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 زايدة  مي  حول مراجع 
 رة واثئق مصو  

 
 

   مناذج من األرشيف املتوف ر يف مؤس سة الفكر اللبنان 
 

 2016لاألو   تشرين 18 زايدة، مي   األدب.. فراشة .1
https://www.youtube.com/watch?v=_3X8FY1sVng 

 2018 الثاين، تشرين 19 جمنون، يعذر  حب لتعيش مجيًعا تركتهم اليت الشعراء ملهمةو  األدابء فاتنة  زايدة: مي   .2
https://www.youtube.com/watch?v=KtiaaWrNeio 

 2017 الثاين تشرين 26 تلتقيه، ومل عاًما 20 جربان أحبت :زايدة مي   حياة قصة .3
https://www.youtube.com/watch?v=mxQDPncS_Nk 

 2015 لاألو   تشرين 21 زايدة، مي   دةالسي   - رحيلها ىذكر  يف واثئقي .4
https://www.youtube.com/watch?v=QG22VxCkW2w 

 2011 لاألو   تشرين 1 جربان، خليل جربان إىل زايدة مي   من حــــب رســـالة مجلأ .5
https://www.youtube.com/watch?v=oFoXr9rgftU 

 2012 الثاين كانون  4 ، زايدة ي  م - العيون قصيدة .6
https://www.youtube.com/watch?v=9sY6Wg9iAig 

 2016 لاألو   كانون  16 ،صوت   كتاب  / زايدة مي   -وأشعة ظلمات .7
https://www.youtube.com/watch?v=8zqyS2EXeFk 

 2017 نيسان 11 املعطوبة، احلداثة - زايدة مي   .8
https://www.youtube.com/watch?v=Jk_tMLqAUz8 

 2017 حزيران 22 كتبه؟أ الذي هذا معىن ما خليل: جلربان زايدة مي   رسائل من .9
https://www.youtube.com/watch?v=fqM1ktjuVc8 

 2016 نيسان 5 زايدة، مي   :وطن   أين .10
RQhttps://www.youtube.com/watch?v=XBdqxrKSq 
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 2014 شباط 18 جربان، جربان اىل ةزايد ي  م - احلب رسائل مجلأ قراءات: .11
https://www.youtube.com/watch?v=oVr94ZlnFbI 

 2012 آذار 20 جربان، خليل جربان - زايدة مي   حب قصة أمجل .12
https://www.youtube.com/watch?v=bZWc6CURXPM 

 2013 حزيران 18 جربان، خليل جربان اىل زايدة مي   من رسالة .13
4v7RsK-https://www.youtube.com/watch?v=Onf5 

 2015 لاألو   كانون  8 امليادين، قناة زايدة، مي   : املشرق أجراس .14
https://www.youtube.com/watch?v=t8aMinU_vqk 

 2017 أاير 6 ،زايدة مي   األدابء معشوقة .15
P4oHDP-https://www.youtube.com/watch?v=MRSU 

 2014 شباط 16 دة،زاي ي  م عن تقرير :العاصمة-هنا .16
https://www.youtube.com/watch?v=dKOpqGiX3y4 

  2017 حزيران 20 زايدة، مي   وأشعة: ظلمات .17
https://www.youtube.com/watch?v=HODmre3yJQM 

 .0172 حزيران 9 اجملانني"!، مستشفى يف راسلتن زايدة "مي   اجلندي: دارينا والفنانة الكاتبة .18
https://www.youtube.com/watch?v=7vloyYx29lA 

 2014 آذار 8 زايدة، ومي   خليل جربان بني احلب   رسائل .19
https://www.youtube.com/watch?v=at0Yw1YyHpY 

  2017 حزيران 2 زايدة، مي   ىلإ خليل جربان رسائل .20
https://www.youtube.com/watch?v=VkykuOGUqaw 

 2018 آب 7 ومأساهتا، تهاقص   .. زايدة مي   .21
https://www.youtube.com/watch?v=Up9QHBVIABs 

 2016 لاألو   تشرين 19 ،"ةزايد مي  " عن تعرفها ال قد معلومات وفاهتا ذكري يف .22
https://www.youtube.com/watch?v=RSRDcwBvES0 

 2017 الثاين تشرين 21 زايدة، مي   حياة قصة .23
https://www.youtube.com/watch?v=PebkoPHYW5A 

  2015 نيسان 11 زايدة، ي  م .24
https://www.youtube.com/watch?v=_I1IyvtGx58 
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