
   

لبنان -مؤّسسة الفكر اللبنانّي في جامعة سيّدة اللويزة، زوق مصبح   

 

1 
 

 

 َمّي زايدة
 عوَّل عليهااملاملراجع 

 ًقا للتسلسل األجبدّي(وف)

 

، الطبعة األوىل، بريوت، دار الرَّحياين للطباعة أديبات لبنانّيات(" يف 1941 -1886إبرهيم. إِملي فارس، "َمّي زايدة  .1
 .147 -131والنشر، ]د. ت.[، ص 

 صفحة. 217، 2009بريوت، دار الساقي، ، الطبعة األوىل، َمّي زايدة ... صحافّيةأصفهاين، أمحد،  .2
، مطابع فؤاد AGATE، الطبعة األوىل، جونيه، أدب األعماق واألبعادبولس، مرتي، "جربان وَمّي بني اخليال والواقع" يف  .3

 .42 -11، ص 1987بيبان وشركاه، 
 صفحة.  182 ،2000، طبعة اثنية، بريوت، دار اجلديد، َمّي زايدة يف  حياهتا املضطَّربةجرب، مجيل،  .4
 صفحة. 73، 2009، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، َمّي زايدة يف سريهتا وأدهباجرب، مجيل،  .5
املؤلِّّفون العرب املسيحّيون من قَبل اإلسالم إىل (" يف 1941 -1886حشيمه، األب كميل اليسوعّي، "زايدة ماري ) .6

ر القرن العشرين  .68 -65، ص 2013املشرق،  بريوت، دار، اجلزء اخلامس، الطبعة األوىل، آخِّ
الفكر ، اجلزء الثاين، األدبّيةمصادر الدراسة " يف 20/10/1949 -11/2/1886داغر، يوسف أسعد، "َمّي زايدة  .7

رَي أعالمه، الراحلون  (، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، قسم الدراسات 1955 -1850)العريّب احلديث يف سِّ
 .427 -421ص ، 1983، 7األدبّية، 

 (. 4276 -4249)ص  60م ر  -1، م ر 4مج  /قصَّيت مع َميّ (/م ع ك)املؤلَّفات العربّية الكاملة الرَّحياين، أمني،  .8
 صفحة. 222، 2014، الطبعة األوىل، جونيه، املطبعة البولسّية، َمّي زايدة ... شعلة احلّريّةزايدة، غاريوس،  .9

ظ،  -، ص ج2009، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، كتاابت َمنسيَّة، َمّي زايدةزِْيِغلر، أَنِْتيا، )حتقيق(، "مقّدمة" يف  .10
 وو. -أأ

 صفحة. 253، 1969، مصر، دار املعارف، َمّي زايدة يف حياهتا وآاثرهاسكاكيين، وداد،  .11
 .1955اهرة، مطبعة االستقامة، ، الطبعة الثالثة، القحياة الرافعيالَعراين، سعيد،  .12



   

لبنان -مؤّسسة الفكر اللبنانّي في جامعة سيّدة اللويزة، زوق مصبح   

 

2 
 

، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، فّنها -أدهبا -شخصّيتها -حياهتا ،َمّي زايدة التوهُّج واألُفولغرّيب، روز،  .13
 صفحة. 230، 1978

عة األوىل، بريوت، ، اجملّلد األّول، الطبَمّي زايدة، املؤلَّفات الكاملةالكزبري، سلمى احلّفار، )مجع وحتقيق(، "مقّدمة" يف  .14
 .30 -9، ص 1982مؤسَّسة نوفل، 

. )اجلزء األّول 1987، جزءان، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، َمّي زايدة أو مأساة النبوغالكزبري، سلمى احلّفار،  .15
 صفحة(. 578صفحة، اجلزء الثاين  479

 صفحة.  364، 2012، الطبعة األوىل، بريوت، دار ُكُتب للنشر، نشؤ وارتقاء املثقَّفة احلُرَّة، َمّي زايدةجماعص، سليم،  .16
 .2000، الطبعة األوىل، القاهرة، اهليئة العاّمة املصريّة للكتاب، َمّي زايدة أسطورة احلّب والنبوغمصطفى، نوال،  .17
، 1950 -1850رافيا بيبليوغ، الكاتبات اللبنانّية" يف 1941 -1886ايرد، انزك سااب، ود. بّيومي، هنى، "زايدة َمّي ) .18

 .69 -63، ص 2000الطبعة األوىل، بريوت، دار الساقي، 
، 14، اجلزء موسوعة أدابء لبنان وشعرائههـ("يف  1360م /1941 -هـ 1303م/1886يعقوب، إميل بديع، "َمّي زايدة ) .19

 .178 -170، ص 2006الطبعة األوىل، بريوت، دار نوبليس، 


