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المحتوى

Scope and Content

 كما تحتوي بعض. كتب عن زاهية قدورة وأخرى كتبتها هي،تتضمن مجموعة الدكتورة زاهية قدورة سيرتها الذاتية
 هذا،وعلى مراسالت بينها وبين طالبها وأصدقائها في كل من لبنان ومصر، من شهاداتها التعليمية وشهادات التكريم
 الكتيبات وبعض، القصاصات الصحافية، المنشورات واألبحاث،باإلضافة إلى مجموعة من المحاضرات العامة
.المنشورات لمجموعة من الكتاب أصدقاء الدكتورة زاهية قدورة

Arrangement
Series I: Personal
 الشخصي:السلسلة األولى
 Biography
 زاهية قدورة وسيرتها الذاتية.حياة د
 Curriculum Vitae
 Certificates
التعليم والشهادات
 Honoring
التكريم
Series II: Correspondence
المراسالت
 Correspondence to Zahiya Kaddoura
Series III: Public Service and research



Public Lectures
Publications and research

Series IV: Related Material
 Books about Zahiya

الخدمة العامة والبحث

المحاضرات العامة
المنشورات واألبحاث
المواد ذات الصلة
 زاهية قدورة.كتب عن د
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Press clippings
قصاصات صحافية
Brochures and other Publications
كتيبات ومنشورات متفرقة
Related Publications
منشورات ذات صلة
صور فوتوغرافية





Series V: Photos

Biographical Sketch
الدكتورة زاهية مصطفى قدورة من مواليد بيروت عام 1920م ،نشأت في رحاب أسرة تهتم بالعلوم والفكر ،فكان
جدها أديب قدورة أول طبيب مسلم لبناني يتخرج من الكلية السورية ،الجامعة األميركية اليوم ،في بيروت عام
1881م ،وكان والدها مصطفى قدورة أول صيدلي مسلم يتخرج من الكلية ذاتها عام 1900م  ،ويؤسس صيدلية في
منطقة السور في قلب بيروت.
تلقت الدكتورة زاهية قدورة دراستها األولى في كلية بيروت الجامعية حيث نالت منها درجة صوفومور عام 1939م
ثم التحقت في الجامعة األميركية ونالت منها درجة ( ).B.Aفي الدراسات التاريخية عام .1943
في هذه الفترة توجهت إلى القاهرة فنالت من جامعة فؤاد األول ليسانس في التاريخ عام 1944م ،وحصلت على شهادة
الماجستير في التاريخ في العام 1947م ،ثم الدكتوراه في التاريخ من جامعة القاهرة في العام 1951م .وبعد فترة
تزوجت من الدكتور محمد عبد السالم كفافي الذي كان أستاذا ً في جامعة القاهرة ،ثم أصبح عميداً لكلية اآلداب في
جامعة بيروت العربية.
أثناء وجودها في مصر 1943م و1951م شاركت الدكتورة زاهية قدورة في مختلف النشاطات الفكرية واالجتماعية
والسياسية ،وكانت إحدى أبرز المناضالت من أجل استقالل لبنان ،ساندت القضية الفلسطينية ،فترأست التظاهرات
والتحركات السياسية ،وقابلت مختلف المسؤولين من أجل دعم لبنان ضد اإلنتداب الفرنسي ال سيما أثناء أحداث
تشرين الثاني عام 1943م.
وبعد عودتها إلى لبنان التحقت بالجامعة اللبنانية كأستاذ مساعد في قسم التاريخ في العام 1951م  ،أصبحت رئيسة
قسم التاريخ في العام 1961م  ،ونالت رتبة األستاذية في العام 1967م.
عُينت عميدة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة اللبنانية بين أعوام 1971م و1977م .وكانت لها نشاطات
مكثفة لرفع مستوى الكلية ،وعملت على إرسال العديد من الشبان والشابات للتخصص في الدراسات العليا في باريس
ولندن والواليات المتحدة األميركية.
عادت وتولت رئاسة قسم التاريخ منذ نهاية عام 1977م إلى عام 1988م .ومنذ تأسيس جامعة بيروت العربية
حرصت الدكتورة زاهية قدورة على المساهمة في بناء هذا الصرح العلمي ،فشاركت في إعطاء العديد من
المحاضرات العلمية ال سيما لطالب قسم التاريخ.
في  13كانون الثاني عام 1983م منحتها كلية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسالمية الدكتوراه الفخرية في إحتفال في
دار الفتوى ببيروت ،مع زمالئها األفاضل الدكتور زكي النقاش ،الدكتور عمر فروخ ،والدكتور صبحي المحمصاني
رحلت الدكتورة زاهية قدورة في  10تشرين األول عام 2002م.
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رؤوس موضوعات

Subject Heading:

Qaddūrah, Zāhiyah
Qaddūrah, Zāhiyah -- Political and social views.
Women educators – Lebanon -- Biography.
Women historian – Lebanon -- History.
Women authors, Arab – Lebanon -- Biography.
Lebanese University
Qaddūrah Family
قدورة ،زاهية مصطفى2002-1920 ،
قدورة ،زاهية مصطفى – 2002-1920 ،أراء سياسية وإجتماعية
النساء المربيات – لبنان – تراجم
النساء المؤرخات – لبنان – تاريخ
النساء المؤلفات العربيات – لبنان – تراجم
الجامعة اللبنانية
آل قدورة

Container List
السلسلة األولى :الشخصي

Series I: Personal
Box 1:

File 1:
Biography
حياة د .زاهية قدورة وسيرتها الذاتية
الدكتورة زاهية قدورة :رائدة من رواد الفكر والنشاط االجتماعي والتربوي في بيروت ولبنان والعالم
العربي



Curriculum Vitae
سيرة ذاتية :زاهية مصطفى قدورة



Certificates
التعليم والشهادات
رنا لبيب قدورة/بكلوريوس في علوم الزراعة/الجامعة األميركية في بيروت 1.
زاهية قدورة/بكلوريوس في العلوم-التاريخ العربي/الجامعة األميركية في بيروت 2.
زاهية قدورة/ماجستير في اآلداب قسم التاريخ/جامعة فؤاد األول مصر 3.
زاهية قدورة/دكتوراه في اآلداب قسم التاريخ/جامعة فؤاد األول مصر 4.
Honoring
التكريم
شهادات في زاهية قدورة 1.
زاهية قدورة :الرائدة في فكرها وثقافتها ونهجها التربوي 2.
هيئات تكريم العميدة زاهية قدورة 3.
إطالق اسم الدكتورة زاهية قدورة على أحد الشوارع في مدينة بيروت 4.
كلمة للدكتور عماد قدورة 5.
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المراسالت

Series II: Correspondence

Correspondence to Zahiya Kaddoura


Box 1:

File 2:
رسالة من






























أحمد كفافي الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
أحمد كفافي الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1975/2/5 ،
زينب لبيب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1977/5/26-25 ،
زينب لبيب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1974/10/23 ،
زينب لبيب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1974/7/10 ،
زينب لبيب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1975/8/21 ،
زينب لبيب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1974/9/11 ،
زينب لبيب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1974/8/14 ،
إحسان الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية1974-1973/-/- ،
إحسان الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية1973/2/8 ،
جهادية الى زاهية قدورة ،الدقي  -القاهرة ،محتواها :رسالة تعزية بوفاة زوج زاهية الدكتور محمد
عبدالسالم كفافي1973/1/12 ،
زينب لبيب الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية1972/8/26 ،
زينب لبيب الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية1972/5/9 ،
زينب لبيب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1959/3/1 ،
حواء إدريس الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
حواء إدريس الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية1977/5/3 ،
حواء إدريس الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1976/4/8 ،
حواء إدريس الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :معايدة بمناسة الميالد ورأس السنة-/-/- ،
حواء إدريس الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :معايدة بمناسة الميالد ورأس السنة وعيد األضحى-/-/- ،
حواء إدريس الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1954/1/14 ،
حواء إدريس الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :وفاة أبتهاج قدورة 1967/6/22 ،
حواء إدريس الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1951/9/21 ،
أمينة السعيد الى زاهية قدورة ،الجيزة ،محتواها :رسالة شخصية1952/2/5 ،
عائشة عبدالرحمن الى زاهية قدورة ،مصر الجديدة ،محتواها :رسالة شخصية1957/3/1 ،
أمينة السعيد الى زاهية قدورة ،اإلسكندرية ،محتواها :رسالة شخصية/-8/1 ،
إميلي فارس إبراهيم الى زاهية قدورة ،بورلمار  -فنزويال ،محتواها :سؤال حول تعيينها في الجامعة
العربية1959/3/3 ،
إميلي فارس إبراهيم الى زاهية قدورة ،بورلمار  -فنزويال ،محتواها :رسالة شخصية1958/12/16 ،
إميل أبو جوده الى أمين عام رابطة الطلبة اللبنانيين ،القاهرة ،محتواها :إعتذار لعدم التمكن من حضور ندوة
الدكتور راشد البراوي عن "بعض نواحي التعاون اإلقتصادي بين الدول العربية"1951/3/31 ،
أمينة السعيد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :تسلم أمينة السعيد دعوة رسمية من مجلة الحسناء إللقاء
محاضرة عن المرأة في دار الندوة اللبنانية1966/10/27 ،
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أمينة السعيد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :تهنئة من أمينة السعيد على نجاح إحدى الحفالت التي
نظمتها زاهية قدورة1953/3/27 ،
أمينة السعيد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1954/1/20 ،
أمينة السعيد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1950/9/10 ،
سهير القلماوي الى زاهية قدورة ،القاهرة  ،محتواها :االتصال بوزير التربية المصري السيد يوسف ...
بخصوص موضوع "الجامعيات"1977/10/21 ،
سهير القلماوي الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :زيارة زاهية قدورة إلى مصر لحضور "مؤتمر
األدباء"1957/11/11 ،
سهير القلماوي الى زاهية قدورة ،ليماسول ،محتواها :رسالة شخصية1954/8/11 ،
أنعام الى زاهية قدورة ،باريس ،محتواها :زيارة أنعام إلى باريس1948/10/17 ،
أنعام الى زاهية قدورة ،بيروت ،محتواها :رسالة شخصية1948/2/27 ،
أنعام الى زاهية قدورة ،باريس ،محتواها :رسالة شخصية1948/11/15 ،
أنعام الى زاهية قدورة ،بيروت ،محتواها :رسالة شخصية 1947/2/3 ،
أنعام الى زاهية قدورة ،بيروت  ،محتواها :حضورة إجتماع للنجادة بحضور رياض بك  -تهنئة على تحديد
موعد مناقشة رسالة زاهية قدورة1947/1/2 ،.....
أنعام الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1947/9/18 ،
أنعام الى زاهية قدورة ،بيروت ،محتواها :رسالة شخصية1948/2/29 ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1949/10/16 ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1947/10/1 ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1947/9/1 ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،اإلسكندرية ،محتواها :رسالة شخصية1947/10/1 ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،االسكندرية ،محتواها :رسالة شخصية1947/10/3 ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،بغداد ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
نعمت رشدي الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،الفيوم  /مصر ،محتواها :رسالة شخصية1949/9/30 ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية -/-/- ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية 1948/1/1 ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية 1956/3/6 ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1947/8/6 ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1948/7/29 ،
علي أيوب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :تأخر في استالم أحد كتبها لنقده في جريدة "األساس"،
1947/7/29
علي أيوب الى زاهية قدورة  ،القاهرة ،محتواها :طلب حجز غرف في أحد فنادق عاليه1951/7/29 ،
علي أيوب الى زاهية قدورة ،بلودان  /سوريا  ،محتواها :رسالة شخصية1950/8/9 ،
علي أيوب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :طلب حجز غرف في أحد فنادق بيت مري للدكتور سليمان
عبد أروس1951/7/14 ،
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علي أيوب الى زاهية قدورة  ،القاهرة ،محتواها :قدوم أيوب إلى لبنان1950/7/12 ،
علي أيوب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :زيارة لبنان1950/7/8 ،
علي أيوب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :شكر على إستقبال عائلة الدكتور سليمان عبد أروس في
لبنان1951/8/9 ،
علي أيوب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :وصول علي أيوب إلى مصر وشكر على الضيافة،
1950/9/1
علي أيوب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1951/9/10 ،
علي أيوب الى زاهية قدورة ،فندق بلودان الكبير  -سوريا ،محتواها :رسالة شخصية1950/8/18 ،
علي أيوب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1951/7/11 ،
علي أيوب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1950/7/14 ،
علي أيوب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1950/5/1 ،
محمد عبدالرحمن مرحبا الى زاهية قدورة ،باريس ،محتواها :طلب تجديد منحته الجامعية في باريس،
1953/8/25
محمد عبدالرحمن مرحبا الى زاهية قدورة  ،طرابلس ،محتواها :طلب تجديد منحته الجامعية في باريس،
1951/8/15
محمد عبدالرحمن مرحبا الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :طلب منحة للتخصص بالفلسفة،
1950/8/18
محمد عبدالرحمن مرحبا الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :أجتماعه بالسيدة جميلة خوري ،وتهنئته زاهية
قدورة على تعيينها في الجامعة اللبنانية1952/1/24 ،
محمد عبدالرحمن مرحبا الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :وعد زهدي يكن بمساعدته بطلب المنحة-/-/- ،
محمد عبدالرحمن مرحبا الى زاهية قدورة ،طرابلس ،محتواها :التسريع في إجراء العقد مع المقاصد،
1950/7/12
محمد عبدالرحمن مرحبا الى زاهية قدورة  ،باريس ،محتواها :اختياره رسالة الدكتوراه1951/2/6 ،
عفيف عبدالصمد الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :إلى محط أمالي ومعقل رجائي 1951/-/- ،.....
عفيف عبدالصمد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1951/6/1 ،
عفيف عبدالصمد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة وداع1951/10/20 ،
عفيف عبدالصمد الى زاهية قدورة ،صيدا ،محتواها :رسالة شخصية1951/7/20 ،
مصطفى خالد الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية1953/7/6 ،
مصطفى خالد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :اتمام مهمات كانت زاهية قدورة قد أوكلته بها التمامها
في القاهرة1953/3/7 ،
مصطفى خالد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رفض جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية رفع مبلغ
المنحة أو المساعدة المالية التي يتقاضاها في خصصت لمهدي العربي مبلغ يتخطى المنحة المعطاة له،
1952/11/1
مصطفى خالد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :توجيه رسائل لكل من :محمد سالم ،انيس نصولي،
جميل عانوتي ،صائب سالم ،ابتهاج قدورة ،وطلب للمقاصد بشأن زيادة المنحة1952/11/16 ،
مصطفى خالد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :مقابلته إلبتهاج قدورة وتعيين زاهية قدرة في المفوضية
اللبنانية في القاهرة1951/6/4 ،
مصطفى خالد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :إبالغ زاهية قدورة بإرسال الرسائل إلى رئيس
الجمهورية،أحمد األسعد ،صائب سالم ،محمد سالم ،رشيد كرامي1951/11/5 ،.....
مصطفى خالد الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :طلب التأكد من منحة حكومية ممكن أن تكون من نصيبه،....
1951/11/25
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مصطفى خالد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :ذهاب مدحت فتفت الى القاهرة برفقة الشيخ طه الولي
والطلب منهم ان يرسلوا ورقة ممضاة للصحف اللبنانية بأن االخير قائم باعماله خير قيام وأن البرقية ال علم
لهم بها1951/11/28 ،
حسن خالد الى زاهية قدورة ،بيروت ،محتواها :رسالة شكر على مساعدتها أخيه مصطفى خالد،
1950/4/17
زكي النقاش الى زاهية قدورة ،بيروت ،محتواها :تجديد طلب تسجيله لدراسة الدكتوراه1950/10/19 ،
حليم أبو عز الدين الى زاهية قدورة ،القاهرة  ،محتواها :كتاب بشأن الطالب محمد دمشقية  ،أحمد عليوان،
وعدنان نعماني1949/1/12 ،
مصطفى سعد الدين خالد الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
مصطفى خالد الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :اتصاله باآلنسة منيرة عز الدين ومساعدتها له1949/11/4 ،
مصطفى خالد الى زاهية قدورة ،بيروت ،محتواها :تقديم طلب لدخوله كلية الهندسة1949/6/2 ،
مصطفى سعد الدين خالد الى زاهية قدورة ،بيروت ،محتواها :رسالة شكر على اهتمامها ودعمها لدخوله
كلية الهندسة1948/11/18 ،
مصطفى خالد الى زاهية قدورة ،بيروت ،محتواها :سفره الى القاهرة إليجاد سكن في منزل الطلبة-/-/- ،
مجهول الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة من أحد أعضاء الطلبة في مصر-/-/- ،
حسين القوتلي الى زاهية قدروة ،القاهرة  ،محتواها :اعالمها عن أخبار الطلبة في مصر1955/1/29 ،
حسين القوتلي الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
نهى وعماد الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
مجهول (االسم غير واضح) الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :ارسال مبلغ من المال من البنك االهلي
المصري الى بنك مصر في بيروت1975/8/21 ،
صالح  ...الى زاهية قدورة ،الجيزة -مصر ،محتواها :رسالة شخصية1964/4/15 ،
مجهول الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية1977/4/24 ،
إحسان الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية1977/1/6 ،
حسن حياة الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
أحمد أبو الفضل الى محمد بك ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1970/8/2 ،
أحمد الفتيح الى زاهية قدورة ،دمشق ،محتواها :تهنئة بمناسبة تعيينها عميدة لكلية اآلداب في الجامعة
اللبنانية1971/3/13 ،
أحمد الفتيح الى زاهية قدورة ،دمشق ،محتواها :تذكيرها بمؤتمر اليونيسكو للتفاهم بين الشعوب ونضالها
بهدف تعيينها عميدة لكيلة اآلداب في الجامعة اللبنانية1970/4/7 ،
أحمد فهمي خطاب الى زاهية قدورة  ،القاهرة ،محتواها :تعزية بوفاة زوجها1972/10/1 ،
فتحية سبحان ؟؟؟ الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :المؤلف الذي تزمع الجامعيات في لبنان تأليفة حول
المرأة العربية1971/1/8 ،
عبدالفراج عبدالعز الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :الدبلوم العام "جوهر الصقلي وأثره في الدولة الفاطمية"،
1971/3/4
سعيد النجار الى زاهية قدورة ،جنيف ،محتواها :أخبار عن رحلته بالبر من بيروت إلى جنيف-/-/- ،
نجاة محمد خليفة الى زاهية قدورة ،القاهرة  -الفيوم ،محتواها :تهنئة بمناسبة تعيينها عميدة لكلية اآلداب في
الجامعة اللبنانية/-7/26 ،
نجاة محمد عبدالمطلب خليفة الى زاهية قدورة ،بيروت ،محتواها :تسديد مبالغ دين1973/1/20 ،
أحمد فهمي خطاب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :الطلب من الدكتورة قدورة مساعدة ابنته في تأمين
متطلباتها إلكمال دراستها في لبنان1973/1/20 ،
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حافظ محمود الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :الطلب من الدكتورة قدورة مساعدة ابنة أحمد فهمي
خطاب في تأمين متطلباتها إلكمال دراستها في لبنان1970/5/27 ،
نعمت رشدي الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1970/5/25 ،
محمد فخر الدين السبكي الى زاهية قدورة ،القاهرة  -الدقي ،محتواها :شكر على االستضافة في لبنان،
1974/7/14
نادرة سراج الى زاهية قدورة ،مصر الجديدة ،محتواها :رحلة الى لبنان 1956/7/31 ،
نادرة سراج الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :زيارة لمكتبة الجامعة األميركية في بيروت للبحث في
مراجع لرسالة ماجستير بعنوان "الشعر العربي في المهجر"1954/7/28 ،
نادرة سراج الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :زيارة لمكتبة الجامعة األميركية في بيروت للبحث في
مراجع لرسالة ماجستير بعنوان "الشعر العربي في المهجر"1954/5/8 ،
درية شفيق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :محاضرة في بيروت وعنوانها "قضيتنا الوطنية"،
1954/6/14
درية شفيق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :محاضرة في بيروت وعنوانها "قضيتنا الوطنية"،
1953/11/12
محسنة الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1935/10/21 ،
صبيح أحمد الى زاهية قدورة ،العراق ،محتواها :إتحاد الجامعيات1953/11/14 ،
علي حالوي الى زاهية قدورة ،صور  -جنوب لبنان ،محتواها :طلب مساعدة لشقيقته عليا حالوي لدراسة
التدبير المنزلي1952/6/16 ،
مجهول الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :استقالة دولة الرئيس عبدهللا اليافي واستالم سامي الصلح،
1954/2/15
فؤاد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :انتشار الكوليرا في مصر1947/10/24 ،
فؤاد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة سخصية1952/1/11 ،
فؤاد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :حول أحداث  26يناير1952/2/1 ،
أمينة السعيد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1952/7/1 ،
سيد محمد محجوب الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1952/11/27 ،
ريم سليمان الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :زيارتها إلى لبنان ورفض منحها تأشيرة/-8/7 ،
سعاد النهري الى زاهية قدورة  ،القاهرة ،محتواها :إفتتاح فرع ثاني لرابطة نساء العرب والشرق في لبنان،
1952/6/13
رابطة نساء العرب والشرق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :البرنامج العملي للرابطة1952/6/13 ،
موريس أرقش الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :تهنئة بمناسبة نيلها الدكتوراه1951/10/31 ،
بشير المجذوب و يوسف الشماع الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :هل من الممكن قبول التوجيهية
المصرية كمعادلة لشهادة الفلسفة في لبنان 1951/11/20 ،
مجهول الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1951/11/19 ،
أسعد سالمة الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1951/11/17 ،
أسعد سالمة الى زاهية قدروة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1951/11/20 ،
أحمد عثمان عليوه الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :مظاهرات الطالب اللبنانيين في مصر بمناسبة يوم
ذكرى الشهداء1951/11/25 ،
فؤاد أباظة الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1951/11/2 ،
فؤاد أباظة الى زاهية قدروة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1952/4/23 ،
وليم باسيل الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :طلب نقل اآلنسة أليس مكرزل من مفوضية السياحة العامة
في بيروت الى القاهرة1951/9/2 ،
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مجهول الى زاهية قدورة  ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
مجهول الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1954/4/6 ،
مجهول الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1956/9/1 ،
يسرى البربري الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية/-6/30 ،
يسرى البربري الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية (غير مكتملة)/-8/4 ،
نعمت السعيد الى زاهية قدورة ،بغداد ،محتواها :رسالة شخصية1951/4/25 ،
سهير القلماوي الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1951/6/28 ،
حمدي أمين رعد الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :وظيفة في األمانة العامة لجامعة الدول العربية-/-/- ،
حمدي أمين رعد الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية1950/8/21 ،
حمدي أمين رعد الى األمين العام لجامعة الدول العربية ،- ،محتواها :طلب تقدمه إلحدى وظائف األمانة
العامة لجامعة الدول العربية-/-/- ،
مفوض لبنان لدى الجمهورية اإليطالية الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :إشعار بوصول رسالتها،
1950/10/24
مفوض لبنان لدى الجمهورية اإليطالية الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية1951/7/21 ،
عمر الصالح الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :كتاب "عائشة أم المؤمنين ،ورسالة الدكتوراه ،
1948/1/20
قدري أباظة الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1947/10/16 ،
منيرة عبدالرزاق الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1947/10/22 ،
إبراهيم خليل الى زاهية قدورة  ،مصر ،محتواها :رسالة شخصية1947/10/17 ،
ابراهيم بك الى زاهية قدورة ،مصر ،محتواها :رسالة شخصية1948/5/11 ،
مصطفى زيادة الى زاهية قدورة ،مصر الجديدة ،محتواها :رسالة شخصية 1946/8/11 ،
مصطفى زيادة الى زاهية قدورة ،مصر الجديدة ،محتواها :السفر الى بيروت1946/7/12 ،
مجهول الى زاهية قدورة ،مصر ،محتواها :انتشار الكوليرا في مصر (وباء صحي)-/-/- ،
مجهول الى زاهية قدورة ،مصر ،محتواها :خطورة األوضاع في فلسطين واالطمئنان على عائلتها هناك- ،
/-/مجهول الى زاهية قدورة ،مصر ،محتواها :رسالة شخصية1948/6/12 ،
مجهول الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1946/6/19 ،
مجهول الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :الوضع في فلسطين واللجوء إلى مصر-/-/- ،
مجهول الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1948/8/21 ،
احسان ؟؟؟ الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1946/6/5 ،
مجهول الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1946/12/16 ،
محمد أحمد رافع الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1945/5/16 ،
صابر برجان الى زاهية قدورة ،االردن ،محتواها :رسالة شخصية1945/1/20 ،
رائدة جار هللا ؟؟ الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1945/9/9 ،
رائدة جار هللا ؟؟ الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1946/10/4 ،
رائدة جار هللا ؟؟ الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية1944/9/18 ،
رائدة جار هللا ؟؟ الى زاهية قدورة ،القدس ،محتواها :رسالة شخصية1944/7/10 ،
محمد مصرية الى زاهية قدورة ،دمشق ،محتواها :انتقال مركز وظيفته من من السويداء الى دمشق في
ديوان المحاسبات-/-/- ،
مجهول الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :حريق القاهرة-/-/- ،
مجهول الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
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مجهول الى زاهية قدورة ،- ،محتواها :رسالة شخصية-/-/- ،
روجيه القليني الى زاهية قدورة ،القاهرة ،محتواها :كتابة مقاالت تاريخية ،أدبية ،سياسية لجريدة الجمهورية
في القاهرة-/-/- ،

الخدمة العامة والبحث

Series III: Public Service and research

المحاضرات العامة

Public Lectures


Box 2:

Files 1-3:





























قدورة ،زاهية ،شهر رمضان والصيام ،القاهرة  -بيروت1966/1/18 ،
يوم الهجرة ،القاهرة1944/-/- ،
مشروع تطوير وتعزيز أوضاع المسلمين في لبنان ،بيروت1977/2/2 ،
بين السنة والشيعة ،بيروت-/-/- ،
التنسيق والتعاون بين كليات اآلداب في الجامعات العربية ،الخرطوم1973/12/24 ،
خاتمة التاريخ والقومية العربية ،بيروت-/-/- ،
األديب -/-/- ،- ،
التربية-/-/- ،- ،
مهرجان كلية الحقوق والعلوم السياسية  -الجامعة اللبنانية1964/11/20 ،- ،
وجود هدى شعراوي في لبنان-/-/- ،- ،
المشكلة الطائفية-/-/- ،- ، .....
محمد غندور واآلنسة كرام سنيورة1965/11/22 ،- ،....
الوحدة من الناحية الحضارية والروحية-/-/- ،- ،
من أجل دوام التوجيه السايسي اإلنعزالي في نفس اللبنانيين المسيحيين-/-/- ،- ، .....
مؤتمر البرلمانيات ،أو المؤتمر البرلماني األول للمرأة العربية األفريقية1975/3/1 ،- ،
المرأة البيروتية تاريخ ومواقف ،بيروت1992/1/- ،
تاريخ الحركة النسائية اللبنانية-/-/- ،- ،
المرأة في التعليم الجامعي ،بيروت1991/3/25 ،
تعدد الزوجات في االسالم-/-/- ،- ،
اليوبيل الذهبي إلشتراك المرأة في الثورة الوطنية1969/3/31 ،- ،
المرأة في حياة الرسول1977/7-6/- ،- ،
حقوق المرأة في اإلسالم1975/-/- ،- ،
ثقافتنا العربية ودورها في الثقافة العالمية-/-/- ،- ،
خصائص الثقافة اإلسالمية المعاصرة-/-/- ،- ،
اإليمان في حياة الشباب ،عاليه  -لبنان1952/6/- ،
بيوت الشباب ،بيروت1974/-/- ،
مطالب الشباب حق أم تحد ،بيروت1970/-/- ،
الثقافة القومية-/-/- ،- ،
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لتبقى بيروت سيدة العواصم ،بيروت1984/2/21 ،
فهمي للتاريخ العربي جعلهم يضعون الفيتو علي ،بيروت1990/6-5/- ،
الناجحون في حياتهم يتحدثون عن أسباب نجاحهم ،بيروت1955/2/24 ،
أثر الحرب اللبنانية  -القيم األخالقية-/-/- ،- ،
وظيفة في األدب العربي  -ثانوية اإليمان  -الثانوي األول ،بيروت-/-/- ،
بين ثورة لبنان وثورة العراق ،طرابلس  -لبنان-/-/- ،
المدارس والمعاهد السريانية-/-/- ،- ،
عقيدة البهائية (إيران)-/-/- ،- ،
تطور علم التاريخ عند الشعوب القديمة والمسلمين-/-/- ،- ،
معنى العيد ،بيروت-/-/- ،
تاريخنا وكيف نكتبه1951/-/- ،- ،
اإلسالم وتحديات العصر التبشير واإلستشراق-/-/- ،- ،
حفلة تكريم جميل بيهم-/-/- ،- ،
التربية اإلسالمية ،بيروت1973/5/2 ،
النظام التربوي في لبنان :تطوره وأثره في حياتنا الوطنية ،بيروت1992/3/24 ،
يوم الغار؛ يوم الهجرة ،بيروت1972/7/27-25 ،
التربية اإلسالمية أمام التحديات ،القاهرة1944/-/- ،
المرأة المسلمة والطالق ،بيروت1981/3/21-5 ،
التاريخ اإلسالمي بين التبشير واالستشراق-/-/- ،- ،
اإلنتفاضة :مركز ناجي العلي ،بيروت1974/11/30-25 ،
نجيب عازوري من خالل زمانه ومكانه :الحركة الصهيونية في عصر نجيب عازوري-/-/- ،- ،
حضارتنا حضارة أصيلة جذورها ضاربة في األرض ،بيروت1981/2/28 ،
أسد رستم :المؤرخ العربي-/-/- ،- ،
اإلسالم والحضارة العربية-/-/- ،- ،
الحضارة العربية بين األصالة والتجديد ،بيروت1967/4/21 ،
التربية في لبنان بين الثقافة الوطنية والعربية واألجنبية 1951/-/- ،- ،
الجامعة تسعى ألن تكون اماكن يبقى فيها العقل بال خوف والرأس مرفوعا عاليا  -طاغور ،-بيروت،
1975/3/3
التعدد الجامعي-/-/- ،- ،
الدور المستقبلي للجامعات في عالم عربي متطور-/-/- ،- ،
أوراق متفرقة عن :المرأة  -الحضارة  -العروبة  -التاريخ العربي االسالمي بين اإلستشراق والتبشير -
المرأة والطالق  -التربية اإلسالمية أمام التحديات  -إسالميات يوم الغار  -النظام التربوي في لبنان -
لبنان  -الجامعة  ،....بيروت1971/3/27 ،
واقع لبنان السياسي والثقافي واالجتماعي واالقتصادي ،بيروت1975/5/17-19 ،
المشكلة الطائفية في لبنان-/-/- ،- ،
حقائق في تاريخ لبنان1964/-/- ،- ،
اإلستقالل ،بيروت1961/-/- ،
التوعية الوطنية1977/2/22 ،- ،
مؤتمر حمالت التوعية-/-/- ،- ،
واقع لبنان االنعزالي تربويا وثقافيا واعالميا واجتماعيا-/-/- ،- ،
مفاهيم لبنانية ،بيروت1975/9/5 ،
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التربية بالتاريخ ،بيروت1965/-/- ،
التربية والتعليم في لبنان ،بيروت-/-/- ،
القومية العربية ،بيروت1961/5/18 ،
التاريخ والقومية العربية ،بيروت1964/1/- ،
القومية ،األمة-/-/- ،- ،
النهج الفكري الناصري ،بيروت1958/3/7 ،
لبنان والتعاون الثقافي المصري ،بيروت1938/-/- ،؟
الفرد اللبناني أغلى ما في األرض ،بيروت1973/1/23 ،
المواطن أمام مسؤولياته ،بيروت1994/11/8 ،
الحضارة العربية اإلسالمية-/-/- ،- ،
الجواري في العصر العباسي األول ،بيروت1966/-/- ،
الحرائر في العصر العباسي-/-/- ،- ،
محمد جميل بيهم بين العروبة وفلسطين ،وقضايا الشباب والمرأة -/-/- ،- ،1898-1886
الحضارة العربية العباسية (الحياة اإلجتماعية)-/-/- ،- ،
الحضارة العربية العباسية (الحياة الفكرية)1995/-/- ،- ،
قضايا حضارية :مقدمة عن الحضارة والتراث عناصرها ،صفاتها ،موضوعها ،مراحلها-/- ،- ،.
1964/؟
أثر الحضارة العربية االسالمية في أوروبا-/-/- ،- ،
أثر الحضارة العربية في صقلية-/-/- ،- ،

المنشورات واألبحاث

Publications and research


Box 3:

File 4:
أبحاث في العروبة واإلسالم/زاهية قدورة
رحلة العمر/زاهية قدورة
تاريخ العرب الحديث/زاهية قدورة
عائشة أم المؤمنين/زاهية قدورة
تاريخ العرب الحديث :شبه الجزيرة العربية كياناتها/زاهية قدورة
المواد ذات الصلة
كتب عن د .زاهية قدورة

1.
2.
3.
4.
5.

Series IV: Related Material
Books about Zahiya


Box 4:

زاهية قدورة :الرائدة في فكرها وثقافتها ونهجها التربوي 1.
الدكتورة زاهية قدورة :سيرة رائدة ومسيرة أمة (2. )2002-1920
زاهية قدورة :رائدة من رواد الفكر األدبي والنشاط االجتماعي والتربوي في بيروت ولبنان والعالم 3.
العربي
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منشورات ذات صلة

Related Publications


Box 5:

Files 1-2:
مذكرات وديعة قدورة خرطبيل :بحثا عن االمل والوطن :ستون عاما ً من كفاح إمراة في سبيل
قضية فلسطين 1990-1936
النقيب أديب قدورة :حقائق ومواقف 2.
حركات اإلصالح االجتماعي في العالم اإلسالمي/شكري فيصل 3.
العالم اإلسالمي في العصر الحديث ،حركات اإلصالح الديني/محمد عبدالسالم كفافي 4.
التنوع الثقافي والتعدد الجامعي وأثرهما في شخصية الطالب الجامعي/خليل الجر 5.
اإلنسان في قضية الحضارة العربية بين األصالة والتجديد/محمد مصطفى بالحاج
1.

قصاصات صحافية

Press clippings


Box 5:

File 3:
1. Documentaire - un Film sur les debuts de la lutte feminine, Hommages
aux pionnieres de laction revendicative
2. Their Men are Politicians, Nationalists, Deputies, Doctors and
Pharmacists. And their Women Included Liberators I.E: Miss Ibtihaj
Kaddoura, First Female Arab University Dean I.E. Dr. Zahia Kaddoura,
who were also founders of Charitable. Social and Scientific Associations.
زاهية قدورة :لنتخلى عن غرورنا الذي أوصلنا إلى التخلف 3.
 100جمعية نسائية في بيروت وحدها :حكاية الزعيمة التي كانت تريد أن تفتح الطريق أمام
النساء لدخول الجامعة العربية

4.

في وداع زاهية قدورة :حارسة التاريخ وروح بيروت 5.
آل قدورة :منهم اإلمام سعيد (مفتي الجزائر) وولداه أحمد (مفتي المالكية) وعالل (القاضي
الشيخ)؛ رجالهم سياسيون وطنيون ..نواب واطباء وصيادلة ..ونساؤهم مناضالت ومؤسسات
للروابط الخيرية واالجتماعية والعلمية واالدارية والتجارية واسهموا في فتوحات بالد الشام
من النساء الرائدات :ابتهاج قدورة ،وديعة فدورة خرطبيل ،وزاهية قدورة 7.
6.

كتيبات ومنشورات متفرقة

Brochures and other Publications


Box 5:

File 3:
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1. خريطة لوسط العاصمة اللبنانية بيروت
2.  بنات بالدي، تحيي النهار الوطني للتراث،المؤسسة الوطنية للتراث

Series V: Photos

صور فوتوغرافية

Box 5:
File 4:
Personal photos:
 Portrait of Mohamad Kafafi, husband of Zahiya Kaddoura, 1 photgraphic print:
black and white; 7 x 5 cm
 Portrait of Zahiya Kaddoura, 1 photgraphic print: black and white; 17x 11.5 cm
 Graduation Portrait of Zahiya Kaddoura , 1 photgraphic print: black and white;
16.5x 15.5 cm
 Portrait of Zahiya Kaddoura, 1 photgraphic print: color; 15x 10 cm
 Zahiya Kaddoura with her nephew Imad Kaddoura, 1 photgraphic print: color;
10x 15 cm
 Lebanese first lady Andree Lahoud honoring Zahiya Kaddoura, 1 photgraphic
print: black and white; 18x 24 cm
 Zahiya Kaddoura and Ghassan Tuweini, 1 photgraphic print: black and white;
11.5x 17 cm
 Zahiya Kaddoura and the Egyptian Officer Abdel Moneim Riad , 1 photgraphic
print: black and white; 11x 17.5 cm
 Zahiya Kadoura met with the Egyptian Officer Abdel Moneim Riad and with
Egyptian official leaders to provide gold aid to support the Egyptian war effort
after An-Naksah 1967, 1 photgraphic print: black and white; 11x 17.5 cm
 Zahiya Kaddoura with a group of people, 1 photgraphic print: black and white;
13x 21 cm
Photos of Ibtihaj Kaddoura:
 Ibtihaj Kaddoura with an unknown person, 1 photgraphic print: black and white;
13 x 18 cm
 Ibtihaj Kaddoura with Kamel al-Assad, 1 photgraphic print: black and white; 13x
18 cm
 Ibtihaj Kaddoura (eight from right) and Anisa al Najjar attending an outdoor
event, 1 photgraphic print: black and white; 13x 18 cm
 Pierre Gemayel, Founder of Kataeb Party, shaking hands with Ibtihaj Kaddoura,
1 photgraphic print: black and white; 14 x 18 cm
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Ibtihaj Kaddoura with Raymond Eddé, 1 photgraphic print: black and white; 13x
18 cm
Ibtihaj Kaddoura with Pierre Gemayel founder of Kataeb Party , 1 photgraphic
print: black and white; 13x 18 cm
Ibtihaj Kaddoura and Anisa Najjar (first from left) watching performance by a
group of young girls , 1 photgraphic print: black and white; 17x 24 cm
Ibtihaj Kaddoura with a group of ladies , 1 photgraphic print: black and white;
13x 17 cm
Ibtihaj Kaddoura with the Lebanese president Camille Chamoun and Adel
Osseiran, 1 photgraphic print: black and white; 13x 18 cm
Ibtihaj Kaddoura with the Lebanese president Camille Chamoun and Adel
Osseiran, 1 photgraphic print: black and white; 14 x 18 cm
Lebanese president Bchara el-Khoury during a ceremony held by Islamic
Orphanage in presence of Chairman of the Women's Committee, 1 photgraphic
print: black and white; 12 x 17.5 cm
Lebanese president Camille Chamoun and first lady Zalfa Chamoun surrounded
by group of people, 1 photgraphic print: black and white; 12.5 x 16.5 cm
Ibtihaj Kaddoura and Hussein al-Ouweini with group of People, 1 photgraphic
print: black and white; 13x 18 cm
Ibtihaj Kaddoura and Hussein al-Ouweini, 1 photgraphic print: black and white;
13x 18 cm
Ibtihaj Kaddoura with Prime Minister Rachid Karami, 1 photgraphic print: black
and white; 13x 18 cm
Ibtihaj Kaddoura (second from Right) during an Unknown Event, 1 photgraphic
print: black and white; 15x 24 cm
Ibtihaj Kaddoura with the Lebanese president Bchara el-Khoury, 1 photgraphic
print: black and white; 13x 18 cm
Ibtihaj Kaddoura, Lebanese president Camille Chamoun, first lady Zalfa
Chamoun with a group of People, 1 photgraphic print: black and white; 13x 17
cm
Ibtihaj Kaddoura, Fayza al-soloh, mohamad Ali Bayhum and the Lebanese
president Bchara el-Khoury, 1 photgraphic print: black and white; 12x 11.5 cm
Portrait of Ibtihaj Kaddoura, 1 photgraphic print: black and white; 6 x 4 cm

Photos of Ibtihaj and Zahiya:
 Lebanese president Camille Chamoun during the honoring ceremony of King
Faisal II of Iraq, with Zahiya Kaddoura, Badia Kaddoura Khartabil, Anisa Najjar,
ibtihaj Kaddoura, Chafica Salam Wife of Ali Salam, 1 photgraphic print: black
and white; 15 x 23 cm
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Ibtihaj and Zahiya Kaddoura with a group of people, 1 photgraphic print: black
and white; 18x 22 cm
Ibtihaj and Zahiya Kaddoura with a group of people, 1 photgraphic print: black
and white; 13x 18 cm




Related Material at AUB

AUBite Files Kaddoura, Zahia 1920-2002
Published Material
Her Books
 J 297:Q612aA:c.1أبحاث في العروبة و اإلسالم 
 J956.92044:A885bA:c.1حكم على فوهة استون:قصص قصيرة من اتون الحرب اللبنانية 
 J 953:K11tA:c.1تاريخ العرب الحديث 
 J 953:K11taA:c.1تاريخ العرب الحديث 
 F 956.01:Q612tAتاريخ العصر العباسي 
 F 909.09767:Q612dAدروس في قاعة بحث عباسي 
 J 378.5692:Q6143rA:c.1رحلة العمر 
 J 953:Q612shA:c.1شبه الجزيرة العربية  :كياناتها السياسية 
 Jالشعوبية و أثرها اإلجتماعي و السياسي في الحياة اإلسالمية في العصر العباسي األول 
953:Q612sA:c.1
 J 297.64:A299aiA:c.1عائشة ام المؤمنين 
 PA 001.3:M233kA:1974مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

Books about Zahiya Kaddoura:
 J 378.5692:A714zAزاهية قدورة ،الرائدة في فكرها وثقافتها ونهجها التربوي 
 J 378.5692:Q612fA:c.1الفكر النهضوي في ابحاث ومؤتمرات زاهية قدورة 
 R 892.7092:Kh78mA:v.1:c.1موسوعة أعالم العرب المبدعين في القرن العشرين 
 J 920.72:N989nA:c.1نساء من بالدي 
 RLEB 305.48:H113wA:v.1:c.1وجوه نسائية من لبنان 
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