** ( .

حسام محسب

ُْ
رقصـات الغنـج مـن أيـن وكيـف ظهـرت؟ /تامـر يحى.
س،8ع(29ربيـع  -.)2015ص ،108-117موسـيقى وأداءحركـي( ،مصـر)) *** ( .

 5-08.73رقص الزار

حسام محسب

نمـاذج مـن أهـم أشـكال الرقـص الشـعيب العـريب /حسـام
محسـب؛ تصويـر أسـامة محمـد حسـن  -.س،1ع( 1إبريـل
يونيـو  -. )2008ص  ،65-83موسـيقى وتعبير حركـي.(منطقـة اخلليـج العـريب ومصـر))***(.

 5-08.82رقصة االراجيد

أحمد محمد عبد الرحيم

املـرأة السـوداني�ة والثقافـة املوسـيقية :رقصىت الـزار والعروس
موسـيقى فزييائيـ�ة /علـي إبراهيم الضـو  -.س،4ع( 12شـتاء
 -. )2011ص ،112-121موسـيقى وأداء حركي( ،السودان).
(***)

احتفاليـة الـزواج عنـد النوبيين /أحمـد محمـد عبـد الرحيـم.
س ،2ع( 5ربيـع  -.)2009ص ،30-39عـادات وتقاليـد،(مصـر))***( .

علي عبد هللا يعقوب

حسام محسب

يف حضـرة الـزار /علي عبد هللا يعقـوب  -.س ،5ع (19خريف
 -. )2012ص ،175-185يف امليـدان( ،البحرين))***( .

املناطق املتمزية للرقص الشـعيب يف مصر /حسـام محسـب -.
س ،5ع( 18صيف  -.)2012ص ،97-113موسيقى وتعبري
حركي( ،مصر))***( .

نزار محمد عبده غانم

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسيقية/
نـزار محمـد عبـده غانـم  -.س ،2ع( 5ربيـع .)2009
-ص ،120-139موسـيقى وتعبير حركي( ،اليمـن)) *** ( .

 5-08.84رقصة البامبيلا

نزار محمد عبده غانم

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسيقية/
نـزار محمـد عبـده غانـم  -.س ،2ع( 5ربيـع - .)2009ص
 ،120-139موسـيقى وتعبير حركـي( ،اليمـن)) *** ( .

رقصة أبو الغيط

األداء احلركـي يف طقـس الـزار /حسـام محسـب -.س،4
ع( 13ربيـع  -. )2011ص ،164-181موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر))***( .

 5-08.86رقصة التحطيب

حسام محسب

التحطيب دراسـة ميداني�ة حتليلية /حسـام محسب  -.س،3
ع( 9ربيـع  -. )2010ص ،92-113موسـيقى وأداء حركـي،
(مصر))***( .

 5-08.75رقصة تنورة هاواى

محمد محمود فايد

حسام محسب

أسـرار رقصـة التنورة الشـعبي�ة /محمد محمود فايـد  -.س،5
ع( 16شـتاء  -. )2012ص،124-137موسـيقى وتعبير
حركـي( ،مصـر))***( .

تامر يىح

 5-08.80رقص فاليح

املناطـق املتميزة للرقـص الشـعيب يف مصر/حسـام محسـب.
س ،5ع( 18صيف -.)2012ص ،97-113موسيقى وتعبريحركـي( ،مصـر)) *** ( .

علي إبراهيم الضو

حسام محسب

ُ
 5-08.78رقص الفنج

املناطـق املتميزة للرقـص الشـعيب يف مصـر /حسـام محسـب.
س،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،97-113موسـيقىوتعبير حركـي( ،مصـر))***( .

 5-08.76رقص الغوازى

سمري جابر

ُْ
رقصـات الغنـج مـن أيـن وكيـف ظهـرت؟ /تامـر يحى-.
س،8ع( 29ربيـع  -. )2015ص ،108-117موسـيقى وأداء
حركي(،مصـر)) 577 ( .

الرتبلة النسـق احلركي لدى العبابدة /سـمري جابر  -.س،3ع9
(ربيـع  -. )2010ص ،114-121موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر)) *** ( .
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 5-08.87رقصة الكدرة

حسام محسب

أحمد علوة

 5-08.93رقصة المالد

نماذج من أهم أشكال الرقص الشعيب العريب /حسام محسب؛
تصوير أسـامة محمد حسـن -.س ،1ع( 1إبريل -يونيو )2008
 -.ص  ،65-83موسـيقى وتعبير حركـي( .منطقـة اخلليـج
العـريب ومصـر))***( .

رقصـة أحيـدوس :طقـوس جماعيـة إلعـادة الشـمس مـن
موطـن غروبهـا /أحمـد علـوة  -.س ،7ع( 25ربيـع .)2014
-ص ،148-157موسـيقى وأداء حركـي( ،املغـرب))***( .

اجلياليل الغرايب

 5-08.94رقصة امليدان

يف الرقـص الشـعيب املغـرب /اجليلايل الغـرايب  -.س ،7ع24
(شـتاء - .)2014ص ،122-129موسـيقى وأداء حركـي،
(املغـرب))***( .

نزار محمد عبده غانم

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسيقية/
نـزار محمـد عبـده غانـم  -.س ،2ع( 5ربيـع  -. )2009ص
 ،120-139موسـيقى وتعبير حركـي( ،اليمـن)) *** ( .

 5-08.88رقصة التنورة

محمد محمود فايد
أسـرار رقصـة التنورة الشـعبي�ة /محمد محمود فايـد  -.س،5
ع(16شـتاء - .)2012ص ،124-137موسـيقى وتعبير
حركـي( ،مصـر))***( .

 5-08.95رقصة النخ

صفية عزوز

مميزات الرقـص البـدوي يف املهرجانـات الشـعبي�ة باجلنـوب
التونسي /صفية عـزوز -.س ،9ع( 34صيـف -.)2016ص
 ،146-153موسـيقى وأداء حركـي( ،تونـس)) *** ( .

 5-08.89رقصة العروس

علي إبراهيم الضو

 5-08.96رقصة الهوللى

املـرأة السـوداني�ة والثقافـة املوسـيقية :رقصىت الـزار والعروس
موسـيقى فزييائيـ�ة /علـي إبراهيـم الضـو  -.س،4ع(12شـتاء
-.)2011ص،112-121موسـيقى وأداء حركـي( ،السـودان).
(***)

حسام محسب

املناطـق املتميزة للرقـص الشـعيب يف مصـر /حسـام محسـب.
س،5ع( 18صيـف -. )2012ص ،97-113موسـيقى وتعبريحركـي( ،مصـر))***( .

 5-08.90رقصة الفالمنكو

 5-08.97رقصة الوسطاني�ة

محمد محمود فايد

حسام محسب

الفالمنكـو الغنائيـ�ات والعـزف والرقصـات /محمـد محمـود
فايد-.س ،6ع( 20شـتاء  -. )2013ص ،116-131موسـيقى
وتعبير حركـي( ،مصـر))578( .

املناطـق املتميزة للرقـص الشـعيب يف مصـر /حسـام محسـب.
س،5ع( 18صيـف -. )2012ص ،97-113موسـيقى وتعبريحركـي( ،مصـر))***( .

 5-08.91رقصة الكاسر

 5-08.98رقصة أحواش

مـن الفنـون الشـعبي�ة البحرينيـ�ة فـن اجلربـة /خالـد عبـد ﷲ
خليفة- .س،4ع(15خريف .)2011ص ،130-145موسـيقى
وتعبير حركـي( ،البحريـن))*** ( .

يف الرقـص الشـعيب املغـرب /اجليلايل الغـرايب  -.س ،7ع24
(شـتاء  -.)2014ص ،122-129موسـيقى وأداء حركـي،
(املغـرب)) *** ( .

 5-08.92رقصة الكندو /الكندة

 5-08.99رقصة أحيدوس

خالد عبد هللا خليفة

اجلياليل الغرايب

نزار محمد عبده غانم

أحمد علوة

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمن املوسيقية/
نـزار محمـد عبـده غانـم  -.س ،2ع( 5ربيـع - .)2009ص
 ،120-139موسـيقى وتعبير حركـي( ،اليمـن)) *** ( .

رقصـة أحيـدوس :طقـوس جماعيـة إلعـادة الشـمس مـن
موطـن غروبهـا /أحمـد علـوة  -.س ،7ع( 25ربيـع )2014
 -.ص ،148-157موسيقى وأداء حركي( ،املغرب)) *** ( .
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خنلـة -.س،5ع( 19خريـف  -. )2012ص ،104-111عادات
وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة)) 582 ( .

يف الرقـص الشـعيب املغـريب /اجليلايل الغـرايب -.س ،7ع24
(شـتاء  -.)2014ص،122-129موسـيقى وأداء حركـي،
(املغـرب))***( .

 5-10.04ألعاب التسلية
 5 - 10.04.02لعبة أطواق وأسواق الصنور

ياسر محمد أبو نقطة

5-10األلعاب الشعبي�ة

رشيد العفايق

هكـذا لعـب جـدى /ياسـر محمـد أبـو نقطـة ؛ رسـم فايـز
عيـاش -.س ،9ع( 34صيـف  -. )2016ص،86-103
عـادات وتقاليـد( ،سـوريا)) 583 ( .

إطاللـة علـى ألعـاب األطفـال املغربيـ�ة /رشـيد العفـايق.
 س،7ع( 26صيـف  -. )2014ص ،98-103عـاداتوتقاليـد( ،املغـرب))579( .

عبد القادر املرزويق

 5 - 10.04.03لعبة بيىب نو

ياسر محمد أبو نقطة

احلواريـة النصيـة يف أغـاين األطفـال الشـعبي�ة  /عبـد القـادر
املـرزويق  -.س ،11ع ( 40شـتاء  -. ) 2018ص ، 76-91أدب
شـعيب ( ،البحريـن))***( .

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

عز الدين بوزيد

 5 - 10.04.04لعبة سلوى يا سلوى

ياسر محمد أبو نقطة

رياضـة الطفـل الرتاثيـ�ة حتدثنـ�ا عـن ثقافـة املجتمـع (الطفـل
التونسي كمثـال) /عـز الديـن بوزيـد  -.س ،7ع( 25ربيـع
-.)2014ص ،84-107عـادات وتقاليـد( ،تونـس))580( .

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

علي يعقوب

 5 - 10.04.05لعبة شلع بصل

ألعـاب ذلـك الزمـان /علـي يعقـوب؛ تصويـر علـى درويـش.
س،9ع( 33ربيـع  -. )2016ص ،12صـورة الغالف األمايم،(البحريـن))581( .

ياسر محمد أبو نقطة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

مصطفي جاد
فولكلور واحة سـيوة والهوية الثقافية /مصطفي جـاد- .س،5
ع( 17ربيـع  -. )2012ص ،46-67أدب شـعيب( ،مصـر).
(***)

 5 - 10.04.06لعبة مني يشرتى ها جلدى

ياسر محمد أبو نقطة

الهادي املسيليىن

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

ألعاباألطفالالرتاثي�ةيفتونس:دراسةأثنوغرافيةوأنثربولوجية/
الهادي املسيليىن  -.س ،10ع ( 38صيف  - .)2017ص112-
 ،131عادات وتقاليد ( ،تونس))***( .

 5 - 10.04.07لعبة احلبل الكريستال

 5-10.02ألعاب املناسبات

نهلة شجاع الدين

أشرف أيوب معوض

ألعـاب قريتي وطفولـة الزمـن اجلميـل  /نهلـة شـجاع الديـن.
 س ،11ع( 40شـتاء  -.)2018ص ،130-135عـاداتوتقاليـد( ،اليمـن))***( .

ً
املوالـد القبطيـة  :مولـد األنبـ�ا شـنودة نموذجـا  /أشـرف أيـوب
معـوض  -.س،10ع ( 37ربيـع  -. )2017ص،104-121
عـادات وتقاليـد  ( ،مصـر) (***)

أشرف سعد خنلة

 5 - 10.04.08لعبة ليمون يس

نهلة شجاع الدين

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد

ألعـاب قريتي وطفولـة الزمـن اجلميـل  /نهلـة شـجاع الديـن.
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 س ،11ع( 40شـتاء  -.)2018ص ،130-135عـاداتوتقاليـد( ،اليمـن))***( .

س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5-10.06ألعاب الصيد

 5 - 10.08.03لعبة املحيبس

عبد الرحمن جمعة ذياب

 5 - 10.06.02ألعاب الصيد بالصقور

أشرف سعد خنلة

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد
خنلـة -.س ،5ع( 19خريف  -. )2012ص ،104-111عادات
وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة)) *** ( .

 5 - 10.08.04لعبة شكركع شكركع

عبد الرحمن جمعة ذياب

 5 - 10.06.03لعبة املفقاس

عبد الرحمن جمعة ذياب

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق)) 584 ( .

 5-10.10ألعاب املطاردة

 5 - 10.06.04لعبة النشابة

عبد الرحمن جمعة ذياب

 5 - 10.10.02لعبة االستغماية

أشرف سعد خنلة

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق)) 584 ( .

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد
خنلـة -.س،5ع( 19خريـف  -. )2012ص ،104-111عادات
وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة)) *** (.

 5 - 10.06.05لعبة صيد احلمام

ياسر محمد أبو نقطة

 5 - 10.10.03لعبة الغميضة

ياسر محمد أبو نقطة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5 - 10.06.06لعبة صيد اخلفافيش والسنونو

لعبة الغماية

ياسر محمد أبو نقطة

نهلة شجاع الدين

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

ألعـاب قريتي وطفولـة الزمـن اجلميـل  /نهلـة شـجاع الديـن.
 س ،11ع( 40شـتاء  -.)2018ص ،130-135عـاداتوتقاليـد( ،اليمـن))***( .

 5 - 10.08ألعاب القوة

 5 - 10.10.04لعبة بل وخناب

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد
خنلـة -.س،5ع( 19خريـف  -. )2012ص ،104-111عادات
وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

األلعابالشعبي�ةالتونسية:مؤشراتالتنميةالثقافيةواالندماج
االجتماعى التربوي  /فريد الصغريي - .س ،7ع (24شتاء
 -.)2014ص ،94-101عادات وتقاليد( ،تونس)) 585( .

 5 - 10.08.02لعبة العمد

ياسر محمد أبو نقطة

 5 - 10.10.05لعبة عشة وعصفور

عبد الرحمن جمعة ذياب

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.

األلعـاب الشـعبي�ة يف هيـت /عبـد الرحمـن جمعـة ذيـاب-.

أشرف سعد خنلة

فريد الصغريي
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ياسر محمد أبو نقطة

س ،7ع( 27خريـف  -.)2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5-10.11ألعاب النشان
 5 - 10.11.02لعبة الشارة

فريد الصغريي

 5 - 10.12.07لعبة احلمام

ياسر محمد أبو نقطة

األلعـاب الشـعبي�ة التونسـية :مؤشـرات التنميـة الثقافيـة
واالندمـاج االجتماعـى التربـوي /فريـد الصغيري -.س ،7ع24
(شـتاء  -.)2014ص ،94-101عـادات وتقاليـد( ،تونـس).
(***)

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 10.11.03-5لعبة كاسات الكهرباء

 5 - 10.12.08لعبة اخلاتم

ياسر محمد أبو نقطة

ياسر محمد أبو نقطة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5-10.12ألعاب تن�افسية

 5 - 510.12.09لعبة اخلوزل

 5 - 10.12.02لعبة األفرار والغبيي�ة

عبد الرحمن جمعة ذياب

عبد الرحمن جمعة ذياب
األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

 5 - 10.12.03لعبة التعييشة

 5 - 10.12.10لعبة الدحاحل ( المازات )

ياسر محمد أبو نقطة

ياسر محمد أبو نقطة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5 - 10.12.04لعبة احلاح

 5 - 10.12.11لعبة الدعبل

عبد الرحمن جمعة ذياب

عبد الرحمن جمعة ذياب

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

 5 - 10.12.05لعبة احلجلة

 5 - 10.12.12لعبة الزحاليق

فاطمة أبو شقال

ياسر محمد أبو نقطة

األلعـاب يف الفترة العباسـية مـن خلال املكتشـفات األثريـة
ملدينـ�ة آيلـة اإلسلامية /فاطمـة أبـو شـقال -.س ،9ع34
(صيـف  -. )2016ص ،78-85عـادات وتقاليـد( ،األردن).
()586

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.
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 5 - 10.12.20لعبة القهقور

 5 - 10.12.13لعبة السكيت�ة

ياسر محمد أبو نقطة

ياسر محمد أبو نقطة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5 - 10.12.14لعبة الشاعوب ( النقيفة )

 5 - 10.12.21لعبة الكرة يف التاج

ياسر محمد أبو نقطة

محمد رجب السامرايئ

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصنفـات اجلاحـظ /محمـد رجـب
السـامرايئ  -.س ،2ع( 7خريـف  -. )2009ص،34-39
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))587(.

 5 - 10.12.15لعبة الشقة

 5 - 10.12.22لعبة الكريزة

عبد الرحمن جمعة ذياب

ياسر محمد أبو نقطة

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5 - 10.12.16لعبة الطقيعيات

 5 - 10.12.23لعبة الكعاب

ياسر محمد أبو نقطة

عبد الرحمن جمعة ذياب

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

 5 - 10.12.17لعبة الطمامة

 5 - 10.12.24لعبة الكورة

ياسر محمد أبو نقطة

ياسر محمد أبو نقطة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5 - 10.12.18لعبة الطواز

 5 - 10.12.25لعبة الكزية

عبد الرحمن جمعة ذياب

ياسر محمد أبو نقطة

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5 - 10.12.19لعبة القلة واملقالة

 5 - 10.12.26لعبة املشاويش

أشرف سعد خنلة

عبد الرحمن جمعة ذياب

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد
خنلـة -.س،5ع( 19خريـف  -. )2012ص ،104-111عادات
وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .
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 5 - 10.12.34لعبة دور دهانة

 5 - 10.12.27لعبة املفاقسة

ياسر محمد أبو نقطة

عبد الرحمن جمعة ذياب

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

 5 - 10.12.28لعبة الهراش والكبش

 5 - 10.12.35لعبة رن يا جرس

محمد رجب السامرايئ

ياسر محمد أبو نقطة

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصنفـات اجلاحـظ /محمـد رجـب
السـامرايئ  -.س ،2ع( 7خريـف  -. )2009ص،34-39
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة)) ***(.

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5 - 10.12.29لعبة الوحدوة

 5 - 10.12.36لعبة ساعات الربيع

ياسر محمد أبو نقطة

ياسر محمد أبو نقطة
هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5 - 10.12.30لعبة انزل يا دود النحل

 5 - 10.12.37لعبة سباق اخليل

أشرف سعد خنلة

عبد الرحمن جمعة ذياب
األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد
خنلـة -.س ،5ع( 19خريف  -. )2012ص ،104-111عادات
وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة)) ***( .

 5 - 10.12.31لعبة بوىج الريش

 5 - 10.12.38لعبة سباقات العدو

ياسر محمد أبو نقطة

أشرف سعد خنلة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد
خنلـة -.س ،5ع( 19خريف  -. )2012ص ،104-111عادات
وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة)) ***( .

 5 - 10.12.32لعبة حوس عجريب

 5 - 10.12.39لعبة صمين�ة الصمين�ة

عبد الرحمن جمعة ذياب

عبد الرحمن جمعة ذياب

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

 5 - 10.12.33لعبة دفع وحرق الدواليب

 5 - 10.12.40لعبة لم الفشك

ياسر محمد أبو نقطة

ياسر محمد أبو نقطة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.
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أبـو بكـر خالـد سـعد هللا  -.س ،10ع( 37ربيـع .)2017
-ص ،12-27آفـاق( ،اجلزائـر))***( .

 5-10.14ألعاب قذف الكرة
 5 - 10.14.02لعبة القرنة

 5 - 10.18.02ألعاب ذهني�ة

ياسر محمد أبو نقطة

لعبة األدريس

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

ياسر محمد أبو نقطة
هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5 - 10.14.03لعبة الكورة

عبد الرحمن جمعة ذياب

 5 - 10.18.03لعبة الربسيس

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

ياسر محمد أبو نقطة
هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5 - 10.14.04لعبة املراجدة ( قذف كرة الرو)

ياسر محمد أبو نقطة

 10.18.04-5لعبة التقامر بالدبكة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

محمد رجب السامرايئ
األلعـاب الشـعبي�ة يف مصنفـات اجلاحـظ /محمـد رجـب
السـامرايئ  -.س ،2ع( 7خريـف  -. )2009ص،34-39
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***(.

 5 - 10.14.05لعبة صيد السمك

ياسر محمد أبو نقطة
هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 -5 - 10.18.05لعبة اخلريفة

فريد الصغريي
األلعـاب الشـعبي�ة التونسـية :مؤشـرات التنميـة الثقافيـة
واالندمـاج االجتماعـى التربـوي /فريـد الصغيري-.
س،7ع(24شـتاء  -.)2014ص ،94-101عـادات وتقاليـد،
(تونـس)) *** ( .

 5 - 10.14.06لعبة كرة املعقاف

فريد الصغريي
األلعـاب الشـعبي�ة التونسـية :مؤشـرات التنميـة الثقافيـة
واالندمـاج االجتماعى التربوي /فريد الصغيري -.س،7ع24
(شـتاء  -.)2014ص ،94-101عـادات وتقاليـد( ،تونـس).
(***)

 5 - 10.18.06لعبة الزقطة

ياسر محمد أبو نقطة
هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5-10.16ألعاب محاكاة

أشرف سعد خنلة
األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد
خنلـة  -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص،104-111
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

 5 - 10.18.07لعبة السيجة

فاطمة أبو شقال
األلعـاب يف الفترة العباسـية مـن خلال املكتشـفات األثريـة
ملدينـ�ة آيلـة اإلسلامية /فاطمـة أبـو شـقال -.س ،9ع34
(صيـف  -. )2016ص ،78-85عـادات وتقاليـد( ،األردن).
(***)

 5 - 10.18ألعاب ذهني�ة

أبو بكر خالد سعد هللا
تفعيل دور الثقافة الشـعبي�ة يف تدريس الرياضيات لألطفال/
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 5 - 10.18.14لعبة املنقلة

 5 - 10.18.08لعبة الشطرجن

فاطمة أبو شقال

محمد رجب السامرايئ

األلعـاب يف الفترة العباسـية مـن خلال املكتشـفات األثريـة
ملدينـ�ة آيلـة اإلسلامية /فاطمـة أبـو شـقال -.س ،9ع34
(صيـف  -. )2016ص ،78-85عـادات وتقاليـد( ،األردن).
(***)

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصنفـات اجلاحـظ /محمـد رجـب
السـامرايئ  -.س ،2ع( 7خريـف  -. )2009ص،34-39
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***(.
 5 - 10.18.09لعبة الصيني�ة

 5 - 10.18.15لعبة إدريس

عبد الرحمن جمعة ذياب

عبد الرحمن جمعة ذياب

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

 5 - 10.18.10لعبة الضامة

 5 - 10.18.16لعبة بيت بيوت

األلعـاب يف الفترة العباسـية مـن خلال املكتشـفات األثريـة
ملدينـ�ة آيلـة اإلسلامية /فاطمـة أبـو شـقال -.س ،9ع34
(صيـف  -. )2016ص ،78-85عـادات وتقاليـد( ،األردن).
( *** )

هكـذا لعـب جـدى /ياسـر محمـد أبـو نقطـة ؛ رسـم فايـز
عيـاش -.س ،9ع( 34صيـف  -. )2016ص،86-103
عـادات وتقاليـد( ،سـوريا)) *** (.

فاطمة أبو شقال

ياسر محمد أبو نقطة

 5 - 10.18.17لعبة شد عيونا

 5 - 10.18.11لعبة الطاب

عبد الرحمن جمعة ذياب

فاطمة أبو شقال

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

األلعـاب يف الفترة العباسـية مـن خلال املكتشـفات األثريـة
ملدينـ�ة آيلـة اإلسلامية /فاطمـة أبـو شـقال -.س ،9ع34
(صيـف  -. )2016ص ،78-85عـادات وتقاليـد( ،األردن).
( *** )

 5 - 10.18.18لعبة مسامري الزفت

ياسر محمد أبو نقطة

 5 - 10.18.12لعبة الطمة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

عبد الرحمن جمعة ذياب
األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

 5 - 10.18.19لعبة منطاد اخلزب

ياسر محمد أبو نقطة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

 5 - 10.18.13لعبة القطار

فاطمة أبو شقال
األلعـاب يف الفترة العباسـية مـن خلال املكتشـفات األثريـة
ملدينـ�ة آيلـة اإلسلامية /فاطمـة أبـو شـقال -.س ،9ع34
(صيـف  -. )2016ص ،78-85عـادات وتقاليـد( ،األردن).
(***)

 5 - 10.18.20لعبة الكوفية اخلضراء

نهلة شجاع الدين

ألعـاب قريتي وطفولـة الزمـن اجلميـل  /نهلـة شـجاع الديـن.
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 س ،11ع ( 40شـتاء  -.) 2018ص ، 130-135عـاداتوتقاليـد ( ،اليمـن ))***( .

 5-10.22العاب القمار

 5-10.20ألعاب القرعة والتخمني

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد
خنلـة  -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص،104-111
عادات وتقاليد( ،الدول العربي�ة)) *** ( .

أشرف سعد خنلة

 5 - 10.20.02لعبة اجلولة

عبد الرحمن جمعة ذياب

 5-10.24ألعاب املالهي

األلعاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذياب -.س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .

 5 - 10.24.02لعبة املرجحانة

أمرية جعفر عبد الكريم

املرجحانـة يف املـوروث الشـعيب القديـم /أميرة جعفـر عبـد
الكريم ،تهاين حسـن علي املريخ ؛ تصوير محمد حسين أحمد
آل علـي -.س ،3ع( 11خريـف  -. )2010ص ،60-69أدب
شـعيب( ،البحريـن)) *** ( .

 5 - 10.20.03لعبة اخلذروف

أشرف سعد خنلة
األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد
خنلـة -.س ،5ع( 19خريف  -. )2012ص ،104-111عادات
وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة)) *** ( .

هيئ�ة التحرير

املرجحانـة /هيئـ�ة التحريـر-.س ،3ع( 11خريـف -.)2010
ص ،8صـورة الغلاف األمـايم( ،البحريـن)) 588 ( .

 5 - 10.20.04لعبة الصيني�ة

ياسر محمد أبو نقطة

 5-10.26ألعاب غنائي�ة

أشرف سعد خنلة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد
خنلـة  -.س ،5ع( 19خريف  -.)2012ص ،104-111عادات
وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة)) *** (.

 5 - 10.20.05لعبة درج بدرج

ياسر محمد أبو نقطة

 5-10.28ألعاب مائي�ة
 5 - 10.28.02لعبة املناسمة

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

حسني محمد حسني

ألعـاب وتسـايل األطفـال يف العيـون الطبيعيـة يف البحريـن/
حسين محمـد حسين  -.س ،4ع( 14صيـف -.)2011
ص ،60-71عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 5 - 10.20.06لعبة طرد ونقش

ياسر محمد أبو نقطة

 5 - 10.28.03لعبة جوجالن

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

حسني محمد حسني

ألعـاب وتسـايل األطفـال يف العيـون الطبيعيـة يف البحريـن/
حسين محمـد حسين  -.س ،4ع( 14صيـف -.)2011
ص ،60-71عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 5 - 10.20.07لعبة قهوة الغولة

ياسر محمد أبو نقطة

 5 - 10.28.04لعبة دجي وادياية

هكذا لعب جدى /ياسر محمد أبو نقطة ؛ رسم فايز عياش.
س ،9ع( 34صيف -. )2016ص ،86-103عادات وتقاليد،(سوريا))***(.

حسني محمد حسني

ألعـاب وتسـايل األطفـال يف العيـون الطبيعيـة يف البحريـن/
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حسني محمد حسين  -.س ،4ع( 14صيف  -.)2011ص60-
 ،71عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .
 5-10.30ألعاب ورقية
 5 - 10.30.02لعبة الطيارة الورقية

أشرف سعد خنلة
األلعـاب الشـعبي�ة يف مصـر والـدول العربيـ�ة /أشـرف سـعد
خنلـة -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص ،104-111عادات
وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة)) *** ( .

عبد الرحمن جمعة ذياب
األلعـاب الشـعبي�ة يف هيت /عبد الرحمن جمعة ذيـاب- .س،7
ع( 27خريـف  -. )2014ص ،84-95عـادات وتقاليـد،
(العـراق))***( .
 5 - 10.50وظائف األلعاب الشعبي�ة
الهادي املسيليىن
ألعـاب األطفـال الرتاثيـ�ة يف تونـس :دراسـة أثنوغرافيـة
وأنثربولوجيـة  /الهـادي املسـيليىن  -.س ،10ع ( 38صيـف
-.) 2017ص ،112-131عـادات وتقاليـد ( ،تونـس) ( *** )
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السـعودية /تهاين بنت ناصر العجـايج -.س ،8ع( 31خريف
 -. )2015ص ،150-165ثقافـة ماديـة( ،السـعودية).
()592

- 6التشكيل الشعيب

إيمان مهران

ً
فنون التشكيل الشعيب :مدخال للحفاظ على الهوية املقدسية/
إيمـان مهـران- .س ،4ع( 8صيـف -.)2011ص،140-153
ثقافة ماديـة( ،مصـر))***( .

 6 - 02.02.02.02أزياء الطفل الداخلية
احلفاضات

 6-02األزياء الشعبي�ة

ليلى عبد الغفار فدا

حسني علي لوباين

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلـى عبـد الغفـار فـدا  -.س ،6ع( 21ربيـع - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السـعودية))***( .

اللبـاس الدامـوىن /حسين علـي لوبـاين  -.س ،2ع( 7خريـف
 -. )2009ص ،162-171حـرف وصناعـات( ،فلسـطني).
( ) 589

 02.02.02.03-6حزام السرة

علي كاظم أوز

ليلى عبد الغفار فدا

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س،5ع(18صيـف -.)2012ص  ،79-89عـادات وتقاليد،(تركيـا))***( .

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلـى عبـد الغفـار فـدا  -.س ،6ع( 21ربيـع - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السـعودية))***( .

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا/
عمـر عبـد الرحمـن السـارييس -.س،3ع( 8شـتاء .)2010
-ص ،40-49أدب شـعيب( ،األردن))***( .

 6 - 02.02.02.04حزام الصدر

عمر عبد الرحمن السارييس

ليلى عبد الغفار فدا
املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلـى عبـد الغفـار فـدا  -.س ،6ع( 21ربيـع - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السـعودية))***( .

عمرو عبد العزيز منري
قبائـل العـرب يف الشـرقية بمصـر بين التاريـخ واملـوروث
الشـعيب /عمرو عبد العزيز منري  -.س،2ع( 6صيف .)2009
-ص ،118-135عـادات وتقاليـد( ،مصـر))***( .

 6 - 02.02.02.05قميص الشاش

ليلى عبد الغفار فدا

عوض سعود عوض

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلـى عبـد الغفـار فـدا  -.س ،6ع( 21ربيـع - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السـعودية))***( .

دالالت الرقصـات واألغـاين البدويـة يف بلاد الشـام /عـوض
سـعود عـوض  -.س ،9ع( 34صيـف  -. )2016ص134-
 ،154موسـيقى وأداء حركـي( ،سـوريا))***( .

 6 - 02.02.04.02أزياء الطفل اخلارجية

نريان كيالنو

الرون

النسـيج والتطريـز الفلسـطيين /نيران كيالنـو -.س،1
ع (3أكتوبـر  -ديسـمرب  -. )2008ص ،169-173حـرف
وصناعـات( ،فلسـطني))590( .

تهاين بنت ناصر العجايج
األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

هيئ�ة التحرير
الحي عايـش /هيئـ�ة التحريـر -.س ،6ع( 21ربيـع-.)2013
ص ،11صـورة الغلاف اخللفـي( ،البحريـن)) 591 (.

 6 - 02.02.04.03الشلحة

ليلى عبد الغفار فدا

 6-02.02أزياء األطفال

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلـى عبـد الغفـار فـدا  -.س ،6ع( 21ربيـع - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السـعودية))***( .

تهاين بنت ناصر العجايج
األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
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 6-02.04أزياء الرجال

 6 - 02.02.04.04الفستان

ليلى عبد الغفار فدا

تامر يىح عبد الغفار

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلى عبد الغفار فدا  -.س ،6ع( 21ربيع  - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السعودية))***( .

الرقصـات الشـعبي�ة يف الواحـات البحريـة  /تامـر يحى عبـد
الغفـار  -.س ،10ع( 39خريـف  -. )2017ص،158-171
موسـيقى وأداء حركـي ( ،مصـر ) )***( .

حسام محسب

 6 - 02.02.04.05القميص والبنطلون

رقصـة احلجالـة عنـد بـدو الفيـوم /حسـام محسـب -.س،7
ع( 25ربيع  -.)2014ص ،124-147موسـيقى وأداء حركي،
(مصـر))***( .

ليلى عبد الغفار فدا
املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلى عبد الغفار فدا  -.س ،6ع( 21ربيع  - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السعودية))***( .

حسني علي لوباين
اللبـاس الدامـوىن /حسين علـي لوبـاين  -.س ،2ع( 7خريـف
 -. )2009ص ،162-171حـرف وصناعـات( ،فلسـطني).
(***)

 6 - 02.02.04.06املرودن

تهاين بنت ناصر العجايج

رضا عبد احلكيم إسماعيل رضوان

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

التراث الثقـايف واملواريـث الشـعبي�ة املوريت�انيـ�ة :التحديـات
اللغويـة والعرفيـة ومفصلة قيـم البادية يف مواجهـة احلداثة/
رضـا عبد احلكيـم إسـماعيل رضـوان  -.س ،10ع ( 38صيف
 -. ) 2017ص ، 80-95أدب شـعيب  ( ،موريت�انيـ�ا))***( .

 6 - 02.02.04.07املقطع

تهاين بنت ناصر العجايج

ليلى بنت صالح البسام

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

األزيـاء التقليدية يف منطقـة جازان وعالقتها بالبيئ�ة واملجتمع/
ليلـى بنـت صالـح البسـام  -.س ،8ع( 31خريـف -. )2015
ص ،130-149ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))593 ( .

 6 - 02.02.04.08املكمم

 6 - 02.04.02.02أزياء الرجال الداخلية

تهاين بنت ناصر العجايج

الفانلة

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

عبد هللا عمران
مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو  -.)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))594( .

 6 - 02.02.04.09املهاد

تهاين بنت ناصر العجايج

 6 - 02.04.02.03سروال رجاىل

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

حسني علي لوباين
اللبـاس الدامـوىن /حسين علـي لوبـاين  -.س ،2ع( 7خريـف
 -. )2009ص ،162-171حـرف وصناعـات( ،فلسـطني).
(***)

 6 - 02.02.04.10ثوب الطفل

ليلى عبد الغفار فدا

عبد هللا عمران

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلى عبد الغفار فدا  -.س ،6ع( 21ربيع  - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السعودية))***( .

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو  -.)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .
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 6 - 02.04.04.07ثوب الدقلة

 6-02.04.04أزياء الرجال اخلارجية

عبد هللا عمران

 02.04.04.02-6البدلة

عبد هللا عمران

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو  -.)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو  -.)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

 6 - 02.04.04.08ثوب القباء ( الصاية)

 6 - 02.04.04.03البشت

عبد هللا عمران

حسني املحروس

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو  -.)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

البشـت سيرة خيـوط الذهب /حسين املحـروس  -.س ،1ع1
(إبريـل  -يونيو  -. )2008ص ،188-193حرف وصناعات،
(فلسطني))595( .

 6-02.06أزياء النساء

عبد هللا عمران

حسام محسب

مالبس الرجال يف البحرين /عبد هللا عمران؛ مراجعة عبد
احلميد املحادين  -.س ،1ع( 2إبريل -يونيو - .)2008ص
 ،158-197حرف وصناعات( ،البحرين))***( .

رقصـة احلجالـة عنـد بـدو الفيـوم /حسـام محسـب -.س،7
ع( 25ربيـع  -. )2014ص ،124-147موسـيقى وأداء حركـي،
(مصـر))***( .

ليلى صالح البسام

احلسني اإلدرييس

مالبس امللك عبد العزيز آل سعود /ليلى صالح البسام- .س،2
ع( 4شـتاء  -. )2009ص  ،128-147حـرف وصناعـات،
(السـعودية))596( .

اخلصائص الثقافية واحلضارية للمالبس املغربي�ة /احلسين
اإلدرييس -.س ،3ع( 8شـتاء -.)2010ص ،156-159حرف
وصناعات( ،املغرب))598( .

هيئ�ة التحرير

حسني علي لوباين

البشـت  ..خيـوط الذهب  /هيئ�ة التحريـر  -.س،7ع( 25ربيع
 -. )2014ص ، 11صـورة الغلاف اخللفـي ) 597 ( ،

اللبـاس الدامـوىن /حسين علـي لوبـاين  -.س ،2ع( 7خريـف
 -. )2009ص ،162-171حـرف وصناعـات( ،فلسـطني).
(***)

 6 - 02.04.04.04الدفة

عبد هللا عمران

رضا عبد احلكيم إسماعيل رضوان

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو  -.)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

التراث الثقـايف واملواريـث الشـعبي�ة املوريت�انيـ�ة  :التحديـات
اللغويـة والعرفيـة ومفصلة قيـم البادية يف مواجهـة احلداثة/
رضـا عبـد احلكيـم إسـماعيل رضـوان  -.س ،10ع( 38صيف
 -. )2017ص ، 80-95أدب شـعيب ( ،موريت�انيـ�ا))***( .

 6 - 02.04.04.05الشملة

عبد هللا عمران

سلوم درغام سلوم

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو  -.)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

اللبـاس الشـعيب يف حمـاة (السـورية) وريفهـا /سـلوم درغـام
سـلوم  -.س ،6ع( 22صيـف -.)2013ص،168-177
ثقافـة ماديـة( ،سـوريا))599( .

 6 - 02.04.04.06القميص والبنطلون الرجاىل

عاطف عطية

عبد هللا عمران

لبـاس املـرأة العربيـ�ة بين التقاليـد االجتماعيـة والتفاعـل
الثقـايف /عاطـف عطيـة  -.س ،8ع( 29ربيـع .)2015
-ص ،64-75عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))600( .

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو  -.)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .
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ليلى صالح البسام

وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل

أزياء النسـاء التقليدية يف املنطقة الشمالية من اململكة العربي�ة
السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر العجـايج-.
س ،5ع(18صيـف  -.)2012ص ،115-135ثقافـة ماديـة،
(السـعودية))601( .

األزيـاء التقليديـة لألميرة نور بنت عبـد الرحمن بـن فيصل آل
سـعود /وسـمية بنـت عبد الرحمن بـن مطلق العقـل  -.س،9
ع (35خريـف  -. )2016ص ،150-167ثقافـة ماديـة،
(السـعودية)) 603 ( .
 6-02.06.04أزياء النساء اخلارجية

ليلى عبد الغفار فدا

 6 - 02.06.04.02الربميم

املالبـس التقليديـة لنسـاء قبيلة الرشـايدة يف املنطقـة الغربي�ة
مـن اململكة العربي�ة السـعودية /ليلى عبد الغفـار فدا  -.س،1
ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب  -.)2008ص ،159-167حـرف
وصناعـات( ،السـعودية)) 602 ( .

عبد الكريم براهيم
األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربـة أنثربولوجيـة /عبـد الكريـم براهيم.
 س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،(تونـس))604( .

 6 - 02.06.02أزياء النساء الداخلية

حسني علي لوباين

 6 - 02.06.04.03التنورة

اللبـاس الدامـوىن /حسين علـي لوبـاين  -.س ،2ع( 7خريـف
 -. )2009ص ،162-171حـرف وصناعـات( ،فلسـطني).
( *** )

سلوم درغام سلوم
اللبـاس الشـعيب يف حمـاة (السـورية) وريفهـا /سـلوم درغـام
سـلوم  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،168-177
ثقافـة ماديـة( ،سـوريا)) *** ( .

 6 - 02.06.02.02البطان

ليلى بنت صالح البسام

 6 - 02.06.04.04الثوب

األزيـاء التقليدية يف منطقـة جازان وعالقتها بالبيئ�ة واملجتمع/
ليلـى بنـت صالـح البسـام  -.س ،8ع( 31خريـف . )2015
-ص ،130-149ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

ليلى عبد الغفار فدا
املالبـس التقليديـة لنسـاء قبيلة الرشـايدة يف املنطقـة الغربي�ة
مـن اململكة العربي�ة السـعودية /ليلى عبد الغفـار فدا  -.س،1
ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب  -. )2008ص ،159-167حـرف
وصناعـات( ،السـعودية))***( .

 02.06.02.03-6الصدرية

ليلى بنت صالح البسام

ناهدة الكسواىن

األزيـاء التقليدية يف منطقـة جازان وعالقتها بالبيئ�ة واملجتمع/
ليلـى بنـت صالـح البسـام  -.س ،8ع( 31خريـف . )2015
-ص ،130-149ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

املالبس الشـعبي�ة للمرأة يف محافظة اخلليل /ناهدة الكسواىن.
س ،7ع(24شـتاء -.)2014ص ،140-159ثقافـة ماديـة،(فلسـطني))605( .

 6 - 02.06.02.04الفوطة

ليلى بنت صالح البسام

 02.06.04.05-6الثوب السحاىب

وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل

األزيـاء التقليدية يف منطقـة جازان وعالقتها بالبيئ�ة واملجتمع/
ليلـى بنـت صالـح البسـام  -.س ،8ع( 31خريـف . )2015
-ص ،130-149ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

األزيـاء التقليديـة لألميرة نور بنت عبـد الرحمن بـن فيصل آل
سـعود /وسـمية بنـت عبد الرحمن بـن مطلق العقـل  -.س،9
ع (35خريـف  -. )2016ص ،150-167ثقافـة ماديـة،
(السـعودية))***( .

 6 - 02.06.02.05سروال نسايئ

ليلى صالح البسام

 6 - 02.06.04.06الثوب املسرح

أزيـاء النسـاء التقليديـة يف املنطقـة الشـمالية مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر
العجـايج -.س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص،115-135
ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل
األزيـاء التقليديـة لألميرة نور بنت عبـد الرحمن بـن فيصل آل
سـعود /وسـمية بنـت عبد الرحمن بـن مطلق العقـل  -.س،9
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ع (35خريـف  -. )2016ص ،150-167ثقافـة ماديـة،
(السـعودية)) *** ( .

دراعة املزنل

 6 - 02.06.04.07اجلبة

األزيـاء التقليديـة لألميرة نور بنت عبـد الرحمن بـن فيصل آل
سـعود /وسـمية بنـت عبد الرحمن بـن مطلق العقـل  -.س،9
ع (35خريـف  -. )2016ص ،150-167ثقافـة ماديـة،
(السـعودية)) *** ( .

وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل

ليلى صالح البسام
أزيـاء النسـاء التقليديـة يف املنطقـة الشـمالية مـن اململكـة
العربي�ة السـعودية /ليلى صالح البسـام ،تهاين ناصر العجايج.
س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،115-135ثقافـة ماديـة،(السـعودية))***( .

دراعة أم عصا ( سروج)

وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل
األزيـاء التقليديـة لألميرة نور بنت عبـد الرحمن بـن فيصل آل
سـعود /وسـمية بنـت عبد الرحمن بـن مطلق العقـل  -.س،9
ع (35خريـف  -. )2016ص ،150-167ثقافـة ماديـة،
(السـعودية)) *** ( .

 6 - 02.06.04.08اجلالبي�ة املغربي�ة

أحمد علوة
العرسالتقليدييفاملغرب«التبلاج»أقدمعمليات«تسمني»
األنىث يف الصحراء /أحمد علوة  -.س ،8ع( 28شتاء . )2015
-ص ،108-117عادات وتقاليد( ،املغرب)) *** ( .

 6 - 02.06.04.12الزبون

ليلى صالح البسام

 6 - 02.06.04.09حزام املرأة

أزيـاء النسـاء التقليديـة يف املنطقـة الشـمالية مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر
العجـايج -.س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص،115-135
ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

عبد الكريم براهيم
األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة «نموذجـا مقاربـة أنثربولوجيـة /عبـد الكريـم
براهمي -.س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص،154-175
ثقافـة ماديـة( ،تونـس)) *** ( .

 02.06.04.13-6السلطة

سلوم درغام سلوم

اللبـاس الشـعيب يف حمـاة (السـورية) وريفهـا /سـلوم درغـام
سـلوم  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،168-177
ثقافـة ماديـة( ،سـوريا))***(.

 6 - 02.06.04.10احلوىل

عبد الكريم براهيم
األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة «نموذجـا مقاربـة أنثربولوجيـة /عبـد الكريـم
براهمي -.س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص،154-175
ثقافـة ماديـة( ،تونـس)) *** ( .

 6 - 02.06.04.14السورية

عبد الكريم براهيم

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***(.

 6 - 02.06.04.11الدراعة

ناهدة الكسواىن

 6 - 02.06.04.15العباءة

املالبس الشـعبي�ة للمرأة يف محافظة اخلليل /ناهدة الكسواىن.
س ،7ع(24شـتاء -.)2014ص ،140-159ثقافـة ماديـة،(فلسطني))***( .

وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل
األزيـاء التقليديـة لألميرة نور بنت عبـد الرحمن بـن فيصل آل
سـعود /وسـمية بنـت عبد الرحمن بـن مطلق العقـل  -.س،9
ع (35خريـف  -. )2016ص ،150-167ثقافـة ماديـة،
(السـعودية)) *** ( .

الدراعة امللكية

وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل
األزيـاء التقليديـة لألميرة نور بنت عبـد الرحمن بـن فيصل آل
سـعود /وسـمية بنـت عبد الرحمن بـن مطلق العقـل  -.س،9
ع (35خريـف  -. )2016ص ،150-167ثقافـة ماديـة،
(السـعودية))***( .

 6 - 02.06.04.16القميص

ليلى بنت صالح البسام

األزيـاء التقليديـة يف منطقـة جـازان وعالقتهـا بالبيئـ�ة
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 6 - 02.06.04.23املفرج

واملجتمـع /ليلـى بنـت صالـح البسـام  -.س ،8ع( 31خريـف
 -. )2015ص ،130-149ثقافـة ماديـة( ،السـعودية).
(***)

ليلى صالح البسام
أزيـاء النسـاء التقليديـة يف املنطقـة الشـمالية مـن اململكـة
العربي�ة السـعودية /ليلى صالح البسـام ،تهاين ناصر العجايج.
س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،115-135ثقافـة ماديـة،(السـعودية))***( .

 02.06.04.17-6الكاب

ناهدة الكسواىن
املالبس الشـعبي�ة للمرأة يف محافظة اخلليل /ناهدة الكسواىن.
س ،7ع(24شـتاء -.)2014ص ،140-159ثقافـة ماديـة،(فلسـطني)) *** ( .

 6 - 02.06.04.24املقطع

ليلى صالح البسام
أزياء النسـاء التقليدية يف املنطقة الشمالية من اململكة العربي�ة
السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر العجـايج-.
س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،115-135ثقافـة ماديـة،
(السـعودية))***( .

 6 - 02.06.04.18الكرتة

ليلى صالح البسام
أزياء النسـاء التقليدية يف املنطقة الشمالية من اململكة العربي�ة
السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر العجـايج-.
س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،115-135ثقافـة ماديـة،
(السـعودية)) *** ( .

 6 - 02.06.04.25املقطع الداخلى

ليلى صالح البسام
أزياء النسـاء التقليدية يف املنطقة الشمالية من اململكة العربي�ة
السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر العجـايج-.
س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،115-135ثقافـة ماديـة،
(السـعودية))***( .

ليلى بنت صالح البسام
األزيـاء التقليدية يف منطقـة جازان وعالقتها بالبيئ�ة واملجتمع/
ليلـى بنـت صالـح البسـام  -.س ،8ع( 31خريـف .)2015
-ص ،130-149ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

 6 - 02.06.04.26املالية

 6 - 02.06.04.20املحوثل

ليلى بنت صالح البسام

ليلى صالح البسام

األزيـاء التقليدية يف منطقـة جازان وعالقتها بالبيئ�ة واملجتمع/
ليلـى بنـت صالـح البسـام  -.س ،8ع( 31خريـف . )2015
-ص ،130-149ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

أزيـاء النسـاء التقليديـة يف املنطقـة الشـمالية مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر
العجـايج -.س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص،115-135
ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

ناهدة الكسواىن
املالبس الشـعبي�ة للمرأة يف محافظة اخلليل /ناهدة الكسواىن.
س ،7ع(24شـتاء -.)2014ص ،140-159ثقافـة ماديـة،(فلسـطني)) *** ( .

 6 - 02.06.04.21املردان

ليلى صالح البسام

 6 - 02.06.04.28امللجة

أزيـاء النسـاء التقليديـة يف املنطقـة الشـمالية مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر
العجـايج -.س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص،115-135
ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

ناهدة الكسواىن
املالبس الشـعبي�ة للمرأة يف محافظة اخلليل /ناهدة الكسواىن.
س ،7ع(24شـتاء -.)2014ص ،140-159ثقافـة ماديـة،(فلسـطني)) *** ( .

 6 - 02.06.04.22املطوبق

 6 - 02.06.04.29امللحفة

عبد الكريم براهيم

أحمد علوة

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

العرسالتقليدييفاملغرب«التبلاج»أقدمعمليات«تسمني»
األنىث يف الصحراء /أحمد علوة  -.س ،8ع( 28شتاء . )2015
ص ،108-117عادات وتقاليد( ،املغرب))***( .140
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عبد الكريم براهيم

 6 - 02.06.04.36ثوب منيخل  /ثوب تلى

وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل

األزياء التقليدية للمرأة التونسية :عالمات ورموز «بر الهمامة»
ً
نموذجا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريم براهيم - .س ،9ع32
(شتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافة مادية( ،تونس).
(***)

األزيـاء التقليديـة لألميرة نور بنت عبـد الرحمن بـن فيصل آل
سـعود /وسـمية بنـت عبد الرحمن بـن مطلق العقـل  -.س،9
ع (35خريـف  -. )2016ص ،150-167ثقافـة ماديـة،
(السـعودية)) *** ( .

 6 - 02.06.04.30ثوب االنضارى

ناهدة الكسواىن

 6-02.08.02أغطية رأس الطفل

وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل

املالبـس الشـعبي�ة للمـرأة يف محافظـة اخلليـل /ناهـدة
الكسـواىن-.س ،7ع(24شـتاء -.)2014ص140-
،159ثقافـة مادية(،فلسـطني)) *** ( .

األزيـاء التقليديـة لألميرة نـور بنـت عبـد الرحمـن بـن فيصـل
آل سـعود /وسـمية بنـت عبـد الرحمـن بـن مطلـق العقـل-.
س ،9ع (35خريـف  -.)2016ص،150-167ثقافـة مادية،
(السـعودية)) *** ( .

 6 - 02.06.04.31ثوب احلرب

ناهدة الكسواىن

 6 - 602.08.02.02أغطية الرأس

املالبس الشـعبي�ة للمرأة يف محافظة اخلليل /ناهدة الكسواىن.
س ،7ع(24شـتاء -.)2014ص ،140-159ثقافـة ماديـة،(فلسـطني)) *** ( .

أغطية رأس الطفل
البخنق

 6 - 02.06.04.32ثوب الزم

تهاين بنت ناصر العجايج

ليلى بنت صالح البسام
األزيـاء التقليدية يف منطقـة جازان وعالقتها بالبيئ�ة واملجتمع/
ليلـى بنـت صالـح البسـام  -.س ،8ع( 31خريـف . )2015
-ص ،130-149ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهاين بنـت ناصر العجـايج -.س ،8ع(31خريف
 -. )2015ص ،150-165ثقافـة ماديـة( ،السـعودية).
(***)

 6 - 02.06.04.33ثوب القرمندى

 02.08.02.02-6البخنق

ناهدة الكسواىن

ليلى عبد الغفار فدا

املالبس الشـعبي�ة للمرأة يف محافظة اخلليل /ناهدة الكسواىن.
س ،7ع(24شـتاء -.)2014ص ،140-159ثقافـة ماديـة،(فلسـطني)) *** ( .

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلى عبد الغفار فدا  -.س ،6ع( 21ربيع  -. )2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السعودية))***( .

 6 - 02.06.04.34ثوب امللس

 02.08.02.03-6الشال

ناهدة الكسواىن

تهاين بنت ناصر العجايج

املالبس الشـعبي�ة للمرأة يف محافظة اخلليل /ناهدة الكسواىن.
س ،7ع(24شـتاء -.)2014ص ،140-159ثقافـة ماديـة،(فلسـطني)) *** ( .

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

 6 - 02.06.04.35ثوب أبو قطيفة

 6 - 02.08.02.04شماغ أطفال

ناهدة الكسواىن

تهاين بنت ناصر العجايج

املالبس الشـعبي�ة للمرأة يف محافظة اخلليل /ناهدة الكسواىن.
س ،7ع(24شـتاء -.)2014ص ،140-159ثقافـة ماديـة،(فلسـطني)) *** ( .

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.
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 6 - 02.08.02.12املروجلة

 6 - 02.08.02.05الشيلة

تهاين بنت ناصر العجايج

تهاين بنت ناصر العجايج

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

 6 - 02.08.02.13امللفح

 6 - 02.08.02.06طاقية االطفال

تهاين بنت ناصر العجايج

تهاين بنت ناصر العجايج

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

 6 - 02.08.04أغطية رأس الرجال

 6 - 02.08.02.07عصابة الطفل

هيئ�ة التحرير

ليلى عبد الغفار فدا

الحي عايـش /هيئـ�ة التحريـر -.س ،6ع( 21ربيـع .)2013
-ص،11صـورة الغلاف اخللفـي( ،البحريـن))*** ( .

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة « الطفولة املبكرة»/
ليلى عبد الغفار فدا  -.س ،6ع( 21ربيع  - . )2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السعودية)) *** ( .

 6 - 02.08.04.02احلطة

حسني علي لوباين

 6 - 02.08.02.08غرتة أطفال

اللبـاس الدامـوىن /حسين علـي لوبـاين  -.س ،2ع( 7خريـف
 -. )2009ص ،162-171حـرف وصناعـات( ،فلسـطني).
(***)

تهاين بنت ناصر العجايج
األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

 6 - 02.08.04.03الطاقية

حسني علي لوباين

 6 - 02.08.02.09القبع

اللبـاس الدامـوىن /حسين علـي لوبـاين  -.س ،2ع( 7خريـف
 -. )2009ص ،162-171حـرف وصناعـات( ،فلسـطني).
(***)

تهاين بنت ناصر العجايج
األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

 6 - 02.08.04.04العصاية ( اللوت )

عبد هللا عمران

 6 - 02.08.02.10القحفية

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة
عبـد احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو .)2008
-ص ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

تهاين بنت ناصر العجايج
األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

 6 - 02.08.04.05العقال

حسني علي لوباين

 6 - 02.08.02.11الكوني�ة

اللباس الداموىن /حسني علي لوباين  -.س ،2ع( 7خريف
 -. )2009ص ،162-171حرف وصناعات( ،فلسطني).
(***)

ليلى عبد الغفار فدا
املالبـس التقليديـة للمواليـد يف مكـة املكرمـة «الطفولـة
املبكـرة» /ليلـى عبد الغفار فـدا  -.س ،6ع( 21ربيع . )2013
-ص ،146-169ثقافـة ماديـة( ،السـعودية)) *** ( .

عبد هللا عمران

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
142

الكشاف التحليلي ملجلة الثقافة الشعبي�ة لألعداد 40-1

احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو - .)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

سـلوم  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،168-177
ثقافـة ماديـة( ،سـوريا)) *** ( .

 6 - 02.08.04.06العمامة

 6 - 02.08.06.06الدراية

عبد هللا عمران

عبد الكريم براهيم

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو - .)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6 - 02.08.04.07الغرتة ( الشماغ )

عبد هللا عمران

 6 - 02.08.06.07السكرية

ليلى صالح البسام

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو - .)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

أزياء النسـاء التقليدية يف املنطقة الشمالية من اململكة العربي�ة
السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر العجـايج-.
س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،115-135ثقافـة ماديـة،
(السـعودية)) *** ( .
ُ
 6 - 02.08.06.08الشرابة

 6 - 02.08.04.08القحفية

عبد هللا عمران

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة عبـد
احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو - .)2008ص
 ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

عبد الكريم براهيم
األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6-02.08.06أغطية رأس النساء

حسني علي لوباين

اللبـاس الدامـوىن /حسين علـي لوبـاين  -.س ،2ع( 7خريـف
 -. )2009ص ،162-171حـرف وصناعـات( ،فلسـطني).
( *** )

 6 - 02.08.06.09الشنرب

ليلى صالح البسام

 6 - 02.08.06.02الشيلة

أزياء النسـاء التقليدية يف املنطقة الشمالية من اململكة العربي�ة
السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر العجـايج-.
س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،115-135ثقافـة ماديـة،
(السـعودية)) *** ( .

وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل
األزيـاء التقليديـة لألميرة نور بنت عبـد الرحمن بـن فيصل آل
سـعود /وسـمية بنـت عبد الرحمن بـن مطلق العقـل  -.س،9
ع (35خريـف  -. )2016ص ،150-167ثقافـة ماديـة،
(السـعودية))***( .

 6 - 02.08.06.10طاقية املرأة

سلوم درغام سلوم

 6 - 02.08.06.04البخنق

اللبـاس الشـعيب يف حمـاة (السـورية) وريفهـا /سـلوم درغـام
سـلوم  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،168-177
ثقافـة ماديـة( ،سـوريا)) *** ( .

عبد الكريم براهيم

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6 - 02.08.06.11عصابة املرأة

عبد الكريم براهيم

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6 - 02.08.06.05احلطاطة

سلوم درغام سلوم

اللبـاس الشـعيب يف حمـاة (السـورية) وريفهـا /سـلوم درغـام
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ليلى صالح البسام

 6 - 02.08.06.17املربطة

ليلى عبد الغفار فدا

أزياء النسـاء التقليدية يف املنطقة الشمالية من اململكة العربي�ة
السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر العجـايج-.
س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،115-135ثقافـة ماديـة،
(السـعودية)) *** ( .

املالبـس التقليديـة لنسـاء قبيلة الرشـايدة يف املنطقـة الغربي�ة
مـن اململكة العربي�ة السـعودية /ليلى عبد الغفـار فدا  -.س،1
ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب  -. )2008ص ،159-167حـرف
وصناعـات( ،السـعودية)) *** ( .

وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل

 6 - 02.08.06.18املشمر

األزيـاء التقليديـة لألميرة نور بنت عبـد الرحمن بـن فيصل آل
سـعود /وسـمية بنـت عبد الرحمن بـن مطلق العقـل  -.س،9
ع (35خريـف  -. )2016ص ،150-167ثقافـة ماديـة،
(السـعودية))***( .

عبد هللا عمران
ذات املشمر /عبد هللا عمران؛ تصوير ناهي على -.س ،8ع31
(خريف  -. )2015ص ،10صور الغالف األمايم( ،البحرين).
()606

 6 - 02.08.06.12القزية

سلوم درغام سلوم

 6 - 02.08.06.19املقلمة

ليلى بنت صالح البسام

اللبـاس الشـعيب يف حمـاة (السـورية) وريفهـا /سـلوم درغـام
سـلوم  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،168-177
ثقافـة ماديـة( ،سـوريا))***( .

األزيـاء التقليدية يف منطقـة جازان وعالقتها بالبيئ�ة واملجتمع/
ليلـى بنـت صالـح البسـام  -.س ،8ع( 31خريـف . )2015
-ص ،130-149ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

 6 - 02.08.06.13القناع

 6 - 02.08.06.20املقنع

ليلى عبد الغفار فدا

ليلى بنت صالح البسام

املالبـس التقليديـة لنسـاء قبيلة الرشـايدة يف املنطقـة الغربي�ة
مـن اململكة العربي�ة السـعودية /ليلى عبد الغفـار فدا  -.س،1
ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب  -. )2008ص ،159-167حـرف
وصناعـات( ،السـعودية))***( .
ِ 6 - 02.08.06.14امل َص ّر

األزيـاء التقليدية يف منطقـة جازان وعالقتها بالبيئ�ة واملجتمع/
ليلـى بنـت صالـح البسـام  -.س ،8ع( 31خريـف . )2015
ص ،130-149ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( . 6 - 02.08.06.21منديل املرأة

ليلى بنت صالح البسام

ليلى صالح البسام

األزيـاء التقليدية يف منطقـة جازان وعالقتها بالبيئ�ة واملجتمع/
ليلـى بنـت صالـح البسـام  -.س ،8ع( 31خريـف . )2015
-ص ،130-149ثقافـة ماديـة( ،السـعودية))***( .

أزياء النسـاء التقليدية يف املنطقة الشمالية من اململكة العربي�ة
السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر العجـايج-.
س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص ،115-135ثقافـة ماديـة،
(السـعودية)) *** ( .

 6 - 02.08.06.16املحرمة

 6 - 02.08.06.22الوقاية

سلوم درغام سلوم

عبد الكريم براهيم

اللبـاس الشـعيب يف حمـاة (السـورية) وريفهـا /سـلوم درغـام
سـلوم  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،168-177
ثقافـة ماديـة( ،سـوريا))***( .

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

عبد الكريم براهيم
األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربـة أنثربولوجيـة /عبـد الكريـم براهيم.
 س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،(تونـس))***( .

 6-02.10أغطية الوجه

ليلى صالح البسام
أزياء النسـاء التقليدية يف املنطقة الشمالية من اململكة العربي�ة
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 6 - 02.12.02.09املزبة

السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر العجـايج-.
 02.12.02-6مكملات زى األطفـال

تهاين بنت ناصر العجايج

 6 - 02.12.02.02اجلوارب

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

ليلى عبد الغفار فدا

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلى عبد الغفار فدا  -.س ،6ع( 21ربيع  - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السعودية)) *** ( .

 6 - 02.12.02.10غطاء املولود

ليلى عبد الغفار فدا

 6 - 02.12.02.03اخلريطة

املالبـس التقليديـة للمواليـد يف مكـة املكرمـة « الطفولـة
املبكـرة» /ليلـى عبد الغفار فـدا  -.س ،6ع( 21ربيع . )2013
-ص ،146-169ثقافـة ماديـة( ،السـعودية)) *** ( .

تهاين بنت ناصر العجايج

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

 6 - 02.12.02.11غيار الطفل

تهاين بنت ناصر العجايج

 6 - 02.12.02.04الربطة

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

تهاين بنت ناصر العجايج

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

 6-02.12.04مكمالت زى الرجال
 6 - 02.12.04.02اإلزار

 6 - 02.12.02.05السنادة

عبد هللا عمران

تهاين بنت ناصر العجايج

األزيـاء التقليديـة لألطفـال يف باديـة جنـد مـن اململكـة العربيـ�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج -.س،8ع(31خريـف
 -. )2015ص ،150-165ثقافة مادية( ،السـعودية))***(.

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة
عبـد احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو .)2008
-ص ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

 6 - 02.12.02.06الطرحة

 6 - 02.12.04.03اجلوارب الرجاىل

ليلى عبد الغفار فدا

عبد هللا عمران

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلى عبد الغفار فدا  -.س ،6ع( 21ربيع  - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السعودية)) *** ( .

مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة
عبـد احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو .)2008
-ص ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

 6 - 02.12.02.07املخدة

 6-02.12.06مكمالت زى النساء

ليلى عبد الغفار فدا

حزام الوسط

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلى عبد الغفار فدا  -.س ،6ع( 21ربيع  - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السعودية)) *** ( .

عبد هللا عمران
مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة
عبـد احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو .)2008
-ص ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

 6 - 02.12.02.08املريلة

ليلى عبد الغفار فدا

 6 - 02.12.06.03املحزم

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة «الطفولة املبكرة»/
ليلى عبد الغفار فدا  -.س ،6ع( 21ربيع  - .)2013ص146-
 ،169ثقافة مادية( ،السعودية)) *** ( .

سلوم درغام سلوم
اللبـاس الشـعيب يف حمـاة (السـورية) وريفهـا /سـلوم درغـام
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 6 - 02.16.07البلغة

سـلوم  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،168-177
ثقافـة ماديـة( ،سـوريا)) *** ( .

عبد الكريم براهيم

 6 - 02.12.06.04املنديل

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربـة أنثربولوجيـة /عبـد الكريـم براهيم.
 س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،(تونـس))***( .

عبد هللا عمران
مالبـس الرجـال يف البحريـن /عبـد هللا عمـران؛ مراجعـة
عبـد احلميـد املحاديـن  -.س ،1ع( 2إبريـل -يونيـو .)2008
-ص ،158-197حـرف وصناعـات( ،البحريـن))***( .

 6 - 02.16.08الصندال

 6-02.16لباس القدم

عبد الكريم براهيم

 6 - 02.16.04الثب�ات

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربـة أنثربولوجيـة /عبـد الكريـم براهيم.
 س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،(تونـس))***( .

عبد هللا عمران
مالبــس الرجــال يف البحريــن /عبــد هللا عمــران؛ مراجعــة
عبــد احلميــد املحاديــن  -.س ،1ع( 2إبريــل -يونيــو .)2008
-ص ،158-197حــرف وصناعــات( ،البحريــن))***( .

 6 - 02.16.09الكوتشو

عبد الكريم براهيم

 6 - 02.16.04.03القبقاب

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربـة أنثربولوجيـة /عبـد الكريـم براهيم.
 س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،(تونـس))***( .

عبد هللا عمران
مالبــس الرجــال يف البحريــن /عبــد هللا عمــران؛ مراجعــة
عبــد احلميــد املحاديــن  -.س ،1ع( 2إبريــل -يونيــو .)2008
-ص ،158-197حــرف وصناعــات( ،البحريــن))***( .

 6 - 02.16.10الكونرتة

املداس

عبد الكريم براهيم

عبد هللا عمران

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربـة أنثربولوجيـة /عبـد الكريـم براهيم.
 س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،(تونـس))***( .

مالبــس الرجــال يف البحريــن /عبــد هللا عمــران؛ مراجعــة
عبــد احلميــد املحاديــن  -.س ،1ع( 2إبريــل -يونيــو .)2008
ص ،158-197حــرف وصناعــات( ،البحريــن))***( . 02.16.06-6األحذية

 6 - 02.16.11طرياقة احللفاء

حسني علي لوباين

عبد الكريم براهيم

اللبـاس الدامـوىن /حسين علـي لوبـاين  -.س ،2ع( 7خريـف
 -. )2009ص ،162-171حـرف وصناعـات( ،فلسـطني).
(***)

األزياء التقليدية للمرأة التونسية :عالمات ورموز «بر الهمامة»
ً
نموذجا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريم براهيم - .س ،9ع32
(شتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافة مادية( ،تونس).
(***)

الشربي�ل

 6 - 02.16.12طرياقة القاعة

 02.16.06.02-6لباس القدم للنساء

أحمد علوة

عبد الكريم براهيم

العـرس التقليـدي يف املغـرب « التبـلاج» أقـدم عمليـات
«تسـمني» األنثى يف الصحـراء /أحمـد علـوة  -.س ،8ع28
(شـتاء  -. )2015ص ،108-117عادات وتقاليد( ،املغرب).
( *** )

األزياء التقليدية للمرأة التونسية :عالمات ورموز «بر الهمامة»
ً
نموذجا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريم براهيم - .س ،9ع32
(شتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافة مادية( ،تونس).
(***)
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 6-02.20.04أزياء الرجال يف الزواج

 6-02.20أزياء املناسبات

سوسن إسماعيل عبد هللا

 6-02.20.02أزياء النساء يف الزواج

هيئ�ة التحرير

عــادات وتقاليــد الــزواج يف قــرى البحريــن :قريــة النويــدرات
ً
أنموذجـــا ( /)1سوســـن إســـماعيل عبـــد هللا؛ تصويـــر
فاطمـــة احللـــوايج -.س ،1ع (2يوليـــو  -ســـبتمرب )2008
 -.ص ،22-44عـــادات وتقاليـــد( ،البحريـــن)) *** (.

يف (فرشة) العرس /هيئ�ة التحرير  -.س،6ع( 21ربيع .)2013
 ص ،10صورة الغالف األمايم( ،املغرب))608( . 6 - 02.20.02أزياء العروس

 6-02.30أزياء العمال

سوسن إسماعيل عبد هللا

 6-02.30.08مالبس الغواصني

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***(.

عبد هللا عمران

مالبــس الرجــال يف البحريــن /عبــد هللا عمــران؛ مراجعــة
عبــد احلميــد املحاديــن  -.س ،1ع( 2إبريــل -يونيــو .)2008
-ص ،158-197حــرف وصناعــات( ،البحريــن))***( .

نعمة رحماين

عبد هللا عمران

دراسـة سـيميو أنرثوبولوجية لعادات وطقوس الزواج بتلمسـان
 /نعمـة رحماين  ،نصري بكـوش  - .س ،10ع( 36شـتاء .)2017
 -ص ، 86-99عـادات وتقاليـد ( ،اجلزائـر))***( .

مالبــس الرجــال يف البحريــن /عبــد هللا عمــران؛ مراجعــة
عبــد احلميــد املحاديــن  -.س ،1ع( 2إبريــل -يونيــو .)2008
-ص ،158-197حــرف وصناعــات( ،البحريــن))***( .

 6 - 02.20.02.04الشرش

 6-02.30.10مالبس الفالحني

أزيـاء النسـاء التقليديـة يف املنطقـة الشـمالية مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /ليلـى صالـح البسـام ،تهـاين ناصـر
العجـايج -.س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص،115-135
ثقافـة ماديـة( ،السـعودية)) *** ( .

مالبــس الرجــال يف البحريــن /عبــد هللا عمــران؛ مراجعــة
عبــد احلميــد املحاديــن  -.س ،1ع( 2إبريــل -يونيــو .)2008
-ص ،158-197حــرف وصناعــات( ،البحريــن))***( .

ليلى صالح البسام

عبد هللا عمران

 6-02.50تطريز األزياء

 6 - 02.20.02.10ثوب املفحح

ليلى عبد الغفار فدا

سوسن إسماعيل عبد هللا

املالبـس التقليديـة لنسـاء قبيلة الرشـايدة يف املنطقـة الغربي�ة
مـن اململكة العربي�ة السـعودية /ليلى عبد الغفـار فدا  -.س،1
ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب  -.)2008ص ،159-167حـرف
وصناعات( ،السعودية)) *** ( .

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

نريان كيالنو

 6 - 02.20.02.11ثوب النشل

النسـيج والتطريـز الفلسـطيين /نيران كيالنـو  -.س،1
ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب  -. )2008ص ،169-173حـرف
وصناعـات( ،فلسـطني))***( .

سوسن إسماعيل عبد هللا

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***(.

هيئ�ة التحرير

يـد الصانـع التقليـدي /هيئـ�ة التحريـر  -.س ،5ع( 16شـتاء
-.)2012ص ،8صورة الغالف األمايم( ،البحرين))609( .
 6 - 02.50تطريز األزياء

 6 - 02.20.02.12القفطان املغريب

توشية النسيج

هيئ�ة التحرير

الزبري مهداد

يف (فرشـة) العـرس /هيئـ�ة التحريـر  -.س،6ع( 21ربيـع
 - .)2013ص ،10صـورة الغلاف األمايم( ،املغرب))***( .

فـن التطريـز املغـريب  :مرآة احلضـارة  /الزبير مهـداد  -.س،10
147

ع( 39خريـف  -. ) 2017ص ، 200-211ثقافـة ماديـة ،
(املغـرب ))610( .

الزبري مهداد

 6-02.80أزياء امللوك واألمراء
 6-02.80.02أزياء امللك عبد العزيز آل سعود

الطرز التطواىن

ليلى صالح البسام

مالبس امللك عبد العزيز آل سعود /ليلى صالح البسام-.س،2
ع( 4شـتاء  -. )2009ص  ،128-147حـرف وصناعـات،
(السـعودية))***( .

فـن التطريـز املغـريب  :مرآة احلضـارة  /الزبير مهـداد  -.س،10
ع( 39خريـف  -. ) 2017ص ، 200-211ثقافـة ماديـة ،
(املغرب ))***( .

الزبري مهداد

 6 - 02.80.02.02املالبس اخلارجية للملك

الطرز الرباطى

ليلى صالح البسام

فـن التطريـز املغـريب  :مرآة احلضـارة  /الزبير مهـداد  -.س،10
ع( 39خريـف  -. ) 2017ص ، 200-211ثقافـة ماديـة ،
(املغرب ))***( .

الزبري مهداد

مالبس امللك عبد العزيز آل سعود /ليلى صالح البسام-.س،2
ع( 4شـتاء  -. )2009ص  ،128-147حـرف وصناعـات،
(السـعودية))***( .

الطرز االزمورى

 6 - 02.80.02.03ثوب املقطع أو املدرعة

ليلى صالح البسام

فـن التطريـز املغـريب  :مرآة احلضـارة  /الزبير مهـداد  -.س،10
ع( 39خريـف  -. ) 2017ص ، 200-211ثقافـة ماديـة ،
(املغرب ))***( .

الزبري مهداد

مالبس امللك عبد العزيز آل سعود /ليلى صالح البسام-.س،2
ع( 4شـتاء  -. )2009ص  ،128-147حـرف وصناعـات،
(السـعودية))***( .

الطرز السالوى

 6 - 02.80.06أغطية الرأس للملك

ليلى صالح البسام

فـن التطريـز املغـريب  :مرآة احلضـارة  /الزبير مهـداد  -.س،10
ع( 39خريـف  -. ) 2017ص ، 200-211ثقافـة ماديـة ،
(املغرب ))***( .

الزبري مهداد

مالبس امللك عبد العزيز آل سعود /ليلى صالح البسام-.س،2
ع( 4شـتاء  -. )2009ص  ،128-147حـرف وصناعـات،
(السـعودية))***( .

الطرز الشاوىن

 6 - 02.80.08األحذية

فـن التطريـز املغـريب  :مرآة احلضـارة  /الزبير مهـداد  -.س،10
ع( 39خريـف  -. ) 2017ص ، 200-211ثقافـة ماديـة ،
(املغرب ))***( .

الزبري مهداد

ليلى صالح البسام

الكندرة  /املداس

مالبس امللك عبد العزيز آل سعود /ليلى صالح البسام-.س،2
ع( 4شـتاء  -. )2009ص  ،128-147حـرف وصناعـات،
(السـعودية))***( .

الطرز الفاىس

فـن التطريـز املغـريب  :مرآة احلضـارة  /الزبير مهـداد  -.س،10
ع( 39خريـف  -. ) 2017ص ، 200-211ثقافـة ماديـة ،
(املغرب ))***( .

الزبري مهداد

ثوب املرودن

ليلى صالح البسام

النعال النجدى

مالبس امللك عبد العزيز آل سعود /ليلى صالح البسام-.س،2
ع( 4شـتاء  -. )2009ص  ،128-147حـرف وصناعـات،
(السـعودية))***( .
ُ
ُّ
احللي الشعيب
ِ 6-04

الطرز املكناىس

فـن التطريـز املغـريب  :مرآة احلضـارة  /الزبير مهـداد  -.س،10
ع( 39خريـف  -. ) 2017ص ، 200-211ثقافـة ماديـة ،
(املغرب ))***( .

أشرف عويس

احللـي املصريـة كزن األثرياء وزين�ة البسـطاء /أشـرف عويس.
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السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج-.س ،6ع(20شـتاء
 -.)2013ص ،134-161ثقافـة مادية( ،السـعودية))***( .

 س ،2ع( 6صيـف  -. )2009ص ،158-163حـرفوصناعـات( ،مصـر))611( .

حسام محسب

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

رقصـة احلجالـة عنـد بـدو الفيـوم /حسـام محسـب- .س،7
ع(25ربيع  -.)2014ص ،124-147موسـيقى وأداء حركي،
(مصـر))***( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

احلسن تيكبدار

 6 - 04.04حلي اليدين

تاريـخ احللـي باملغـرب /احلسـن تيكبـدار  -.س ،3ع11
(خريـف -.)2010ص،150-153يف امليـدن( ،البحريـن)
()612

رحمة مريي
احللـي الفضيـة املغربيـ�ة  :فـن قـروي عريـق /.رحمـة ميري -.
س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 176-181ثقافـة ماديـة
 ( ،املغـرب) () 615

نريان كيالنو

فـن صياغـة وصناعـة احللـي الشـعبة الفلسـطيني�ة /نيران
كيالنـو؛ تصويـر جـورج عـازار -.س ،1ع( 1إبريـل -يونيـو
-.)2008ص ،194-197حـرف وصناعـات( ،فلسـطني).
()613

 6 - 04.04.02األساور

تهاين بنت ناصر العجايج
احللي وأدوات الزين�ة التقليدية يف بادية جند من اململكة العربي�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج-.س ،6ع(20شـتاء
 -.)2013ص ،134-161ثقافـة مادية( ،السـعودية))***( .

 6 - 04.02حلي األصابع
 6 - 04.02.02اخلواتم

تهاين بنت ناصر العجايج

 6 - 04.04.03اجليدة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللي وأدوات الزين�ة التقليدية يف بادية جند من اململكة العربي�ة
السـعودية /تهـاين بنـت ناصـر العجـايج-.س ،6ع(20شـتاء
 -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السـعودية))614( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.04.04اخلصر

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

عبد الكريم براهيم

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة «نموذجـا مقاربـة أنثربولوجيـة /عبـد الكريـم
براهمي -.س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص،154-175
ثقافـة ماديـة( ،تونـس)) *** ( .

 6 - 04.04.05اخلوصة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

 6 - 04.02.03الفتحة

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.04.06الدملج

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

 6 - 04.02.04املحابس

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

تهاين بنت ناصر العجايج
احللي وأدوات الزين�ة التقليدية يف بادية جند من اململكة العربي�ة
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 6 - 04.04.07السوار

 6 6 -الوقف

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.04.08القلب

 6 - 04.04.15حديدة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

عبد الكريم براهيم

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .
 6 - 04.04.09املجاول /املغاريد

 6 - 04.04.16خصور

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

تهاين بنت ناصر العجايج

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

 6 - 04.04.10املشخص

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

 6 - 04.04.17معاضد

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

تهاين بنت ناصر العجايج

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

 6 - 04.04.11املفتول

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.05حلية األنف
 6 - 04.05.02اخلزامة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

 6 - 04.04.12املقياس

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

عبد الكريم براهيم

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6 - 04.05.03الزميم

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.04.13النبيلة

عبد الكريم براهيم

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6 - 04.05.04الفريدة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللـي والزينـ�ة يف الثقافـة العربيـ�ة والشـعبي�ة /صلاح عبـد
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السـتار محمـد الشـهاوي  -.س ،3ع( 9ربيـع -. )2010
ص ،134-145حـرف وصناعات( ،الـدول العربي�ة)) *** ( .

س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6-04.06حلي الرقبة

 6 - 04.06.06الطوق

سلوم درغام سلوم

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

اللبـاس الشـعيب يف حمـاة (السـورية) وريفهـا /سـلوم درغـام
سـلوم  -.س ،6ع( 22صيـف -.)2013ص،168-177
ثقافـة ماديـة( ،سـوريا)) *** ( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .
 6 - 04.06.08القالئد

رحمة مريي

تهاين بنت ناصر العجايج

احللـي الفضيـة املغربيـ�ة  :فـن قـروي عريـق /.رحمـة ميري -.
س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 176-181ثقافـة مادية،
( املغـرب) ( *** )

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

 6 - 04.06حلي الرقبة السوري

سلوم درغام سلوم

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

اللبـاس الشـعيب يف حمـاة (السـورية) وريفهـا /سـلوم درغـام
سـلوم  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،168-177
ثقافـة ماديـة( ،سـوريا)) *** ( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.06.02احلجر

 6 - 04.06.09املخنقة

عبد الكريم براهيم

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.06.03الزرار

 6 - 04.06.10املرتعشة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

تهاين بنت ناصر العجايج

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

 6 - 04.06.04السخاب

 6 - 04.06.11املرسلة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.06.05الشرك

 6 - 04.06.12النظم ( العقد)

عبد الكريم براهيم

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
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 6 - 04.06.19املخنقة

محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

تهاين بنت ناصر العجايج

 6 - 04.06.13خالل

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

عبد الكريم براهيم

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6 - 04.06.20مهدالة

تهاين بنت ناصر العجايج

 6 - 04.06.14خالل عني جمل

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

عبد الكريم براهيم

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6 - 04.06.21نقالة

تهاين بنت ناصر العجايج

 6 - 04.06.15ريحانة

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

عبد الكريم براهيم

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6-04.07حلي األذن

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

 6 - 04.06.16شناف

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

تهاين بنت ناصر العجايج

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

 6 - 04.07.02الشغاب

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

 6 - 04.06.17شهدة

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

عبد الكريم براهيم

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6 - 04.07.03الشنف

صالح عبد الستار محمد الشهاوي
احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.06.18قالدة القرنفل

تهاين بنت ناصر العجايج

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

 6 - 04.07.04الفتور

صالح عبد الستار محمد الشهاوي
احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
152

الكشاف التحليلي ملجلة الثقافة الشعبي�ة لألعداد 40-1

ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .
 6 - 04.07.05القرط

 6 - 04.08.06العصابة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

تهاين بنت ناصر العجايج

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

رحمة مريي

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

 6-04.08حلي الرأس

 6 - 04.08.07فريدة

احللـي الفضيـة املغربيـ�ة  :فـن قـروي عريـق /.رحمـة ميري -.
س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 176-181ثقافـة ماديـة
 ( ،املغـرب) ( *** )

تهاين بنت ناصر العجايج
احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.08.08مرافع

عبد الكريم براهيم

 6 - 04.08.02األخراص

عبد الكريم براهيم

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

 6-04.10حلي القدم

 6 - 04.08.03النواش

 6 - 04.10.02اخلدمة

عبد الكريم براهيم

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .
 6 - 04.10.03اخللخال

 6 - 04.08.04تراكى

تهاين بنت ناصر العجايج

تهاين بنت ناصر العجايج

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

رحمة مريي

 6 - 04.08.05طوافري

احللـي الفضيـة املغربيـ�ة  :فـن قـروي عريـق /.رحمـة ميري -.
س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 176-181ثقافـة مادية،
( املغـرب) ( *** )

عبد الكريم براهيم

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
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صالح عبد الستار محمد الشهاوي

 6 - 04.12.04املناطق

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

عبد الكريم براهيم

 6 - 04.12.05الوشاح

األزيـاء التقليديـة للمـرأة التونسـية :عالمـات ورمـوز «بـر
ً
الهمامـة» نموذجـا مقاربة أنثربولوجية /عبد الكريـم براهيم-.
س ،9ع( 32شـتاء  -. )2016ص ،154-175ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

صالح عبد الستار محمد الشهاوي
احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.10.04املسكة

 6-04.18زين�ة الرأس والشعر

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

 6 - 04.18.02األمشاط الذهبي�ة

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

صالح عبد الستار محمد الشهاوي
احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.10.05حجول

تهاين بنت ناصر العجايج

 6 - 04.18.03التاج ( اإلكليل )

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

صالح عبد الستار محمد الشهاوي
احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6-04.12حلية اخلصر

 6 - 04.18.04الشكل

رحمة مريي

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللـي الفضيـة املغربيـ�ة  :فـن قـروي عريـق /.رحمـة ميري -.
س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 176-181ثقافـة مادية،
( املغـرب) ( *** )

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.12.02الربيم

 6 - 04.18.05العصابة

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

 6 - 04.12.03الكرس

 6 - 04.18.06النظم

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

صالح عبد الستار محمد الشهاوي

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .
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احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب  -.)2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

 6 - 04.18.07الونانري

صالح عبد الستار محمد الشهاوي
احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة /صالح عبد الستار
محمد الشهاوي  -.س ،3ع( 9ربيع - .)2010ص،134-145
حرف وصناعات( ،الدول العربي�ة))***( .

حنان قرقويت

 6-04.40احللي األموى

مـن تاريـخ احللـي يف اإلسلام /حنـان قرقـويت -.س ،9ع33
(ربيـع  -. )2016ص ،148-167ثقافـة ماديـة( ،لبنـ�ان).
()616

 6 - 04.20حلي الرجال
 6 - 04.20.02البن�ادق

رحمة مريي

حنان قرقويت

احللـي الفضيـة املغربيـ�ة  :فـن قـروي عريـق /.رحمـة ميري -.
س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 176-181ثقافـة مادية،
( املغـرب) ( *** )

 6-04.42احللي العباىس

مـن تاريـخ احللـي يف اإلسلام /حنـان قرقـويت  -.س ،9ع33
(ربيـع  -. )2016ص ،148-167ثقافـة ماديـة( ،لبنـ�ان).
(***)

 04.20.04-6اخلناجر

رحمة مريي

حنان قرقويت

 6-04.44احللي الفاطىم

احللـي الفضيـة املغربيـ�ة  :فـن قـروي عريـق /.رحمـة ميري -.
س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 176-181ثقافـة مادية،
( املغـرب) ( *** )

مـن تاريـخ احللـي يف اإلسلام /حنـان قرقـويت-.س ،9ع33
(ربيـع  -.)2016ص ،148-167ثقافـة ماديـة( ،لبنـ�ان).
(*** )

اخلواتم

 6-04.46احللي اجلزائري

حنان قرقويت

رحمة مريي

مـن تاريـخ احللـي يف اإلسلام /حنـان قرقـويت -.س ،9ع33
(ربيـع  -. )2016ص ،148-167ثقافـة ماديـة( ،لبنـ�ان).
(***)

احللـي الفضيـة املغربيـ�ة  :فـن قـروي عريـق /.رحمـة ميري -.
س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 176-181ثقافـة مادية،
( املغـرب) ( *** )

 6-06التزين وأدوات ومواد الزين�ة

الدليل

رحمة مريي

بسمة قائد البن�اء

احللـي الفضيـة املغربيـ�ة  :فـن قـروي عريـق /.رحمـة ميري -.
س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 176-181ثقافـة مادية،
( املغـرب) ( *** )

 6 - 06.02احلناء

ليلـة احلنـاء مـوروث العـادات وويح األسـاطري /بسـمة قائـد
البنـ�اء؛ تصوير شـيماء طالـب -.س،7ع( 26صيـف .)2014
 -ص ،10صـورة الغلاف األمـايم( ،البحريـن))***( .

الفكرون

تهاين بنت ناصر العجايج

رحمة مريي

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

احللـي الفضيـة املغربيـ�ة  :فـن قـروي عريـق /.رحمـة ميري -.
س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 176-181ثقافـة مادية،
( املغـرب) ( *** )
 6-04.30حلي الزواج

سوسن إسماعيل عبد هللا

 6 - 06.03الديرما

تهاين بنت ناصر العجايج

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
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 6 - 06.10اللباد

(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

تهاين بنت ناصر العجايج

 6 - 06.04الرشوش

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

تهاين بنت ناصر العجايج
احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

 6 - 06.11املشط

تهاين بنت ناصر العجايج

 6 - 06.05الطيب ( العطور)

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

تهاين بنت ناصر العجايج
احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

 6 - 06.12املنظرة

تهاين بنت ناصر العجايج
احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

عوض سعود عوض
دالالت الرقصـات واألغـاين البدويـة يف بلاد الشـام /عـوض
سـعود عـوض  -.س ،9ع( 34صيـف  -. )2016ص134-
 ،154موسـيقى وأداء حركـي( ،سـوريا)) *** ( .

 6 - 06.14تسرحية الشعر

 6 - 06.07القرمز

مريم بوزيد

تهاين بنت ناصر العجايج

ً
احتفـاالت اخلاصـة يف بلاد الطـوارق :واحـة جانـت نموذجـا/
مريـم بوزيـد ؛ تصويـر شـبابو احلسـيين  -.س ،1ع( 1إبريـل
يونيـو -.)2008ص ،44-61معتقدات ومعارف ( .املغربالعـريب)) *** ( .

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

 6 - 06.15زين�ة العروس

 6 - 06.08الكحل

سوسن إسماعيل عبد هللا

تهاين بنت ناصر العجايج

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب  -. )2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

احللـي وأدوات الزينـ�ة التقليديـة يف باديـة جنـد مـن اململكـة
العربيـ�ة السـعودية /تهـاين بنت ناصـر العجـايج-.س،6ع20
(شـتاء  -.)2013ص ،134-161ثقافة مادية( ،السعودية).
(***)

سوسن إسماعيل عبد هللا

 6 - 06.09الكوافري

عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)2سوسـن إسـماعيل عبـد هللا  -.س ،1ع3
(أكتوبـر  -ديسـمرب -.)2008ص،40-65عـادات وتقاليـد،
(البحريـن)) *** ( .

سوسن إسماعيل عبد هللا
عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :مظاهـر التغير يف
عـادات الـزواج وأهـم العوامـل املؤثـرة فيه /سوسـن إسـماعيل
عبـد هللا  -.س ،2ع( 4شـتاء  -. )2009ص ،76-89
عـادات وتقاليـد( ،البحريـن)) *** ( .

نعمة رحماين
دراسـة سـيميو أنرثوبولوجية لعادات وطقوس الزواج بتلمسـان
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إيمان مهران

 /نعمـة رحماين  ،نصري بكـوش  - .س ،10ع( 36شـتاء .)2017
 -ص ، 86-99عـادات وتقاليـد ( ،اجلزائـر))***( .

البلاص حامـل ميـاه النيـ�ل /إيمـان مهـران  -.س ،3ع( 9ربيـع
 -.)2010ص ،128-133حرف وصناعات( ،مصر))620( .

 6-08احلرف الشعبي�ة

علي يعقوب

إيمان مهران

الصبي اجلالـس خلـف اجلـرة /علـي يعقـوب؛ تصويـر خالـد
عبـد اللطيـف  -.س ،7ع( 25ربيـع  -. )2014ص ،10صـورة
الغلاف األمـايم( ،البحريـن)) *** ( .

مصداقيـة تنميـة احلـرف التقليديـة يف العالـم العـريب /إيمـان
مهـران  -.س ،7ع( 24شـتاء  -. )2014ص،160-167
ثقافـة ماديـة( ،الـدول العربيـ�ة) (***)

املولدي حلمر

علي بزي

ً
ً
دين�اميـة التراث أو كيـف يصبـح العالمي محليـا ثـم وطنيـ�ا
ً
ثـم عامليـا /املولـدي حلمـر -.س ،3ع( 10صيـف . )2010
-ص ،108-113ثقافـة ماديـة( ،تونـس)) 621 ( .

احلـرف التقليديـة أهميـة ومنهجيـة دراسـتها /علـي بـزي.
س،4ع( 12شـتاء  -. )2011ص ،130-145ثقافـة ماديـة،(لبنـ�ان))***( .

علي بزي

الفخراين

أسعد النويب

احلـرف التقليديـة أهميـة الدراسـة امليدانيـ�ة ومنهجيـة
دراسـتها( /)2علـي بـزي  -.س،4ع( 13ربيـع -.)2011ص
 ،182-193ثقافـة ماديـة( ،لبنـ�ان))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهن واحلرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع ( 38صيـف -. ) 2017
ص ، 190-207ثقافـة ماديـة  ( ،مصـر) ( *** )

جالل زين العابدين

 6-08.06حرفة صناعة اخلزف

الصنائـع التقليديـة واحلـرف بمدينـ�ة تـازة (املغـرب) /جلال
زيـن العابديـن  -.س ،8ع( 29ربيـع  -. )2015ص160-
 ،175ثقافـة ماديـة( ،املغـرب))617(.

إبراهيم احلجري

صناعـة اخلـزف :سيرة الطين املغـريب مدخـل إثنوغـرايف/
إبراهيـم احلجـري  -.س ،7ع( 24شـتاء  -. )2014ص132-
 ،139ثقافة مادية( ،املغرب))622( .

مفيد فهد نزبو

ً
الصناعـات التقليديـة وفنـون العمـران :الرقـة أنموذجـا /مفيـد
فهـد نزبو-.س،8ع(28شـتاء  -.)2015ص ،156-161ثقافة
ماديـة( ،سـوريا))618 (.

ليلى مختار أحمد آدم

إنتـ�اج اخلـزف التقليـدي يف جبـال النوبـة السـوداني�ة :ملالمـح
واملميزات /ليلـى مختـار أحمـد آدم  -.س ،9ع( 33ربيـع
-.)2016ص،168-175ثقافـة مادية( ،السـودان))623 ( .

نمر سرحان
منهج البحث لدراسـة احلرف والصناعات الشـعبي�ة اليدوية/
نمـر سـرحان -.س،4ع (14صيـف -. )2011ص،132-139
ثقافـة مادية( ،فلسـطني))***( .

 6-08.10حرفة أشغال اجلريد

عبد هللا عمران

العريىش /عبد هللا عمران ؛ تصوير دانة ربيعة  -.س ،10ع37
( ربيع  -. ) 2017ص ، 9صورة الغالف اخللفي ( ،البحرين).
()624

 6-08.04حرفة صناعة الفخار

أسعد النويب

مركز عيىس الثقايف

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهن واحلرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع ( 38صيـف . ) 2017
-ص ، 190-207ثقافـة ماديـة  ( ،مصـر)) 619( .

النخلـة حيـاة وحضـارة (نـدوة) /مركز عيىس الثقـايف  -.س،3
ع( 8شـتاء -.)2010ص ،160-165أصـداء( ،البحريـن).
(*** )

أشرف عويس

ميح الدين خريف

أبـو السـعود اجلاريح.صانـع الفخـار وسـلطان املتصوفين/
أشـرف عويس -.س،1ع(1إبريل –يونيو -.)2008ص113-
 ،121أدب شـعيب( ،مصـر)) *** ( .

النخلـة يف اجلنـوب التونسي /ميح الديـن خريـف  -.س،3ع9
(ربيـع  -. )2010ص ،24-39أدب شـعيب( ،تونس))***( .
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(ربيـع  -. )2015ص ،11صـورة الغلاف اخللفـي( ،اخلليـج
العـريب))***( .
ُ
البش

 6 - 08.10املزن

نسرين ريض
املنز /نسـرين ريض ؛ تصويـر حسين املحـروس ؛ تشـكيل عبد
هللا يوسف  -.س ،1ع( 1إبريل  -يونيو  -. )2008ص212-
 ،219يف امليـدان( ،البحريـن)) 625 ( .

أسعد عبد الرحمن عوض هللا

املفـارش السـعفية ( ُ
البروش) يف املـوروث الثقـايف السـوداين
ً
باملنطقـة الشـمالية :البرش األبيـض والبرش األحمـر نموذجـا
 /أسـعد عبـد الرحمـن عـوض هللا  - .س ،10ع ( 36شـتاء
 -.)2017ص ،152-167ثقافة مادية( ،السودان))***( .

 6-08.12حرفة أشغال اخلوص

أسعد عبد الرحمن عوض هللا

املفـارش السـعفية ( ُ
البروش) يف املـوروث الثقـايف السـوداين
ً
باملنطقـة الشـمالية :البرش األبيـض والبرش األحمـر نموذجـا
 /أسـعد عبـد الرحمـن عـوض هللا  - .س ،10ع ( 36شـتاء
 -.)2017ص ، 152-167ثقافة مادية ( ،السودان))626( .

 6 - 08.13حرفة منتجات الليف

حسني محمد حسني
مـن احلـرف التي تعتمـد علـى ليـف النخلـة يف مملكـة البحريـن
 /حسين محمـد حسين  -.س ،10ع (38صيـف .)2017
-ص ،156-161ثقافة مادية( ،البحرين))629( .

أسعد النويب
األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهن واحلرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع ( 38صيـف . ) 2017
-ص ، 190-207ثقافـة ماديـة  ( ،مصـر) ( *** )

 6 - 08.13.02حرفة صناعة احلبال

حسني محمد حسني

علي الضو

مـن احلـرف التي تعتمـد علـى ليـف النخلـة يف مملكـة البحريـن
 /حسين محمـد حسين  -.س ،10ع (38صيـف .)2017
-ص ،156-161ثقافة مادية( ،البحرين))629( .

الصناعـات الثقافيـة والتنميـة /علـي الضـو  -.س،3
ع( 11خريـف  -. )2010ص ،142-149ثقافـة ماديـة،
(السـودان)) *** ( .

 6 - 08.13.04حرفة صناعة الكر

محمد اجلزيراوي

حسني محمد حسني

صناعـة السـعف يف اجلنـوب التونسي /محمـد اجلزيـراوي-.
س ،2ع( 7خريـف  -. )2009ص،154-161حـرف
وصناعـات( ،تونـس))627 ( .

مـن احلـرف التي تعتمـد علـى ليـف النخلـة يف مملكـة البحريـن
 /حسين محمـد حسين  -.س ،10ع (38صيـف .)2017
-ص ،156-161ثقافة مادية( ،البحرين))629( .

ميح الدين خريف

 6 - 08.13.06حرفة صناعة سروج احلمري

النخلـة يف اجلنـوب التونيس /ميح الدين خريـف  -.س،3ع9
(ربيـع  -. )2010ص ،24-39أدب شـعيب( ،تونـس).
(***)

حسني محمد حسني
مـن احلـرف التي تعتمـد علـى ليـف النخلـة يف مملكـة البحريـن
 /حسين محمـد حسين  -.س ،10ع (38صيـف .)2017
-ص ،156-161ثقافة مادية( ،البحرين))629( .

مركز عيىس الثقايف
النخلـة حيـاة وحضارة (نـدوة) /مركـز عيىس الثقـايف -.س،3
ع( 8شـتاء  -. )2010ص ،160-165أصـداء( ،البحريـن).
(*** )

 6 - 08.13.08حرفة صناعة البدود

حسني محمد حسني

هيئ�ة التحرير

مـن احلـرف التي تعتمـد علـى ليـف النخلـة يف مملكـة البحريـن
 /حسين محمـد حسين  -.س ،10ع (38صيـف .)2017
-ص ،156-161ثقافة مادية( ،البحرين))629( .

النخلـة سـيدة الشـجر/هيئ�ة التحريـر؛ تصويـر أنـور حبيـ�ل-.
س،6ع(22صيـف -.)2013ص،11صـورة الغالف اخللفي،
(البحريـن)) 628 ( .

 6-08.16حرفة الغزل والنسيج

هيئ�ة التحرير

إدريس مقبوب

صناعة سـعف خـوص النخيل /هيئـ�ة التحريـر -.س ،8ع29

النسـيج التقليـدي املغـريب ذاكـرة ثقافيـة بصيغـة األنثى/
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إدريـس مقبـوب -.س ،8ع( 29ربيـع  -. )2015ص138-
 ،151ثقافـة ماديـة( ،املغـرب)) *** (.

محمـد اجلزيـراوي -.س،9ع( 33ربيـع  -. )2016ص176-
 ،181ثقافـة ماديـة( ،تونـس)) 636 ( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهن واحلرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع ( 38صيـف . ) 2017
-ص ، 190-207ثقافـة ماديـة  ( ،مصـر) ( *** )

السـجاد املغـريب وتقاليـد الصنعـة أمـام حتديـات الزمـن -
العوملـة /يوسـف نـاوري  -.س،8ع( 28شـتاء -. )2015
ص ،148-155ثقافـة ماديـة( ،املغـرب)) 637 ( .

يوسف ناوري

أسعد النويب

أشرف صالح سيد

 6 - 08.16حرفة الغزل والنسيج

النسـيج املصـري « حكايـة صناعـة شـعبي�ة عريقة» /أشـرف
صالـح سـيد  -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص162-
 ،173ثقافـة ماديـة( ،مصـر)) 630 ( .

صناعة السجاد

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلرف التقليديـة :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع ( 38صيـف . ) 2017
-ص ، 190-207ثقافـة ماديـة  ( ،مصـر) ( *** )

إيمان مهران

السـبحة أو املسـبحة أيقونـة الذكـر والتذكـر مـن الغراندبـازار
بإسـطنبوإليل قصـر الشـوق بالقاهـرة /إيمـان مهـران-.
س،9ع( 33ربيـع  -. )2016ص ،136-147ثقافـة ماديـة،
(مصـر وتركيـا))631( .

كسوة الكعبة

إيمان مهران

كسـوة الكعبـة نسـيج ينطـق بالتاريـخ العـريب  /إيمـان مهـران.
س،10ع (36شـتاء  -.) 2017ص ،146-151ثقافـة ماديـة،(الدول العربي�ة )) *** ( .

إيمان مهران

كسـوة الكعبة نسـيج ينطق بالتاريخ العريب  /إيمان مهران - .
س،10ع (36شـتاء  -.) 2017ص ، 146-151ثقافـة ماديـة
(،الدول العربيـ�ة )) 632 (.

نول حياكة السدو

علي صالح النجاده

حسني محمد حسني

األسـس النظريـة والعمليـة لتطـور تصاميـم أنـوال حياكـة
السـدو /علـي صالح النجـاده  -.س ،9ع( 34صيـف )2016
 -.ص ،160-175ثقافـة ماديـة( ،الكويـت))***( .

إمتـداد  ..ربمـا آلخـر األجيال /حسين محمد حسين -.س،9
ع( 34صيـف  -. )2016ص ،10صـورة الغلاف األمـايم،
(البحريـن)) 633 ( .

 6 - 08.16.50النسيج القبطي

الزازية برقويق

أشرف صالح سيد

جدليـة الفن والعمل يف ظاهرة التويزة بمنطقة سـيدي بوزيد/
الزازيـة برقـويق -.س ،5ع( 17ربيـع  -. )2012ص،95-103
عـادات وتقاليد( ،تونـس)) *** ( .

النسـيج املصـري «حكايـة صناعـة شـعبي�ة عريقـة» /أشـرف
صالـح سـيد  -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص162-
 ،173ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

عبد اللطيف محمد أحمد حسني

 6 - 08.16.51املنسوجات يف العصر األموي

صناعـة الفركـة بين املـوروث احلضـاري واملـردود االقتصادي:
دراسـة ميدانيـ�ة بمنطقة نقـادة يف صعيد مصـر /عبد اللطيف
محمـد أحمـد حسين  -.س ،8ع( 31خريـف .)2015
-ص ،166-177ثقافـة ماديـة( ،مصـر)) 634 ( .

أشرف صالح سيد
النسـيج املصـري « حكايـة صناعـة شـعبي�ة عريقة» /أشـرف
صالـح سـيد  -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص162-
 ،173ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

علي صالح النجاده

األسـس النظريـة والعمليـة لتطـور تصاميـم أنـوال حياكـة
السـدو /علي صالح النجـاده  -.س ،9ع( 34صيف .)2016
 -ص ،160-175ثقافـة ماديـة( ،الكويـت))635( .

 6 - 08.16.52املنسوجات يف العصر العبايس
أشرف صالح سيد
النسـيج املصـري « حكايـة صناعـة شـعبي�ة عريقة» /أشـرف
صالـح سـيد  -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص162-
 ،173ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

محمد اجلزيراوي

الرمـوز ودالالتهـا يف النسـيج التقليـدي باجلنـوب التونسي/
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 6 - 08.16.54املنسوجات يف العصر الطولوين

(خريف  -. )2010ص ،142-149ثقافة مادية( ،السـودان).
( *** )

النسـيج املصـري «حكايـة صناعـة شـعبي�ة عريقـة» /أشـرف
صالـح سـيد  -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص162-
 ،173ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

 6-08.24حرفة صناعة احلناطري

أشرف صالح سيد

محمد غنيم
حرفـة صناعـة احلناطري وعربات الـكارو :دراسـة أنثربولوجية يف
محافظـة الدقهليـة /محمـد غنيم-.س،2ع(5ربيـع .)2009
-ص ،160-169حـرف وصناعـات( ،مصـر))638(.

 6 - 08.16.56املنسوجات يف العصر الفاطيم

أشرف صالح سيد

النسـيج املصـري «حكايـة صناعـة شـعبي�ة عريقـة» /أشـرف
صالـح سـيد  -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص162-
 ،173ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

 6-08.25حرفة صناعة الطبل

جمال السيد
ألة الطبل /جمال السيد  -.س ،3ع( 10صيف .)2010
-ص ،68-93موسيقى وأداء حركي( ،البحرين))***( .

 6 - 08.16.58املنسوجات يف العصر األيويب واململوكي

أشرف صالح سيد

 6-08.26حرفة صناعة الدفوف

النسـيج املصـري «حكايـة صناعـة شـعبي�ة عريقـة» /أشـرف
صالـح سـيد  -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص162-
 ،173ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

محمد محمود فايد
الدفـوف عصـب اإليقاعـات الشـعبي�ة /محمـد محمـود فايد.
 س ،7ع( 26صيـف -.)2014ص ،146-157موسـيقىوأداء حركـي( ،مصـر))***( .

 6 - 08.16.59املنسوجات يف العصر العثماين

أشرف صالح سيد

 6-08.28حرفة صناعة الزجاج

النسـيج املصـري «حكايـة صناعـة شـعبي�ة عريقـة» /أشـرف
صالـح سـيد  -.س ،5ع( 19خريـف  -. )2012ص162-
 ،173ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

إدريس سعد السعد
فنـون حرفيـة  ..الرسـم بالرمـل داخـل الزجاجة /إدريس سـعد
السعد  -.س ،6ع( 21ربيع  -. )2013ص ،170-173ثقافة
ماديـة( ،األردن))639( .

 6-08.18حرف احلياكة

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهن واحلرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .) 2017
-ص ، 190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

 6-08.30حرفة صناعة املراكب

عبد الرحمن سعود مسامع
القالفـة وسيرة قلاف /عبـد الرحمـن سـعود مسـامع .
س،2ع( 7خريـف  -. )2009ص ،68-81أدب شـعيب،(البحريـن))640( .

هيئ�ة التحرير

يـد الصانـع التقليـدي /هيئـ�ة التحريـر  -.س ،5ع( 16شـتاء
 -.)2012ص ،8صـورة الغالف األمايم( ،البحريـن))***( .

عبد الرحمن سعود مسامح

 6-08.20حرفة احلدادة

مـن تراثنـ�ا البحـري أنـواع مـن السـفن اخلشـبي�ة يف البحريـن
واخلليـج العـريب /عبـد الرحمـن سـعود مسـامح  -.س ،5ع16
(شـتاء - .)2012ص ،70-77أدب شـعيب( ،اخلليج العريب).
()641

عبد هللا عمران

ً
املهـن الشـعبي�ة يف البحريـن سـوق احلـدادة نموذجـا /عبد هللا
عمـران  -.س،3ع( 11خريـف  -.)2010ص ،154-169يف
امليـدان( ،البحريـن))***( .

علي الضو

يوسف حسن مدين

 6-08.22حرفة صناعة اجللود

سـياقات البيئـ�ة املجتمعيـة :إنتـ�اج الثقافـة الشـعبي�ة وكتابـة
التاريـخ يف السـودان /يوسـف حسـن مـدين -.س،5ع18
(صيـف  -. )2012ص ،13-33آفـاق( ،السـودان)) *** ( .

الصناعـات الثقافيـة والتنميـة /علـي الضـو  -.س ،3ع11
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البتي�ل ( سفن غوص)

اللطيــف محمــد أحمــد حســن  -.س ،8ع( 31خريــف
- .)2015ص ،166-177ثقافــة ماديــة( ،مصــر))***( .

مـن تراثنـ�ا البحـري أنـواع مـن السـفن اخلشـبي�ة يف البحريـن
واخلليـج العـريب /عبـد الرحمـن سـعود مسـامح  -.س،5ع16
(شـتاء  -. )2012ص ،70-77أدب شـعيب( ،اخلليج العريب).
(***)

 6-08.40حرفة منتجات النحاس

عبد الرحمن سعود مسامح

الثقافةالشعبي�ة

الصفـار  ..التنـ�اك  /الثقافـة الشـعبي�ة  -.س ،5ع( 19خريـف
 -. )2012ص ،8صـورة الغالف األمايم( ،البحريـن ))642( .

البغلة ( سفين�ة غوص)

حسني محمد حسني

عبد الرحمن سعود مسامح

َّ
التنـ�اك ،مـا تبقـى مـن تركة الصفارة /حسين محمد حسين؛
تصويـر جعفـر احلـداد -.س،9ع( 35خريـف .)2016
-ص ،11صـورة الغلاف اخللفـي( ،البحريـن))643( .

مـن تراثنـ�ا البحـري أنـواع مـن السـفن اخلشـبي�ة يف البحريـن
واخلليـج العـريب /عبـد الرحمـن سـعود مسـامح  -.س،5ع16
(شـتاء  -. )2012ص ،70-77أدب شـعيب( ،اخلليج العريب).
(***)

يوسف بواتاون

عصرنـة العمـل احلـريف التقليـدي :رصـد بعـض مظاهـر التغري
ً
«حرفـة النحـاس بمدينـ�ة فـاس املغربيـ�ة نموذجـا»  /يوسـف
بواتـاون  -.س ،10ع( 39خريـف  -. )2017ص،190-199
ثقافـة ماديـة( ،املغـرب))***( .

البقار ( سفن غوص)

عبد الرحمن سعود مسامح

مـن تراثنـ�ا البحـري أنـواع مـن السـفن اخلشـبي�ة يف البحريـن
واخلليـج العـريب /عبـد الرحمـن سـعود مسـامح  -.س،5ع16
(شـتاء  -. )2012ص ،70-77أدب شـعيب( ،اخلليج العريب).
(***)

صناعة الدالل

علي يعقوب

الدنقية ( سفن غوص)

الدلـة  ..السـلعة والرمـز الترايث  /علـي يعقـوب ؛ تصويـر دانـة
ربيعة  -.س ،11ع( 40شتاء  -. )2018ص ،10صوة الغالف
األمـايم( ،الدول العربيـ�ة ))***( .

عبد الرحمن سعود مسامح

مـن تراثنـ�ا البحـري أنـواع مـن السـفن اخلشـبي�ة يف البحريـن
واخلليـج العـريب /عبـد الرحمـن سـعود مسـامح  -.س،5ع16
(شـتاء  -. )2012ص ،70-77أدب شـعيب( ،اخلليج العريب).
(***)

 08.42-6حرفة صناعة احللي الفضية
النقرة

رحمة مريي

بدن ( سفين�ة)

احللـي الفضيـة املغربيـ�ة  :فـن قـروي عريـق /.رحمـة ميري .
س ،10ع( 37ربيـع  -. )2017ص ،176-181ثقافة مادية،( املغـرب))***( .

عبد الرحمن سعود مسامح

مـن تراثنـ�ا البحـري أنـواع مـن السـفن اخلشـبي�ة يف البحريـن
واخلليـج العـريب /عبـد الرحمـن سـعود مسـامح  -.س،5ع16
(شـتاء  -. )2012ص ،70-77أدب شـعيب( ،اخلليج العريب).
(***)

 6-10املهن الشعبي�ة

محمد القايض

 6-08.34حرفة صناعة عربات الكارو

محمد غنيم

 6-10.01الربدعي

حرف وعادات أهل شفشـاون املنقرضـة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض-.س،4ع(15خريف - .)2011ص،114-129
عادات وتقاليـد( ،املغرب))644( .

حرفـة صناعـة احلناطري وعربات الـكارو :دراسـة أنثربولوجية يف
محافظـة الدقهلية  /محمد غنيـم  -.س ،2ع( 5ربيع .)2009
 -ص ،160-169حـرف وصناعـات( ،مصـر))***( .

 6-10.02البقال

 6-08.36صناعة الفركة

عبد الرحمن مسامح

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد
الرحمن مسامح  -.س ،3ع( 10صيف - .)2010ص94-
 ،107ثقافة مادية( ،البحرين))645( .

عبد اللطيف محمد أحمد حسني

صناعــة الفركــة بــن املــوروث احلضــاري واملــردود االقتصادي:
دراســة ميدانيــ�ة بمنطقــة نقــادة يف صعيــد مصــر /عبــد
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 6-10.08احلداد

 6-10.03البن�اي

محمد القايض

عبد الرحمن مسامح

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد
الرحمن مسامح  -.س ،3ع( 10صيف -.)2010ص94-
 ،107ثقافة مادية( ،البحرين)) *** ( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص114-
 ،129عادات وتقاليد( ،املغرب))***( .
 6-10.09احلصاية واحلصايون

 6-10.04التن�اك

عبد الرحمن مسامح

الثقافةالشعبي�ة

ً
مهـن وحـرف سـادت ثـم اندثـرت يف مجتمـع البحريـن قديمـا/
عبـد الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010
ص ،94-107ثقافـة ماديـة( ،البحريـن))***( .
ّ
 6-10.10احلضارة

الصفار  ..التن�اك  /الثقافة الشعبي�ة  -.س ،5ع ( 19خريف
 -. )2012ص ،8صورة الغالف األمايم ( ،البحرين ))***( .

حسني محمد حسني

َّ
التنـ�اك ،مـا تبقـى مـن تركـة الصفارة /حسين محمد حسين؛
تصوير جعفر احلداد  -.س،9ع( 35خريف - .)2016ص،11
صـورة الغلاف اخللفي( ،البحريـن)) *** ( .

محمد القايض
حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

عبد الرحمن مسامح

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد
الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010ص94-
 ،107ثقافـة مادية( ،البحريـن)) *** ( .

 6-10.11احلالقة  /احلاليقي

أسعد النويب
األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهن واحلرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع ( 38صيـف .) 2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***(.

 6-10.05الثقافة

محمد القايض

محمد القايض

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص114-
 ،129عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

 6-10.06احلجام

يوسف أحمد النشابة

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

احلالقـة يف البحريـن /يوسـف أحمـد النشـابة  -.س ،7ع25
(ربيـع  -. )2014ص ،160-169ثقافـة ماديـة( ،البحريـن).
()646

الطــب الشــعيب يف األحســاء/أحمد عبــد الهادي املحمــد صالح.
س ،9ع( 35خريــف -.)2016ص ،90-105عــاداتوتقاليــد( ،الســعودية)) *** ( .

 6-10.13احلمايل

عبد الرحمن مسامح

عبد الرحمن مسامح

ً
مهـن وحرف سـادت ثـم اندثـرت يف مجتمع البحريـن قديما/
عبـد الرحمـن مسـامح  -.س ،3ع( 10صيـف .)2010
-ص ،94-107ثقافـة ماديـة( ،البحريـن)) *** ( .

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد
الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010ص94-
 ،107ثقافـة مادية( ،البحريـن)) *** ( .

محمد القايض

 6-10.14احلناية

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمـد القـايض -.س ،4ع( 15خريـف - .)2011ص114-
 ،129عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

محمد القايض
حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
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ً
أنموذجا ( /)2سوسن إسماعيل عبد هللا-.س،1ع(3أكتوبر -
ديسـمرب -.)2008ص ،40-65عادات وتقاليد( ،البحرين).
(***)

محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))***( .
 6-10.15اخلباز

 6-10.19الدباغ

محمد القايض

محمد القايض

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))***( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))***( .

 6-10.16اخلراز

 6-10.20الدراز

محمد القايض

محمد القايض

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))***( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

 6-10.17اخلماس

 6-10.21الدالل

محمد القايض

أسعد النويب

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهن واحلرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة  ( ،مصـر))***( .

 6-10.18الداية

محمد القايض

أسعد النويب

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهن واحلرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ، 190-207ثقافـة ماديـة  ( ،مصـر))***( .

 6-10.22الرحون

محمد القايض

محمد القايض

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف  -.)2011ص114-
 ،129عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

 6-10.23الزطاط

الطب الشعيب يف األحساء /أحمد عبد الهادي املحمد صالح-.
س ،9ع (35خريـف -.)2016ص ،90-105عادات وتقاليد،
(السعودية) (***)

محمد القايض
حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

سوسن إسماعيل عبد هللا
عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
ً
أنموذجـا ( /)1سوسـن إسـماعيل عبـد هللا؛ تصويـر فاطمـة
احللـوايج -.س ،1ع (2يوليـو  -سـبتمرب  -.)2008ص22-
 ،44عـادات وتقاليـد( ،البحريـن))***( .

 6-10.24السفانيج

محمد القايض
حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

سوسن إسماعيل عبد هللا
عـادات وتقاليـد الـزواج يف قـرى البحريـن :قريـة النويـدرات
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 6-10.25السقاية

الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010ص94-
 ،107ثقافـة مادية( ،البحريـن))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهن واحلرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ، 190-207ثقافـة ماديـة  ( ،مصـر))***( .

 6-10.32العرضة

أسعد النويب

محمد القايض

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

عبد الرحمن مسامح

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد
الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010ص94-
 ،107ثقافـة مادية( ،البحريـن)) *** ( .

محمد القايض

محمد القايض

 6-10.26الصبان

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

محمد القايض

محمد القايض

 6-10.27الطبال

 6-10.35احلواج /العطار

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

 6-10.28الطراح

الطب الشعيب يف األحساء /أحمد عبد الهادياملحمد صالح.
س ،9ع(35خريف -. )2016ص ،90-105عادات وتقاليد،(السعودية))***(.

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

محمد القايض

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلرف التقليديـة :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

 6-10.29الطرارة

محمد السلمان

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

محمد القايض

 6-10.34العساس

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

محمد القايض

 6-10.33العريفة

احلـواج مهنـة تتعثر أم تن�دثـر /محمـد السـلمان-.س،9ع35
(خريـف  -. )2016ص ،188-199يف امليـدان( ،البحريـن).
(***)

 6-10.30الطياب

محمد القايض

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

 6-10.31العربة والعبار

 6-10.36العكافة

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد

عبد الرحمن مسامح

عبد الرحمن مسامح
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الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010ص94-
 ،107ثقافـة مادية( ،البحريـن))***( .

محمد القايض

 6-10.45الكساب

محمد القايض

 6-10.37الغزل

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

محمد القايض

 6-10.46الكواي

محمد القايض

 6-10.38الغياط

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

محمد القايض

 6-10.47الالمني

محمد القايض

 6-10.39الفرناتش

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

محمد القايض

 6-10.48اللحام

 6-10.40الفقيه

محمد القايض
حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

 6-10.49املشاطة

 6-10.41املدهن /املدهنة

محمد القايض

أحمد عبد الهادي املحمد صالح

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .

الطب الشعيب يف األحساء /أحمد عبد الهادياملحمد صالح.
س ،9ع(35خريف -. )2016ص ،90-105عادات وتقاليد،(السعودية))***(.

 6-10.50املصوت

 6-10.42القالف

عبد الرحمن مسامح

عبد الرحمن سعود مسامع

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد
الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010ص94-
 ،107ثقافـة مادية( ،البحريـن))***( .

القالفة وسيرة قالف /عبد الرحمن سعود مسامع -.س،2ع7
(خريـف  -. )2009ص ،68-81أدب شـعيب( ،البحريـن).
(***)

محمد القايض

 6-10.51املنبت

 6-10.44الكراب

عبد الرحمن مسامح

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد
الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010ص94-
 ،107ثقافـة مادية( ،البحريـن))***( .

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة باالنقراض/
محمد القايض -.س ،4ع( 15خريف-.)2011ص،114-129
عادات وتقاليد( ،املغرب))*** ( .
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 6-10.52املؤذن

إبراهيـم  -.س ،9ع (35خريـف  -. )2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

حرف وعادات أهل شفشـاون املنقرضـة أو املهددة باالنقراض/
محمـد القـايض -.س ،4ع( 15خريـف - .)2011ص114-
 ،129عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))***( .

الصوع

محمد القايض

محمد القايض

عبد الباسط عودة إبراهيم
خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيـم  -.س ،9ع (35خريـف  -. )2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

 6-10.53النجار

 6-10.55املجز

حرف وعادات أهل شفشـاون املنقرضـة أو املهددة باالنقراض/
محمـد القـايض -.س ،4ع( 15خريـف - .)2011ص114-
 ،129عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))***( .

سيد أحمد رضا

عبد الباسط عودة إبراهيم

خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيـم  -.س ،9ع (35خريـف  -. )2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

 6-10.54النخال

النخلاوي  ..متسـلق النخلـة بالكـر /سـيد أحمـد رضـا؛ تصويـر
علـي درويـش -.س ،9ع( 33ربيـع  -.)2016ص ،13صـورة
الغلاف اخللفـي( ،البحريـن))647(.

املطالع

عبد الباسط عودة إبراهيم
خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيـم  -.س ،9ع (35خريـف  -. )2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

عبد الباسط عودة إبراهيم

خنلة التمر يف املعتقدات الشعبي�ة /عبد الباسط عودة إبراهيم.
س ،9ع (35خريف -.)2016ص ،106-123عـاداتوتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

 6-10.56النكافة

محمد القايض

محمد القايض

حرف وعادات أهل شفشـاون املنقرضـة أو املهددة باالنقراض/
محمـد القـايض -.س ،4ع( 15خريـف - .)2011ص114-
 ،129عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))***( .

حرف وعادات أهل شفشـاون املنقرضـة أو املهددة باالنقراض/
محمـد القـايض -.س ،4ع( 15خريـف - .)2011ص114-
 ،129عـادات وتقاليـد( ،املغـرب))***( .

 6-10.54.02أدوات النخال

 6-10.57بائع التمور

بسمة قائد البن�اء

احلابول

عبد الباسط عودة إبراهيم

الطلـع النضيـد /بسـمة قائـد البنـ�اء؛ تصويـر جـان البلويش-.
س ،8ع( 28شتاء  -. )2015ص ،10صورة الغالف األمايم،
(الكويـت)) *** ( .

خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيـم  -.س ،9ع (35خريـف  -. )2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .
اخلالية

أسعد النويب

عبد الباسط عودة إبراهيم

 6-10.58بائع الكاز

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهن واحلرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع ( 38صيـف -. ) 2017
ص ، 190-207ثقافـة ماديـة  ( ،مصر) (***)

خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
إبراهيـم  -.س ،9ع (35خريـف  -. )2016ص،106-123
عـادات وتقاليـد( ،الـدول العربيـ�ة))***( .

عبد الرحمن مسامح

الشكنة

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد
الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010ص94-
 ،107ثقافـة مادية( ،البحريـن))***( .

عبد الباسط عودة إبراهيم

خنلـة التمـر يف املعتقـدات الشـعبي�ة /عبـد الباسـط عـودة
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 6-10.64القصارين

 6-10.59بائعة الباجال

عبد الرحمن مسامح

حسني أحمد املديفع

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد
الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010ص94-
 ،107ثقافـة مادية( ،البحريـن))***( .

مهنـة القصاريـن يف البحريـن (  1930م –  1970م )  :دراسـة
ميدانيـ�ة /حسين أحمـد املديفـع ،حسين محمـد حسين-.
س ،10ع ( 37ربيع  -. ) 2017ص ، 168-175ثقافة مادية،
( البحريـن) ()648

 6-10.60زري عتيق

عبد الرحمن مسامح

حسني محمد حسني

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد
الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010ص94-
 ،107ثقافـة مادية( ،البحريـن))***( .

أسعد النويب

تاريـخ مهنـة القصاريـن يف البحريـن :دراسـة تاريخيـة حتليلية
 /حسين محمـد حسين  - .س ،10ع ( 36شـتاء ) 2017
-.ص،170-177يف امليـدان( ،البحريـن)) 649 ( .

 6-10.61صفار القدور

 6-10.65النوريج

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

الثقافةالشعبي�ة

 6-10.66البوسطيج

الصفـار  ..التنـ�اك  /الثقافـة الشـعبي�ة  -.س ،5ع ( 19خريـف
-.)2012ص ،8صـورة الغلاف األمايم  ( ،البحرين ))***( .

أسعد النويب

حسني محمد حسني

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

َّ
التنـ�اك ،مـا تبقـى مـن تركـة الصفارة /حسين محمد حسين؛
تصوير جعفر احلـداد -.س،9ع( 35خريف - .)2016ص،11
صورة الغلاف اخللفي( ،البحريـن))***( .

 6 - 10.67البي�اض

عبد الرحمن مسامح

أسعد النويب

ً
مهن وحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين قديما /عبد
الرحمـن مسـامح -.س ،3ع( 10صيـف - .)2010ص94-
 ،107ثقافـة مادية( ،البحريـن))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

 6-10.62صياد اللؤلؤ

 6-10.68اجلمال

خالد عبد هللا خليفة

أسعد النويب

الفنـون الشـعبي�ة الغنائيـ�ة يف البحرين :أغاين الغوص والسـمر
يف العمـل والرتفيه /خالد عبد هللا خليفة-.س،7ع( 24شـتاء
 -.)2014ص،104-121موسيقى وأداء حركي( ،البحرين).
( *** )

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( . 6 - 10.69احلاوي

 6-10.63القصاص

أسعد النويب
األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .167

 6 - 10.76الصرمايت  /صانع القباقيب

 6 - 10.70اخلرازة

أسعد النويب

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

 6 - 10.71اخلويل

 6 - 10.78الطنبوريج

أسعد النويب

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

 6 - 10.72الراديوهايت

 6 - 10.79الغرابلي

أسعد النويب

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

 6 - 10.73الزبال

 6 - 10.80املذراوي

أسعد النويب

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

 6 - 10.74السرايري

 6 - 10.81املراكيب

أسعد النويب

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

 6 - 10.75السمكري

 6 - 10.82املصورايت

أسعد النويب

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

 6 - 10.76الشداف

 6 - 10.83الندابة

أسعد النويب

أسعد النويب

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .168
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أسعد النويب

بشرى صدوق

 6 - 10.84بائع الدندورمة

تأصيـل التراث املعمـاري املبني بالتراب باجلنـوب الشـريق
للمغـرب  :دراسـة ميدانيـ�ة ببومالـن دادس /بشـرى صـدوق
 س ،10ع( 38صيـف  -. )2017ص ،176-189ثقافـةماديـة ( ،املغـرب))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

السالك ولد محمد املصطفي

 6 - 10.85بائع القلل

أسعد النويب

ً
فولكلـور تيشـيت :االحتفـاالت نموذجـا /السـالك ولـد محمد
املصطفـي -.س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص،59-77
عـادات وتقاليـد( ،موريت�انيـ�ا))***( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة ( ،مصـر))***( .

الضاوي موىس

 6 - 10.90املقهوي

علي يعقوب

قريـة شـنين باجلنوب التونيس تاريـخ وتراث /الضـاوي موىس.
 س،6ع( 23خريـف  -. )2013ص ،164-195ثقافـةماديـة( ،تونـس))651( .

الدلـة  ..السـلعة والرمـز الترايث  /علـي يعقـوب؛ تصويـر دانـة
ربيعـة  -.س ،11ع ( 40شـتاء  -. ) 2018ص ،10صـوة
الغلاف األمـايم ( ،الـدول العربيـ�ة )) *** ( .

أسعد النويب

عماد بن صولة
العالمـات والرمـوز يف القـرى اجلبليـة باجلنـوب التونسي/
عمـاد بن صولـة -.س ،7ع( 27خريـف  -. )2014ص158-
 ،171ثقافـة ماديـة( ،تونـس))652( .

 6 - 10.86تطريز املالبس

محمد اجلزيراوي

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

أسعد النويب

املسـكن التقليـدي بقـرى واحـات منطقـة نفـزاوة باجلنـوب
التونسي :التخطيط والوظائـف /محمد اجلزيـراوي  -.س،5
ع( 19خريـف  -. )2012ص ،153-161ثقافـة ماديـة،
(تونـس))653( .

 6 - 10.87شيخ الكتاب

محمد سعد الشيب�اين

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

أسعد النويب

القصبـات والكصـور :مدخـل لتاريـخ العمـارة األمازيغيـة/
محمـد سـعد الشـيب�اين  -.س ،7ع( 26صيـف -. )2014
ص ،160-171ثقافـة ماديـة( ،تونـس))654( .

 6 - 10.88مكويج الرجل

هيئ�ة التحرير
املشـربي�ة /هيئـ�ة التحريـر؛ تصويـر عبـد هللا دشتي -.س،6
ع( 23شـتاء  -. )2014ص ،11صـورة الغلاف اخللفـي،
(البحريـن))655( .

األصالـة والتلقائيـ�ة يف املهـن واحلـرف التقليديـة  :صعيد مصر
ً
أنموذجـا  /أسـعد النـويب  -.س ،10ع( 38صيـف .)2017
-ص ،190-207ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

األخضر نصريي

 6 - 12عمارة تازة

 6-12العمارة الشعبي�ة

جالل زين العابدين
املعمـار باملغـرب علـى عهـد احلمايـة الفرنسـية بين األصالـة
ً
والتأثير األوريب مدينـ�ة تـازة أنموذجـا  /جلال زيـن العابديـن.
 س ،10ع ( 37ربيـع  -.) 2017ص ،150-167الثقافـةالماديـة ( ،املغـرب))656(.

هندسـة املعمـار يف مدينـ�ة تـوزر بين الثبـ�ات والتحـول :دراسـة
أنثربولوجيـة سوسـيولوجية /األخضـر نصيري -.س ،5ع18
(صيـف  -. )2012ص ،151-163ثقافـة ماديـة( ،تونـس).
()650
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 6 - 12.04.08أثاث املزنل

 6-12.04البيت الشعيب

جالل زين العابدين

املزن (سرير الطفل)

بزة الباطين

املعمـار باملغـرب علـى عهـد احلمايـة الفرنسـية بين األصالـة
ً
والتأثير األوريب مدينـ�ة تـازة أنموذجـا  /جلال زيـن العابديـن.
س ،10ع( 37ربيـع  -. )2017ص ،150-167ثقافـة مادية،(املغـرب))***( .

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني  -.س ،3ع( 9ربيـع
 -. )2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

سعد الطوييس

جنيب النويري

التراث الثقـايف لقريـة شـماخ يف جنـوب األردن /سـعد
الطويسي ،منصـور الشـقريات -.س ،5ع( 17ربيـع .)2012
-ص ،149-163ثقافـة ماديـة( ،األردن)) *** ( .

 6 - 12.04.14األبواب

بـاب البيـت /جنيـب النويـري؛ تصويـر علـي محمـد -.س،8
ع( 31خريـف  -. )2015ص ،11صـورة الغلاف اخللفـي،
(البحريـن)) 658 ( .

الناصر البقلوطي

هيئ�ة التحرير

العمـارة السـكني�ة باملـدن العتيقـة التونسـية :مدينـ�ة صفاقس
ً
نموذجا«مقاربة ثقافية حضرية» /الناصر البقلوطي- .س،8
ع( 30صيـف  -. )2015ص ،150-163ثقافـة ماديـة،
(تونـس))657( .

باب بني عاملني /هيئ�ة التحرير -.س ،6ع( 20شـتاء .)2013
 ص ،15صورة الغالف اخللفي( ،البحرين)) 659 ( . 6 - 12.04.14.02الباب اخلاريج

خليل حسن الزركاين

 6 - 12.04.02ختطيط املزنل

محمد اجلزيراوي

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))660( .

املسـكن التقليـدي بقـرى واحـات منطقـة نفـزاوة باجلنـوب
التونسي :التخطيط والوظائـف /محمد اجلزيـراوي  -.س،5
ع( 19خريـف  -. )2012ص ،153-161ثقافـة ماديـة،
(تونـس)) ***( .

 6 - 12.04.16واجهات املنازل

علي سعيد سيف

 6 - 12.04.04مواد البن�اء

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

محمد اجلزيراوي

املسكنالتقليديبقرىواحاتمنطقةنفزاوةباجلنوبالتونيس:
التخطيطوالوظائف/محمداجلزيراوي-.س،5ع( 19خريف
-.)2012ص ،153-161ثقافة مادية( ،تونس))***( .

 6 - 12.04.16.04النوافذ
الدريشة

 6 - 12.04.08أثاث املزنل

أحمد املؤذن

احلبلني

الدريشـة النافـذة البحرينيـ�ة :اطاللـة فضـول حنـو املبـاح
واملصـادر /أحمـد املـؤذن -.س ،9ع( 34صيـف .)2016
-ص ،192-195ثقافـة ماديـة( ،البحريـن))661( .

بزة الباطين
مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني  -.س ،3ع( 9ربيـع
 -. )2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن)) *** ( .

سمرية محمد الشنو

 6 - 12.04.08أثاث املزنل

الدريشة /سمرية محمد الشـنو -.س ،5ع( 19خريف .)2012
 -ص ،9صـورة الغالف األمايم( ،البحريـن))662( .

الكاروكة

 6 - 12.04.16.06املشربي�ات

بزة الباطين

علي سعيد سيف

مـن أغـاين املهـد يف البحريـن /بـزة الباطني  -.س ،3ع( 9ربيـع
 -. )2010ص ،146-195يف امليـدان( ،البحريـن))***( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
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سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

 6 - 12.04.20.09احلوي ( الفناء اخلاريج)

 6 - 12.04.20مكونات املزنل

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

علي سعيد سيف

 6 - 12.04.20.02غرفة النوم

خليل حسن الزركاين

 6 - 12.04.20.10الغرفة

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

علي سعيد سيف

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

 6 - 12.04.20.04غرفة اجللوس

خليل حسن الزركاين

 6 - 12.04.20.10املطبخ

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

خليل حسن الزركاين

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق)) *** ( .

 6 - 12.04.20.05غرفة املؤنة

خليل حسن الزركاين

علي سعيد سيف

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن)) *** ( .

 6 - 12.04.20.07احلجرة ( الصالة الوسطى)

محمد اجلزيراوي

علي سعيد سيف

املسكنالتقليديبقرىواحاتمنطقةنفزاوةباجلنوبالتونيس:
التخطيطوالوظائف/محمداجلزيراوي-.س،5ع( 19خريف
-.)2012ص ،153-161ثقافة مادية( ،تونس))***( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

 6 - 12.04.20.12السرداب

 6 - 12.04.20.08احلمام

خليل حسن الزركاين

خليل حسن الزركاين

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليـل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيـع )2014
 -.ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق)) *** ( .

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

 6 - 12.04.20.12السرداب املعتم

علي سعيد سيف

خليل حسن الزركاين

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق)) *** ( .

محمد اجلزيراوي

 6 - 12.04.20.13اإليوان

املسكنالتقليديبقرىواحاتمنطقةنفزاوةباجلنوبالتونيس:
التخطيطوالوظائف/محمداجلزيراوي-.س،5ع( 19خريف
-.)2012ص ،153-161ثقافة مادية( ،تونس))***( .

خليل حسن الزركاين

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
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ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

ع( 19خريــف  -. )2012ص ،153-161ثقافــة ماديــة،
(تونــس))***( .

 6 - 12.04.20.14احلوش

 6 - 12.04.20.25برئ الماء

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

الرتاث الشعيب المادي ملدين�ة صنعاء القديمة /علي سعيد
سيف  -.س ،6ع( 22صيف  -. )2013ص ،134-167ثقافة
مادية( ،اليمن))***( .

خليل حسن الزركاين

علي سعيد سيف

محمد اجلزيراوي

 6 - 12.04.20.26األرس

خليل حسن الزركاين

املســكن التقليــدي بقــرى واحــات منطقــة نفــزاوة باجلنــوب
التونــي :التخطيــط والوظائــف /محمــد اجلزيــراوي  -.س،5
ع( 19خريــف  -. )2012ص ،153-161ثقافــة ماديــة،
(تونــس))***( .

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

 6 - 12.04.20.15املخزن

 6 - 12.04.20.27الشناشل

املســكن التقليــدي بقــرى واحــات منطقــة نفــزاوة باجلنــوب
التونــي :التخطيــط والوظائــف /محمــد اجلزيــراوي  -.س،5
ع( 19خريــف  -. )2012ص ،153-161ثقافــة ماديــة،
(تونــس))***( .

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

محمد اجلزيراوي

خليل حسن الزركاين

 6 - 12.04.20.28الكفشكان

 6 - 12.04.20.16األسطبل

خليل حسن الزركاين

علي سعيد سيف

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

 6 - 12.04.20.2املجاز

محمد اجلزيراوي

خليل حسن الزركاين

املسـكن التقليـدي بقـرى واحـات منطقـة نفـزاوة باجلنـوب
التونسي :التخطيط والوظائـف /محمد اجلزيـراوي  -.س،5
ع( 19خريـف  -. )2012ص ،153-161ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( . 6 - 12.04.20.30بيت الفراش

 6 - 12.04.20.18السقوف املقبي�ة

خليل حسن الزركاين

خليل حسن الزركاين

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

 6 - 12.04.20.31االخشيم

 6 - 12.04.20.18السقيفة

خليل حسن الزركاين

محمد اجلزيراوي

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

املســكن التقليــدي بقــرى واحــات منطقــة نفــزاوة باجلنــوب
التونــي :التخطيــط والوظائــف /محمــد اجلزيــراوي  -.س،5
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 6 - 12.04.20.39الطبقة

 6 - 12.04.20.32الرهرة

خليل حسن الزركاين

علي سعيد سيف

عمـارة البيـت الشـعيب العـرايق :البيـت البغـدادي واملوصلـي
ً
أنموذجـا /خليل حسـن الـزركاين -.س ،7ع( 25ربيع .)2014
 -ص ،170-181ثقافـة ماديـة( ،العـراق))***( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

 6 - 12.04.20.33الدار

 6 - 12.04.20.40العرسة

محمد اجلزيراوي

علي سعيد سيف

املســكن التقليــدي بقــرى واحــات منطقــة نفــزاوة باجلنــوب
التونــي :التخطيــط والوظائــف /محمــد اجلزيــراوي  -.س،5
ع( 19خريــف  -. )2012ص ،153-161ثقافــة ماديــة،
(تونــس))***( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .
 6 - 12.04.20.41الكمة

 6 - 12.04.20.34الرواق

علي سعيد سيف

محمد اجلزيراوي

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

املســكن التقليــدي بقــرى واحــات منطقــة نفــزاوة باجلنــوب
التونــي :التخطيــط والوظائــف /محمــد اجلزيــراوي  -.س،5
ع( 19خريــف  -. )2012ص ،153-161ثقافــة ماديــة،
(تونــس))***( .

 6 - 12.04.20.42املفرج

 6 - 12.04.20.35اكرس

علي سعيد سيف

علي سعيد سيف

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن)) *** ( .

 6 - 12.04.20.43املنطر

 6 - 12.04.20.36اجلبأ

علي سعيد سيف

علي سعيد سيف

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن)) *** ( .

 6-12.04.32البيت البغدادي

 6 - 12.04.20.37الدرج

خليل حسن الزركاين

علي سعيد سيف

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

 6-12.04.34البيت املوصلي

 6 - 12.04.20.38الشماس

خليل حسن الزركاين

علي سعيد سيف

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .
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عبـد احلميـد يوسـف  -.س ،6ع( 23خريـف .)2013
-ص ،150-163ثقافـة ماديـة( ،مصـر))666( .

 6-12.04.36البيت الشعيب التونيس

محمد اجلزيراوي

عبد هللا عمران

املسـكن التقليـدي بقـرى واحـات منطقـة نفـزاوة باجلنـوب
التونسي :التخطيط والوظائـف /محمد اجلزيـراوي  -.س،5
ع( 19خريـف  -. )2012ص ،153-161ثقافـة ماديـة،
(تونـس))***( .

العريشى /عبد هللا عمران ؛ تصوير دانة ربيعـة  -.س ،10ع37
(ربيـع  -. )2017ص ،9صـورة الغلاف اخللفـي( ،البحريـن).
(***)

علي محمد راشد

 6-12.04.38البيت الصنعايئ

علي سعيد سيف

األسـواق الشـعبي�ة القديمة يف اإلمارات /علي محمد راشد- .
س ،9ع (35خريـف  -.)2016ص ،168-185ثقافة مادية،
(اإلمارات))***( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***(.

علي يعقوب

 6-12.04.40بيت الغمس

ابتسامة تشع ..وتنري /علي يعقوب؛ تصوير ناهي على- .س،9
ع( 32شتاء  -. )2016ص ،10صورة الغالف األمايم،
(البحرين))667(.

سلوم درغام سلوم

بيوت الغمس يف حماة السـورية وريفها /سـلوم درغام سـلوم.
 س ،9ع( 32شتاء  -. )2016ص ،176-185ثقافة مادية،(سوريا))663( .

 6 - 12.08.12األسبلة

علي سعيد سيف

 6-12.04.42عمارة الغمس

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

سلوم درغام سلوم

بيوت الغمس يف حماة السـورية وريفها /سـلوم درغام سـلوم.
 س ،9ع( 32شتاء  -. )2016ص ،176-185ثقافة مادية،(سوريا)) *** ( .

 6 - 12.08.14احلمامات العمومية

عالل ركوك

 44.40.21-6عمارة قبلى القديمة

فضـاء احلمـام املغـريب قـراءة يف بعـض الطقـوس والعـادات/
علال ركوك  -.س،5ع( 16شـتاء  -. )2012ص،150-157
ثقافـة ماديـة( ،املغـرب)) *** ( .

زينب قندوز

قبلـى القديمـة ّ
السـكن الالمكتمـل /زينـب قنـدوز -.س،5
ع( 18صيـف  -.)2012ص ،137-149ثقافـة ماديـة،
(تونـس))664( .

علي سعيد سيف
التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن)) *** ( .

 6-12.06العمارة التعليمية
املدرسةالبوعناني�ة

حمامات اخلوايص

محمد جودات

عالل ركوك

املدرسـة البوعنانيـ�ة ،شـاهد يح علـى مصاحلـة الفـن املعماري
والعلـم الشـرعي /محمد جـودات؛ تصوير محمد املـر -.س،9
ع( 32شـتاء  -.)2016ص ،11صـورة الغلاف اخللفـي،
(املغـرب))665 ( .

فضـاء احلمـام املغـريب قـراءة يف بعـض الطقـوس والعـادات/
علال ركوك  -.س،5ع( 16شـتاء  -. )2012ص،150-157
ثقافـة ماديـة( ،املغـرب)) *** ( .

 6-12.08العمارة اخلدمية

حمامات البادية

عالل ركوك

جودت عبد احلميد يوسف

فضـاء احلمـام املغـريب قـراءة يف بعـض الطقـوس والعـادات/

مـن العمـارة الشـعبي�ة يف واحة سـيوة (خـص الـدرة) /جودت
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علي سعيد سيف

علال ركوك  -.س،5ع( 16شـتاء  -. )2012ص،150-157
ثقافـة ماديـة( ،املغـرب)) *** ( .

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -.)2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن))***( .

 6 - 12.08.16عمارة األبار

علي سعيد سيف

 6-12.12العمارة الديني�ة

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن)) *** ( .

علي الثابيت
العمـارة التقليديـة جبنـوب شـرق البلاد التونسـية /علـي
الثابتي -.س ،8ع( 29ربيـع  -.)2015ص ،152-159ثقافة
ماديـة( ،تونـس))669( .

 6 - 12.08.18عمارة األسواق

علي سعيد سيف

التراث الشـعيب المـادي ملدينـ�ة صنعـاء القديمة /علي سـعيد
سـيف  -.س ،6ع( 22صيـف  -. )2013ص،134-167
ثقافـة ماديـة( ،اليمـن)) *** ( .

عبد هللا عمران

جامع العامرية

محمد محمد إبراهيم
مدرسـة وجامـع العامريـة بــ « رداع» /محمـد محمـد إبراهيـم.
س ،9ع( 34صيـف  -. )2016ص ،180-191ثقافة مادية،(اليمـن)) 670 ( .

 6 - 12.08.19العريىش

العريشى /عبـد هللا عمـران ؛ تصويـر دانـة ربيعـة  -.س،10
ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 9صـورة الغلاف اخللفـي ،
(البحريـن) (***)

مسجد سيادي

دانة حميدان
مسـجد سـيادي  ..صـرح مـن الطين بين بيـوت اإلسـمنت/
دانـة حميـدان  -.س ،5ع( 18صيـف -.)2012ص ،8صـورة
الغلاف األمـايم( ،البحريـن)) 671 ( .

 6 - 12.08.19.02الكوخ ( برستيج)

علي يعقوب

ابتسامة تشع  ..وتنري /علي يعقوب؛ تصوير ناهي على.
س ،9ع( 32شتاء  -. )2016ص ،10صورة الغالف األمايم،(البحرين))***(.

 6- 12.14عمارة األضرحة

حمدادو بن عمر

 6 - 12.08.19.04خص الدرة

ظاهـرة املـزارات واألضرحـة بدمشـق مـن خلال كتـاب الروضة
الغنـاء يف دمشـق الفيحـاء /حمـدادو بـن عمـر  -.س ،7ع27
(خريـف  -. )2014ص ،96-105عادات وتقاليد( ،سـوريا).
(***)

جودت عبد احلميد يوسف

مـن العمـارة الشـعبي�ة يف واحة سـيوة (خـص الـدرة) /جودت
عبـد احلميـد يوسـف  -.س ،6ع( 23خريـف .)2013
-ص ،150-163ثقافـة ماديـة( ،مصـر))***( .

 6 - 12.16العمارة العسكرية

جالل زين العابدين

 6 - 12.08.30املقاهي الشعبي�ة

علي محمد راشد

املعمـار باملغـرب علـى عهـد احلمايـة الفرنسـية بين األصالـة
ً
والتأثير األوريب مدينـ�ة تـازة أنموذجـا  /جلال زيـن العابديـن.
 س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ، 150-167الثقافـةالماديـة  ( ،املغـرب) (***)

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمـد راشـد.
س،9ع(35خريـف  -. )2016ص ،168-185ثقافة مادية،(اإلمـارات))***( .

 6 - 12.20القالع

 6-12.10مواد البن�اء

محمد القايض

جالل خالد الهارون

ً
مـواد البنـ�اء الرتاثيـ�ة يف املنطقـة الشـرقية( نموذجـا) /جلال
خالـد الهـارون  -.س ،8ع( 30صيـف -. )2015ص164-
،171ثقافـة مادية(،السـعودية)) 668 (.

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
( شـتاء  -. ) 2018ص ، 162-185ثقافـة ماديـة  ( ،املغرب )
()672
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 6 - 12.22.03قصبة الوليدية

 6 - 12.20.02قلعة القصايب

محمد القايض

محمد القايض

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

 6 - 12.20.03قلعة سالس

 6 - 12.22.04قصبة بولعوان

محمد القايض

محمد القايض

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

 6 - 12.20.04قلعة زاكورة

 6 - 12.22.05قصبة تادلة

محمد القايض

محمد القايض

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

 6 - 12.20.05قلعة أصيلة

 6 - 12.22.06قصبة تاولة

محمد القايض

محمد القايض

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

 6 - 12.20.06قلعة آزمور

 6 - 12.22.07قصبة تطوان

محمد القايض

محمد القايض

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

 6 - 12.20.07قلعة مزكان

 6 - 12.22.08قصبة سلوان

محمد القايض

محمد القايض

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

 6 - 12.22القصبات

 6 - 12.22.09قصبة شفشاون

 6 - 12.22.02قصبة الوداية

محمد القايض

محمد القايض

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)
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 6-14الرسوم الشعبي�ة

 6 - 12.22.10قصبة طنجة

سمرية محمد الشنو

محمد القايض

الفنـون التشـكيلية الشـعبي�ة وجمالياتها يف مملكـة البحرين/
سـمرية محمـد الشـنو  -.س ،4ع( 15خريـف .)2011
-ص ،160-169ثقافـة ماديـة( ،البحريـن))***( .

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

علي عرايسية

 6 - 2.22.11قصبة كناوة

اخلـط واحلـرف واإلبداعـات :مدخـل حـداىث للتجريـد /علـي
عرايسـية -.س ،4ع (12شـتاء -.)2011ص،122-129
ثقافـة ماديـة( ،تونـس)) 674 ( .

محمد القايض
القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

ياسر أبو نقطة

النقـوش الصخريـة يف جنـوب سـورية /ياسـر أبـو نقطـة.
س،4ع( 15خريـف  -. )2011ص ،170-185ثقافـة مادية،(سـوريا)) 675 ( .

 6 - 12.22.12قصبة مراكش

محمد القايض

 6-14.02الكاركاتري

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

محمد محمود فايد

ً
ً
ألـف ليلـة وليلـة مـن الفنـون البصريـة شـرقا وغربـا  /محمـد
محمـود فايـد  - .س ،10ع ( 36شـتاء  -. ) 2017ص36-
 ،49أدب شـعيب ( ،عـام))***( .

 6 - 12.22.13قصبة مكناس

محمد القايض

 6-14.03اجلرافيك

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

محمد محمود فايد

ً
ً
ألـف ليلـة وليلـة مـن الفنـون البصريـة شـرقا وغربـا  /محمـد
محمـود فايـد  - .س ،10ع ( 36شـتاء  -. ) 2017ص،36-49
أدب شـعيب( ،عـام))***( .

 6 - 12.40العمارة األمازيغية

محمد القايض

 6 - 14.04الزخارف الشعبي�ة

القلاع والقصبات يف املغـرب  /محمد القايض  -.س ،11ع40
(شـتاء  -. )2018ص ،162-185ثقافـة ماديـة ( ،املغـرب).
(***)

إدريس سعد السعد

فنـون حرفيـة .الرسـم بالرمـل داخـل الزجاجـة /إدريـس سـعد
السعد  -.س ،6ع( 21ربيع  -. )2013ص ،170-173ثقافة
ماديـة( ،األردن))***(.

 6-12.90التغري يف العمارة الشعبي�ة

جالل زين العابدين

أشرف أبو احلمد اخلطيب

املعمـار باملغـرب علـى عهـد احلمايـة الفرنسـية بين األصالـة
ً
والتأثير األوريب مدينـ�ة تـازة أنموذجـا  /جلال زيـن العابديـن.
س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص ،150-167ثقافـةماديـة ( ،املغـرب))***( .

أغـاين وعادات احلج /أشـرف أبو احلمد اخلطيب-.س،8ع30
(صيـف  -.)2015ص ،98-107عـادات وتقاليـد( ،مصـر).
(***)

رائد أرناؤوط

 6 - 14.04.02األشكال احليواني�ة

سمرية محمد الشنو

قـراءة نقديـة يف العمـارة العربيـ�ة املعاصـرة /رائـد أرنـاؤوط.
س ،7ع( 27خريـف  -. )2014ص ،142-157ثقافـةماديـة( ،الـدول العربيـ�ة))673(.

جماليات الزخرفة الشـعبي�ة اخلليجية /سمرية محمد الشنو.
س ،5ع( 16شـتاء  -. )2012ص ،138-149ثقافـة مادية،(اخلليج العريب)) 676 (.
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 6 - 16.06.04وسم احليوانات

 6 - 14.04.04األشكال املجردة

سمرية محمد الشنو

وسم اإلبل

محمد علي عبد هللا العبديل الرتهوين

جماليات الزخرفة الشـعبي�ة اخلليجية /سمرية محمد الشنو.
 س ،5ع( 16شـتاء  -. )2012ص ،138-149ثقافة مادية،(اخلليج العريب))***( .

ً
وسـم اإلبـل عند بدو ليبيـ�ا قبائـل ترهونة نموذجـا /محمد علي
عبـد هللا العبـديل الرتهـوين  -.س ،8ع( 30صيـف .)2015
-ص ،108-119عـادات وتقاليـد( ،ليبيـ�ا)) *** ( .

 6 - 14.04.06األشكال الهندسية

 6 - 16.06.06وسم البقر

سمرية محمد الشنو

محمد علي عبد هللا العبديل الرتهوين

جماليات الزخرفة الشـعبي�ة اخلليجية /سمرية محمد الشنو.
 س ،5ع( 16شـتاء  -. )2012ص ،138-149ثقافة مادية،(اخلليج العريب))***( .

ً
وسـم اإلبـل عند بدو ليبيـ�ا قبائـل ترهونة نموذجـا /محمد علي
عبـد هللا العبـديل الرتهـوين  -.س ،8ع( 30صيـف .)2015
-ص ،108-119عـادات وتقاليـد( ،ليبيـ�ا)) *** ( .

 6 - 14.04.08املوتيفات التشكيلية

 6 - 16.06.08وسم احلمري

سمرية محمد الشنو

محمد علي عبد هللا العبديل الرتهوين

جماليات الزخرفة الشـعبي�ة اخلليجية /سمرية محمد الشنو.
 س ،5ع( 16شـتاء  -. )2012ص ،138-149ثقافة مادية،(اخلليج العريب))***( .

ً
وسـم اإلبـل عند بدو ليبيـ�ا قبائـل ترهونة نموذجـا /محمد علي
عبـد هللا العبـديل الرتهـوين  -.س ،8ع( 30صيـف .)2015
-ص ،108-119عـادات وتقاليـد( ،ليبيـ�ا)) *** ( .

 6 - 14.04.10النقوش اجلدارية

 6 - 16.06.10وسم اخليل

ياسر أبو نقطة

محمد علي عبد هللا العبديل الرتهوين

النقـوش الصخريـة يف جنـوب سـورية /ياسـر أبـو نقطـة.
س،4ع( 15خريـف -.)2011ص ،170-185ثقافة مادية،(سـوريا))***(.

ً
وسـم اإلبـل عند بدو ليبيـ�ا قبائـل ترهونة نموذجـا /محمد علي
عبـد هللا العبـديل الرتهـوين  -.س ،8ع( 30صيـف .)2015
-ص ،108-119عـادات وتقاليـد( ،ليبيـ�ا)) *** ( .

 6 - 14.04.12الوحدات اخلطية

 6 - 16.06.12وسم الغنم

سمرية محمد الشنو

محمد علي عبد هللا العبديل الرتهوين

ً
وسـم اإلبـل عند بدو ليبيـ�ا قبائـل ترهونة نموذجـا /محمد علي
عبـد هللا العبـديل الرتهـوين  -.س ،8ع( 30صيـف .)2015
-ص ،108-119عـادات وتقاليـد( ،ليبيـ�ا)) *** ( .

جماليات الزخرفة الشـعبي�ة اخلليجية /سمرية محمد الشنو.
 س ،5ع( 16شـتاء  -. )2012ص ،138-149ثقافة مادية،(اخلليج العريب))***( .
 6-16الوسم

حسني عباس

إبراهيم محمود

6-18الوشم

الوشـم لدى قبائل إفريقيا الوسـطى :الذات واملوضوع /حسني
عباس-.س،4ع(13ربيـع -.)2011ص ،81-97عـادات
وتقاليـد( ،وسـط إفريقيـا)) *** (.

قـراءة اجلسـد يف متحوالتـه الدشـمية /إبراهيـم محمـود-.
س،2ع( 7خريـف  -.)2009ص ،52-65عـادات وتقاليـد،
(عـام))678( .

ً
وسـم اإلبـل عند بدو ليبيـ�ا قبائـل ترهونة نموذجـا /محمد علي
عبـد هللا العبـديل الرتهـوين  -.س ،8ع( 30صيـف .)2015
-ص ،108-119عـادات وتقاليـد( ،ليبيـ�ا))677( .

ً
املوالـد القبطيـة  :مولـد األنبـ�ا شـنودة نموذجـا /أشـرف أيـوب
معـوض -.س ،10ع ( 37ربيـع  -. ) 2017ص، 104-121
عـادات وتقاليـد  ( ،مصـر))***( .

محمد علي عبد هللا العبديل الرتهوين

أشرف أيوب معوض
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بركات محمد مراد

حباشـة  -.س ،1ع( 3أكتوبر  -ديسـمرب  -. )2008ص174-
 ،179حـرف وصناعات( ،تونس))682 ( .

فـن الوشـم :رؤيـة أنثربولوجيـة نفسـية /بـركات محمـد مـراد.
س ،1ع( 3أكتوبـر  -ديسـمرب  -. )2008ص،66-77عـادات وتقاليـد( ،مصـر))*** ( .

علي عرايسية

حسني عباس

اخلـط واحلـرف واإلبداعـات :مدخـل حـدايث للتجريـد /علـي
عرايسية-.س،4ع(12شـتاء  -.)2011ص ،122-129ثقافة
ماديـة( ،تونـس))***( .

الوشـم لـدى قبائـل إفريقيـا الوسـطى :الـذات واملوضـوع/
حسين عبـاس -.س،4ع( 13ربيـع  -. )2011ص،81-97
عـادات وتقاليـد( ،وسـط إفريقيـا))***( .

 6-28النحت

مها عيساوي

محمد محمود فايد

ً
ً
ألـف ليلـة وليلـة مـن الفنـون البصريـة شـرقا وغربـا  /محمـد
محمود فايد  - .س ،10ع ( 36شتاء  -.) 2017ص،36-49
أدب شـعيب( ،عـام))***( .

عـادات وتقاليـد ريفيـة معاصـرة يف الشـرق اجلزائري لهـا داللة
تاريخيـة (دراسـة مسـحية وصفيـة) /مها عيسـاوي  -.س،6
ع( 23خريـف  -. )2013ص ،104-116عـادات وتقاليـد،
(اجلزائـر))***(.

نرجس باديس
األسـس التخاطبيـ�ة يف الوشـم :مقاربـة لسـاني�ة /نرجـس
باديس-.س،6ع(23خريف -.)2013ص،116-127عادات
وتقاليـد( ،تونـس))679 ( .

نور الهدى باديس
الوشم  :الرمز واملعىن  /نور الهدى باديس  -.س ،10ع39
(خريف  -. )2017ص ،144-155عادات وتقاليد( ،تونس).
()680

سعد الطوييس

 6-20الدىم والعرائس

العاجـة دميـة تقليديـة لتسـلية األطفـال يف جنـوب األردن/
سـعد الطويسي ،منصـور الشـقريات  -.س ،3ع( 9ربيـع
 -.)2010ص ،122-127حـرف وصناعـات( ،األردن).
()681

علي كاظم أوز

6-26اخلط العريب

6-22األقنعة

األقنعـة وفنـون األداء التقليـدي يف تركيـا /علـي كاظـم أوز.
س ،5ع( 18صيـف  -. )2012ص  ،79-89عـاداتوتقاليـد( ،تركيـا ))***( .
6-24تصفيف األزهار والورود

سمرية اجلميل حباشة

املشـموم يف تونس ظاهرة اجتماعية وثقافية /سـمرية اجلميل
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- 7الثقافة المادية

 7 - 20.08الوقادية

ً
التنـوع يف التراث الشـعيب األردين :طائفـة األكـراد نموذجـا/
عمـر عبـد الرحمـن السـارييس -.س،3ع( 8شـتاء . )2010
-ص ،40-49أدب شـعيب( ،األردن)) *** ( .

مواقـد إعـداد اخلبز الطينيـ�ة (األفـران) /ضيـف هللا محمـد
عبيـ�دات  -.س ،7ع( 26صيـف  -. )2014ص،172-191
ثقافـة ماديـة( ،األردن)) *** ( .

ضيف هللا محمد عبي�دات

عمر عبد الرحمن السارييس

 7 - 20.09أفران اخلزب

يوسف حسن مدين

ضيف هللا محمد عبي�دات

اجتاهـات وطـرق ومناهـج العمـل امليـداين لدراسـة الثقافـة
الشعبي�ة المادية /يوسف حسن مدين -.س ،9ع(35خريف
 -. )2016ص ،14-23آفـاق( ،السـودان))***( .

مواقـد إعـداد اخلبز الطينيـ�ة (األفـران) /ضيـف هللا محمـد
عبيـ�دات  -.س ،7ع( 26صيـف  -. )2014ص،172-191
ثقافـة ماديـة( ،األردن)) *** ( .

 7-04األدوات املزنلية

 7 - 20.09.02أفران الصاج املعدين

 7 - 04.06أدوات الطحن

ضيف هللا محمد عبي�دات

الرحاية

هيئ�ة التحرير

مواقـد إعـداد اخلبز الطينيـ�ة (األفـران) /ضيـف هللا محمـد
عبيـ�دات  -.س ،7ع( 26صيـف  -. )2014ص،172-191
ثقافـة ماديـة( ،األردن)) *** ( .

الـرىح ووجـدان املـرأة /هيئـ�ة التحريـر  -.س ،3ع( 10صيـف
 -. )2010ص ،8صـورة الغلاف األمـايم( ،البحريـن).
()683

 7-40وسائل النقل واالنتقال

 7 - 06األواين املزنلية

 7-40.08السفن

إيمان مهران

عبد الرحمن سعود مسامح

 7 - 04.08البالص

مـن تراثنـ�ا البحـري  ..أنـواع مـن السـفن اخلشـبي�ة يف البحرين
واخلليـج العـريب /عبـد الرحمـن سـعود مسـامح -.س،5ع16
(شـتاء  -. )2012ص ،70-77أدب شـعيب( ،اخلليـج
العريب)) *** ( .

البلاص حامـل ميـاه النيـ�ل /إيمـان مهـران  -.س ،3ع( 9ربيـع
-.)2010ص ،128-133حـرف وصناعات( ،مصـر))***( .
 7-20املواقد

 7-50النقود والعمالت

 7 - 20.02الطابون

 7 - 50.02سك النقود

سعيد سليمان اخلواجة

بركات محمد مراد

الطابـون مخبز وفـرن للعائلـة الفلسـطيني�ة /سـعيد سـليمان
اخلواجـة -.س ،9ع( 34صيـف  -.)2016ص،176-179
ثقافـة ماديـة( ،األردن))***( .

فـن سـك العملـة اإلسلامية /بـركات محمـد مـراد -.س،2
ع( 6صيـف  -. )2009ص ،164-175حـرف وصناعـات،
(الـدول العربيـ�ة)) 685 ( .

ضيف هللا محمد عبي�دات

 7 - 50.04الدين�ار اإلساليم

مواقـد إعـداد اخلبز الطينيـ�ة (األفـران) /ضيـف هللا محمـد
عبيـ�دات  -.س ،7ع( 26صيـف  -. )2014ص،172-191
ثقافـة ماديـة( ،األردن)) 684 ( .

بركات محمد مراد

فـن سـك العملـة اإلسلامية /بـركات محمـد مـراد -.س،2
ع( 6صيـف  -. )2009ص ،164-175حـرف وصناعـات،
(الـدول العربيـ�ة)) *** ( .

 7 - 20.06التنور

ضيف هللا محمد عبي�دات

 7 - 50.06دين�ار بين تغلب

مواقـد إعـداد اخلبز الطينيـ�ة (األفـران) /ضيـف هللا محمـد
عبيـ�دات  -.س ،7ع( 26صيـف  -. )2014ص،172-191
ثقافـة ماديـة( ،األردن)) *** ( .

بركات محمد مراد

فـن سـك العملـة اإلسلامية /بـركات محمـد مـراد -.س،2
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 7 - 50.20االنة

ع( 6صيـف  -. )2009ص ،164-175حـرف وصناعـات،
(الـدول العربيـ�ة)) *** ( .

علي محمد راشد

 7 - 50.07الدرهم العبايس

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمـد راشـد.
س،9ع (35خريف  -. )2016ص ،168-185ثقافة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

بركات محمد مراد

فـن سـك العملـة اإلسلامية /بـركات محمـد مـراد -.س،2
ع( 6صيـف  -. )2009ص ،164-175حـرف وصناعـات،
(الـدول العربيـ�ة)) *** ( .

 7 - 50.22اآلردي

علي محمد راشد

 7 - 50.08درهم بنو سالر

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمـد راشـد.
س،9ع (35خريف  -. )2016ص ،168-185ثقافة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

بركات محمد مراد

فـن سـك العملـة اإلسلامية /بـركات محمـد مـراد -.س،2
ع( 6صيـف  -. )2009ص ،164-175حـرف وصناعـات،
(الـدول العربيـ�ة)) *** ( .

 7 - 50.24اجلني�ه الذهيب األجنلزيي

علي محمد راشد

 7 - 50.09درهم قرامطة البحرين

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمـد راشـد.
س،9ع (35خريف  -. )2016ص ،168-185ثقافة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

بركات محمد مراد

فـن سـك العملـة اإلسلامية /بـركات محمـد مـراد -.س،2
ع( 6صيـف  -. )2009ص ،164-175حـرف وصناعـات،
(الـدول العربيـ�ة)) *** ( .

 7 - 50.26الروبي�ة الفضية الهندية

علي محمد راشد

 7 - 50.10دين�ار حبريين

علي محمد راشد

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمـد راشـد.
س،9ع (35خريف  -. )2016ص ،168-185ثقافة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمـد راشـد.
س،9ع (35خريف  -. )2016ص ،168-185ثقافة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

 7 - 50.28الريال الفيض النمساوي

 7 - 50.11لاير قطري

علي محمد راشد

علي محمد راشد

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمـد راشـد.
س،9ع (35خريف  -. )2016ص ،168-185ثقافة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمـد راشـد.
س،9ع (35خريف  -. )2016ص ،168-185ثقافة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

 7 - 50.30بزية مومباي

 7 - 50.12النرية  -عملة ذهبي�ة تركية

علي محمد راشد

علي محمد راشد

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمـد راشـد.
س،9ع (35خريف  -. )2016ص ،168-185ثقافة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمـد راشـد.
س،9ع (35خريف  -. )2016ص ،168-185ثقافة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .
 7 - 50.14بزية برغيش  -عمان

علي محمد راشد

األسـواق الشـعبي�ة القديمـة يف اإلمـارات /علـي محمـد راشـد.
س،9ع (35خريف  -. )2016ص ،168-185ثقافة مادية،(اإلمـارات)) *** ( .
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الكشاف الهجايئ باملؤلفني

183

-إبراهيم أحمد ملحم ( ) 507

-أروى عبده عثمان ( ) 477 ( ، ) 274

-إبراهيم احلجري ( ) 622

-أسامة خضراوي ( ) 075

-إبراهيم بن عرفة ( ) 005

-أسعد النويب () 619

-إبراهيم راشد الدوسري ( ) 555 ( ، ) 258

-أسعد عبد الرحمن عوض هللا ( )626 (،)282

-إبراهيم سند ( ) 179

-أسماء بنكريان ( ) 188

إبراهيـم عبـد احلافـظ ( ، ) 428 ( ، ) 227 ( ، ) 162()476

أشرف أبو احلمد اخلطيب ( ) 382-أشرف أيوب معوض ( ) 340 ( ، ) 275

-إبراهيم عبد هللا غلوم ( ) 191 ( ،) 167 ( ،) 011

-أشرف سعد خنلة ( ) 582

-إبراهيم محمود ( ) 678 ( ،) 445 ( ،) 393 ( ،) 297

-أشرف صالح سيد ( ) 630

-أبو بكر خالد سعد هللا ( ) 037

-أشرف عويس ( ) 611 ( ، ) 322

-أحالم أبو زيد ( ) 160 ( ، ) 128

-أمال عطية ( ) 331

-أحمد اجلمريي ( ) 559

-أمرية الدر ( ) 298

-أحمد اخلصخويص ()425 (،)403 (،)350

-أمرية جعفر عبد الكريم( ) 506

-أحمد املؤذن ( ) 661

-أمين�ة الفردان ( ) 359

-أحمد بنعوم ( ) 158

-انتصار قائد البن�اء ( ) 012

-أحمد خواجة ( ) 228

-أنور محمود زنايت ( ) 469

-أحمد زياد محبك ( ) 464

-أنيسة إبراهيم السعدون ( ) 465

-أحمد عبد الهادي املحمد صالح ( ) 309

-أوسرار مصطفي ( ) 328

-أحمد علوة ( ) 522 ( ، ) 354

-إيمان سليمان ( ) 434

-أحمد علي احلاجمحمد ( ) 482

إيمـان مهـران ( ،) 620 ( ،) 239 ( ، ) 198( ، ) 147() 632 ( ، )631

أحمد علي مريس أنظر أحمد مريس-أحمد محمد عبد الرحيم ( ) 397 (،) 363

-أيمن حماد ( ) 566 ( ، ) 169

-أحمد مريس ( ) 206 ( ، )011

-باقر النجار ( ) 219

-أحمد نبي�ل أحمد ( ) 168

-بداك شبحة ( ) 013

-األخضر نصريي ( ) 650

-بركات محمد مراد ( ) 685 ( ،) 518 ( ،) 318

إدارة البحـوث امليدانيـ�ة بأرشـيف الثقافـة الشـعبي�ة( )212

-بركة بوشيب�ة ()576

-إدريس إبراهيم الربيدي ( ) 446

-بريهان فارس عيىس ( ) 549

-إدريس سعد السعد ( )639

-بزة الباطين ( ) 349 ( ،) 301 (،) 288 ( ، ) 280

-إدريس كمون ( ) 308

-بسمة قائد البن�اء ( ) 399 ( ، )289 (،)283 (،) 279

-إدريس محمد صقر جرادات ( ) 344

-بشار خليف ( ) 290

-إدريس مقبوب ( )496(،) 355 (،) 305

بشرى ديب منصور () 351184
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-بشرى صدوق ( ) 170

-حسين عبد احلافظ () 541

-بوشعيب الساوري ()447

-حسني أحمد املديفع ()648

-بوعزيز سمحون () 495

 -احلسني اإلدرييس ( )598 ( ، ) 405

-بولرباح عثمانلي () 040

-حسني املحروس ( ) 595

-تامر فايز ()463

-حسني عباس ( ) 299

-تامر يىح () 534 ( ،)577

-حسني علي لوباين ( ) 589

-تامر يىح عبد الغفار أنظر تامر يىح

-حسني علي يىح ( ) 242 ( ، ) 163 ( ،) 015 ( ، ) 014

-تهاين بنت ناصر العجايج ( )614( ،) 601 ( ،) 592

حسين محمـد حسين ( ،) 485 ( ، ) 439 ( ،)347() 649 ( ،)648( ، )643 ( ،) 633 ( ، ) 629

-تهاين حسن علي املريخ ()506

-حسني مرهون ( ) 556 ( ،) 539

-تهاين بنت ناصر العجايج أنظر تهاين ناصر العجايج

-حصة الرفاعي ( )011

-تهاين ناصر العجايج أنظر تهاين بنت ناصر العجايج

-حكمت النوايسة ( ) 467

-الثقافة الشعبي�ة أنظر هيئ�ة التحرير

-حمادي ذويب ( ) 124

-جاك صربي شماس ()006

-حمدادو بن عمر ( ) 329

-جاكسون  ،جيسون بريد ( ) 076

-حميد اجلراري ( ) 461 ( ، ) 459

-جعفر البحراين ()356

-حنان قرقويت ( ) 616 ( ، ) 357

-جالل خالد الهارون ( ) 668

-خالد أبو الليل ( ) 442

-جالل زين العابدين ( )656( ، ) 617 ( ، )342

خالـد عبـد هللا خليفـة ( (،) 500 ( ، ) 491 (،) 490)365( ، ) 561 ( ، ) 546 ( ،) 523 ( ،) 514 ( ) 501

جلول دوايج عبد القادر ( ) 323-جمال أبرنوص ( )503

-خالد هاليل ( ) 527

-جمال السيد ( ) 537

-خدجية املتغوي ( )245

-جمال عبد اليح عبد الغين ( ) 513

-خدجية املوالين ( ) 400

-جودت عبد احلميد يوسف ( )666

-خليل حسن الزركاين ( ) 660

-اجلياليل الغرايب ( ) 574 ( ،) 438

-خري هللا سعيد ( )418 (،) 417 (،) 414

-حاتم العموص ( )530

-دانة حميدان ( ) 671

-حسام محسب ( ) 568

-رابيح رضوان ( )310

حسام محسب ( ،)504 ( ، )478 (،) 430 (، ) 094( )572 ( ،) 571 (، ) 538

رائد أرناؤوط ()673-رحمة مريي () 615

حسـن الشـايم (  ( )077 (،) 063 ( ،) 007تعريب)،( ) 404

-رشدي التويم ( ) 515

-احلسن تيكبدار ( ) 612

-رشيد العفايق ( ) 579

-حسن سلمان كمال ( ) 560

-رشيد سليماين ( ) 406

-حسن مدن ( ) 064

رشيد ودييج ( ) 041185

-رشيدي العفايس ( ) 470

-سوسن كرييم ( )245

-رضا عبد احلكيم إسماعيل رضوان ()174

-سول ،مون ( ) 207

-رئيس التحرير أنظر علي عبد هللا خليفة

-سيد أحمد رضا ( ) 647

-الزازية برقويق ( ) 392 (، )366 (،) 047

-سيد حامد حريز () 229 ( ،) 011

-زاهي ناضر ( ) 222

-سيد فيصل السبع ( )129

-زائر لبالد الصني ( ) 175

-سيدي محمد بن مالك ( ) 462

-الزبري مهداد ( ) 610 ( ،) 557 (، ) 335

-شادن محمد حسني ( ) 474

-زينب عباس عيىس ( ) 311

-شهاب غانم ( ) 426

-زينب قندوز ( ) 664

-شهرزاد قاسم حسن ( ) 097 ( ، ) 019

-السالك ولد محمد املصطفي ( ) 008

-صادق السليم ( ) 471

-سالم املعوش ( ) 016

-صالح جديد ( ) 441

-سامية الدريدي احلسين ( ) 217

-صالح حمدان احلريب ( ) 493 ( ، )412

-سعد الصويان ( ) 059 ( ،) 0127

-صالح مهدي ( )245

-سعد الطوييس ( ) 681 ( ، ) 369

-صربي مسلم حمادي ( ) 303 ( ، ) 042 ( ، ) 001

-سعيد اراق ( ) 017

-صربين�ة بوقفة ( ) 038

-سعيد بوكرايم ( )558 (،) 499 (،) 517

-صفاء ذياب ( ) 444 ( ، ) 120

-سعيد سليمان اخلواجة ( ) 497

-صفية أحمد الزايد ( ) 394

-سعيد يقطني ( )065 ( ،) 011

-صفية عزوز ( ) 575

-سعيدة عزيزي ( ) 343

-صالح عبد الستار محمد الشهاوي () 475 ( ، ) 278

-سالم مراد ( ) 259

-الضاوي موىس ( )651

-سلوم درغام سلوم ( ) 663 ( ، ) 599 ( ، ) 416

-ضياء الكعيب أنظر ضياء عبد هللا خميس الكعيب

-سليمان حسن زيدان ( ) 424

-ضياء عبد هللا الكعيب ( )440 ( ، ) 443 ( ،) 245

-سليمة فريال الشويكي ( ) 488

ضيـاء عبـد هللا خميـس الكعبي أنظـر ضيـاء عبـد هللاا لكعبي

-سميح شعالن ( ) 398

-ضيف هللا محمد عبي�دات ( ) 684

-سمري إدريس ( ) 435 ( ، ) 432

-طارق المالكي ( ) 067 ( ، ) 066

-سمري جابر ( ) 531 ( ، ) 419

-طلحة بشري ( )437

-سمرية اجلميل حباشة ( )682

-طمسون ،ستيث ( ) 077

-سمرية محمد الشنو ()676 (،) 662 (،)148

-عادل البطويس ( ) 487

-سوزان يوسف ( ) 052 ( ، ) 018

-عادل جنيم ( ) 321

-سوسن إسماعيل عبد هللا ( )362( ، )330 ( ، ) 306

-عاطف عطية ( ) 600 (،)421( ، )009

-سليمة ناندا ( ) 252
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-عائشة الدرمكي ( ) 020

-عبد هللا أبو راشد ( ) 472

-عباس عبد احلليم عباس ( ) 448

-عبد هللا بن عتو ( ) 422

-عبد الباسط عودة إبراهيم ( ) 286

-عبد هللا جنوف ( ) 367

-عبد البايق يوسف ( ) 569

عبـد هللا عبـد الرحمـن يتيـم ( ، ) 095 ( ، ) 031() 255 ( ،)230

-عبد احلميد املحادين ( ( ) 594مراجعة )

عبد هللا عمران ( ،)594 ( ، ) 388 ( ، ) 272 ( ، )149( ) 624( ، ) 606

عبد احلميد بورايو (  ( ) 022مرتجم ) ( )226عبـد احلميـد حـواس (  ( ) 036( ، ) 010مرتجـم ) ( ،) 253 ( ،) 199 ( ،) 060

عبد هللا هرهار ( )372 ( ، ) 302-عبد المالك أشهبون ( ) 449

-عبد احلميد سالم املحادين ( ) 195 (،) 130

-عبد الوهاب مرياوي ( ) 407

-عبد الرازق القليس ( ) 312

-عبد محمد بركو( ) 542 (،) 411 (،) 508

-عبد الرحمن مسامح أنظر عبد الرحمن سعود مسامح

-عز الدين بوزيد ( ) 580

-عبد الرحمن الشافعي ( ) 164

-عزيز العرباوي ( ) 509

-عبد الرحمن جمعة ذياب ( ) 584

-عزيز الورتاين ( ) 543

عبـد الرحمـن سـعود مسـامح ( ،) 117 ( ، ) 053() 645 ( ،) 641 ( ، ) 640 ( ،)510

عالل ركوك ( ) 395 (،) 390 (، ) 339علـي إبراهيـم الضـو ( ، ) 079 ( ، ) 043 ( ، ) 021() 570 (،) 240 ( ، ) 220

عبد الرحمن مسامح أنظر عبد الرحمن سعود مسامع-عبد العايل العامري ( ) 002

-علي الثابيت ( ) 669

-عبد القادر املرزويق ( ) 486

-علي الضو أنظر علي إبراهيم الضو

عبـد القـادر عقيـل (،) 231 ( ،) 208 (،) 084 (،)011( ( ) 252مرتجـم ) ( ) 468 ( ) 256 (،مرتجـم )

علي القاسيم ( ) 450علـي بـزي ( ، ) 221 ( ،) 209 ( ،) 050 ( ، ) 049() 232

عبد القادر فيدوح ( ) 483-عبد القادر فيطس ( )336

-علي دمق ( ) 333

-عبد القهار احلجاري ( ) 535 ( ، ) 466

-علي سعيد سيف ( ) 385

عبد الكريم احلشاش ( ،) 378 ( ،) 307 ( ، ) 291() 494

علي صالح النجاده ( ) 635علي عبد هللا خليفة (،)054( ،)011( ،)003(،)104( ،)103( ،)102(،)101(،)098(،)068
(،)133(،)132(،)131(،)126( ،)118(،)115
(،)173( ،)161( ،)150( ،)146(،)135( ،)134
(،)260( ،)254( ،) 243 ( ،) 241 ( ،) 233
(،)413( ،)410( ،)270(،)263( ،) 262 ( ،)261
()492( ،)489

عبد الكريم احلشاش أنظر عبد الكريم عيد احلشاشعبد الكريم براهيم ( ) 604 ( ، ) 371 ( ، )370عبد الكريم بركة ( ) 381عبد الكريم عيد احلشاش أنظر عبد الكريم احلشاشعبد الكريم قادري ( ) 547-عبد اللطيف حين ( ) 429

-علي عبد هللا يعقوب أنظر علي يعقوب

-عبد اللطيف محمد أحمد حسني ( ) 634

علي عرايسية ( ) 674187

-علي عمار ( ) 319

-الكبري الداديسيي ( ) 498

-علي كاظم أوز ( ) 565

-كوراو ،فرانشيسكا ماريا ( ) 511

-علي محمد راشد ( ) 389

-ليلى بنت صالح البسام أنظر ليلى صالح البسام

علـي يعقـوب ( ، ) 341 ( ، )300 (، ) 292 (، ) 276() 667 ( ،) 581 ( ،)540 (،) 529 (،) 379

ليلـى صالـح البسـام ( ،) 596 ( ، ) 593 ( ،) 113( )601

-علياء العريب ( ) 520 ( ، ) 048

-ليلى عبد الغفار فدا ( ) 602 ( ، ) 348

-عماد بن صولة ( ) 652 ( ، ) 457

-ليلى محمد احلدي ( ) 502

-عمر السارييس ( )451 (،) 345 (،) 051

-ليلى مختار أحمد آدم ( ) 623

-عمر عبد الرحمن السارييس أنظر عمر السارييس

-مبارك عمرو العماري ( ) 479 ( ، ) 119

-عمرو عبد العزيز منري ( ) 352

-مبارك جنم ( ) 562

-عوض سعود عوض ( ) 408 ( ، ) 375

-مربوك دريدي ( ) 460

-غريماص ،أ.ج ) 022 ( .

-محمد أحمد ( ) 327

-فاطمة أبو شقال ( ) 586

-محمد أحمد جمال ( ) 123

-فاطمة احللويج (  ( ) 207مرتجم )

-محمد اجلزيراوي ( )653 (،)627 (،) 636 (،) 293

-فاطمة الدلييم ( ) 431

-محمد اجلوهري ( ) 111 ( ، ) 024

-فاطمة الزهراء شوية () 396

-محمد اخلالدي ( ) 415

-فاطمة الزهراء صالح ( ) 512

-محمد الداهي (  ( ) 453مرتجم )

-فاطمة زكرى ( ) 521 ( ،) 023

-محمد الدريدي ( ) 480 ( ، ) 166

-فاطمة عيىس السليطي ( ) 346

-محمد الرضواين ( ) 210

-فتيح زغندة ( ) 337

-محمد السلمان ( ) 316

-فراس الشاعر (  ( ) 565مرتجم )

-محمد السموري ( ) 420 ( ،) 358 (،) 213

-فراس الطرابليس ( ) 257

-محمد القايض ( ) 672 ( ،) 644 ( ، )525 ( ، ) 524

فـرج قـدري الفخـراين ( ،) 081 ( ، ) 080 ( ، ) 044()304

محمد الكحالوي ( ) 033-محمد املهدي بشرى ( ) 452 ( ،) 433 ( ، )266

فرندسن ،جورج ( ) 136-فريد الصغريي ( ) 585 (، ) 324

-محمد النويري أنظر محمد جنيب النويري

-فطيمة ديليم ( ) 039

-محمد أوسوس ( ) 277

-فوزية سعيد الصالح ( ) 314

-محمد بركو أنظر عبد محمد بركو

-قاسم البايج ( ) 548

-محمد بلوش ( ) 516

-كامل إسماعيل ( ) 458 (،) 264 (،)137

-محمد بن عبد هللا النويري أنظر محمد جنيب النويري

-كامل إسماعيل مريس أنظر كامل إسماعيل

-محمد جابر األنصاري ( ) 138

-كامل فرحان صالح ( ) 234 ( ، ) 165

محمد جمال ( ) 069188
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-محمد جودات ( ) 665 ( ، ) 200 ( ،)159 (،) 032

-مختار رحاب ( ) 034

-محمد حسن عبد احلافظ ( ) 121

-مريس السيد مريس الصباغ ( ) 045

-محمد خماخم ( ) 484

-مركز عيىس الثقايف ( ) 152

محمـد رجـب السـامرايئ ( ،)187 ( ، ) 178 ( ، ) 151()587( ، ) 376

مريم بشيش ( ) 380 ( ، ) 374-مريم بوزيد ( ) 384

-محمد سعد الشيب�اين ( ) 654

-مريم حمزة ( ) 223

-محمد سعيد العطار ( ) 313

-مصطفي الشاذيل ( ) 453

-محمد شبانة ( ) 025

مصطفـي جـاد (،)083 ( ،)072 ( ، )071( ،)027( ( ) 112 ( ، ) 093 ( ،) 091 ( ، )087مرتجـم) ()268

محمد عبد هللا العليان ( ) 281محمـد عبـد هللا النويـري ( ،)070 ( ،) 027 (،) 004(،)194( ،)157 ( ،) 139 ( ،) 110 ( ، ) 105 (، ) 090
(،)294( ،) 267 (، ) 245 ( ،) 235 ( ) 214
() 658 ( ،)296

-مفيد فهد نزبو ( )618

-محمد علي الوايف كرواتل ( ) 567

-منصور الشقريات ( ) 681 ( ) 369

-محمد علي ثامر ( ) 265 ( ، ) 125

-منصور محمد سرحان ( ) 085

-محمد علي عبد هللا العبديل الرتهوين ( ) 677

-مها عيساوي ( ) 353

-محمد غاليم ( ) 215 (،) 027 (، ) 026

-مها كيال ( ) 028

-محمد غنيم ( )638

-موىس فقري ( ) 383

-محمد حلول ( ) 338

-املولدي حلمر ( ) 621

-محمد محمد إبراهيم ( )670 (،)436(،)391

-مونتنيي ،أين ( ) 401

محمـد محمـود عبـد احلميـد فايـد أنظـر محمـد محمـودفا يد

-نايج التب�اب ( ) 271

مصطفي عطية جمعة ( ) 481-مغواير ،بريت�اين ( ) 468

-ناصر البقلوطي ( ) 657 ( ، ) 061

محمـد محمـود فايـد ( ،)532 ( ،) 519 ( ، ) 122() 578 ( ،) 554 ( ،)545( ،) 544

الناصر البقلوطي أنظر ناصر البقلوطي-ناهدة الكسواين ( ) 605

-محمد معروف ( ) 244

-نبيلة إبراهيم ( ) 454

-محمد ناصر صديقي ( ) 287

-جنيب النويري أنظر محمد جنيب النويري

-محمد جنيب النويري أنظر محمد عبد هللا النويري

-جنية احلمود ( ) 423 ( ، ) 201

-محمد نور الدين أفاية ( ) 196

-جنية فايز احلمود أنظر جنية احلمود

-محمد ولد احظانا ( ) 536

-نرجس العالوي ( ) 112

-محمود اجلبور ( ) 236

-نرجس باديس ( )679 ( ، ) 202

-محمود عبد هللا تهايم ( ) 332

-نزار عبده غانم ( ) 528 ( ،) 088

محي الديـن خريـف ( ،) 409 ( ،) 325 ( ، ) 284( )427

نزار محمد عبده غانم أنظر نزار عبده غانم189

(،)204( ،)203( ،)197( ،)193( ،)192( ،)190
(،)250(،)249( ،)248( ،)247( ،)246(،)216
(،)364( ،) 317( ،)295( ،)285( ،)273( ،)269
(،)551( ،)550( ،)387( ،)386( ،)377( ،)373
(،)597( ،)591( ،)588( ،)573( ،)553( ،)552
(،)655( ،)642( ،)628( ،)609(،)608( ،)607
()683( ، )659

نسرين ريض ( ) 625نصري بكوش ( ) 035نعمان محمد صالح (  ( ) 511مرتجم )نعمة رحماين ( ) 035نمر سرحان ( ) 127 ( ) 029-نهلة إمام ( ) 360 ( ،) 211 ( ، ) 055

-وجدان عبد اإلله الصائغ ( ) 456

-نهلة شجاع الدين ( )505 ( ، ) 473

-وجدي عليلة ( )526

-نهلة عبد هللا إمام أنظر نهلة إمام

-وحيد أحمد اخلان ( ) 563

-نوال جاليل ( ) 334

-وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل( )603

نـور الهـدى باديـس ( ،) 237 ( ، ) 224 (، ) 062(  ( )401مرتجـم ) ( ) 512 (،) 455 ( ،تعريـب )،
( )680

-ياسر محمد أبو نقطة ( ) 675 ( ، ) 583

-نريان كيالنو ( ) 613 ( ،) 590

-يعرب نبهان ( ) 315

-الهادي املسيليين ( ) 056

-يعقوب يوسف املحريق () 057( ،)046

-الهاشيم احلسني ( ) 368

-يوسف أحمد النشابة ()646

-هشام بنشاوي ( ) 402

-يوسف بواتاون () 225

-هنادي اجلودر ( ) 153

-يوسف توفيق ( ) 326 ( ، ) 030

-هوبكزن ،نيكوالس () 036

يوسـف حسـن مـدين (،)114( ،)074( ،)058()238( ،) 218( ،)205

-ياسر أبو نقطة أنظر ياسر محمد أبو نقطة

-هيثم سرحان ( ) 361

-يوسف سلطاين ( ) 533

-هيثم يونس جاد املويل ( ) 082

-يوسف محمد ( ) 564

هيئـ�ة التحريـر (،)089( ،)086(،)078(،) 073(،)107( ،)106( ،)100( ،)099( ،)096( ،)092
(،)142( ،)141( ،)140(، )116( ،)109( ،)108
(،)156( ،)155( ،)154( ،)145( ،)144( ،)143
(،)181( ،)180( ،)177( ،)176(، )172( ،)171
(،)189(، )186( ،)185( ،)184( ،)183( ،)182

يوسف محمود غثي�ان العليمات ()251يوسف ناوري ( ) 637-يونس لوكيلي ( ) 320
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الكشاف الهجايئ باملصورين

193

194
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الكشاف الهجائي بالمصورين

-أحمد الساميح ( ) 553

-عبد هللا دشيت ( )655 (،)387 (،)295

-أسامة محمد حسن ( ) 571

-عبد هللا يوسف ( ( ) 625تشكيل )

-أنور حبي�ل ( ) 628

-علي درويش () 647 ( ،)581

-جان البلويش ( ) 283

-علي محمد ( ) 658

-جعفر احلداد ( )643

-عمرو الكريدي (( ) 573تصميم )

-جورج عازار ( ) 613

-فاطمة احللوايج ( ) 306

-حسني املحروس ( ) 625

-فايز عياش (  ( ) 583رسم )

حصة املناعي ( ) 346-حمزة طالب ( ) 399

-ماجد العامري ( )296 ( ، ) 292

-خالد عبد اللطيف ( ) 529 ( ، ) 373

-محمد املر ( ) 665

-دانة ربيعة ( ) 573( ) 379

-محمد حسني أحمد آل علي ( ) 506

-سناء مكي األويس ( ) 178

-محمد صادق ( ) 276

-شبابو احلسيين ( ) 384

-مسعود التويب ( ) 294

-شيماء طالب ( ) 289 ( ، ) 279

-ناهي علي ( ) 667 ( ، ) 606

-عبد هللا العاين ( ) 171

-هوفلز  ،إما ( ) 216
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الكشاف الهجايئ بالواصفات /
رؤوس املوضوعات

197

الكشاف الهجائي بالواصفات  /رؤوس الموضوعات
اإلبل

46

احتفالية العراسة

63

األبواب

170

احتفالية الكرنكعوه والقرقاعون

71

األبوذية

82

احتفالية املولد النبوى

70

اتفاقية صون الرتاث الثقاىف غري المادى

29

احتفالية النجمة

63

أثاث املزنل

170

احتفالية الوعدة

72

األثنورياضيات

22

احتفالية رأس السنة الهجرية

70

احتفال اخلتان

72

احتفالية شهر رمضان

71

احتفال النريوز

72

احتفالية شهر شعبان

70

االحتفال باملنامة عاصمة للثقافة العربي�ة

35

احتفالية عاشوراء

70

االحتفال بالناير /رأس السنة األمازيغية

72

األحجار الكريمة

55

االحتفال بعيد األضىح

71

األحذية

146

االحتفال بعيد الفطر

71

األحالم

55

احتفاالت الزواج اجلماعى

63

أحمد بن اجلزار

30

االحتفاالت الشعبي�ة

70

اختي�ار العروس

59

احتفاالت الطوارق

72

األخراص

153

احتفاالت مرتبطة بالماء

44

االخشيم

172

احتفالية التبوريدة

74

أداء األغاىن

104

احتفالية احلج

71

األداء املوسيقى

115

احتفالية احلية بي�ه

72

آداب التحية

75

احتفالية الزار

55

آداب السلوك

75

احتفالية الزردة

54

آداب املجاملة

75

احتفالية السياحة /املصاحلة

72

األدب الشعىب

77
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األدب الشعىب واألدب الرسىم

41

األزياء الشعبي�ة

135

أدوات الطحن

180

أزياء الطفل اخلارجية

135

أدوات الكيل

76

أزياء الطفل الداخلية

135

األدوات املزنلية

180

أزياء العروس

147

أدوات النخال

166

أزياء العمال

147

أدوات عمل القهوة

69

أزياء امللك عبد العزيز آل سعود

148

األرجوز

120

أزياء امللوك واألمراء

148

اآلردى

181

أزياء املناسبات

147

أردين

112

أزياء النساء

137

األرس

172

أزياء النساء اخلارجية

138

أرشفة مواد الثقافة الشعبي�ة

25

أزياء النساء الداخلية

138

أرشفة مواد الثقافة الشعبي�ة املدونة

26

أزياء النساء ىف الزواج

147

أرشيف الثقافة الشعبي�ة للدراسات
والبحوث

26

األساطري

82

أرشيف الفولكلور السورى

26

األساطري البحرية

83

أرشيف الفولكلور املغرىب

26

األساور

149

األرشيف القوىم للمأثورات الشعبي�ة

27

األسبلة

174

أرشيف مركز دراسات الفنون الشعبي�ة

26

االستسقاء

44

األرغول

114

االستلهام ىف األدب

33

اإلزار

145

االستلهام ىف الدراما

34

أزياء األطفال

135

االستلهام يف العمارة الشعبي�ة

34

أزياء الرجال

136

االستلهام يف الفنون التشكلية

34

أزياء الرجال اخلارجية

137

االستلهام من الثقافة الشعبي�ة

33

أزياء الرجال الداخلية

136

اإلسطبل

172

أزياء الرجال ىف الزواج

147

أسطورة أبو دربا

83

199

أسطورة املحار العمالق القاتل

83

إشكاليات الثقافة الشعبي�ة

36

أسطورة إيزيس وأوزوريس

83

إشكاليات العامية والفصىح

41

أسطورة بن�ات الماء

83

أضرحة األولياء

53

أسطورة تموز  /عشتار

83

أطالس الثقافة الشعبي�ة

30

أسطورة سمك موىس

83

أطلس الفولكلور السويسرى

30

أسطورة شجرية احلناء وقمر

83

أطلس الفولكلور اليوغسالىف

31

أسطورة عصب الكنعد

83

أعالم الثقافة الشعبي�ة

42

أسطورة قشور سمك الصاىف

83

إعالن اخلطوبة

59

أسواق احلرفيني

73

أغاين احتفالية احلية بي�ه

95

األسواق الشعبي�ة

72

أغاين احتفالية النجمة

99

األسواق الشعبي�ة يف أبو ظىب

73

أغاين احتفالية كناوة

102

األسواق الشعبي�ة يف الشارقة

73

أغاين اإلبل

100

األسواق الشعبي�ة يف الفجرية

73

أغاين األحزان

99

األسواق الشعبي�ة يف أم القيوين

73

أغاين األطراق

99

األسواق الشعبي�ة يف دىب

73

أغاين األلعاب الشعبي�ة

103

األسواق الشعبي�ة يف رأس اخليمة

73

أغاين األوالد

94

األسواق الشعبي�ة يف عجمان

73

أغاين البحر

99

األشجار

44

أغاين البن�ات

94

األشجار املقدسة

45

أغاين البرئ

100

أشعار حول القهوة

79

أغاين الرتبيحة

103

أشعار حول النخلة

79

أغاين التعليلة

102

األشكال احليواني�ة

177

أغاين التنويم

94

األشكال املجردة

178

أغاين التهيليم

100

األشكال الهندسية

178

أغاين التويز

101
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أغاين اجلراد

102

أغاين الشكوى

95

أغاين اجللوة للبن�ات

95

أغاين الصباح

95

أغاين احلب

95

أغاين الطابون

101

أغاين احلج

101

أغاين الطفولة واألطفال

94

أغاين احلجاىف

103

أغاين الطواىج

99

أغاين احلداء

100

أغاين الطويرىق

102

أغاين احلصاد

101

أغاين العرضة

102

أغاين احلكايات

95

أغاين العروىب

102

أغاين احلنة

98

أغاين العلم

81

أغاين الدبكة

101

أغاين العمل

99

األغاين الديني�ة

101

أغاين العيطة

101

أغاين الذكر

95

أغاين الغوص

100

أغاين الراى

103

أغاين الفالحني

101

أغاين الربيج

102

أغاين الفوندو

102

أغاين الرفيىح

103

األغاين القصصية

101

أغاين الركادة

102

أغاين القفال

100

أغاين الزار

103

أغاين الكرنكعون والقرقاعون

95

أغاين الزفاف

98

أغاين الليوة

102

أغاين الزواج

96

أغاين املجرودة

80

أغاين السامر

98

أغاين املحفل

101

أغاين السمر

103

أغاين املرادة

102

أغاين السنىج

100

أغاين املهد

94

أغاين الشتيوة

80

أغاين املهوادة

96

األغاين الشعبي�ة

93

أغاين املوالد القبطية

101

201

أغاين الهجيىن

100

أغني�ة أم النىب طه

97

أغاين الهدهدة

95

أغني�ة أمين�ة

97

أغاين إملوالة

96

أغني�ة انا ابني�ة

98

أغاين امناخاة

96

أغني�ة انا وافية

99

أغاين تدريب الطفل

95

أغني�ة أنت وأنا

103

أغاين ترقيص األطفال

95

أغني�ة باكر العيد

96

أغاين سقى اإلبل

101

أغني�ة تراها احلور

97

أغاين فن املقورب

99

أغني�ة جوف العتي�د

97

أغاين لفجرى

100

أغني�ة حب على بن اىب طالب

97

أغاين مداعبة األطفال

95

أغني�ة خدجية

97

أغاين مشرتكة للبن�ات واألوالد

95

أغني�ة راىن مضام

97

أغاين نسج الصوف

101

أغني�ة سكابا

99

أغطية الرأس

141

أغني�ة شوط البطة

103

أغطية الوجه

144

أغني�ة شوط العيدى

103

أغطية رأس الرجال

142

أغني�ة شيخ العرايس

99

أغطية رأس الطفل

141

أغني�ة طنوش

103

أغطية رأس امللك

148

أغني�ة عايمة

103

أغطية رأس النساء

143

أغني�ة عرسوا يا عيىن

99

أغني�ة أحمد املختار نور

97

أغني�ة عزمونا انب�ارك

97

أغني�ة إطعام األطفال

95

أغني�ة على جرجارة

98

أغني�ة أعظمها القرآن

97

أغني�ة على وىل هللا

99

أغني�ة التهويدات

96

أغني�ة قرداش

101

أغني�ة املتورب

98

أغني�ة قوم يا شويب

96

أغني�ة الناصفة

96

أغني�ة كل وشوف

99
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أغني�ة ال صبت لك هيداب

98

أكالت املناسبات

66

أغني�ة لعبة اللومية

103

أكالت شهر رمضان

67

أغني�ة لعبة أنا الذيب باكلكم

96

أكلة البريق

66

أغني�ة لعبة حزز وزين�ة

96

أكلة اخلبزية

66

أغني�ة لعبة حمامة نودى نودى

104

أكلة الشيشرك

66

أغني�ة لعبة ضويط الربيسم

104

أكلة الصيادية

66

أغني�ة لعبة هدو املسلسل

96

أكلة الطاجن

66

أغني�ة لكالص ىف الزيله

99

أكلة العجة

66

أغني�ة جنعك عيش ودران

98

أكلة العكوب

66

أغني�ة هاونيهم شبح بالعني

98

أكلة الكبة اللبني�ة

66

أغني�ة وعالش ذاللة

98

أكلة املجدرة

66

أغني�ة يا سامع الصوت

98

أكلة املنسف

66

أغني�ة يا طويره

98

آالت االحتكاك

114

أغني�ة يا مريم وعالش وداللة

98

آالت العزف

114

أغني�ة يرىب اتسلم العريس

99

آالت املفاتيح

114

أفران اخلزب

180

اآلالت املوسيقية

108

أفران الصاج املعدىن

180

آالت النفخ

113

األقنعة

179

آالت النقر واإليقاع

109

األقوال المأثورة

105

آالت وترية

111

اكرس

173

إلباس العريس  /السلطان

61

أكالت الزواج

67

آلة العود

111

أكالت السمك

66

آلة الكمان الشرىق

112

األكالت الشعبي�ة

66

آلة الكمان الغريب

112

األكالت الماحلة

67

ألعاب التسلية

126

203

األلعاب الشعبي�ة

126

أمثال حول الصحة واملرض

92

ألعاب الصيد

127

أمثال حول القهوة

93

ألعاب الصيد بالصقور

127

أمثال حول املرأة

93

ألعاب القرعة والتخمني

133

أمثال حول املطر

92

ألعاب القمار

133

أمثال حول املوت

93

ألعاب القوة

127

أمثال مرتبطة باحلرف الشعبي�ة

93

ألعاب املطاردة

127

اإلمزاد

112

ألعاب املالهى

133

األمشاط الذهبي�ة

154

ألعاب املناسبات

126

االنة

181

ألعاب النشان

128

اجناب الذكور

57

ألعاب تن�افسية

128

اإلنسان

46

ألعاب ذهني�ة

131

اإلنشاد الصوىف

54

ألعاب غنائي�ة

133

أهازيج استفاقة الطفل من نومه

95

ألعاب قذف الكرة

131

األواين املزنلية

180

ألعاب مائي�ة

133

األولياء

52

ألعاب محاكاة

131

االيزىل

82

ألعاب ورقية

134

اإليوان

171

األلغاز الشعبي�ة

104

الباب اخلارىج

170

األمثال الشعبي�ة

92

الباحثون غري املتخصصون

43

أمثال حول األشجار

92

بائع التمور

166

أمثال حول اإلجناب

93

بائع الدندورمة

169

أمثال حول احلسد

92

بائع القلل

169

أمثال حول احللى

93

بائع الكاز

166

أمثال حول احلماة

93

بائعة الباجال

167
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ببليوجرافيا الثقافة الشعبي�ة

30

بنغودى

112

البتي�ل ( سفن غوص)

161

البني�ة السردية للحكاية

86

البخنق

141

بني�ة السرية الشعبي�ة

83

البخور

47

البوسطىج

167

البدلة

137

البوقالة

82

بدن ( سفين�ة)

161

البوم

46

الربدعى

161

البي�اض

167

ُ
البش

158

البي�انو

114

الربغل

65

البيت البغدادى

173

الربكة

48

البيت التونىس

174

الربميم

138

البيت الشعىب

170

الربجنوش

67

البيت الصنعاىئ

174

الربيم

154

بيت الغمس

174

البشت

137

بيت الفراش

172

البطان

138

البيت املوصلى

173

البغلة ( سفين�ة غوص)

161

برئ الماء

172

البقار ( سفن غوص)

161

بزية برغيش  -عمان

181

البقال

161

بزية مومباى

181

البالص

180

تأثري األشكال

47

البالفون

111

التاج ( اإلكليل )

154

البالليط

67

التاريخ الشفاهى

91

البلغة

146

الترباع

82

البن�ادق

155

التربك باألولياء

53

البن�اى

162

التبلاج

60

205

التجبري

51

التصوف

53

جتهزيات الزواج

60

تصوير العروسني

63

ختزين التمور

56

تطريز األزياء

147

ختزين املحصول

56

تعريف الثقافة الشعبي�ة

20

ختطيط املزنل

170

تعميد األطفال

55

تدريب الطفل على الكالم

58

التغري ىف العمارة الشعبي�ة

177

تدريس الثقافة الشعبي�ة باملقررات
الدراسية

40

التغري ىف عادات الزواج

64

تدويس العروسني

61

التغري ىف عادات الطعام

70

تدوين الثقافة الشعبي�ة

24

تقني�ات سرد احلكاية

86

تراكى

153

تلقى اجلمهور للسري الشعبي�ة

84

الرتبلة

112

التلقيح

56

الرتمبيت

113

التن�اك

162

ترويض الفرس

74

تنقية األرز

65

التزين وأدوات ومواد الزين�ة

155

التنور

180

تزيني العروس

61

التنورة

138

تزيني العروسني

61

تنويم الطفل

58

تسرحية الشعر

156

توثيق مواد الثقافة الشعبي�ة

24

توشية النسيج

147

تسمية املولود

57

التويزة

73

التشتي�ل

56

الثأر

74

التشكيل الشعىب

135

الثب�ات

146

التصفيح

56

الثقافة

162

تصفيف األزهار والورود

179

الثقافة اجلماهريية

27

تصنيف موضوعات الثقافة الشعبي�ة

25

الثقافة الشعبي�ة  -عام

20
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الثقافة الشعبي�ة بني الثب�ات والتغري

39

ثوب القرمندى

141

الثقافة الشعبي�ة واإلنسان

36

ثوب املدرعة أو املقطع

148

الثقافة الشعبي�ة والرتاث العرىب

41

ثوب املرودن

148

الثقافة الشعبي�ة والتنمية

40

الثوب املسرح

138

الثقافة الشعبي�ة والتنوع الثقاىف

37

ثوب املفحح

147

الثقافة الشعبي�ة والتواصل الثقايف

38

ثوب امللس

141

الثقافة الشعبي�ة والثقافة الرسمية

39

ثوب النشل

147

الثقافة الشعبي�ة والثورات العربي�ة

41

ثوب منيخل  /ثوب تلى

141

الثقافة الشعبي�ة والسياحة

41

جامع العامرية

175

الثقافة الشعبي�ة والعوملة

38

اجلبا

173

الثقافة الشعبي�ة واملخيال

36

اجلبة

139

الثقافة الشعبي�ة والهوية

36

اجلرافيك

177

الثقافة الشعبي�ة وثقافة احلوار

37

اجلربة

113

الثقافة المادية

180

اجلالبي�ة املغربي�ة

139

ثقب أذن الفتي�ات

58

جلوة العروس

61

الثوب

138

اجلمال

167

ثوب أبو قطيفة

141

اجلمع امليداىن

23

ثوب االنضارى

141

جمعيات الثقافة الشعبي�ة

28

ثوب احلرب

141

جمعية الرتاث الشعىب املصرى

28

ثوب الدقلة

137

جمعية التقني�ات القروية للمتوسط

28

ثوب الزم

141

اجلمعية السعودية للمحافظة على الرتاث

28

الثوب السحاىب

138

جمعية الفولكلور األلماين

28

ثوب الطفل

136

اجلني�ه الذهيب اإلجنلزيي

181

ثوب القباء ( الصاية)

137

جهاز العروس

60

207

اجلو (وحدة قياس اللؤلؤ)

76

حرفة الغزل والنسيج

158

اجلوارب

145

حرفة صناعة البدود

158

اجلوارب الرجاىل

145

حرفة صناعة اجللود

160

جوائز الثقافة الشعبي�ة

36

حرفة صناعة احلبال

158

اجليدة

149

حرفة صناعة احللى الفضية

161

اجلرية

74

حرفة صناعة احلناطري

160

احلابول

166

حرفة صناعة اخلزف

157

حارو دسم

56

حرفة صناعة الدفوف

160

احلاوى

167

حرفة صناعة الزجاج

160

احلبلني

170

حرفة صناعة الطبل

160

احلبوب

65

حرفة صناعة الفخار

157

احلجام

162

حرفة صناعة الكر

158

احلجر

151

حرفة صناعة املراكب

160

احلجرة ( الصالة الوسطى)

171

حرفة صناعة سروج احلمري

158

حجول

154

حرفة صناعة عربات الكارو

161

احلداد

162

حرفة منتجات الليف

158

حديدة

150

حرفة منتجات النحاس

161

حرس العروس

61

حزام السرة

135

حرف احلياكة

160

حزام الصدر

135

احلرف الشعبي�ة

157

حزام املرأة

139

احلرف الشعبي�ة والعوملة

38

حزام الوسط

145

حرفة أشغال اجلريد

157

حصاد التمر

56

حرفة أشغال اخلوص

158

احلصاية واحلصايون

162

حرفة احلدادة

160

ّ
احلضارة

162
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احلضرة

118

حكاية أجري الصائغ

90

حضرة الزار

55

حكاية األخوات الثالث والفأر

88

احلضرة الصوفية

53

حكاية اجلزار والسكني

88

حضرة سيدى بوعكازين

53

حكاية اجلزار يغش نفسه

89

احلطاطة

143

حكاية اجلمال النائم

91

احلطة

142

حكاية اجلنعدة

87

احلفاضات

135

حكاية احلداد والزارع

89

حفل الزفاف

62

حكاية احلطاب والفأس الذهبي�ة

89

حكايات البوم

88

حكاية احلالق والوفاء للصديق

89

حكايات احلسد

91

حكاية اخلراف والزراع

89

حكايات احليوان

88

حكاية اخلراف والعصا

89

احلكايات اخلرافية

87

حكاية السبع ذئاب

89

احلكايات الشعبي�ة

84

حكاية السراج والسرج العتيق

89

حكايات اللؤلؤ

91

حكاية السنورد واجلرذ

89

احلكايات املرحة

88

حكاية الصياد واجلىن

89

حكايات الواقع االجتماعي

88

حكاية الطوير األخضر

89

حكايات حول اللؤلؤ

88

حكاية العبادة بن السيقان البن القيقان

89

حكايات عن احلسد

88

حكاية العريس املجرم

91

حكاية ابن احلراىم

88

حكاية العصفور األخضر

89

حكاية ابن الطباخ وابن احلجام

88

حكاية العنقود الذهىب

87

حكاية ابن الفوال وابن امللك

88

حكاية ألف ليلة وليلة

87

حكاية ابن امللك

88

حكاية اللرية وراحئة الشواء

89

حكاية ابن امللك وغزل القطن

88

حكاية املرأة البلهاء

90

حكاية ابن امللك ونسج السجاد

88

حكاية النجار واخلياط والعابد

90
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حكاية الندافة

90

احللقة

118

حكاية النصفى والغولة

90

حلقة التجريدة العيساوية

118

حكاية أمادو أمباىت با

90

احللويات

67

حكاية أجنليا اجلميلة

90

حلى األذن

152

حكاية با نزل

91

حلى األصابع

149

حكاية بي�اض الثلج

91

احللى األموى

155

حكاية جرادة ماحلة

91

حلى األنف

150

حكاية جىن اجلبل

87

احللى اجلزائرى

155

حكاية جوهر فرساىن

90

حلى الرأس

153

حكاية حيدان احلراىم

91

حلى الرجال

155

حكاية دقة بدقة

90

حلى الرقبة

151

حكاية زوجة اجلزار

90

حلى الرقبة السورى

151

حكاية شوك اجلواف

90

حلى الزواج

155

حكاية طوال

87

احللى الشعىب

148

حكاية عائشة قنديشة

91

احللى العباىس

155

حكاية عصفور الهوى

87

احللى الفاطىم

155

حكاية فطيم بسوق الغزل

90

حلى القدم

153

حكاية قران العجائز

90

حلى اليدين

149

حكاية للملك قرون

90

حلية اخلصر

154

حكاية منع القدر

87

احلماة

74

حكاية هاين�ة والغول

91

احلماىل

162

حكاية هل يكفى احلظ

91

احلمام

171

احلالقة

162

حمامات البادية

174

حلقات الذكر

54

حمامات اخلواىص

174
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احلمامات العمومية

174

اخلصر

149

حماية الرتاث الشعىب

29

خصور

150

حماية املنتجات الطبيعية

41

خضرا الشريفة

30

حملة المأثورات الشعبي�ة

29

اخلط العرىب

179

ُ
احل َميد بن منصور

30

اخلطرة

63

احلناء

155

اخلطوبة

59

احلناية

162

خالل

152

احلواج/العطار

164

خالل عني جمل

152

احلوش

172

اخلالية

166

احلوىف التلمساىن

82

اخللخال

153

احلوىل

139

اخلماس

163

احلوى ( الفناء اخلارىج)

171

اخلناجر

155

احليوانات

46

اخلنفروش

67

احليوانات المائي�ة

46

اخلواتم

149

اخلاطبة

59

اخلوصة

149

اخلباز

163

اخلوىل

168

اخلبيصة

67

خيال الظل

120

اخلتان

58

الدار

173

اخلدمة

153

الداية

163

اخلراز

163

دباء (يقطني)

110

اخلرازة

168

الدباغ

163

اخلرامة

150

الدبس

67

اخلريطة

145

الدراز

163

خص الدرة

175

الدراعة

139
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الدراعة امللكية

139

الدين�ار اإلسالىم

180

دراعة املزنل

139

دين�ار حبريىن

181

دراعة أم عصا ( سروج)

139

دين�ار بىن تغلب

180

الدراما الشعبي�ة

117

ديوان ياهوه  ..الوراد

79

الدراىم

82

الراديوهاىت

168

الدراية

143

الربابة

111

الدربوكة

110

الرباعيات

81

الدرج

173

الربطة

145

الدرهم العباىس

181

الرحاية

180

درهم بنو سالر

181

الرحماىن

110

درهم قرامطة البحرين

181

الرحون

163

الدريشة

170

الرسوم الشعبي�ة

177

الدفة

137

الرشوش

156

الدفوف

109

الرقص البدوى

120

دقاقو احلب

70

رقص البمبوطية

122

الدالل

69

رقص احلساىن

123

الدالل ( مهنة )

163

رقص اخليل

123

الدليل

155

رقص الزار

124

الدملج

149

رقص السامر

120

الدىم والعرائس

179

الرقص الشعىب

120

الدنقية ( سفن غوص)

161

رقص العصا

122

الدهلة

110

رقص الغوازى

124

دوريات الثقافة الشعبي�ة

31

ُ
رقص الفنج

124

الديرما

155

الرقص النوىب

122

212

الكشاف التحليلي ملجلة الثقافة الشعبي�ة لألعداد 40-1

رقص فالىح

124

رقصة الطنربة

123

رقصة أبو الغيط

124

رقصة العرضة

121

رقصة أحواش

125

رقصة العروس

125

رقصة أحيدوس

125

رقصة العالوى

122

رقصة االراجيد

124

رقصة العيالة

122

رقصة البامبيلا

124

رقصة الفالمنكو

125

رقصة الربمية البحرية

122

رقصة الكاسر

125

رقصة التحطيب

124

رقصة الكدرة

125

رقصة التنورة

125

رقصة الكف

121

رقصة احلجالة

121

رقصة الكندو /الكندة

125

رقصة احلجور /شرح الصبي�ان

122

رقصة الليوة

121

رقصة اخلمارى

122

رقصة المالد

125

رقصة الدبكة

121

رقصة املرادة

121

رقصة الدحيفة

122

رقصة امليدان

125

رقصة الدربكة

122

رقصة النخ

125

رقصة الرفيىح

121

رقصة الهوللى

125

رقصة الركادة

122

رقصة الوسطاني�ة

125

رقصة الريس

123

رقصة تنورة هاواى

124

رقصة الزجالة

123

رقصة كثاكاىل

123

رقصة الزفة

123

رقصة كناوة

122

رقصة الزقايرى

123

رقصة هوىب

123

رقصة السواحيلى

123

الرىق من العني

47

رقصة الصبايا

123

الرنة

110

رقصة الضمة

123

الرهرة

173
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رواة السرية الشعبي�ة

84

الزمن

45

الرواة واملؤدون

29

الزميم

150

الرواق

173

زواج األقارب

63

الروبي�ة الفضية الهندية

181

الزوايا الصوفية

54

الروح

46

زيارة األولياء

53

الرون

135

زيارة العروس ألهلها

64

رؤية العروس

59

زين�ة الرأس والشعر

154

الريال الفىض النمساوى

181

زين�ة العروس

156

لاير قطرى

181

السامر

120

ريحانة

152

سبوع العروس

64

الزامل

82

السحر

47

الزاوية العالوية

54

السحر األسود

47

زاوية الغوث

54

السحر اليهودى

47

الزبال

168

السخاب

151

الزبون

139

السرايرى

168

الزجل

78

السرداب

171

الزخارف الشعبي�ة

177

السرداب املعتم

171

الزرار

151

سروال رجاىل

136

زراعة األشجار

56

سروال نساىئ

138

زراعة النخلة

56

سعيدة بنت ناصر

30

زرى عتيق

167

السفانىج

163

الزطاط

163

السفن

180

زفة األيقونة

55

السقاية

164

الزالبي�ة

67

السقوف املقبي�ة

172
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السقيفة

172

شجر النب

44

سك النقود

180

شجر السدر /النبق

44

السكرية

143

شجر اللبان

44

سكسية بامبو

114

شخصيات السري الشعبي�ة

84

السلطة

139

شخصيات من الرتاث الشعىب

30

سمات البدو

47

الشداف

168

السمسمية

111

السمكرى

168

شراء الشبكة
ُ
الشرابة

60
143

سن الزواج

59

الشربي�ل

146

السنادة

145

الشرش

147

السوار

150

الشرك

151

السورية

139

الشعر الشعىب

77

سوق اإلبل يف العني

73

الشعر الصوىف

80

سوق البسطة بالبحرين

73

شعر العامية والفصىح

41

سوق العرصة بالشارقة

73

شعر املقاومة

81

سري األولياء

52

الشعر النبطى

77

السري الشعبي�ة

83

الشغاب

152

سري القديسني

55

الشفاهية والتدوين

105

سرية بىن هالل

84

الشكل

154

سرية سيف بن ذى يزن

84

الشكنة

166

السيميوطيقا

23

الشلحة

135

الشال

141

الشماس

173

الشاي

70

شماغ أطفال

141

الشبابة

113

الشملة

137

215

الشناشل

172

الصوع

166

شناف

152

صياد اللؤلؤ

167

الشنرب

143

صيام األطفال

71

الشنف

152

الصيد بالصقور

74

شهدة

152

الضيافة

75

شهرزاد

30

الطابون

180

الشهور

46

الطاقية

142

شيخ الكتاب

169

طاقية األطفال

142

الشيلة

142

طاقية املرأة

143

الصالونة

67

الطب الشعىب

48

الصبان

164

الطبال

164

الصبحية

63

الطبقة

173

الصدرية

138

الطبل الصعيدى

109

الصرماىت  /صانع القباقيب

168

طبل خمارى

109

الصرناى

113

طبل العوب

109

صفار قدور

167

طبل لزم

109

الصقر اجلوال ( الشاهني )

74

الطبول

109

صناعة الدالل

161

الطراح

164

صناعة السجاد

159

الطرارة

164

صناعة الفركة

161

الطرحة

145

الصنج

112

الطرز االزمورى

148

الصندال

146

الطرز التطواىن

148

صندوق الدني�ا

120

الطرز الرباطى

148

َّ
الصوت

81

الطرز السالوى

148
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الطرز الشاوىن

148

عادات املوت

64

الطرز الفاىس

148

عادات امليالد

57

الطرز املكناىس

148

العادات اليومية

73

الطرق الصوفية

54

العادات والتقاليد الشعبي�ة

57

طرياقة احللفاء

146

العباءة

139

طرياقة القاعة

146

العربة والعبار

164

الطريقة اخللواتي�ة اجلودية

54

عبي�دات الرىم  /عبي�د الرماة

117

الطريقة العالوية

55

العتابا

81

طعام أم املولود

58

العرسة

173

طقوس االستمطار األمازيغية

44

العرضة

164

طقوس احلزام

64

عروض املحبظني

120

طقوس اخلصوبة

51

العريىش

175

طقوس العبور

22

العريفة

164

طقوس املوالد القبطية

55

العساس

164

الطنبور

112

العصابة

153

الطنبورىج

168

عصابة الطفل

142

طهو احلبوب

65

عصابة املرأة

143

طوافري

153

العصاية ( اللوت )

142

الطوق

151

العصيدة

68

الطياب

164

العصيدة القزجية

68

الطيب ( العطور)

156

العطار

164

الطيور

46

العقال

142

عادات الزواج

58

عقد القرآن

60

عادات الطعام

65

العكافة

164
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عالج اإلسهال

49

العالج بالكى

49

عالج آالم األذن

50

العالج باملوسيقى

51

عالج آالم األسنان

50

العالج باملياه الكربيتي�ة

52

عالج آالم البطن

50

العالج بالوشم

49

عالج آالم الرأس والصداع

50

العالج جبمار النخيل

52

عالج آالم العيون

50

عالج تأخر احلمل

51

عالج آالم اللوزتني

51

عالج تورم الثديني بعد الوالدة

52

عالج آالم املفاصل

51

عالج لذغة الثعبان

52

عالج اإلمساك

49

عالج لذغة العقرب

52

عالج التهابات اللثة

49

عالج نزيف املعدة

52

عالج اجلروح والقروح

50

العالقات االجتماعية

73

عالج احلروق

50

العالقات األسرية

74

عالج الدمامل

50

عمارة اآلبار

175

عالج الربو

52

عمارة األسواق

175

العالج الروحاىن

52

عمارة األضرحة

175

عالج الزكام واإلنفلونزا

50

العمارة األمازيغية

177

عالج السعال الديكى

52

العمارة التعليمية

174

عالج العصب الوركى

51

العمارة اخلدمية

174

عالج العقم

51

العمارة الديني�ة

175

عالج الغثي�ان والقئ

50

العمارة الشعبي�ة

169

عالج املشاهرة

51

العمارة العسكرية

175

العالج باألعشاب

49

عمارة الغمس

174

العالج بالتمر

51

عمارة تازة

169

العالج باحلجامة

49

عمارة قبلى القديمة

174
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العمامة

143

الغزل

165

عمر اإلنسان

47

غطاء املولود

145

عملية اخلتان

52

غناء احلداى

100

العناية باحلامل

57

الغنايا

117

العناية بالوليد

57

غيار الطفل

145

العناية بأم املولود

57

الغياط

165

العوامة

68

الفانلة

136

العود العراىق

111

الفتحة

149

العود الفلسطيىن

111

الفتور

152

العود الكويىت

111

الفخراىن

157

العوعو

44

فرجة تاغنحة

118

العولة

56

فرجة سبع بوليطاين

118

عيد رأس العام الفالىح

72

فرجة طاطا

118

العيدية

75

فرجة عيساوة

118

العني

47

الفرس

46

العني احلاسدة

47

فرق احياء الزفاف

115

عيون الماء

44

فرق اجلربة

115

الغرتة ( الشماغ )

143

فرق الشيخات

115

غرتة أطفال

142

فرق الفنون النسائي�ة البحريني�ة

115

الغرابلى

168

الفرق املوسيقية

114

الغرفة

171

فرقة اآلفاق للفنون الشعبي�ة

114

غرفة اجللوس

171

فرقة التنورة

115

غرفة املؤنة

171

فرقة الطنبورة

114

غرفة النوم

171

الفرقة القومية للفنون الشعبي�ة

27
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فرقة بمبارة

115

فنجان األحزان

69

فرقة رضا للفنون الشعبي�ة

27

فنجان الثأر

69

فرقة كناوة

115

فنجان اخلطبة

69

الفرناتش

165

فنجان السيف

69

الفروسية والصيد

74

فنجان الضيف

70

الفريدة

150

فنجان الكيف

70

فريدة

153

فنون األداء الشعىب

106

الفستان

136

فنون الفرجة

118

فصل اخلريف

45

فهرست املوتيف لسرية سيف بن ذى يزن

84

فصل الربيع

45

فهرست موتيفات احلكاية الشعبي�ة

86

فصل الشتاء

45

الفوطة

138

فصل الصيف

45

الفولكلور التطبيقى

32

فصول السنة

45

القارية

117

الفقيه

165

القانون

112

الفكاهة

104

قائمة املنقوالت الزوجية

60

الفكرون

155

القبع

142

الفالحة

56

القبقاب

146

فن الردحة

100

القحفية

143

فن السوحيلى

81

القديسون

55

فن الشبيىث

100

قراقيش

68

فن العازى

29

قرص الطاىب ( الطابع)

68

فن القط العسريى

29

القرط

153

فن امليجنا

81

القرمز

156

فن النايل

81

القرية الرتاثي�ة بالبحرين

27
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القزية

144

قصيدة مكاتيب موقل تدبري

79

القصارين

167

قصيدة وصف اجلواد

79

القصاص

167

قصيدة يا بلدية عدن

80

القصائد الديني�ة

80

القضاء العرىف

74

قصائد الرثاء

80

قضايا اإلتالف

74

القصائد الشعبي�ة

79

قضايا االعتداء الشخىص

74

القصبات

176

قضايا السرقة

75

قصبة الوداية

176

قضايا القتل

75

قصبة الوليدية

176

قضايا املرأة

75

قصبة بولعوان

176

قطاع الفنون الشعبي�ة

27

قصبة تادلة

176

القفطان املغرىب

147

قصبة تطوان

176

قالدة القرنفل

152

قصبة سلوان

176

القالع

175

قصبة شفشاون

176

القالف

165

قصبة طنجة

177

القالئد

151

قصبة كناوة

177

القلب

150

قصبة مراكش

177

قلعة آزمور

176

قصبة مكناس

177

قلعة أصيلة

176

القصص الشعىب

86

قلعة القصايب

176

قصيدة املجلس التشريعى

79

قلعة زاكورة

176

قصيدة زنبي�ل الصيد

79

قلعة سالس

176

قصيدة سوء االنتخاب

79

قلعة مزكان

176

قصيدة طلع طلع

80

القمربى

112

قصيدة ما ىب مرض

79

القميص

139
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قميص الشاش

135

كسوة الكعبة

159

القميص والبنطلون

136

الكشك

66

القميص والبنطلون الرجاىل

137

كعك الصباحبة

64

القناع

144

كعك العيد

68

القهوة

69

الكفشكان

172

قهوة التمر

70

الكماج

68

القهوة العربي�ة

69

الكمة

173

القوالب الغنائي�ة

82

كنافة باجلنب

68

القوائم التمثيلية

29

كنافة نابلية

68

قوائم الصون العاجل

29

الكنربة

112

القوس

112

الكندرة  /املداس

148

الكاب

140

الكوافري

156

الكاركاتري

177

الكواى

165

الكاروكة

170

الكوتشو

146

الكاسر

110

الكوخ ( برستيج)

175

الكائن�ات فوق الطبيعية

44

الكونرتة

146

كبة سمك

66

الكوني�ة

142

الكتابات السحرية

47

الالمني

165

الكحل

156

الالندى

81

الكراب

165

اللباد

156

كرامات األولياء

53

لباس القدم

146

الكرتة

140

لباس القدم للنساء

146

الكرس

154

اللحام

165

الكساب

165

اللزاقر

68
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لعبة إدريس

132

لعبة الشاعوب( النقيفة )

129

لعبة أطواق وأسواق الصنور

126

لعبة الشطرجن

132

لعبة اإلدريس

131

لعبة الشقة

129

لعبة االستغماية

127

لعبة الصيني�ة

132

لعبة األفرار والغبيي�ة

128

لعبة الصيني�ة

133

لعبة الربسيس

131

لعبة الضامة

132

لعبة التعييشة

128

لعبة الطاب

132

لعبة التقامر بالدبكة

131

لعبة الطقيعيات

129

لعبة اجلولة

133

لعبة الطمامة

129

لعبة احلاح

128

لعبة الطمة

132

لعبة احلبل الكريستال

126

لعبة الطواز

129

لعبة احلجلة

128

لعبة الطيارة الورقية

134

لعبة احلمام

128

لعبة العمد

127

لعبة اخلاتم

128

لعبة الغماية

127

لعبة اخلذروف

133

لعبة الغميضة

127

لعبة اخلريفة

131

لعبة القرنة

131

لعبة اخلوزل

128

لعبة القطار

132

لعبة الدحاحل ( المازات )

128

لعبة القلة واملقالة

129

لعبة الدعبل

128

لعبة القهقور

129

لعبة الزحاليق

128

لعبة الكرة ىف التاج

129

لعبة الزقطة

131

لعبة الكريزة

129

لعبة السكيت�ة

129

لعبة الكعاب

129

لعبة السيجة

131

لعبة الكورة

129

لعبة الشارة

128

لعبة الكوفية اخلضراء

132
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لعبة الكزية

129

لعبة ساعات الربيع

130

لعبة املحيبس

127

لعبة سباق اخليل

130

لعبة املراجدة ( قذف كرة الرو)

131

لعبة سباقات العدو

130

لعبة املرجحانة

133

لعبة سلوى يا سلوى

126

لعبة املشاويش

129

لعبة شد عيونا

132

لعبة املفاقسة

130

لعبة شكركع شكركع

127

لعبة املفقاس

127

لعبة شلع بصل

126

لعبة املناسمة

133

لعبة صمين�ة الصمين�ة

130

لعبة املنقلة

132

لعبة صيد احلمام

127

لعبة النشابة

127

لعبة صيد اخلفافيش والسنونو

127

لعبة الهراش والكبش

130

لعبة صيد السمك

131

لعبة الوحدوة

130

لعبة طرد ونقش

133

لعبة انزل يا دود النحل

130

لعبة عشة وعصفور

127

لعبة بل وخناب

127

لعبة قهوة الغولة

133

لعبة بوىج الريش

130

لعبة كاسات الكهرباء

128

لعبة بيىب نو

126

لعبة كرة املعقاف

131

لعبة بيت بيوت

132

لعبة لم الفشك

130

لعبة جوجالن

133

لعبة ليمون يس

126

لعبة حوس عجريب

130

لعبة مسامري الزفت

132

لعبة درج بدرج

133

لعبة منطاد اخلزب

132

لعبة دفع وحرق الدواليب

130

لعبة مني يشرتى ها جلدى

126

لعبة دور دهانة

130

لعبة دجي وادياية

133

اللقاء العاليم لشباب املنظمة الدولية للفن
الشعيب  -بولندا

33

اللهجات

104

لعبة رن يا جرس

130

اللهجات العامية

104
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اللهجات الفصىح

104

املداس

146

اللهجة العامية البحريني�ة

104

املداحئ النبوية

80

اللؤلؤ

55

املدراش

87

ليلة احلنة

61

املدرسة البوعناني�ة

174

ليلة املواساة

63

املدهن /املدهنة

165

الماء

44

املذراوى

168

متاحف الفولكلور

29

املرأة ىف الثقافة الشعبي�ة

41

متحف الرتاث السيوى

29

املرأة ىف احلكاية الشعبي�ة

91

املجاز

172

مرافع

153

مجالس رمضان والغبقة

71

املراكىب

168

املجاول /املغاريد

150

املربطة

144

مجبوس اللحم

67

املرتعشة

151

املجز

166

املردان

140

مجلة الثقافة الشعبي�ة

31

املرسلة

151

مجلة الفنون الشعبي�ة

32

املرصد العرىب للثقافة الشعبي�ة

26

مجلة املنظمة الدولية للفن الشعىب

32

مركز الرتاث الشعىب لدول اخلليج العرىب

27

املجلس الوطىن للثقافة والفنون واآلداب

27

مركز الرتاث املوسيقى ىف بغداد

27

املحابس

149

مركز عيىس الثقاىف

27

املحرمة

144

املرواس

110

املحزم

145

املروجلة

142

املحوثل

140

املرودن

136

املخدة

145

املريلة

145

املخزن

172

املزبة

145

املخنقة

151

املزمار

113

225

املزهر

110

مسرحية كثاكاىل

119

املزور

114

مسرحية منتصف الشتاء

119

املستشرقون الفولكلوريون

42

مسرحية وداد الغازية

118

مسجد سيادى

175

املسكة

154

املسدار

81

مسكية

69

مسرح السرية

119

املشاطة

165

املسرح الشعىب

118

املشخص

150

املسرح الشعىب الهندى

119

املشربي�ات

170

املسرح الشعىب باألناضول

118

املشروبات

69

مسرح الطفل

118

مشروع ذاكرة العالم العرىب

26

املسرح الغناىئ

118

مشروعات توثيق الثقافة الشعبي�ة

26

مسرحية اجلد

118

املشط

156

مسرحية اجلمل

118

املشمر

144

مسرحية الرجل امليت

119

ِامل َص ّر

144

مسرحية الغزال

119

املصوت

165

مسرحية القاىض

119

املصوراىت

168

مسرحية الماعز املتجول

119

املطبخ

171

مسرحية تولوتاباك

119

املطر

44

مسرحية رجل بوجهني

119

مطقطقة

69

مسرحية زيارة سايا

119

املطالع

166

مسرحية طائر الكركى األوراس

119

املطوبق

140

مسرحية عاشق ومعشوق

119

معاجم األلفاظ

30

مسرحية عربي�ة

119

معاجم وموسوعات الثقافة الشعبي�ة

30

مسرحية كالوجاجان

119

معارض الثقافة الشعبي�ة

34
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معاضد

150

مكوىج الرجل

169

املعاجلون الشعبيون

52

مكونات املزنل

171

معتقدات احتفالية احلية بي�ه

44

املالبس اخلارجية للملك

148

املعتقدات واملعارف الشعبي�ة

44

مالبس الغواصني

147

املعرض اخلامس للصيد والفروسية

35

مالبس الفالحني

147

مغىن الربابة

117

مالبس املولود

58

املفتول

150

املالحم

91

املفرج

140

املالية

140

املفرج

173

امللتقى الدوىل حول الشفاهيات األفريقية

33

املقام اخلماىس

115

امللتقى الدوىل حول سرية بىن هالل

33

املقامات املوسيقية

115

امللتقى الدوىل للثقافة الشعبي�ة العربي�ة

33

املقاهى الشعبي�ة

175

ملتقى الشارقة الدوىل للراوى

33

املقروطة

68

امللجة

140

املقطع

136

امللحفة

140

املقطع الداخلى

140

امللفح

142

املقلمة

144

املمروس

68

املقنع

144

املناديل

146

املقهوى

169

املناطق

154

املقياس

150

مناهج دراسة الثقافة الشعبي�ة

20

املكسرات

69

املنبت

165

مكشط

112

منديل املرأة

144

مكمالت زى الرجال

145

املزن

170

مكمالت زى النساء

145

املزن (سرير الطفل)

158

املكمم

136

املنسوجات ىف العصر األموى

159
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املنسوجات ىف العصر األيوىب واململوكى

160

املواسم الزراعية

74

املنسوجات ىف العصر الطولوىن

160

املواقد

180

املنسوجات ىف العصر العباىس

159

املواقع اإللكرتوني�ة للثقافة الشعبي�ة

36

املنسوجات ىف العصر العثماىن

160

مواكب الطرق الصوفية

54

املنسوجات ىف العصر الفاطىم

160

املوال

78

املنطر

173

املوال اخلماىس

78

املنظرة

156

املوال الرباعى

78

املنظمة الدولية للفن الشعىب

27

املوال الزهرى ( النعماىن )

78

املنظمة العاملية للرماية التقليدية

28

املوال السبعاوى

78

منظمة سيوف

28

املوال الشاىم

78

املنهج األثنوموسيقولويج

23

املوال العراىق

78

املنهج األنرثوبولويج

21

املوالد القبطية

55

املنهج التاريىخ

23

املنهج الشكلى

22

مؤتمر الثقافة الشعبي�ة املغربي�ة هوية
التعدد

33

املؤتمر العلىم الرابع عشر للدول األوربي�ة

33

املهاد

136

مؤتمر المأثورات الشعبي�ة والتنوع الثقاىف

33

مهدالة

152

مؤتمرات الثقافة الشعبي�ة

33

املهر

60

املوتيفات التشكيلية

178

مهرجان الرتاث بالبحرين

35

املؤدون الشعبيون

115

مهرجان الظفرة

35

املؤذن

166

املهرجان العالىم للرماية التقليدية

36

مؤسسات الثقافة الشعبي�ة

26

مهرجان الورود باملغرب

36

موسوعات الثقافة الشعبي�ة

30

مهرجانات الرتاث

34

موسيقى أغاين أحيدوس

107

املهن الشعبي�ة

161

موسيقى أغاين اجلربة

107

مواد البن�اء

170

موسيقى أغاين اجللوة

108
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موسيقى أغاين احلساىن

108

موكب االحتفال باملولد النبوى

70

موسيقى أغاين اخلمارى

108

مولد األنب�ا شنودة

55

موسيقى أغاين الدبكة

107

املوليا

78

موسيقى أغاين الدزة

108

ناقوس خشخشية

110

موسيقى أغاين الدقة املراكشية

107

الناى

113

موسيقى أغاين السوىس

108

ناى خماىس

113

موسيقى أغاين الصوت

107

النب�ات

44

موسيقى أغاين الطقطوقة اجلبلية

107

نب�ات احلناء

44

موسيقى أغاين العرضة

107

النب�اتات الطبي�ة

48

موسيقى أغاين العزىب

108

النب�اتات العطرية

45

موسيقى أغاين العيطة

107

النبيلة

150

موسيقى أغاين املراداة

107

النجار

166

موسيقى أغاين الهيت

108

جنم البحر

46

موسيقى أغاين كناوة

108

النحت

179

موسيقى أغاين لفجرى

106

النخال

166

موسيقى األغاين الشعبي�ة

106

النخيل

44

املوسيقى األندلسية باملغرب

107

الندابة

168

موسيقى اإلنشاد الصوىف

106

نذور األولياء

55

املوسيقى الشعبي�ة

106

نذور القديسني

55

املوسيقى الشعبي�ة البحريني�ة

108

النسيج القبطى

159

املوسيقى الشعبي�ة السوداني�ة

108

النظرية الوظيفية

23

املوسيقى الشعبي�ة بني احلل والتحريم

41

النظم ( العقد)

151

موسيقى المألوف

108

النعال النجدى

148

املوفف

82

النفري

114
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نقالة

152

هدايا املحبة

76

النقرات

110

هدايا املصلحة

76

النقرة

161

هدايا املوت

76

النقرزان

110

هدايا املولود

58

النقود والعمالت

180

هدايا الوالدة

76

النقوش اجلدارية

178

هدايا حفل التكليف

76

النكافة

166

هدايا عيد األضىح

76

نمو التمر

56

هدايا عيد الغدير

76

النميم

78

هدايا عيد الفطر

76

النهام

116

هدايا مولد اإلمام املنتظر

76

النوادر الشعبي�ة

104

الهريسة

68

نوادر جحا

104

واجهات املنازل

170

النواش

153

الواصفات العالجية

48

النوافذ

170

وجبات الطعام األساسية

65

النورىج

167

وجبات الطعام الثانوية

65

نول حياكة السدو

159

وجبات الطعام اجلماعية

65

النرية ( عملة ذهبي�ة تركية )

181

وجه اإلنسان

47

الهجيىن

81

الوحدات اخلطية

178

الهدايا

75

الوحم

57

هدايا االنتقال ملزنل جديد

75

ورش عمل وندوات الثقافة الشعبي�ة

32

هدايا البغضاء

75

وسائل النقل واالنتقال

180

هدايا التفاخر

75

الوسم

178

هدايا الزواج

76

وسم اإلبل

178

هدايا السفر

76

وسم البقر

178
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وسم احلمري

178

وسم احليوانات

178

وسم اخليل

178

وسم الغنم

178

الوشاح

154

الوشم

178

الوضع “ الوالدة”

57

وظائف األلعاب الشعبي�ة

134

الوقادية

180

الوقاية

144

وقاية العروس

61

الوقف

150

وليمة الزفاف

63

الونانري

155

يوم احلزم

61

يوم احلوال

64

يوم الصلح

75
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الكشاف الهجايئ بالعناوين

233

-ابتسامة تشع  ..وتنري ( ) 667

األزياء التقليدية يف منطقة جازان وعالقتها بالبيئ�ةواملجتمع ( ) 593

-اإلبداع النسوي يف الثقافة الشعبي�ة ( ) 253

األزياء التقليدية لألطفال يف بادية جند من اململكة العربي�ةالسعودية ( ) 592

إحبار وآخر ( )235اإلبداع واملرأة :األمانة العلمية يف دراسة المأثور الشعيب( ) 063

األزياء التقليدية لألمرية نور بنت عبد الرحمن بن فيصلآل سعود ( ) 603

-اإلبداع وآليات التجديد يف الشعر الصويف الشعيب ) 428

األزياء التقليدية للمرأة التونسية :عالمات ورموز «برً
الهمامة «نموذجا مقاربة أنثربولوجية ( ) 604

األبعاد الرمزية يف احلكاية الشعبي�ة دراسة لرمزيةاحلكاية يف ضوء التحليل النفيس واألنرثوبولوجيا وتاريخ
األديان ( ) 030

أزياء النساء التقليدية يف املنطقة الشمالية من اململكةالعربي�ة السعودية ( ) 601

-اإلبل واإلنسان ( ) 292

األساطري واحلكايات الشعبي�ة املرتبطة باملخلوقاتالبحرية يف البحرين (دراسة حتليلية) ( ) 439

ابن خلدون وعلم الفولكلور ( ) 001أبو السعود اجلاريح .صانع الفخار وسلطان املتصوفني() 322

استخدام النظرية البن�ائي�ة يف حتليل احلكايات الشعبي�ة () 043

-االجتاهات اجلديدة يف الشعر الشعيب العرايق ( ) 417

-استدراك ( ) 097

ً
االستعداد ملراحل احلمل والوالدة قديما يف مملكةالبحرين ( ) 346

اجتاهات وطرق ومناهج العمل امليداين لدراسة الثقافةالشعبي�ة المادية ( ) 058
-اتفاقية بشأن صون الرتاث الثقايف غري المادي ( ) 116

استلهام الرتاث الشعيب يف األعمال اإلبداعية بمنطقةاخلليج واجلزيرة العربي�ة ( ) 161

إثنوغرافيا الطب التقليدي :حالة معالج تقليدي بمرضالعصب الوركي وسط املغرب ( ) 320

استلهام احلكايات الشعبي�ة للتنشئة االجتماعية يفمسرح الطفل ( ) 168

االحتفاء بالفنون الشعبي�ة يف عيد املولد النبوي يف املغرب( ) 335
ً
احتفاالت اخلاصة يف بالد الطوارق :واحة جانت نموذجا( ) 384

أسرار رقصة التنورة الشعبي�ة ( ) 554األسس التخاطبي�ة يف الوشم :مقاربة لساني�ة ( ) 679األسس النظرية والعملية لتطور تصاميم أنوال حياكةالسدو ( ) 635

االحتفاالت الشعبي�ة يف اجلنوب الشريق التونيس ()367-احتفالية الزواج عند النوبيني ( ) 363

-أسعد نديم رائد الفولكلور التطبيقي ( ) 147

-األداء احلركي يف طقس الزار ( ) 504

-األسواق الشعبي�ة إعادة اعتب�ار ( ) 386

األدب الشعيب الفلسطيين ( ) 434ً
-األدب الشعيب يف العصر اململوكي :الزجل نموذجا ()423

األسواق الشعبي�ة القديمة يف اإلمارات ( ) 389-أشكال التعبري يف السرية الشعبي�ة العربي�ة ( ) 441

األدب الشعيب والذاكرة الشفهية مع الكاتب والباحثمنري كيال ( ) 259

إشكالية الثقافة العاملة والثقافة العضوية للشعب  :حنومشروع لتدريس الثقافة الشعبي�ة باملغرب ( ) 244

-األدب الشعيب وحتوالت الثقافة :مقاربة نظرية ( ) 251

-إشكالية مؤتمر اجلزائر ( ) 158

األدب الشعيب :الماهية واملوضوع ( ) 075األدب الشعيب َيح ؟ ( ) 165

أصالة الفروسية باملغرب ( ) 395األصالة والتلقائي�ة يف املهن واحلرف التقليدية  :صعيدً
مصر أنموذجا) 619 (.

األدوية النب�اتي�ة وأهميتها على صحة اإلنسان ( ) 315234
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-أصفي الين�ابيع ( ) 192

األكالت الشعبي�ة يف بالد الشام :تأثري البيئ�ة يف المأكوالتالشعبي�ة ( )375

األصول املعجمية لبعض التعبريات األجنبي�ة ذاتالصبغة الرتاثي�ة يف اللهجة البحريني�ة  :مقاربة لظاهرة
االقرتاض اللغوي يف العامية البحريني�ة .ج) 014 ( 1

آلة الصرناي عماد فن الليوة ( ) 551-آلة الصرناي وفن الليوة ( ) 500

األصول املعجمية لبعض التعبريات األجنبي�ة ذاتالصبغة الرتاثي�ة يف اللهجة البحريني�ة  :مقاربة لظاهرة
األقرتاض اللغوي يف العامية البحريني�ة .ج) 015 ( 2

آلة الطبل ( ) 537آلة العود يف احلضارة العربي�ة اإلسالمية بني التنظريالعليم واملمارسة املوسيقية ( ) 543

-األصول والبدايات يف السرديات الشفوية ( ) 457

آلة املرواس وضاربها ،الفىت األسمر :ضايح بن الوليد() 539

األضرحة ومزارات األولياء باملغرب ( ) 328-إطاللة على األمثال الشعبي�ة األندلسية ( ) 470

ألعاب األطفال الرتاثي�ة يف تونس  :دراسة أثنوغرافيةوأنثربولوجية) 056 ( .

أعالم الطرب الشعيب يف البحرين املطرب محمد بنجاسم زويد ( ) 555

األلعاب الشعبي�ة التونسية :مؤشرات التنمية الثقافيةواالندماج االجتماعي التربوي ( ) 585

أغاين أطفال البحرين الشعبي�ة :دراسة يف التأسيسوالتأصيل ( ) 483

-األلعاب الشعبي�ة يف مصر والدول العربي�ة ( ) 582

-إطاللة على ألعاب األطفال باملغربي�ة ( ) 579

-األلعاب الشعبي�ة يف مصنفات اجلاحظ ()587

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف مملكةالبحرين ( 482

األلعاب الشعبي�ة يف هيت ( ) 584-ألعاب ذلك الزمان ( ) 581

-أغاين السامر السين�اوي يف عصر العوملة ( ) 227

األلعاب يف الفرتة العباسية من خالل املكتشفات األثريةملدين�ة آيلة اإلسالمية ( ) 586

األغاين الشعبي�ة يف األعراس العربي�ة ( ) 487-أغاين املحفل واألطراق ( ) 350

-ألعاب قرييت وطفولة الزمن اجلميل ( )505

-أغراض الشعر الشعيب التونيس ( ) 409

ألعاب وتسايل األطفال يف العيون الطبيعية يف البحرين() 485

أغني�ة الراي بالغرب املتوسطى :إثنوموسيقولوجيا النمطالغنايئ وسؤال التطور والتهجني ( )503

األلغاز الشعبي�ة كجنس من الثقافة الشعبي�ة ( ) 509ً
ً
-ألف ليلة وليلة من الفنون البصرية شرقا وغربا ( )122

-أغاين وعادات احلج ( ) 382

األغني�ة الشعبي�ة اجلديدة يف تونس وحتديث املجتمع إثراالستقالل :دراسة توثيقية ( ) 166

ألفاظ يف لهجتن�ا العامية أصلها فصيح ثابت بالقرآنالكريم ( ) 510

-األغني�ة الشعبي�ة كنص ثقايف ( ) 025

-إمتداد  ..ربما ألخر األجيال ( ) 633

األغني�ة الشعبي�ة من منظور البحث األنرثوبولويج()023

-األمثال الشعبي�ة الدمشقية برؤي نقدية ( ) 472

-األغني�ة الشعبي�ة والتغريات االجتماعية يف األردن ()236

األمثال الشعبي�ة املرتبطة ببعض احلرف التقليدية() 476

-آفاق تربوية للثقافة الشعبي�ة يف البحرين ( ) 248

األمثال الشعبي�ة املصرية  :قراءة يف السمات البن�ائي�ةوالتكويني�ة ( ) 045

-افتت�اح فرع املنظمة يف عمان ( ) 108

-األمثال واألغاين الشعبي�ة يف الرواية اليمني�ة ( ) 471

-األقنعة وفنون األداء التقليدي يف تركيا ( ) 565

-األمثال واألقوال المأثورة ( ) 022

-أغني�ة سكابا ( ) 488

235

األناشيد الصوفية واملوسيقى الدنيوية يف تونس بنياإلئتلاف واالختالف ( ) 337

البيئ�ة ودورها يف بن�اء الشكل الفين للقصص الشعيبباملغرب ( ) 459

إنت�اج اخلزف التقليدي يف جبال النوبة السوداني�ة :املالمحواملمزيات ( ) 623

تأثري الرتاث الشعيب يف املسرح العريب ( ) 169التاريخ الثقايف يف مجتمعات اخلليج :إشكالية التأصيل() 064

أنرثوبولويج مصري رائد محمد جالل ()1906-1943() 036

-تاريخ احللي باملغرب ( ) 612

اندثار الفنون املوسيقية البحرية من الواقع الفين اخللييج( ) 493

تاريخ مهنة القصارين يف البحرين :دراسة تاريخيةحتليلية ( ) 649

اإلنسان واملخيال( ندوة) املنامة  .البحرين 13-14-) 197 ( 2009

تأسيس أول جمعية سعودية للمحافظة على الرتاث() 113

-أهازيج الزواج ومعتقداته الشعبي�ة تاريخ وذاكرة ( ) 351

التأسيس ملهرجان دويل للفنون الشعبي�ة يف مملكةالبحرين ( ) 176

-باب البيت ( ) 658

تأصيل الرتاث املعماري املبين بالرتاب باجلنوب الشريقللمغرب  :دراسة ميداني�ة ببومالن دادس () 170

أي منهج لدراسة الظواهر اإلنساني�ة والثقافية ؟ ( ) 026-باب بني عاملني( ) 659

-تأصيل القيم الرتاثي�ة يف وجدان اجليل ( ) 150

البحر يف الشعر الشعيب اخللييج :رؤية مكاني�ةسوسيولوجية ( ) 481

جتديد املنهج يف توثيق الرتاث غري المادي( ) 066-التجربة والطب الشعيب لدى ابن اجلزار ( ) 124

البحرين تفوز بعضوية املجلس الرئايس للمنظمة الدوليةللفن الشعيب ( ) 109

-جتليات البطولة يف األدب الشعيب ( ) 402

-الربقع التقليدي لدى املرأة يف اخلليج العريب ( )607

-التحايا وعادات املصافحة عند العرب ( ) 399

-الربوفيسور حسن الشايم يف الرياض ( ) 078

-حتديات التدريب على فنون العرضة البحريني�ة ( ) 573

-البشت  ..خيوط الذهب ( ) 597

-التحطيب دراسة ميداني�ة حتليلية ( ) 538

-البشت سرية خيوط الذهب ( ) 595

-حتية إىل املدرسة املصرية للفنون الشعبي�ة ( ) 146

بعد الرحيل  ..يبقى اجلهيمان يف أساطري وأمثال اجلزيرةالعربي�ة حاضرا ( ) 261

حتية ملهرجان الرتاث  2009م يف احتفائه بالذهبالبحرين ( ) 180

-البالص حامل مياه الني�ل ( ) 620

-تدوين األدب الشعيب حفظ أم نقض لفظ ؟( ) 061

-بالغة التواصل يف التعبري الشعيب ( ) 454

تدوين الشعر اجلاهلي وتدوين الشعر النبطي مقارناتواستنت�اجات ( ) 059
ً
ً
-الرتاث الثقايف غري المادي – مصطلحا خالفيا ( ) 011

البن�اء التخيلي يف احلكاية الشعبي�ة ( ) 447-البن�اء الشكلي للقصيدة الشعبي�ة اجلزائرية ( ) 040

-الرتاث الثقايف لقرية شماخ يف جنوب األردن ( ) 369

بي�داغوجيا الثقافة الشعبي�ة يف مناهج التعليم الثانويبمملكة البحرين :مقاربة تربوية إثرائي�ة ( ) 242

الرتاث الثقايف واملواريث الشعبي�ة املوريت�اني�ة  :التحدياتاللغوية والعرفية ومفصلة قيم البادية يف مواجهة احلداثة
()174

بني احلكاية الشعبي�ة وموت املؤلف ( ) 445بني ما هو طبيعي وأصيل وبني تصنيعه وإعادة إنت�اجه() 254

-الرتاث الشعيب المادي ملدين�ة صنعاء القديمة ( ) 385

-بيوت الغمس يف حماة السورية وريفها ( ) 663

-الرتاث الشعيب واالستغالل غري املشروع ( ) 115
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التواصل والقطيعة يف عالقة الثقافة الشعبي�ة بالثقافةالعاملة من خالل النموذج اجلزائري ( ) 226

الرتاث الشعيب واجلزر املنعزلة ( ) 087-الرتاث الشعيب وحداثة النص الشعري املعاصر ( ) 407

-توثيق الرتاث الشعيب العريب قضية سياسية ( ) 091

الرتاث الشفوي دورة تدريبي�ة سادسة بوزارة الثقافةواإلعالم بمملكة البحرين ( ) 149

توصيات االجتماع اخلامس ملشروع ذاكرة العالم العريب() 086

تراثن�ا  ..ثراؤنا  ..مهرجان الرتاث الثالث والعشرينبالبحرين ( ) 185

توظيف املوسيقى الشعبي�ة يف املسرح الغنايئ املصري() 513

الرتاجيكوميديا يف ألف ليلة وليلة :دراسة يف تداخل األنواعاألدبي�ة ( ) 463

الثابت واملتحول يف طقوس الغداء أثن�اء الضيافة يفاملجتمع التونيس  :مقاربة أنرثوبولوجية ( ) 371
ً
-الثأر فولكلوريا ( ) 397

الرتبلة النسق احلركي لدى العبابدة ( ) 419-ترجمة ملخصات مواد املجلة إىل اللغة الصيني�ة ( ) 142

-الثقافة الشعبي�ة  ..النسق والوظيفة واخلطاب ( ) 017

-ترقيم الثقافة الشعبي�ة ( ) 065

-الثقافة الشعبي�ة أداة حلل مشاكل العالم ( ) 208

-تشيي�د الداللة يف التصوف الشعيب املغريب ( )406

-الثقافة الشعبي�ة األنا يف مواجهة اآلخر ( ) 211

-تصدير ( )137

-الثقافة الشعبي�ة الذايت واملعريف ( ) 070

تصور الروح يف املعتقد الشعيب يف مجتمع البحرين (قريةً
بوري) نموذجا ( ) 298

الثقافة الشعبي�ة العربي�ة بني الهوية والكوني�ة :قراءة يفاإلشكاليات واملنهج ( ) 016

-تطبيع اإلبل ( ) 291

-الثقافة الشعبي�ة العربي�ة دعوة للحوار ( ) 206

التطهري الثقايف ومحو ذاكرة الشعوب ( ) 256ً
تعامل املستشرقني مع املوروث القويل .األمثال نموذجا() 271

-الثقافة الشعبي�ة املعرفة والعلم ( ) 090

-تعقيب على مقال الطب الشعيب يف البحرين ( ) 313

-الثقافة الشعبي�ة املغربي�ة هوية التعدد ( ) 159

تعليقات حول كتاب « املكونات املوتيفية للتقاليدالفولكلورية العربي�ة اإلسالمية» للدكتور حسن الشايم.
) 076 ( 2016

-الثقافة الشعبي�ة بني اإلقصاء واملوضوعية ( ) 202

-الثقافة الشعبي�ة المادية يف عالم متغري ( ) 238

الثقافة الشعبي�ة بني المادي والالمادي ( ) 009-الثقافة الشعبي�ة بني ضبط اجلمع ونسقية العلم ()139

تفعيل دور الثقافة الشعبي�ة يف تدريس الرياضياتلألطفال ( ) 037

الثقافة الشعبي�ة بني معطيات المايض وحتديات احلاضر( ) 229

-تقاليد الزواج يف اجلزيرة السورية ( ) 358

الثقافة الشعبي�ة رسالة الرتاث من البحرين إىل العالم() 138

تقني�ات املقدمة واخلاتمة يف السرديات الشعبي�ة ()458تمثيلات املوت يف تاريخ املغرب من خالل أمثال شعبي�ةوأقوال مأثورة ( ) 310
َّ
التن�اك ،ما تبقى من تركة الصفارة ( )643ً
التنوع يف الرتاث الشعيب األردين :طائفة األكراد نموذجا() 345

الثقافة الشعبي�ة ظاللها وامتداداتها ( ) 200ً
ً
الثقافة الشعبي�ة عمقا اسرتاتيجيا ( ) 073الثقافة الشعبي�ة يف عامها الثاين مؤشرات النجاح وشروطاالستمرار ( ) 131
الثقافة الشعبي�ة يف مناهج الرتبي�ة  ..مبادرة خالقة()247

التهيليم من أغاين رعاة اإلبل يف الصحراء التونسية()293

الثقافة الشعبي�ة يف مواجهة فوىض الربيع العريب ( ) 255237

جذور « ُّالصوت « والغناء الشعيب لدى بين يزيد احلامة
( ) 432

الثقافة الشعبي�ة يف وطنن�ا العريب ( ) 088-الثقافة الشعبي�ة يف عصر العوملة ( ) 219

-اجلربة فن عريب عاد إىل جذوره ( ) 550

الثقافة الشعبي�ة مخزون التوليف الثقايف والسالم بنيالشعوب ( )218
ً
-الثقافة الشعبي�ة مدخال لتقارب الشعوب ( ) 209

-جمع الثقافة الشعبي�ة  ..ماذا بعد ( ) 055

-الثقافة الشعبي�ة مستودع ذاكرة الهوية ( ) 205

-جمعيات الفولكلور ورعاية الثقافة الشعبي�ة ( ) 111

-جماليات الزخرفة الشعبي�ة اخلليجية ( ) 676

-جمعية التقني�ات القروية للمتوسط ( ) 112

-الثقافة الشعبي�ة معرفة واستلهام ( ) 004

-اجلمل ( ) 294

-الثقافة الشعبي�ة والرتويج السيايح ( ) 241

-اجلمل واإلنسان العريب ( ) 295

الثقافة الشعبي�ة والثقافة العاملة بني املعىن واملصطلح :مقاربة اثنوموسيقولوجية حول األغني�ة الشعبي�ة ()047

-اجلهجوكة موسيقى األصول املغربي�ة ( ) 558

-الثقافة الشعبي�ة واملناهج التعليمية ( ) 245

-اجلوق يف موسيقى اآللة املغريب ( ) 527

-الثقافة الشعبي�ة وبني�ة الذهن املعرفية ( ) 002

احلرف التقليدية أهمية الدراسة امليداني�ة ومنهجيةدراستها () 050 ( )2

الثقافة الشعبي�ة وحتديات العوملة (ندوة) املنامة-7-9نوفمرب ) 156 (2012

احلرف التقليدية أهمية ومنهجية دراستها ( ) 049-احلرف اليدوية يف حكايات بالد الشام ( ) 464

الثقافة المادية ودورها يف التنمية االقتصاديةواالجتماعية ( ) 114

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددةباالنقراض ( ) 644

-الثقافة املوسيقية الشعبي�ة والثقافة العاملة ( ) 220

حرفة صناعة احلناطري وعربات الكارو :دراسةأنثربولوجية يف محافظة الدقهلية ( ) 638

ثقافة حب إجناب املولود الذكر يف البحرين ( )347-الثقافة ودين�امياتها اجلديدة ( ) 191

-احلرفيون  ..الهوية واملقاومة ( ) 199

-ثقافتن�ا الشعبي�ة وأيادي اجليل اجلديد ( ) 243

حركية الثقافة املتعلقة بالبوم يف أنساقها الوظيفية() 297

ثالثون ألف زائر يف سوق البسطة خالل أسبوع ( ) 172ً
ثالثون عاما من احلب والسالم :املنظمة الدولية للفنً
الشعيب تزداد شبابا ( ) 153

احلضرة الصوفية لدى أتب�اع الطريقة اخللواتي�ة اجلوديةً
« قرية نزلة املشارقة نموذجا» ( ) 332
ً
احلضرة يف التصوف الشعيب :الزاوية العالوية أنموذجا() 326

اجلائزة العربي�ة للرتاث ( ) 089جحا وقصته اليت ال تنتهي ظهور أدلة جديدة على انتشارنوادر جحا ( ) 511

حضور الرتاث على املسرح مقدمة يف إزاحة األوهام()167

-جدلية الشعيب والنخبوي يف الثقافة العربي�ة ( )440

احلكايات الشعبي�ة األصل ولعبة األقنعة دراسة يف هويةالنص ( ) 448

جدلية الفن والعمل يف ظاهرة التويزة بمنطقة سيديبوزيد ( ) 392

احلكايات واألمثال والعادات الشعبي�ة واحلرفوالصناعات التقليدية يف مقرر الثقافة الشعبي�ة بمدارس
مملكة البحرين ألول مرة ( ) 246

جدلية املقدس واملدنس يف األشكال الفرجوية باملغربً
منطقة الغرب نموذجا ( ) 383
-جديد النشر خالل خمس سنوات :رؤية حتليلية ( ) 128

احلكاية اخلرافية اجلزائرية قراءة سيميائي�ة سرديةحلكاية «طوال» ( ) 462

جديد النشر عشر سنوات وثالثمائة دراسة ( ) 128238
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-احلكاية اخلرافية بمنطقة القبائل ( ) 013

-حزيية اجلزائرية شهيدة العشق ( ) 427

-حكاية السنور واجلرذ ( ) 465

اخلرايف يف الرواية املغاربي�ة املعاصرة :رواية» احليوانات»ً
للصادق النيهوم نموذجا ( ) 461

احلكاية الشعبي�ة الفلسطيني�ة بني الهوية والعوملة()201

اخلصائص األدب شعبي�ة يف كتاب بلوهر وبوذاسف() 044

احلكاية الشعبي�ة بني خصوصية النشأة وحريةالفن() 455

اخلصائص الثقافية واحلضارية للمالبس املغربي�ة()598

-احلكاية الشعبي�ة تكون أو ال تكون ( ) 452

اخلصائص املمزية لاليقاعات الشعبي�ة التونسية()530

احلكاية الشعبي�ة يف حوض البحر األبيض املتوسط() 453

خصوصية اخلطاب اإلفتت�ايح يف احلكاية الشعبي�ة() 449

احلكاية الشعبي�ة يف عصر األنرتنت ( )231احلكاية الشعبي�ة يف فلسطني واألردن هوية وتأصيل() 451

اخلط واحلرف واإلبداعات :مدخل حدايث للتجريد()674

احلكاية الشعبي�ة يف منطقة شبه اجلزيرة العربي�ةواخلليج العريب :دراسة يف األنساق الثقافية والتأويل ألربع
مجموعات حكائي�ة شعبي�ة ( )443

خطوة أخرى على الطريق ( ) 270خطوة يف احللم( ) 140دراسة احلكاية الشعبي�ة األفريقية أمادو أمبايت با والرتاثاألفريقي الالمادي ( ) 057

احلكاية الشعبي�ة يف البني�ة والداللة ( ) 041-احلكاية الشعبي�ة وثقافة العنف ( ) 456

دراسة سيميو أنرثوبولوجية لعادات وطقوس الزواجبتلمسان ( ) 035

حكاية عشبة ( ) 288احلالقة يف البحرين ( )646-احللي الفضية املغربي�ة  :فن قروي عريق (615

دراسة مقارنة يف األدب الشعيب العريب :الشعر النبطيً
وشعر العتابا نموذجا ( ) 411

-احللي املصرية كزن األثرياء وزين�ة البسطاء ( ) 611

-الدريشة ( ) 662

احللي وأدوات الزين�ة التقليدية يف بادية جند من اململكةالعربي�ة السعودية ( )614

الدريشة النافذة البحريني�ة :إطاللة فضول حنو املباحواملصادر ( ) 661

-احللي والزين�ة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة ( ) 475

-الدفوف عصب اإليقاعات الشعبي�ة ( ) 532

-حماية التنوع األحيايئ يف مجال الثقافة ( ) 215

-دالالت الرقصات واألغاين البدوية يف بالد الشام ( )408

حملة الرتاث الشعيب ( ) 117 ُاحل َميد بن منصور  ..األصالة واحلكمة اليماني�ة ( .) 125

الدلة  ..السلعة والرمز الرتايث ( ) 379دور احلكاية الشعبي�ة يف فهم الثقافة الشعبي�ةالفلسطيني�ة ( ) 051

-احلناء شجرية الفرح ( ) 364

-احلوارية النصية يف أغاين األطفال الشعبي�ة ( ) 486

دور العجيب يف بن�اء الشخصية  :سرية امللك سيف بن ذيً
يزن أنموذجا ( ) 120
ً
ً
دين�امية الرتاث أو كيف يصبح العاليم محليا ثم وطني�ا ثمً
عامليا ( ) 621

-احلية ..بي�ة طقس شعيب متوارث ( ) 276

ديوان التفتاف أو حكايات بغداديات لألب أنستاس ماريالكرملي ( 450

احلواج مهنة تتعرث أم تن�دثر ( ) 316حوار احلضارات :البيئ�ة والقيم ( )210-اليح عايش ( ) 591
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-ذات املشمر ( ) 606

رمضان والعيد يف البحرين عادات وتقاليد متوارثة()376

الذاكرة اجلمعية ومفهوم الرتاث احليوي ( ) 213-الذاكرة الشعبي�ة يف أمثال الشعوب العربي�ة ( ) 469

الرموز ودالالتها يف النسيج التقليدي باجلنوب التونيس( ) 636

-الذاكرة الشعبي�ة والعوملة ( ) 221

رياضة الصيد بالصقور عند العرب الصقارة تراث عريبأصيل ( ) 394

الذاكرة الشعبي�ة والذاكرة اإللكرتوني�ة ( ) 237-ذاكرة الطعام يف أسس النظام الغذايئ وعاداته ( )372

رياضة الطفل الرتاثي�ة حتدثن�ا عن ثقافة املجتمع (الطفلالتونيس كمثال) ( ) 580

ذهب الذين حنبهم ( ) 262ُ
 َّالراس أم الك َّراس (قول آخر يف الشفهية والكتابي�ة)
() 060

الزامل  :أشهر أجناس األدب الشعيب يف اليمن ( ) 436زرياب تونس :صالح املهدي يف ذمة هللا ( ) 267الزواج البحريين « القروي» واملورثات الثقافية املتأصلة( ) 359

راهن التحوالت الثقافية يف اخلليج العريب :مشروع أجندةدراسية ( ) 230
ُ -رب ضارة نافعة ( ) 204

الزوايا والطرق الصوفية بالبالد التونسية منطقة دوزعين�ة ( ) 338

-الرجولة اليافعة ( ) 387

سالم العالن  ..النهام الذي فضل النهمة علي نعمة البصر( ) 564

الرىح ووجدان املرأة ( ) 683رسالة الرتاث الشعيب من البحرين إىل العالم « ومنشرارة « إىل أخرى ( ) 098

سالم العالن رائد فن الغناء البحري ( ) 562-سالم العالن عذوبة الصوت وامتي�از االختي�ار ( ) 560

-رسالة الرتاث من البحرين إىل العالم ( ) 003

سامر الرفييح :من الرقصات التقليدية لبدو سين�اء()531

الرقص الشعيب املصري وثقافته ما بني الواقع والمأمول( ) 094

السبحة أو املسبحة أيقونة الذكر والتذكر من الغراندبازاربإسطنبول إىل قصر الشوق بالقاهرة ( ) 631
ً
-سبعون وسبعون مثال من قرييت ( ) 473

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث يف افريقاني�ة اليمناملوسيقية ( ) 528
الرقصات الشعبي�ة يف الواحات البحرية ( ) 534ُْ
-رقصات الغنج من أين وكيف ظهرت؟ ( ) 577

السجاد املغريب وتقاليد الصنعة أمام حتديات الزمن -العوملة ( ) 637

رقصة أحيدوس :طقوس جماعية إلعادة الشمس منموطن غروبها ( ) 522

السدرة من تكون؟ ( ) 280سردية الطقوس يف سرية بين هالل « رحلة خضراالشريفة إىل بالد العالمات » ( )121

رقصة احلجالة عند بدو الفيوم ( ) 430-رقصة الركادة بالشرق املغريب ( ) 553

-السفر العجييب يف احلكاية الشعبي�ة بواحة فجيج ()466

-رقصة الزجالة بواحة سيوة ( ) 478

-سالم على ما ترى  ..سالم عليك ( ) 300

-رقصة العالوية ( الدبكة املغاربي�ة ) ( ) 557

-سلطة السحر بني التمثي�ل واملمارسة ( ) 302

رقصة هويب  :طقس عبور واسرتجاع الزمن األسطوري() 039

السلطة العرفية يف املجتمعات التقليدية  :دراسةً
أنثربولوجية «جماعة الصلح » بمنطقة اجللفة نموذجا
() 396

رمزية املرأة يف الثقافة الشعبي�ة اجلزائرية :قراءة وحتليلأنثربولويج ( ) 034

سلوك وعادات املغاربة من خالل كتاب حنن املغاربة ليىح240
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بن سليمان ( ) 342

-الصناعات الثقافية والتنمية ( ) 240

-السمك ورمزيت�ه يف جزيرة تاروت ()356

-صناعات الطعام التقليدية يف قرييت ( ) 374

-السموءل بن عادياء ( )404

صناعة اخلزف :سرية الطني املغريب مدخل إثنوغرايف() 622

سياقات البيئ�ة املجتمعية :إنت�اج الثقافة الشعبي�ة وكتابةالتاريخ يف السودان ( ) 074

-صناعة السعف يف اجلنوب التونيس ( )627

-السرية احلياتي�ة منهجية وتقني�ات حبثي�ة ( ) 028

صناعة الفركة بني املوروث احلضاري واملردوداالقتصادي :دراسة ميداني�ة بمنطقة نقادة يف صعيد
مصر( )634

-سيكولوجية الرقص ( ) 569

-صناعة سعف خوص النخيل ( ) 285

السرية الهاللية والتلقي الشعيب  :دراسة يف أشكالاالستجابة اجلماهريية ( ) 442

-الصنائع التقليدية واحلرف بمدين�ة تازة (املغرب) ()617

سيميائي�ة اخلطاب األسطوري للتصور الشعيب للكون:اخلطاب األسطوري لفن النريوز يف الرتاث الثقايف العماين
ً
أنموذجا ( ) 020

صوت العرضاوي مقاربة أثنوموسيقولوجية ( ) 048-صور احلماة يف مأثورنا اليويم ( ) 393

-شجرة حية ومثمرة ( ) 103

-صورة املرأة يف املثل الشعيب الفلسطيين ( ) 474

شعائر املوت ومعتقداته يف تراث املشرق العريب :مقاربةأنثربولوجية ( ) 290

صورة املرأة يف احلكايات الشعبي�ة () 252-صورة من بهجة حدث ( ) 175

الشعر الشعيب املقاوم والغناء الوطين الرافض لالحتاللالفرنيس :يف تونس من  1881إىل حدود فرتة الثالثيني�ات
من القرن العشرين ( ) 435

-الصيغ الغنائي�ة للموسيقي الشعبي�ة التونسية ( ) 484

-الشعر الغنايئ الريفي باملغرب ( ) 405

-الصني بالد التعدد واإلئتلاف ( ) 216

-صون المأثورات الشعبي�ة وسد الفجوة الرقمية ( ) 082

الشعر النبطي يف اجلزيرة العربي�ة واخلليج من شاعرالقبيلة إىل شاعر املليون ( ) 410

الطابون مخزب وفرن للعائلة الفلسطيني�ة ( ) 497-الطب الشعيب يف البحرين ( ) 311

شهادات يف الذكرى الثالثني لرحيل النهام سالم العالن:يف ذكرى اللؤلؤة النادرة يف حبر الرتاث ( ) 563

الطب الشعيب يف البحرين « آخر العالج الكي» ( ) 317-الطب الشعيب يف تونس وعالقته جبسد املرأة ( ) 312

 الشوق واحلنني إىل الروضة النبوية الشريفة يف الشعرالشعيب اجلزائري :قصيدة «من طيب�ة » البن قيطون
أنموذجا () 429

الطب الشعيب يف األحساء ( ) 309طرق الصوغ يف الزجل املغريب تأمالت نظرية ونصية() 422

الشيخ عبد القادر اجليالىن يف الرتاث الشعيب ( ) 325-صالح باي الظاهرة ( ) 403

-الطعام التقليدي والعوملة ( ) 380

-الصيب اجلالس خلف اجلرة ( ) 529

طقوس االحتفال باملناسبات واألعياد بشمال إفريقيا() 381

صفوت كمال ( )1931-2009عمر من البحث والعطاء( ) 268

طقوس االستمطار األمازيغية (البربرية) وأساطريهابشمال إفريقيا ( ) 277

-الصفار  ..التن�اك () 642

-طقوس اخلصوبة يف املجتمع املصري ( ) 275

الصلحاء والصاحلات يف اجلنوب التونيس ( ) 327ً
الصناعات التقليدية وفنون العمران :الرقة أنموذجا()618

طقوس العالج الشعيب باملغرب ( ) 305الطقوس واملمارسات العقائدية يف املجتمع الشعيب بوالية241

تبسة وداللتها االجتماعية ( ) 038

عصرنة العمل احلريف التقليدي :رصد بعض مظاهرً
التغري « حرفة النحاس بمدين�ة فاس املغربي�ة نموذجا «
() 225

الطلع النضيد ( ) 283-الطنبورة ( 546

العالمات والرموز يف القرى اجلبلية باجلنوب التونيس() 652

طواش اللؤلؤ واألنغام الفنان أحمد الفردان ( ) 258ً
-الطيب محمد الطيب  ..خمسون عاما يف احلقل ( )266

-علي الدليوي العياري  :الفارس الشاعر ( ) 425

-ظاهرة احلسد ( )307

-علي عثمان عاشق الرتاث ( ) 272

ظاهرة املزارات واألضرحة بدمشق من خالل كتابالروضة الغناء يف دمشق الفيحاء ( ) 329

على محك استعادة فنون ذاهبة( ) 096علي ولد زايد  ..أسطورة الشخصية وبالغة األقوالواألمثال ( ) 265

ظاهرة الوعدة الشعبي�ة يف اجلزائر بني االعتقاد واملمارسة( ) 336

عمارة البيت الشعيب العرايق :البيت البغدادي واملوصليً
أنموذجا ( ) 660

العاجة دمية تقليدية لتسلية األطفال يف جنوب األردن() 681

-العمارة التقليدية جبنوب شرق البالد التونسية ( ) 669

-العادات والتقاليد يف بريوت ( ) 357

العمارة السكني�ة باملدن العتيقة التونسية :مدين�ةً
صفاقس نموذجا» مقاربة ثقافية حضرية» ( ) 657

عادات وتقاليد الزواج يف اجلزائر على طريقة عرف سيديً
معمر بمنطقة الشلف» نموذجا» ( ) 331

-العمل امليداين بني النظرية والتجربة ( ) 021

عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدراتً
أنموذجا ()306 ( )1
عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :قرية النويدراتً
أنموذجا ()330 ( )2

العناصر اليهودية يف كتاب « منبع أصول احلكمة «َ
املنسوب للبوين « أهياشراهيا « نموذجا ( ) 304
ً
ً
-عندما ُيعرب اإلنسان عن نفسه موسيقيا :آلة الناي نموذجا

عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين :مظاهر التغري يفعادات الزواج وأهم العوامل املؤثرة فيه ( ) 362

-عهد املنامة خارطة طريق للثقافة الشعبي�ة ( ) 092

( ) 549

عهد املنامة للثقافة الشعبي�ة  :2012نت�اجئ أعمال ندوةالثقافة الشعبي�ة وحتديات العوملة ( )155

عادات وتقاليد املسرات واألحزان يف القدس ( ) 344عادات وتقاليد ريفية معاصرة يف الشرق اجلزائري لهاداللة تاريخية (دراسة مسحية وصفية) ( ) 353

العواشر ،الفأل ،والعولة  :دراسة ميداني�ة يف داللةاألنشطة الفالحية يف منطقة تبسة اجلزائرية ( ) 005

عبد الصادق شقارة فنان تطوان األصيل ( ) 524ً
-عبد هللا بن خميس ..وداعا ( ) 260

العود آلة العرب ( ) 544-العوعو يف مخيلة اجليل المايض ( ) 273

-العتابا مقاربات نقدية ،ومالمح داللية ( ) 420

-العوملة واألدب الشعيب :القرية ضد القرية ( ) 234

عتيقة وصامدة  ،الربابة  ..آلة النغم والشجن يف الفنالشعيب () 541

العوملة واخلصوصية الثقافية ( ) 222-الغناء البدوي» للمهاذبة» بمنطقة املزونة ( ) 495

العرس البدوي األردين :مدخل إىل قراءة العالمات والرموز( ) 361

الغناء املوريت�اين من خالل الفنانة املعلومة بنت امليداح() 517

العرس التقليدي يف املغرب « التبلاج « أقدم عمليات «تسمني» األنىث يف الصحراء ( ) 354

-غناء غوايص اللؤلؤ ( ) 412

-العريىش () 624

الفرس واإلنسان ( ) 296242
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الفنون الشعبي�ة الغنائي�ة يف البحرين :أغاين الغوصوالسمر يف العمل والرتفيه ( ) 490

الفرقة األهلية البحريني�ة للفنون الشعبي�ة تشاركبمهرجان اجلزائر الدويل لهذا العام ( ) 177

ً
فرقة أهلية للفنون الشعبي�ة البحريني�ة تن�ال اعرتافا دوليا( ) 552

فنون الفرق النسائي�ة الشعبي�ة يف البحرين ( ) 365-فنون المأثورات الشفاهية يف اجلزيرة ( ) 006

فضاء احلمام املغريب قراءة يف بعض الطقوس والعادات() 390

فنون حرفية  ..الرسم بالرمل داخل الزجاجة ( )639-فهرس األعداد من ) 143 ( 1-11

الفضاء العجيب بني�ة الفضاء يف سرية امللك سيف بن ذييزن ( ) 444

فهرس مواد األعداد السابقة ) 130 ( 1-19فهرست اجلزيئي�ات للمأثورات الشعبي�ة الشفاهية() 077

الفضائي�ات وتأثريها يف الثقافة الشعبي�ة ( ) 223الفضلة الشفاهية يف عالم الكتابي�ة :دراسة للحكايةالشعبي�ة يف واحة سيوة ( ) 162

فولكلور املطر يف الذاكرة اليمني�ة ( ) 274ً
-فولكلور تيشيت :االحتفاالت نموذجا ( ) 008

فعاليات املعرض الدويل اخلامس للصيد والفروسيةأبوظيب ) 178 ( 2008

-الفولكلور كمصدر للتاريخ ( ) 052

-فعاليات ثقافية يف عيد البحرين الوطين ( ) 099

-الفولكلور لغة لتواصل احلضارات ( ) 018

فالديمري بروب ومنهجية دراسة الثقافة الشعبي�ة()046

فولكلور واحة سيوة والهوية الثقافية ( ) 093يف (فرشة) العرس () 608ُ
يف األساطري الشعبي�ة يف أسطورة ش َجرية حناء قمرً
أنموذجا ( ) 438

الفالمنكو الغنائي�ات والعزف والرقصات ( ) 578الفلكي الشاعر حسني زايد ( )119فن «المألوف» يف « تستور» تراث شعيب وتقاليدشفوية ( )526

يف التشظي الثقايف وغاياته ( ) 193-يف الثقافة واإلنسان ( ) 194

-فن التطريز املغريب  :مرآة احلضارة ( ) 610

-يف الثقافة والتنوع والتعدد واالختالف ( ) 214

-فن العرضة من الفنون االحتفالية يف البحرين ( ) 501

-يف اخلصوصية الثقافية ( ) 069

-فن الهجيين ( ) 494

-يف الرقص الشعيب املغريب ( ) 574

-فن الوشم :رؤية أنثربولوجية نفسية ( )318

-يف املسافة بني احللم والواقع ( ) 068

-فن إيقاد الشموع ( ) 104

-يف املنهج وسياقاته ( ) 019

-فن سك العملة اإلسالمية ( ) 685

-يف بعض أنماط الوعي باملتخيل ( ) 196

فن صياغة وصناعة احللي الشعبي�ة الفلسطيني�ة()613

يف تنوع اآلالت املوسيقية ( ) 533-يف حضرة الزار ( ) 341

فناجني القهوة عند البدو ( ) 377ً
فنون التشكيل الشعيب :مدخال للحفاظ على الهويةاملقدسية () 198

يف شكوى الزمان وذم اخلالن :نماذج من املوال يف اخلليجالعريب ( ) 413
-يف ظل ذلك الشغف ( ) 132

الفنون التشكيلية الشعبي�ة وجمالياتها يف مملكة البحرين( ) 148

-يف ظل مشروع اإلصالح الوطين ( )203

الفنون الشعبي�ة الغنائي�ة يف البحرين (نظرة تأمليةواستكشافية ) ( ) 514

يف عيد البحرين الوطين :بإرادة ملك ومنجز ثقافة وطن() 135
243

-يف ميدان حيتاج املزيد ( ) 102

لباس املرأة العربي�ة بني التقاليد االجتماعية والتفاعلالثقايف ()600

-القانون  ..دستور اآلالت املوسيقية ()545

-اللبان يف ثقافة ظفار الشعبي�ة ( ) 281

قبائل العرب يف الشرقية بمصر بني التاريخ واملوروثالشعيب ( ) 352

-لغز «اجلو» وحدة وزن اللؤلؤ يف الشرق ( ) 401

-قبلى القديمة السكن الالمكتمل ( ) 664

-اللغز يف األدب الشعيب ( ) 508

-قبول اآلخر  ..والتسامح معه ( ) 136

اللهجة املوسيقية يف األغني�ة الشعبي�ة :دراسة حتليليةً
لنمط « الصوت» أنموذجا ( ) 521

-قراءة اجلسد يف متحوالته الوشمية ( ) 678

-اللؤلؤ والدموع ( ) 301

قراءة يف الدالالت السردية يف احلكايات اخلرافية :حكايةً
اجلنعدة نموذجا ( ) 012

ليلة احلناء موروث العادات وويح األساطري ( ) 279-ما الذي يبوح به الرحيان ( ) 289

قراءة يف أنساق احلكاية الشعبي�ة كتاب حكايات شعبي�ةً
لعلي مغاوي نموذجا ( ) 446

المأثورات الشعبي�ة واقتصاد الثقافة قائمة املنقوالتً
الزوجية نموذجا ( ) 360

قراءة يف سرية الشاعر الشعيب سيدي االخضر بن خلوف( )323

المأثورات الشعبي�ة والتنوع الثقايف  -دورة أسعد نديم() 157

قراءة يف عالقة الظاهرة املوسيقية بمسألة السماع يفتونس من خالل كتاب» أحكام السوق» ليىح ابن عمر
األندليس التونيس ( ) 257

المأثورات القولية للشيخ علي بن عون ( ) 324المادي وغري المادي يف الثقافة الشعبي�ة :رؤية عربي�ة() 010

قراءة نقدية يف العمارة العربي�ة املعاصرة ()673-قرية شنين باجلنوب التونيس تاريخ وتراث ( )651

مارسيل أولربنت  .الرحيل املفائج  ..بصمت وهدوء() 263

القصبات والكصور :مدخل لتاريخ العمارة األمازيغية() 654

-مأساة نعيشها يف حقل الثقافة الشعبي�ة ( ) 072

-القصيدة الشعبي�ة يف ليبب�ا فن وثقافة وتاريخ ( ) 424

ماهية « التطويع» مفهومها املوسيقى ومرجعيتهايف امليدان املوسيقي شرح للمعايري املوسيقية
والسوسيولوجية األدائي�ة اخلاضعة للتطويع األدايئ
() 548

-القهوة العربي�ة ( ) 378

ماهية الثقافة ودورها يف تعريف الرقص الشعيب :نموذجتطبيقي للرقص الهندي ( ) 568

القالع والقصبات يف املغرب ( ) 672القالفة وسرية قالف ( ) 640-القهوة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة ( ) 278

مائدة الفقراء يف بر الهمامة خالل النصف األول من القرنالعشرين ،جدلية اخلصب واجلدب :مقارنة أنثربولوجية
( )370

القول بالعامية والشعر الشعيب ( ) 421قيم الشباب يف عالم متغري ( ) 232-كان ياما كان ( ) 373

متاحف الرتاث الشخصية يف اخلليج واجلزيرة العربي�ة() 054

كرنفال مغريب عريق حيتفي بالرتاث الالمادي ( ) 188-كسوة الكعبة نسيج ينطق بالتاريخ العريب () 632

املتخيل االجتماعي يف القصة الشعبي�ة النظام االجتماعيوانتظام السرد ( ) 460

-اللباس الداموين ( ) 589

متداولني سبل ومنهجيات تدريس ( الثقافة الشعبي�ة )يف املدارس بمملكة البحرين  :الثقافة الشعبي�ة جتتمع مع
إدارة املناهج بوزارة الرتبي�ة والتعليم ( ) 250

الكونفوشيوسية يف أندونغ ( ) 207اللباس الشعيب يف حماة (السورية) وريفها ( ) 599244
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ً
مرور  30عاما على رحيل رائد غناء فنون لفجري يفالبحرين واخلليج العريب ( ) 561

مجلة الثقافة الشعبي�ة من خالل موقعها اإللكرتوين() 129

مسجد سيادي  ..صرح من الطني بني بيوت اإلسمنت() 671

محمد بن فارس املبدع يف فن الـ (الصوت) الشعيب()491
ً
محمد بن فارس 63 :عاما على رحيله ،أشباح مدنوشخصيات ومتون كتب وبلدان تقاطعت داخل جتربت�ه
( ) 556

مسدار البحر وموال الصحراء ( ) 433مسرحية كثاكايل(  ) kathakaliالفن الكالسيكي منتراث الهند ( ) 567

املحموالت الثقافية والقيمية (الرتاثي�ة واملجتمعية) يفرواية زناب (نموذج مقاربة توظيف الثقافة الشعبي�ة يف
الرواية البحريني�ة) ( ) 163

املسكن التقليدي بقرى واحات منطقة نفزاوة باجلنوبالتونيس :التخطيط والوظائف ( )653
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