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 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: اجليش،  2017، آذار 261زايدة، العدد منصور، تريز، أمساء المعة : ميّ  .61
-v.lb/ar/content/%D9%85%D9%8Ahttps://www.lebarmy.go 

 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل : مصرس2010ل كانون األوَّ   23زايدة.. عروس األدب، ميّ بشاي، مدحت،  .62
https://www.masress.com/alkahera/1592 

 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل:وزي وزي2018آب  9زايدة،  نبذة عن ميّ  .63
-%D8%B9%D9%86-https://weziwezi.com/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9
-D9%85%D9%8A% 

، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل 2015لكانون األوَّ   7زايدة، حممود، ايسني، سرية حياة األديبة ميّ  .64
 almursal.comاملرسال:

https://www.almrsal.com/post/253669 

  oudnat.netعود الند، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل :  88زايدة ، العدد  اد وفكر ميّ النقّ سهام ،  السرور، د. .65
https://www.oudnad.net/spip.php?article901&lang=ar 

راجع ، 2016ل تشرين األوَّ  22ماذا قالوا هلا يف رسائلهم إليها؟، … زايدة وا ميّ أدابء أحبّ رشيدي، عبد العال أمحد،  .66
 اإللكرتويّن التايل: ثقافاتاملوقع 

http://thaqafat.com/2016/10/66925 

 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل :منتدى عدالت، زايدة نبذة عن ميّ  .67
https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=38799 

 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل : مقولةزايدة،  ميّ  .68
1775https://www.maqola.net/author// 

،  راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: 2018آب  14ة، ا كما فعلت وهي حيّ عامً  77زايدة امرأة تشغل الدنيا بعد رحيلها بـ ميّ  .69
 العرب

-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-https://alarab.co.uk/%D9%85%D9%8A 

 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل : القدس العريبّ ، 2018هل ماتت مّي زايدة مقتولة يف القاهرة؟، ، العرج، واسيين .70
-https://www.alquds.co.uk/%ef%bb%bf%d9%87%d9%84
-d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%aa% 

http://www.almayadeen.net/articles/blogculture/860170/%D9%85%D9%8A-
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%85%D9%8A-
https://www.masress.com/alkahera/1592
https://weziwezi.com/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%8A-
https://weziwezi.com/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%8A-
https://www.almrsal.com/post/253669
https://www.oudnad.net/spip.php?article901&lang=ar
http://thaqafat.com/2016/10/66925
https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=38799
https://www.maqola.net/author/1775/
https://alarab.co.uk/%D9%85%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
https://www.alquds.co.uk/%ef%bb%bf%d9%87%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%aa-
https://www.alquds.co.uk/%ef%bb%bf%d9%87%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%aa-
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، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل:هلا 2003آذار  20،  !زايدة" وتسعى الغتياهلا الفاتيكان" تالحق "ميّ بندق، رغداء، " .71
 اونالين

http://www.lahaonline.com/articles/view/291.htm 

 kadmous.org، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل :2015تشرين الثاين  25، زايدة وصالوهنا األديبّ  ميّ أمون،سامي،  .72
-https://kadmous.org/wp/%D9%85%D9%8A
-D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9% 

 النهار صحيفة، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل : 2018نيسان  12الء للبنان ، زايدة: الوفاء ملصر لكن الو  أزرار ميّ  .73
790074https://www.annahar.com/article/-نللبنا-الوالء-لكن-ملصر-الوفاء-زايدة-مي-أزرار 

 ultraراجع املوقع اإللكرتويّن التايل: صوت، 2018نيسان  11زايدة كما رواها واسيين األعرج،  ميّ مغزوشن، بلقاسم،  .74
-https://www.ultrasawt.com/%D9%85%D9%8A
-D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9% 

 التايل: حتوالتراجع املوقع اإللكرتويّن ، 2014حزيران  30، آداب وفنون -زايدة .. وأديبات من عصرها ميّ خالد، حازم،  .75
http://www.tahawolat.net/ArticleDetails.aspx?Id=4856&ArticleCategory=0 

 tripoliscope.comكرتويّن التايل : ة، راجع املوقع اإللة االمريكيّ زايدة يف ذاكرة وطنها" لقاء يف اجلامعة اللبنانيَّ  "ميّ  .76
1http://tripoliscope.com/news/-/مي_زايدة_يف_ذاكرة_وطنها-231541لبنان_اليوم-

 نانية_االمريكية_لقاء_يف_اجلامعة_اللب

 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل : أرشيف إسالم اون الين، زايدة.. شهرة انتهت مبأساة ميّ  .77
https://archive.islamonline.net/?p=10106 

 le Parisienراجع املوقع اإللكرتويّن التايل : زايدة،  ميّ  .78
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%D9%85%D9%8A%20%D8%B2%D9%8A%D8%

ar-ar/9A8%AF%D8%D7%A/ 

 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل : رأي اليومزايدة ة أمني الرحياين مع ميّ : قصّ مولود بن ،زادي .79
-https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF
-D8%A8%D9%86% 

راجع املوقع ، 2018ل تشرين األوَّ  17، زايدة "اآلنسة" اليت وقعت يف غرام جربان الدين، أمساء، يف ذكرى وفاهتا.. ميّ  عزّ  .80
 اإللكرتويّن التايل: الوفد

alwafd.news//https:/جربان-غرام-يف-وقعت-اليت-اآلنسة-زايدة-مي-وفاهتا-ذكرى-يف-2060176وتقارير/-أخبار 

  erem newsراجع املوقع اإللكرتويّن التايل : إرم،  جربان وميّ  ة حبّ يروي قصّ ” الشعلة الزرقاء“ .81

http://www.lahaonline.com/articles/view/291.htm
https://kadmous.org/wp/%D9%85%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
https://kadmous.org/wp/%D9%85%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
https://www.annahar.com/article/790074-أزرار-مي-زيادة-الوفاء-لمصر-لكن-الولاء-للبنان
https://www.ultrasawt.com/%D9%85%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
https://www.ultrasawt.com/%D9%85%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
http://www.tahawolat.net/ArticleDetails.aspx?Id=4856&ArticleCategory=0
http://www.tahawolat.net/ArticleDetails.aspx?Id=4856&ArticleCategory=0
http://tripoliscope.com/news/1-لبنان_اليوم/231541-مي_زيادة_في_ذاكرة_وطنها-_لقاء_في_الجامعة_اللبنانية_الاميركية
http://tripoliscope.com/news/1-لبنان_اليوم/231541-مي_زيادة_في_ذاكرة_وطنها-_لقاء_في_الجامعة_اللبنانية_الاميركية
https://archive.islamonline.net/?p=10106
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%D9%85%D9%8A%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9/ar-ar/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%D9%85%D9%8A%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9/ar-ar/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%86-
https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%86-
https://alwafd.news/أخبار-وتقارير/2060176-في-ذكرى-وفاتها-مي-زيادة-الآنسة-التي-وقعت-في-غرام-جبران
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-https://www.eremnews.com/latest
news/48984?gclid=CjwKCAiAo8jgBRAVEiwAJUXKqAcE 

 زايدة ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل : ويكي اجلندر ميّ  .82
https://genderation.xyz/wiki/%D9%85%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%

D8%A9 

وقع راجع امل،2018أاير  1ت ، ايّ زايدة.. ملكة دولة اإلهلام.. حياهتا راوحت بني هوّ  ميّ د، احلجريي، حممَّ  .83
 اإللكرتويّن التايل : الفيصل

https://www.alfaisalmag.com/?p=9816 

أيلول  1ال ينقصين من رؤيتك شيء... فإين أراك يف غدوك ورواحك، «: زايدة ميّ »اد إىل العقّ اد، حممود عباس، العقّ  .84
 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل : الرأي، 2009

8b93ad91802d-bf36-4306-8186-http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=d483ef3f 

 sound clubراجع املوقع اإللكرتويّن التايل :زايدة ،  ما قيل يف ميّ  .85
https://soundcloud.com/rowaah/sets/aoq6kflswqts 

 حتاد، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: اإل2018تشرين الثاين  26، «فنجان قهوة»زايدة مع  عطفة، فاطمة، أدب ميّ  .86
-https://www.alittihad.ae/article/76669/2018/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
-A9%8D9%85%D% - 

راجع املوقع اإللكرتويّن ، 2017ل األوَّ تشرين  17زايدة.. كيف كانت هنايتها مأساوية؟ ،  لرحيل ميّ  77يف الذكرى الـ  .87
 التايل : أخبارك

-http://www.akhbarak.net/articles/34564398
-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84% 

 Horytna.com، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل : 2014ل تشرين األوَّ  17زايدة" يف صور ،  حياة "ميّ  .88
http://www.horytna.net/Articles/Details/177/129257 

راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: ،  2016تشرين الثاين  16ة، زايدة ومواجهات الكتابة النسويَّ  ميّ البازغي، د. أسعد،  .89
 ثقافات 

http://thaqafat.com/2016/11/68729 

 ةالعربيَّ راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: ، زايدة مبزاد علينّ  ة.نت تكشف حقيقة بيع مقتنيات ميّ شرف، العربيَّ أعبد احلميد،  .90
-and-https://www.alarabiya.net/ar/culture

art/2015/10/25/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8 

https://www.eremnews.com/latest-news/48984?gclid=CjwKCAiAo8jgBRAVEiwAJUXKqAcE
https://www.eremnews.com/latest-news/48984?gclid=CjwKCAiAo8jgBRAVEiwAJUXKqAcE
https://genderation.xyz/wiki/%D9%85%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://genderation.xyz/wiki/%D9%85%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://www.alfaisalmag.com/?p=9816
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=d483ef3f-8186-4306-bf36-8b93ad91802d
https://soundcloud.com/rowaah/sets/aoq6kflswqts
https://www.alittihad.ae/article/76669/2018/%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D9%85%D9%8A-%20-
https://www.alittihad.ae/article/76669/2018/%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D9%85%D9%8A-%20-
http://www.akhbarak.net/articles/34564398-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-
http://www.akhbarak.net/articles/34564398-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-
http://www.horytna.net/Articles/Details/177/129257
http://thaqafat.com/2016/11/68729
https://www.alarabiya.net/ar/culture-and-art/2015/10/25/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8
https://www.alarabiya.net/ar/culture-and-art/2015/10/25/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8

