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Etudes d’Arabe Dialectal

par Henri Fleisch s.j.

Les arabisants, les dialectologues et les ethnographes trouveront 
ce livre efficace, pour ce qu'il offre comme études dialectales 
échelonnées sur plus de vingt ans concernant la Montagne 
libanaise et ses souvenirs.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: 4١6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٨  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
978-2-72-146034-9  2-72-146034-X

300,000 L.L.

Le traité des Dix Chapitres de Tūmā al-Kfarṭābī (B7) 
Document sur les origines de lʼEglise maronite
Édition, introduction, traduction, notes et index de 
vocabulaire: Charles Chartouni

Analyse de ‘Maqalat al-asr de Tūmā al-Kfarṭābī’ qui souligne 
les thèmes de la problématique monothélite d’une façon 
systématique.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ١٨٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١6  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
978-2-72-146033-2  2-72-146033-1

34,000 L.L.

مناقب السادة البكريّة: مجموعة نصوص )عربّي - إنكليزّي(
بقلم: مصطفى مغازي وآدم صبرا

يّــة فــي  يتألّــف هــذا الكتــاب مــن مجموعــة نصــوص تتنــاول ســيرة الســادة البْكر
يّــة بكونهــم  العهَدْيــن الســادس عشــر والســابع عشــر.وقد اشــتهر أفــراد  البْكر
ثيولوجّييــن )علمــاء الهــوت( وصوفّييــن وشــعراء  كمــا أنّهــم كانــوا األقــوى تأثيــًرا 

فــي مصــر.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٥٢٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002793-5

40,000 L.L.

Les étymons en arabe (A23) - Analyse formelle et 
sémantique
par Georges Bohas, Karim Bachmar

Étude des différents étymons de l’arabe selon la théorie des 
matrices et étymons )TMA(, en démontrant la non-ordonnance 
des étymons consonantiques. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٢١4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
978-2-72-146031-8  2-72-146031-5

36,000 L.L.
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Researches and Studiesبحوث ودراسات

ASSYRIE CHRÉTIENNE Volume I (B.11) 
Contribution à l’étude de l’histoire et de la géographie 
ecclésiastiques et monastiques du nord de l’Iraq

par J. M. Fiey, O.P.

Premier volume d’un ouvrage qui dépeint l’Assyrie chrétienne 
)histoire et la géographie ecclésiastiques et monastiques de 
l’empire assyrien(. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٣٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
978-2-72-146028-8  2-72-146028-5

300,000 L.L.

ASSYRIE CHRÉTIENNE Volume II (B.12) 
Contribution à l’étude de l’histoire et de la géographie 
ecclésiastiques et monastiques du nord de l’Iraq
par J. M. Fiey, O.P.

Deuxième volume d’un ouvrage qui dépeint l’Assyrie chrétienne 
)reconstitution de la vaste province démembrée du nom de Bā 
Nūhadra). 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٨94 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
978-2-72-146029-5  2-72-146029-3

300,000 L.L.

ASSYRIE CHRÉTIENNE Volume III (B.13) 
BÉṮ GARMAÏ, BÉṮ ARRAMĀYÉ ET MAIŠĀN 
NESTORIENS
par J. M. Fiey, O.P.

Troisième volume d’un ouvrage qui dépeint l’Assyrie 
chrétienne (sa partie sud, le Béṯ Garmaï, le Béṯ Aramāyé, 
et la mésène ou Maišān).

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٣١6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
978-2-72-146030-1  2-72-146030-7

300,000 L.L.

A Disputation over a Fragment of the Cross )Arabic-English( 
)B10( - A Medieval Arabic Text from the History of Christian 
- Jewish - Muslim Relations in Egypt
Edited, translated and introduction: Stephen J. Davis, 
Samuel Noble, Bilal Orfali

A linguistic and historical analysis of four medieval Egyptian 
manuscripts of ‘Mujādalat batriyark Iskandariyya maa al-yahudi 
wa-l-malaki’ )in Arabic, and its English translation(.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ١٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
978-2-72-146027-1  2-72-146027-7

23,000 L.L.
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األب لويس شيخو. ما َكَتبه وما ُكتب عنه

بقلم: األب كميل حشيمه اليسوعّي

ُيعــّد هــذا الكتــاب خيــر أداة للباحثيــن ـفـي آثــار األب شــيخو العّلمــة واإلنســان، 

كمــا ـفـي كّل مــا يمــّت بصلــة إـلـى منشــوراته والحركــة األدبّيــة ـفـي أواخــر القــرن 

التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٢4٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-146025-7  2-72-146025-0

64,000 L.L.

الرسائل الّصوفّية ألبي عبد الرحمن السلمّي )عربّي - إنكليزّي(

حّققها وقّدم لها: جيرهارد بورينغ وبالل األرفه لي

يتضّمــن الكتــاب خمــس رســائل محّققــة للّســلميّ، منهــا: التأويــلت الصوفّيــة 

للحــروف »معانــي الحــروف«، وغيرهــا.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٢٠٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-146026-4  2-72-146026-9

34,000 L.L.

Traité de philologie arabe, 2 volumes )16 et A11(

par Henri Fleisch, s.j.

Ouvrage classique devenu une autorité dans le monde des 

philologues.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٥٧٠+64٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-146024-0  2-72-146024-2

274,000 L.L.

Le problème de la création du monde et son contexte 
rationnel et historique dans la doctrine d’Abū Manṣūr 
al-Māturīdī (333/944) (A21)

par P. Salim Daccache

Problématique du kitāb : al-Tawhīd sur l’origine du monde 
et les arguments sur la puissance absolue de Dieu en face 
de la capacité de l’homme.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: 4٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-146021-9  2-72-146021-8

72,000 L.L.
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Researches and Studiesبحوث ودراسات

Ḥikam ʼIbn ʻAṭāʼ Allāh (arabe-français) (A2) 
Et la naissance de la confrérie šādilite

Textes, traduction et introduction avec notes: 
Paul Nwyia, s.j.

L’ouvrage comport0e 3 parties: une introduction sur la 

naissance des Šāḍilites et de la littérature sentenciaire, 

une édition critique, et une traduction des Hikam.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٣٥٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٧  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-146022-6  2-72-146022-6

60,000 L.L.

الرسائل الكبرى )البن عّباد الرندّي( )عربّي - فرنسّي(

حّققها وقّدم لها: كنث ل. هونركمپ

ينشــر هــذا الكتــاب دراســة عــن التكويــن الفكــريّ والروحــيّ للكاتــب ابــن عّبــاد 

الرنــدي، كمــا ويتنــاول نقــًدا للرســائل التــي تبادلهــا مــع العالــم يحيــى الســرّاج.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٥66 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-146020-2  2-72-146020-X

74,000 L.L.

كتاب الحروف، للفارابي )46(

تحقيق: د. محسن مهدي

منهــا:  أبــواب،  ثلثــة  مــن  بــدوره  يتألّــف  ونــّص  مقّدمــة  مــن  الكتــاب  يتألّــف 

المصطلــح  لمعاـنـي  الوافيــة  بالشــروح  ويتمّيــز  المقــوالت،  الحــروف وأســماء 

أوـلـى.   خطــوًة  العربّيــة  ـفـي  الفلســفيّ  العلمــيّ 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٢٧٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-146019-6  2-72-146019-6

96,000 L.L.

مقامات الصوفّية لشهاب الدين السهروردّي )إنكليزّي - عربّي(

حّققها وقّدم لها: إميل معلوف

يقــوم هــذا العمــل علــى تحليــل رســالة مقامــات الصوفّيــة شــكًل ومضمونـًـا بوجــٍه 

ُمســهب، وعلــى شــرح بعــض المصطلحــات الصوفّيــة الــواردة فــي الرســالة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ١٢4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٢  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-146018-9  2-72-146018-8

36,000 L.L.
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Explication de la Divine Liturgie )fr( )B9( 
Nersès de Lambron )1153 - 1192(

par Nersès de Lambron 
Introduction, traduction: Isaac Kéchichian, s.j.

Nersès de Lambron invite dans ce livre à l’opposition des excès 

liturgiques et au retour aux origines.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٣6٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-146017-2  2-72-146017-X

61,000 L.L.

Histoire et institutions de l’Église arménienne )30( 
Evolution nationale et doctrinale spiritualité-
monachisme

Par Jean Mecerian s.j.

Les grandes lignes de l’histoire de l’Église arménienne, sa 

spiritualité et sa vie monastique.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٣٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ١999  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002497-2

63,000 L.L.

كتاب المجموع في المحيط بالتكليف لقاضي القضاة أبي الحسن عبد 
)A19( الجّبار، الجزء الثالث

تحقيق: يان پترس

ثالــث إصــدارات كتــاب المجمــوع فــي المحيــط بالتكليــف، مؤلَّــف مــن مجموعــة 
المجبــرة  نظــر مذاهــب  مــن وجهــة  أمــور  عــّدة  عــن  الحديــث  تحتــوي  أبــواب 

يّــة. والثنويّــة والبكر

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: 4٨4 
الطبعة األخيرة في: ١999  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-146015-8  2-72-146015-3

72,000 L.L.

Najrān. Chrétiens d’Arabie avant l’islam )fr( )B8(

par R. Tardy

Nersès de Lambron invite dans ce livre à l’opposition des excès 
liturgiques et au retour aux origines..

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٢٣4 
الطبعة األخيرة في: ١999  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-146016-5  2-72-146016-1

79,000 L.L.
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Researches and Studiesبحوث ودراسات

Activité humaine et agir de Dieu )A18(

Le concept de «Sunan» de Dieu dans le commentaire 
coranique du Manār

par Christian Van Nispen s.j.

Ce livre traite la conciliation entre la puissance de Dieu et sa 

maitrise du destin de l’homme d’une part, et la liberté de l’homme 

d’autre part.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٥٣٨ 
الطبعة األخيرة في: ١996  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002499-6

77,000 L.L.

 زيادات حقائق التفسير لعبد الرحمن محّمد بن الحسين السلمّي
)م 1021/412( )عربّي - إنكليزّي(

Edited with Introduction: Gerhard Böwering

يــم يبّيــن طريقــة المتصّوفــة ـفـي  هــذا الكتــاب هــو تفســير صوـفـيّ للقــرآن الكر

تفســيره، لكاتبــه أـبـي عبــد الرحمــن محّمــد بــن الحســين الســلميّ.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٢٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ١99٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002488-0

96,000 L.L.

Le statut légal des non-musulmans en pays d’islam )Fr( )10( 
Étude historique et juridique

par Antoine Fattal

Étude au sujet des non-Musulmans en pays d’Islam, notamment 
l’Orient et l’Occident musulman, de l’an I de l’hégire à l’an 921-922.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: 4١٢ 
الطبعة األخيرة في: ١99٥  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002787-4

113,000 L.L.

Exégèse coranique et langage mystique )49( 
Nouvel Essai sur le lexique technique des mystiques 
musulmans

par Paul Nwyia, s.j.

Étude du développement du langage religieux, depuis les plus 
anciens commentaires du Coran jusqu’à Niffari.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: 44٠ 
الطبعة األخيرة في: ١99١  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002493-4

124,000 L.L.
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Damas au 7ᵉ siècle H./ 13ᵉ siècle (A15) 
Vie et structures religieuses dans une métropole 
islamique
par Louis Pouzet s.j.

Étude systématique de deux chapitres qui montre le 
fonctionnement administratif et culturel des structures religieuses 
d’une grande métropole islamique au Moyen-âge.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٥٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ١99١  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002491-0

124,000 L.L.

A Study on Faẖr ad-Dīn ar-Rāzī and his Controversies 
in Transoxiana )Arabic-English( )31(

par Fathalla Kholeif

An analysis of the many theological questions raised by 
Islamic scholar Faẖr ad-Din ar- Rāzī that have been the 
cause of dispute among Transoxian scholars.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٣١6 
الطبعة األخيرة في: ١9٨4  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002494-1

40,000 L.L.

Louis Cheikho et son livre «Le christianisme et la littérature 
chrétienne en Arabie avant l’Islam» )38(
par Camille Hechaimé. s.j.

Analyse de la principale œuvre de Louis Cheikho qui éclaire 
grandement le problème du christianisme dans l'Arabie 
préislamique.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٢٣6 
الطبعة األخيرة في: ١96٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002489-7

75,000 L.L.
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 مجتمع القرن الّرابع -
في مؤّلفات أبي حّيان التوحيدّي

بقلم: د. وداد القاضي

)المتوـفـى  التوحيــديّ  حّيــان  أبــو  رســمها  الّتــي  الصــورة  الكتــاب  هــذا  موضــوع 
ســنة 414ه / 1023م( لمجتمعــه فــي القــرن الرابــع الهجــريّ / العاشــر الميــلديّ، 
وهــي صــورة شــديدة الحيويّــة، مليئــة بالتفاصيــل الدقيقــة الّتــي يتفــرّد أبــو حّيــان 
بمعظمهــا، ولذلــك ال يجدهــا الــدارس عنــد غيــره مــن المؤرّخيــن، ومــن ثــّم قيمتهــا. 
وقد ساعد أبا حّيان على رسم تلك الصورة ذكاء حادّ، وثقافة عريضة تجمع بين 
اإلســلميّ والفلســفيّ، وســفر مّتصل في مختلف أرجاء شــرق الخلفة اإلســلمّية، 
مــن بغــداد ومكـّـة إلــى الــريّ وشــيراز، ولقــاء ألعــداد ال ُتحصــى مــن الناس، المشــاهير 
منهم في مختلف حقول العلم والسياسة، والمغمورين من العاّمة، بما في ذلك 
أولئــك الّذيــن يعيشــون علــى أطــراف المجتمــع مــن الغوغــاء والرّعــاع، وقــدرة فــّذة 
علــى المراقبــة ومتابعــة الظواهــر والبحــث عــن البواعــث واألهــداف الخفّيــة القابعــة 

خلــف التصرّفــات البشــريّة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢96 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١9  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148171-9  2-72-148171-1

60,000 L.L.

المرأة في فكر ميخائيل نعيمة

بقلم: د. زكّية نعيمة

ال شــّك ـفـي أّن المــرأة حضــرت كثيــًرا ـفـي أدب ميخائيــل نعيمــة شــعًرا ونثــًرا، 
والمجتمــع،  العائلــة  ـفـي  المــرأة  ملمــح  عـلـى  اإلضــاءة  الكتــاب  هــذا  وغايــة 
ـفـي ثنائّيــة الوجــود وغيرهــا مــن المواضيــع،  وعلقتهــا بالرجــل، وعـلـى دورهــا 

نعيمــه. نظــر ميخائيــل  ـفـي  الموّحــد،  اإلنســان  المــرأة  إـلـى موضــوع  وصــواًل 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٨٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148163-4  2-72-148163-0

54,000 L.L.

الرؤيا والعبارة - دراسات في األدب والفكر والتاريخ

بقلم: د. وداد القاضي

متعــّددة  جوانــب  يّــة  واإلنجليز بالعربّيــة  كتاباتهــا  ـفـي  القاضــي  وداد  تقــارُب 
مــن الحضــارة العربّيــة اإلســلمّية، منهــا الفكــر اإلســلميّ المبكّــر، والتفاســير 
اإلســلمّية،  والفــرق  الــكلم،  وعلــم  األدب،  ـفـي  القــرآن  واســتعمال  القرآنّيــة، 
والتاريــخ، والمخطوطــات، والفكــر السياســيّ، والطبقــات، والنثــر الفنــيّ المبكـّـر. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٧٧6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148157-3  2-72-148157-6

68,000 L.L.
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أديب مظهر رائد الرمزيّة في الشعر العربّي

بقلم: د. ربيعة أبي فاضل

يســدُّ هــذا الكتــاب فراًغــا كبيــًرا تركــه وراءه الشــاعر أديــب مظهــر. فبالرغــم مــن 
يًّا، وعاصفــة إبداعّيــة، قــد تــرك إلــى جانبهمــا علمــات اســتفهام.  تركــه تّيــاًرا شــعر
فكانــت حياتــه وشــعره ُيثيــران الغرابــة، وهــذا الكتــاب يبّيــن إبداعــه فــي مقاربــة 

يّــة فــي الشــعر العربــيّ. مفهــوم الرمز

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٥٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١4  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148084-2  2-72-148084-7

41,000 L.L.

المكان بطالً في الرواية اللبنانّية )2000-1980(

بقلم: د. وفاء مجاعص عبد النور

يّــات النقــد الغرـبـيّ ـفـي المــكان  مــن مقّدمــة الكاتبــة: "إســتناًدا إـلـى أحــدث نظر
يّــة، يرصــد هــذا الكتــاب  الرواـئـيّ، وبعيــًدا عــن صــورة المــكان التقليديّــة التأطير
ـفـي تســع روايــات لبنانّيــة، مســتفزًّا صمتــه وســكونه، فــإذا بالمــكان  المــكان 
الروائــيّ يتجلـّـى بطــًل يشــّع حضــوًرا. إنـّـه مدمــاك رئيســيّ فــي بنيــة الروايــة، يــؤّدي 

وظائــف فنّيــة فاعلــة ال غنــى للروايــة عنهــا."

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٥٢٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148150-4  2-72-148150-9

57,000 L.L.

رسائل متبادلة بين الشيخ إبراهيم اليازجي وقسطاكي الحمصّي

 بقلم: كميل حشيمه
جمعها وحّققها وقدَّم لها: األب كميل حشيمه اليسوعّي

إّن عــدة رســائل متبادلــة بيــن اليازجــيّ وصديقــه الحمصــيّ تظهــر شــخصّية كّل 
كثــر مــا يمّيــز الكتــاب هــو الشــبه العجيــب بيــن الرجليــن  منهمــا وحياتــه. ولعــّل أ
وإن تباينــت شــخصّيتاهما. فــاألّول شــيخ عريــق والثانــي رفيــع النســب، وكلهمــا 

راســخا القــدم فــي ســبيل البلغــة والبديــع.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي  عدد األلوان: ١ 
١١٠-٠-٠٠-٠٠٢٧٠٧-٢  

24,000 L.L.

غرائب اللغة العربّية

بقلم: األب رفائيل نخله اليسوعّي

فــي القامــوس العربــيّ عجائــب وغرائــب عديــدة قلّمــا نجــد لهــا مثيــًل فــي قواميــس 
أشــهر اللغــات، ومــن شــأن هــذا الكتــاب التوّقــف علــى بعضهــا لفائــدة القــارئ 

وحّثــه علــى التمّتــع والتعلـّـق بهــذه اللغــة العريقــة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣١٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١١  رقم الطبعة: 6 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148140-5  2-72-148140-1

36,000 L.L.
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مختارات من النثر العربّي

بقلم: د. وداد القاضي

فــي ضــوء ازديــاد "التغريــب" والتفــات المجتمعــات العربّيــة إلــى ثقافــة الغــرب، 

ولُيبقــي  العربّيــة،  الثقافــة  بخصوصّيــة  القــارئ  ليذكّــر  الكتــاب  هــذا  يأـتـي 
خــلل  مــن  العرـبـيّ  واألدب  العرـبـيّ  الشــاّب  بيــن  قائمــة  الطبيعّيــة  الوشــيجة 

النثــر. عــرض مختــارات جميلــة مــن 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٥٣4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١١  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148139-9  2-72-148139-8

63,000 L.L.

 أثر الديارات في النتاج األدبّي العّباسّي -
)الرابع الهجرّي/العاشر الميالدّي(

بقلم: د. كارين صادر

عمــل أدبــيّ مــن روائــع أدب الديــارات، كتبــه أعــلم الشــعراء فــي العصــر العّباســيّ. 
وهــو يتمّيــز بخصائصــه الفنّيــة وميزاتــه الخاّصــة، بحيــث تســلّط باحثتــه الضــوء 
أبــرز  التاريخّيــة، متوّقفــًة عـلـى  النــوع مــن األدب وتعالــج ظاهرتــه  عـلـى هــذا 

خصائصــه الفنّيــة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٧6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148134-4  2-72-148134-7

56,000 L.L.

Petites clefs pour grandes Œuvres
par Dr. Hoda Rizk-Hanna

Ce livre est le fruit d’une double passion: celle de lire et celle de 
transmettre. Hoda Rizk ~Hanna invite le lecteur à partager le 
plaisir d’approfondir, à travers un éventail d’analyses, la lecture 
des œuvres littéraires.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148130-6  2-72-148130-4

48,000 L.L.

إعجاز القرآن وأثره في النقد األدبّي

بقلم: د. علي مهدي زيتون

لــكّل نبــيٍّ معجــزة يؤيـّـد بهــا دعــواه، فكانــت معجــزة النبــيّ محّمــد النّص القرآنيّ، 
والــذي أرجــأَ الشــعر إلــى المقــام الثانــي واســتولى علــى عرشــه. والمقصــود بـ"أثــر 
بــدًءا  أطــوار مفاعيلــه،  ـفـي مختلــف  القرآـنـيّ  اإلبــداع  أثــر  القرآـنـيّ" هــو  اإلعجــاز 
بالقيــم الفنّيــة الّتــي يكتنزهــا النــّص، وصــواًل إـلـى الحركــة النقديّــة المتعــّددة 

والمتجــّددة التــي حاولــت دراســة تلــك القيــم وتفّهمهــا.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 46٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148121-4  2-72-148121-5

60,000 L.L.



12

الحّب والموت من منظور السيرة الذاتّية بين مصر ولبنان في أدب طه 
حسين - توفيق الحكيم - عائشة عبد الرحمن - ميخائيل نعيمه - توفيق 

يوسف عّواد - ليلى عسيران

بقلم: د. جوزف طانيوس لّبس

الغنّيــة  القّيمــة،  األطروحــة  هــذه  خــلل  مــن  لّبــس  جــوزف  ــا،  حقًّ أراد،  هــل 
والمتقنــة باللغتيــن العربّيــة والفرنســّية، أن يــدرس أقــدار األدبــاء الســّتة؟ أو 

بالــذات؟ هــو  قــدره 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٨٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148122-1  2-72-148122-3

56,000 L.L.

اليسوعّيون واآلداب العربّية واإلسالمّية - سير وآثار

بقلم: األب كميل حشيمه اليسوعّي

ســيرة  مــن  نــواٍح:  ثــلث  عـلـى  اليســوعّيين  الرهبــان  يعــرض  توثيقــيّ  عمــل 
المصــادر  ثــّم  ونقــًدا،  وصًفــا  عنهــا  كُتــب  ومــا  مؤلّفاتــه  الئحــة  إـلـى  الراهــب، 

المعلومــات. أســاس  والمراجــع 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4١6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148123-8  2-72-148123-1

44,000 L.L.

األحاديث المطربة - أبي الفرج بن العبرّي

تحقيق: األب لويس شيخو اليسوعّي

قــد نقــل ابــن العبــريّ كتابــُه المســّمى "دفــع الهــّم" إلــى العربّيــة ومنًعا لللتباس 
عنونــه "باألحاديــث المطربــة". إنـّـه ينطــوي علــى نقــٍد أدبــيٍّ لروايــاٍت بقلــم خمســة 
روائّييــن عــرب محافًظــا علــى كلٍّ مــن وجدانّيــة الّناقــد وموضوعّيتــه فــي آٍن واحد.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٥6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148118-4  2-72-148118-5

16,000 L.L.

الشعراء الجاهلّيون األوائل

بقلم: د. عادل الفريجات

الثاـنـي  البــاب  أّمــا  العرـبـيّ.  الشــعر  أّولّيــة  الكتــاب  مــن  األّول  البــاب  يتنــاول 
فيحمــل أخبــار 1٨ شــاعًرا مــن الشــعراء األوائــل، وجميــع أشــعارهم. وقــد عــاش 
هــؤالء الشــعراء علــى األرجــح، مــا بيــن القرنيــن الثالــث والخامــس الميلديّيــن. 
وكُــرَّس البــاب الثالــث للشــعراء الجاهلّييــن األوائــل الّذيــن عاشــوا بيــن القرنيــن 

الخامــس والســادس الميلديّيــن. وكان عددهــم 22 شــاعًرا.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 6٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148116-0  2-72-148116-9

68,000 L.L.
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في الرواية العربّية المعاصرة - عبد الرحمن منيف، حّنا مينه، عبد 
الرحمن مجيد الربيعّي، إلياس خوري، إدوار الخّراط

بقلم: د. مؤمنة بشير العوف

مــن مقّدمــة الكاتــب: "يضــّم هــذا الكتــاب قــراءات فــي روايــات لخمســة روائّييــن 
عــرب: حّنــا مينــه مــن ســورية، وعبــد الرحمــن منيــف مــن المملكــة العربّيــة 
الســعوديّة، وعبــد الرحمــن مجيــد الربيعــيّ مــن العــراق، وإليــاس خــوري مــن 
ــذي ُيطــرح: هــل هنــاك مــا  لبنــان، وأخيــًرا إدوار الخــرّاط مــن مصــر. والســؤال الّ

ــا؟". ــا روائّييــن وعربً ــاب غيــر كونهــم جميًع يجمــع بيــن هــؤالء الكّت

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢١4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148117-7  2-72-148117-7

36,000 L.L.

النزعة الكالمّية في أسلوب الجاحظ

بقلم: األب فكتور شلحت اليسوعّي

الماجســتير،  لنيــل درجــة  اليســوعيّ  األب فكتــور شــلحت  بهــا  تقــّدَم  رســالة 
ُتمّثــل دراســة مســتفيضة ألســلوب الجاحــظ مــن نواحيــه جميعهــا، ولنزعتــه 
الكلمّيــة، ولمكانــة النزعــة العقلّيــة منهــا. وذلــك كلـّـه بنهــج علمــيّ مّتــزن وبالــغ 

النفــع ـفـي تعريــف أدب الجاحــظ وأســلوبه وتفكيــره.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٠6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٧  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148112-2  2-72-148112-6

24,000 L.L.

التطّور واإلصالح عند أمين الريحانّي

بقلم: د. منى حسين الدسوقي

يّــة الّدارونّيــة الّتــي تحــّث علــى تطــّور المجتمــع وتغييــره  آمــن الريحانــيّ بالتطّور
فدعــا إليهــا وأدخلهــا فــي نصوصــه األدبّيــة. ومــن خــلل تأثـّـره بهــا، أضحــى مصلًحــا 

ا.  اجتماعيًّ

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٧٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148096-5  2-72-148096-0

48,000 L.L.

جبران والتراث العربّي

بقلم: د. ربيعة أبي فاضل

يحتــوي هــذا الكتــاب علــى القضايــا العربّيــة الّتــي شــغلت صاحــب كتــاب الّنبــيّ 
يّــة واإلنســانّية واألدبّيــة ـفـي إطــارٍ  ويحــاول قــراءة مواقفــه الّسياســّية والحضار

تحليلــيٍّ وتأويلــيٍّ عبــر قــراءٍة جديــدٍة شــاملٍة للنــّص وألبعــاده.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٣6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148090-3  2-72-148090-1

32,000 L.L.
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محمود تيمور وعالم الرواية في مصر - دراسة نفسّية تحليلّية

بقلم: د. بيار خّباز

منــه  الهــدف  العربّيــة،  اآلداب  ـفـي  دولــة  دكتــوراه  أطروحــة  أصــًل  الكتــاب 
المســاهمة ـفـي مجــاراة اآلداب الغربّيــة لجهــة تــلزم النقــد الحديــث التّيــارات 
الثقافّيــة المشــبعة بالعلــوم اإلنســانّية، كمــا إثبــات أّن النقــد النفســيّ يلئــم 

واإلنســانّية. األدبّيــة  المــاّدة  إـلـى  بــه  ويقّر ويطــّوره  معّيًنــا  موضوًعــا  كثــر  أ

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٥44 
الطبعة األخيرة في: ١994  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002718-8

56,000 L.L.

البيان والتبيين وأهّم الرسائل )للجاحظ(

 بقلم: الجاحظ
إنتقاها وقّدم لها وعلّق عليها: د. جميل جبر

أجزائــه  ـفـي  والتبييــن((  ))البيــان  مــاّدة  أهــّم  "إخترنــا  المقــّدم:  مقّدمــة  مــن 
الثلثــة وأضفنــا إليهــا منتخبــات مــن بعــض الرســائل الجاحظّيــة الّتــي تنســجم 
ومحتــوى هــذا الكتــاب الـّـذي ُيعتبــر مــن أشــهر كتــب الجاحــظ. وهــو كســائر كتبــه 

خليــط مــن اآليــات القرآنّيــة واألحاديــث النبويّــة والحكــم والقصائــد.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١9٢ 
الطبعة األخيرة في: ١99٢  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002725-6

24,000 L.L.

بلوغ األرب في علم األدب

 بقلم: جرمانوس فرحات
تحقيق: إنعام فّوال

بقلــم المطــران جرمانــوس فرحــات، المفكّــر واللغــويّ العريــق. وقــد عمــدت 
المحّققــة إـلـى تحقيــق القســم األّول منــه: علــم الجنــاس، لنشــره عـلـى أوســع 
ا، وذلــك ســعًيا منهــا ليكــون رائــًدا جديــًدا لطــّلب  نطــاق، بعــد أن بــات منســيًّ

اللغــة العربّيــة وللراغبيــن ـفـي توســيع معرفتهــم.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٨٠ 
الطبعة األخيرة في: ١99١  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002695-2

41,000 L.L.

موسوعة األديرة النصرانّية في البالد المشرقّية حّتى نهاية العصور 
العّباسّية

بقلم: كارين صادر

تضــّم هــذه الموســوعة التــي اســتغرقت ســنوات، معلومــاٍت مهّمــًة مقتطفــًة 
مــن كتــب ومخطوطــات قديمــة، تحمــل بيــن طّياتهــا أســماء آالف األديــرة التــي 
وردت فــي العديــد مــن األعمــال الشــعريّة والمخطوطــات العربّيــة األثريـّـة منهــا، 

والتاريخّيــة والجغرافّيــة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٢4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148170-2  2-72-148170-3

94,000 L.L.
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أحمد عارف الزين )1884-1960( - رائد إصالحّي في جبل عامل 

بقلم: رغدة نّحاس الزين

يوثـّـق هــذا الكتــاب ســيرة حيــاة الكاتــب والصحافــي اللّبنانــي أحمــد عــارف الديــن، 
مؤّســس مجلـّـة العرفــان ورائــد إصلحــيّ مــن جبــل عامــل.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٠٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148154-2  2-72-148154-1

30,000 L.L.

الحّج إلى الحجاز في العصر المملوكّي - )648هـ/1250م - 
923هـ/1517م(

بقلم: د. هيام عيسى

هــذا الكتــاب أطروحــة تتنــاوُل فيهــا الدكتــورة عيســى موضــوع بالــغ األهمّيــة فــي 
يــخ اإلســلميّ: الحــّج إـلـى الحجــاز ـفـي العصــر المملوكــيّ. فــإّن الحــّج هــو  الّتار
الركــن الخامــس مــن أركان العبــادات فــي اإلســلم. وهــذا الكتــاب يصــف تفاصيــل 

هــذه الفريضــة ومراحلهــا كاّفــة. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 49٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148146-7  2-72-148146-0

63,000 L.L.

الحضارة العّباسّية

بقلم: د. وليم الخازن

إّن غايــة مؤلِّــف هــذا الكتــاب أن يؤّمــن للباحثيــن فــي اآلداب العربّيــة خصوًصــا، 
وفــي التأريــخ عموًمــا، مجموعــة مــن المظاهــر الّتــي كانــت ُتحيــط باألدبــاء، كّتابًــا 
وشــعراء، وتكّون حضارة عهدهم. والحضارة العّباســّية، في الواقع، تمّثل العصر 

الذهبــيّ للمشــرق اإلســلميّ، وهــي تتألـّـق بيــن أعظــم الحضــارات العالمّيــة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٢4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٠  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148129-0  2-72-148129-0

36,000 L.L.

الديارات النصرانّية في اإلسالم

بقلم: حبيب زيّات

اليــوم  إعــادة نشــره  المشــرق، وتــمَّ  ـفـي مجلّــة  أّواًل  الكتــاب األخيــر هــذا  صــدَر 
لجزيــل نفعــه، وإلحاقــه بسلســلة مقــاالت، بعنــوان "أديــار دمشــق وبّرهــا ـفـي 
اإلســلم"، فيكّمــُل هــذا القســم الثانــي الخــاّص مــا جــاَء ســابًقا فــي القســم األّول 

الّــذي ُعنــي بشــؤون األديــار عاّمــة وشــجونها. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٣6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٠  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148137-5  2-72-148137-1

38,000 L.L.



16

مظاهر الحضارة اللبنانّية زمن الدولة العّباسّية

بقلم: د. وليم الخازن

يجيــُب هــذا البحــث عّمــا إذا كان للحضــارة العّباســّية أثــر فــي الحضــارة اللبنانّيــة 
أو للبنــان دور فــي نشــأة تلــك الحضــارة وتطّورهــا، بــدًءا بوصــف حالــة لبنــان منــذ 

الفتــح العربــيّ اإلســلميّ إلــى العهــد األمــويّ، فالعهــد العّباســيّ. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٠4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٠  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148131-3  2-72-148131-2

32,000 L.L.

أحوال النصارى في خالفة بني العّباس

 بقلم: ج. م. فييه الدومنيكّي
نقله إلى العربّية: حسني زينه

ال يقبــل األب فييــه بالنظــرة الميتافيزيقّيــة ـفـي العلقــة بيــن النصــارى ودولــة 
أو  المتجانــس،  "الــكّل"  فيهــم صفــات  يــرى  ال  ألنّــه  الشــرق  ـفـي  المســلمين 
الكيــان الميتافيزيقــيّ ذي الصفــات الجوهريـّـة الّتــي ال مدخــل للصيــرورة فيهــا. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٢4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148125-2  2-72-148125-8

68,000 L.L.

تاريخ مختصر الدول

 بقلم: ابن العبرّي
تحقيق: األب أنطون صالحانّي

يجمــع هــذا اإلصــدار ألبــي الفــرج الملطــيّ أخبــار األيّــام مــع بلغــٍة فــي االختصــار. 
أخــذ  بالخبــرة كمــن  بالعلــوم واللّغــات فامتــازت رواياتــه  كان مؤلّفــه ضليًعــا 

الوقائــع والّســير عـلـى ضيــاء الّشــمس.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣4٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٧  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148110-8  2-72-148110-X

32,000 L.L.

الملل والنحل

 بقلم: أبو منصور البغدادّي
قّدم له وحّققه: د. ألبير نصري نادر

رقــم ٦٨1٩ تشــمل  تحــت  ببغــداد عـلـى مخطوطــٍة  األوقــاف  تحتــوي مكتبــة 
المســائل  كتــاب  ـفـي  ســّيما  ال  اإلمامــة  موضــوع  تتنــاول  ورقــة   12٧ بدورهــا 
.12٧ الّصفحــة  حّتــى   3٩ الّصفحــة  مــن  الديــن  أصــول  علــم  ـفـي  الخمســين 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١9٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠6  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148106-1  2-72-148106-1

28,000 L.L.
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جدول السنين الهجريّة وما يوافقها من السنين الميالديّة

وضعه: أنطون قيقانو

أيّــام  مــن  بدءهــا  ويعّيــُن  يّــة  الهجر الســنة  الجــدول  هــذا  ـفـي  المؤلّــف  يذكــُر 
األساســّية  الغايــة  وإنَّ  الميــلديّ.  الشــهر  مــن  اليــوم  هــذا  وموقــع  األســبوع 
يّــة ومــا يوافقهــا مــن الســنين  مــن هــذا الجــدول هــي معرفــة الســنين الهجر
ــة، بغيــة تبســيط العمــل وتســهيل البحــث علــى الطالــب فيبتعــد عــن  الميلديّ

والغمــوض. التعقيــد 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٥  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148104-7  2-72-148104-5

16,000 L.L.

تاريخ الزمان ألبي الفرج جمال الدين ابن العبري

تعريب: إسحق أرملة

عــن مقّدمــة الناشــر: "أضفنــا إلــى هــذا الكتــاب فهرًســا مفّصــًل بأســماء األعــلم 
يــخ الزمــان وقــد أفردنــا مكانًــا ـفـي هــذا الفهــرس ألســماء  الــواردة ـفـي نــّص تار

القــلع والكنائــس واألديــار واألنهــر…".

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٣٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148098-9  2-72-148098-7

40,000 L.L.

إنجيل يسوع المسيح بحسب 
اإلحياء للغّزالّي

بقلم: األب سميح رعد

الَنْقــُب ـفـي المســيح اإلســلميّ متعــةٌ ُتشــاكُل متعــَة النقــب ـفـي أيِّ منحولــٍة 
تتكلّــم عـلـى المســيح... ولكّنهــا أجمــل، لمــا فيهــا مــن رونــق عربّيــة القــرون 
الوســطى وجمالهــا وخيالهــا. الكتابــة ـفـي المســيح تتخّطــى حــدود المكتــوب 
قانونـًـا... ألّن المســيح عابــر الحــدود، يتذّوقــه الحنيــف وغيــر الحنيــف... وإنجيــل 
المبعثــر  الجمــال  أردنــاه صــورًة مــن ذلــك  الغزّاـلـيّ  يســوع المســيح بحســب 
الــذي جمعنــاه باقــًة مــن ذوق الغزّالــيّ فــي كتابــه إحيــاء علــوم الديــن... مســاحته 
اللغويـّـة هــي العربّيــة، والمــكان هــو حواضــر اإلســلم المشــرقيّ العربــيّ، والزمــان 

يسبح من قبل وجود اإلسلم حّتى الغزّاليّ. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١9٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٢٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-7214-8174-0
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كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين للفارابّي

حّققه: د. ألبير نصري نادر

اليونانّيــة ويعــرُض  الفلســفة  الفاراـبـي عـلـى  اّطــلع  الكتــاب مــدى  يبّيــُن هــذا 
لفلســفة  موجــز  عــرض  يليــه  وأرســطوطاليس،  أفلطــون  مــن  كّل  فلســفة 
الثقافــة  انتشــرت  كيــف  لتوضيــح  الترجمــة  لحركــة  عــرض  ثــّم  أفلوطيــن، 
اليونانّيــة فــي األصقــاع التــي فتحهــا العــرب، وكيــف وصــل هــذا التــراث اليونانــيّ 

اإلســلم. مفكّــري  إـلـى 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١١4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١6  رقم الطبعة: 6 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148080-4  2-72-148080-4

19,000 L.L.

كتاب السياسة المدنّية

 بقلم: الفارابّي
حّققه: د. فوزي متري نّجار

إّن هــذا الكتــاب آخــر مــا صّنــف الفاراـبـي، وهــو يبّيــُن طبيعــة األمــور واألشــياء 
الّتــي يبحــث فيهــا أو يتكلّــم عليهــا والطريقــة الّتــي اتّبعهــا ومــا تفيدنــا عــن 
إذا قرأنــاه  الكثيــر مــن تعاليمــه  إـلـى  األخيــر، فيدلُّنــا بذلــك  الفلســفيّ  غرضــه 

وقابلنــاه بغيــره مــن تصانيفــه. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٣٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١4  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148152-8  2-72-148152-5

26,000 L.L.

تقييد في تَرجمة أحوال الشيخ أبي الحسن علّي بن عبد هللا الشهير 
بالشاذلّي - 685 ]1286 - بعد 1349/750[

 بقلم: عبد النور بن محّمد بن أحمد العمرانّي
قّدم له وحّققه: كنث ل. هونركمب

يخــوض هــذا الكتــاب دراســة وتحليــل مخطــوط هــاّم يعــود إلــى عهــد المرينّييــن 
يــخ  تار فيــه  يوثّــق  الــذي  الفاســيّ  العمراـنـيّ  النــور  عبــد  الشــيخ  تأليــف  مــن 

الطريقــة الشــاذلّية المبكّــرة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٣6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148141-2  2-72-148141-X

26,000 L.L.

مفهوم اإلرادة في الفلسفة اإلسالمّية المّشائّية

بقلم: د. سعيد البوسكالوّي

كتــاب فلســفيّ مــن ثلثــة أبــواب، يعالــج موضــوع اإلرادة الفلســفيّ واإلشــكاليّ 
يّــات كبــار الفلســفة.  إـلـى نظر نــواٍح ـفـي منهجّيــٍة واضحــة مســتنًدا  مــن عــّدة 
ا  ــا وإنســانيًّ ــا، حيوانيًّ ــا طبيعيًّ يتنــاول كاتبــه مفهــوم اإلرادة بصفتــه مبــدأً فيزيائيًّ
النفــس  مفهــوم  كمــا  وممّيزاتهــا  اإلراديّــة  الحركــة  طبيعــة  ويعالــج  ــا،  مدنيًّ

وأهّمّيتــه.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٧٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١١  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148135-1  2-72-148135-5

54,000 L.L.
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تهافت الفالسفة )لإلمام أبي حامد الغزالّي( - عن النّص الذي اتّبعه 
موريس بويج

 بقلم: موريس بويج
قّدم له ونشره: د. ماجد فخري

يبغــي كتــاب تهافــت الفلســفة ألبــي حامــد الغزالــيّ التنبيــه إلــى أوجــه تناقــض 
الفلســفة ـفـي العلــوم اإللهّيــة، ويحــّدد فيــه تناقضــات الفلســفة ـفـي علومهــم 
اإللهّيــة والطبيعّيــة فــي عشــرين مســألة تتمحــور جميعهــا علــى ثلثــة مواضيــع 

رئيســّية هــي: هللا، والعالــم، والنفــس.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢6٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٠  رقم الطبعة: ٥ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148136-8  2-72-148136-3

35,000 L.L.

حّي بن يقظان - أبو بكر بن طفيل

حّققه: د. ألبير نصري نادر

ومنطقّيــة  متسلســلة  بطريقــة  يقظــان  بــن  حــيّ  قّصــة  الكتــاب  هــذا  يســرد 
للقــارئ. وممتعــة  ســهلة  المطالعــة  فتصبــح 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٠٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: 6 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148124-5  2-72-148124-X

16,000 L.L.

كتاب األلفاظ المستعملة في المنطق

 بقلم: الفارابّي
حّققه: د. محسن مهدي

كبــر يلخّــص فيــه الفارابــيّ جميــع الكتــب  يؤلّــُف هــذا الكتــاب جــزًءا مــن كتــاب أ
المنطقّيــة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٣٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148115-3  2-72-148115-0

24,000 L.L.

 أبو الفرج بن الجوزّي والتصّوف السّنّي -
الخالف بين الفقه والتصّوف في القرن السادس الهجرّي

بقلم: د. مؤمنة بشير العوف

هــذا الكتــاب العلمــيّ الرصيــن يخــدُم الباحثيــن والمثّقفيــن عـلـى حــّد ســواء، 
وشــرطه  الســّنيّ  التصــّوف  العــوف  الدكتــورة  تعــرُِّف  أربعــة فصــول.  ويضــمُّ 
واألدوار التــي مــّر بهــا، اســتناًدا إـلـى شــيخ اإلســلم ابــن تيمّيــة. وقــد ألحَقــت 
كتابهــا بِكرونولوجيــا تتحــّدث فيهــا عــن المحّطــات الرئيســة فــي ســيرة حيــاة ابــن 

الجــوزيّ بحســب الســنين، وبفهــرس عامــر بالمصــادر والمراجــع. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148107-8  2-72-148107-X

17,000 L.L.
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القسطاس المستقيم ألبي حامد الغزالّي

نشره وعلّق عليه: األب فيكتور شلحت اليسوعّي

الغزاـلـيّ هــو أّول مــن خــاض ـفـي الفلســفة والمنطــق ومزجهمــا بعلــم أصــول 
الفقــه والديــن. ولكــّن عملــه الفلســفيّ ذهــب ضحّيــة اســتنكار علمــاء الديــن 
للفلســفة، وانتهائهــم إلــى نتائــج ال تّتفــق والديــن. فقــد أُهمــل العنصــر النظــريّ 

مــن تفكيــره.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٠٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٧  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148109-2  2-72-148109-6

23,000 L.L.

من رسائل إخوان الصفاء وخاّلن الوفاء

بقلم: د. ألبير نصري نادر

الكتــاب عبــارة عــن عــّدة رســائل نُشــرت بترتيــب معّيــن، لتحاكــي أهــّم النواحــي 
المختلفــة الّتــي تطــّرق إليهــا إخــوان الصفــاء. وكّل ناحيــة ُجمعــت ـفـي فصــل 
مســتقّل بحســب المســائل والمواضيــع، وذلــك بهــدف اإلطــلع عـلـى مذهــب 

مــن المذاهــب أو موقــف مــن المواقــف.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٧  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148108-5  2-72-148108-8

32,000 L.L.

تاريخ العلوم عند العرب

بقلم: المطران أنطوان-حميد موراني

يــخ العلــوم عنــد  يــا، ينطــوي تار ـفـي هــذا الكتــاب الموّجــه إـلـى طــّلب الباكالور
العــرب عـلـى فائدتيــن تربويّتيــن أُوالهمــا الّنظــر ـفـي نشــأة العلــوم واســتقللها 
مــن ناحيــة المنهــج والموضــوع وثانيهمــا الرّابــط الّثقاـفـيّ الّــذي يحــّث العرـبـيّ 

عـلـى رفــع مســتوى حضارتــه.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٢٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148093-4  2-72-148093-6

36,000 L.L.

من مقّدمة ابن خلدون

نصوص جمعها ورتّبها وقّدم لها: د. ألبير نصري نادر

مــن  اخترناهــا  ــا  نصًّ اثنيــن وخمســين  للطالــب  "نقــّدم  الكاتــب:  مــن مقّدمــة 
العبــر،  كتــاب  الكبيــر  لمؤلّفــه  األّول  الكتــاب  ومــن  خلــدون،  ابــن  "مقّدمــة" 
وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيّــام العــرب، والعجــم، والبربــر، ومــن عاصرهــم مــن 
ذوي الســلطان األكبــر. ويســتطيع قــارئ هــذه الفصــول أن يتبّيــن محاولــة ابــن 
خلــدون فــي اســتخلص قوانيــن مــن المجتمــع العربــيّ واالســلميّ، البــدويّ منــه 

والحضــريّ."

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٧6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148091-0  2-72-148091-X

28,000 L.L.
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كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة
حّققه: د. ألبير نصري نادر بقلم: أبو نصر الفارابي  

يعــرُض الكتــاب فلســفة الفاراـبـي الفيضّيــة، ومقّدمــة تحليلّيــة لــه. وُوِضــَع ـفـي 
آخــر الكتــاب معجــم عربيّ-فرنســيّ للمعانــي الفلســفّية الّتــي جــاَء ذكرهــا فيــه. 
الكتــاب وتتّبــع شــرحه  بعــد مطالعــة دقيقــة لهــذا  النــّص العرـبـيّ  نُِشــَر  وقــد 
وتنقيحــه وترجمتــه، ـفـي ضــوء مقابلــة ديتريتشــي، لكتــاب جمــَع فيــه الفاراـبـي 

بإيجــاز مجمــل فلســفته.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٢  رقم الطبعة: ٨ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148083-5  2-72-148083-9

24,000 L.L.

كتاب المّلة ونصوص أخرى للفارابّي

حّققه: د. محسن مهدي بقلم: الفارابّي  

ــة عاّمــة ومــن وضعهــا  يبحــُث الكتــاب فــي العلــم المدنــيّ ويفصــُح عــن: مــا الملّ
ومــا أقســامها، ونظائــر أقســام المدينــة ومراتبهــا فــي العالــم، والقــوى اإلنســانّية 
وأعضــاء بــدن اإلنســان. فــإنَّ هــذا الكتــاب يبحــُث فــي األصــول التــي بنــاًء عليهــا 
والمنهــج  المدنّيــة"  و"السياســة  الفاضلــة"  "المدينــة  بتركيــب  الفاراـبـيّ  قــام 

الّــذي اســتخدَمه ـفـي هذيــن الكتابيــن.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٥٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠١  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148078-1  2-72-148078-2

30,000 L.L.

كتاب فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من االتّصال

 بقلم: ابن رشد

قّدم له وعلّق عليه: د. ألبير نصري نادر

كفيلــة  وتعليقــات  األصـلـيّ  للنــّص  شــرًحا  العربّيــة  النســخة  هــذه  تتضّمــُن 

يّــة، يليهــا نبــذة موجــزة عــن  بتفســيره، بــدًءا بترجمــة عربيــة للمقّدمــة اإلنكليز

حيــاة ابــن رشــد وآثــاره.. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٧6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٠  رقم الطبعة: ٨ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148077-4  2-72-148077-4

16,000 L.L.

النفس البشريّة عند ابن سينا

تحقيق: د. ألبير نصري نادر

يقــّدم الكتــاب بعــض النصــوص الخاّصــة بالنفــس اإلنســانّية عنــد ابــن ســينا 

مقتَبســة مــن »رســالة ـفـي معرفــة النفــس الناطقــة وأحوالهــا«.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١١٨ 
الطبعة األخيرة في: ١99٨  رقم الطبعة: ٥ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002736-2

23,000 L.L.
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فصول منتزعة

 بقلم: الفارابّي
جمعها وعلّق عليها: د. فوزي متري نّجار

يبحــث كتــاب أـبـي نصــر الفاراـبـيّ ـفـي العلــم المدـنـيّ بحيــث يتقــّدم بأساســّيات 
ســيرة  وتصلــح  بــه  وتعمــر  المــدن  تعرفــه  أن  يجــب  فيمــا  القدمــاء  أقاويــل 

خللــه. مــن  مواطنيهــا 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٢٨ 
الطبعة األخيرة في: ١99٣  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002692-1

28,000 L.L.

مدخل إلى الفرق اإلسالمّية السياسّية والكالمّية

بقلم: د. ألبير نصري نادر

إنَّ هــذا الكتــاب دراســة موجــزة عــن أهــّم الفــرق اإلســلمّية، تــمَّ مــن خللهــا 
اســتعراض الخطــوط العاّمــة الّتــي تمّيــزت بهــا كّل فرقــة، بعيــًدا عــن الفــوارق 
العديــدة الّتــي أّدت إـلـى تشــّعب كّل فرقــة إـلـى أعــداد ال ُتعــّد وال ُتحصــى مــن 

الشــعب والفــرق. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٣٠ 
الطبعة األخيرة في: ١9٨9  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: فّنّي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002697-6

32,000 L.L.

Les conditions juridiques des Juifs et des Chrétiens en pays 
d’Islam - Jusqu’à la Conquête Ottomane

par Hassan El-Zein

Étude des cas juridiques concernant les minorités chrétienne et 

juive en pays d’Islam.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢4٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148162-7  2-72-148162-2

56,000 L.L.

الشركة الكنسّية بين الكنيسة الكاثوليكّية والكنائس الشرقّية القديمة 
والجماعات الكنسّية في ضوء المجمع الفاتيكانّي الثاني

بقلم: األب ريمون جرجس الفرنسيسكانّي

تجــّدد الكنيســة اللتينّيــة عبــر هــذا الكتــاب مجموعــة قوانينهــا وتكتب مجموعة 

قوانين الكنائس الشــرقّية الكاثوليكّية، بغية إحياء الشــركة الكنســّية.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٧٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148148-1  2-72-148148-7

98,000 L.L.
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 عيوب الرضى الزواجّي في شرع الكنيسة الكاثوليكّية -
دراسة قانونّية تحليلّية

بقلم: األب ريمون جرجس الفرنسيسكانّي

يتنــاول هــذا الكتــاب الجامــع الشــامل فــي عيــوب الرضــى الزواجــيّ، بعــد الــكلم 
عـلـى الرضــى بالعمــوم، كّل العيــوب الّتــي تلحــق بــه واحــًدا واحــًدا. وقــد أُفــرد 
حّيــزٌ كبيــر للعيــوب الصــادرة عــن خلــل نفســيّ لتنّوعهــا ولصعوبــة التمييــز فيهــا 

بيــن مــا يعّطــل القــدرة علــى االلتــزام ومــا يحّدهــا فقــط.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 64٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١١  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148138-2  2-72-148138-X

135,000 L.L.

الحّريّة الدينّية وتنظيمها القانونّي - دراسة مقارنة

بقلم: د. لونا فرحات

لــكّل  تكــّوُن تحّديًــا  العاّمــة وهــي  يّــات  الحر إطــار  ـفـي  الّدينّيــة  يّــة  الحّر تدخــل 
دارســيها نظــًرا إلــى تدخـّـل الّسياســة والقانــون فيهــا. ومــا يزيــد المســألة تعقيــًدا 

يّــة الّدينّيــة عـلـى ارتبــاط المــرء بعقيــدٍة دينّيــٍة محــّددٍة. هــو تمحــور الحر

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٣٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148132-0  2-72-148132-0

83,000 L.L.

I Matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese 
Patriarcali Cattoliche Siria - Libano - Giordania - Egitto
par Raimondo Girgis, O.F.M.

Cet ouvrage, écrit entièrement en italien, fait l’objet d’une analyse 
du système juridique des mariages mixtes au sein des églises 
patriarcales catholiques au Proche-Orient, notamment en Syrie, 
en Égypte, au Liban et en Jordanie, où le mariage entre des 
catholiques et des non-catholiques est fermement réglementé 
par les statuts personnels.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٥6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

$9.50
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النساء واإلسالم والهويّة 
العّباسّية

 بقلم: د. ناديا ماريا الشيخ

نقله إلى العربّية: هاني رمضان

اإلســلمّية  العصــور  ثقافــات  معظــم  ـفـي  الجهــَل  العرـبـيّ  اإلســلُم  »عــارض 

الوســطى، ووقــف فــي وجــه حــاالت الدنــس والفســاد التــي كانــت قائمــة ُقبيــل 

تأســيس اإلســلم. وتطــّور مفهــوُم الجهــل عبــر الزمــن ليصبــح مصطلًحــا أعــّم 

بالخطــاب  متعلّقــة  حالــة  عـلـى  عــلوًة  والهمجّيــة  الجهالــة  مــن  حالــًة  يصــُف 

 )Gender(العّباســيّ مع النســاء تحديًدا. فأصبحت مفاهيُم األنوثة والجنوســة

ا لتحديــد الُهويـّـة اإلســلمّية، وباتــت المجموعــات - التــي  ــا ورئيســيًّ مبــدأً تنظيميًّ

ر فــي النصــوص العّباســّية  َعــدَّ العّباســّيون معتقداتِهــا وســلوكَها تهديــًدا - ُتصــوَّ

مفاهيــم  طريــق  مــن  كمــا  الجنوســة،  عـلـى  القائمــة  المجــازات  طريــق  مــن 

االختــلف الجنســيّ.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١9٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٢٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي عدد األلوان: ١ 

978-2-7214-8175-7  2-7214-8175-4

30,000 L.L.

The Amālī of Abū l-Qāsim al-Qushayrī

أمالي أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرّي

par Bilal Orfali Fransesco Chiabotti

This work presents an edition and study of a new manuscript 
document, the Amālī in hadith (dictation sessions) of the prominent 
theologian and Sufi master ʿAbd al-Karīm al-Qushayrī (376-
465/986- 1072). Discussing both the text and the history of its 
transmission between the 11th and the 13th centuries C.E., in a 
geographical area covering the regions of Khorasan and Great 
Syria, the authors contribute to the understanding of the connection 
between Sufism and hadith culture. One of the most contributing 
factors to the consolidation of Sufism’s role in Medieval Islamic 
societies was its connection with hadith culture, both in terms of 
its networks and methods of transmission. The sources currently 
available – and to a lesser extent the studies produced to date – 
all attest to the idea that Sufism formed, notwithstanding, a solid 
binomial with hadith. In this building process, and despite some 
severe criticism, Sufism emerged as an important agent.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٢٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-7214-8176-4  2-7214-8176-2

38,000 L.L.
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في نظم القرآن

 بقلم: ميشيل كويبرس
نقله إلى العربّية: عدنان المقراني، طارق منزو

َعــْرض لجوانــب أدبّيــة مــن القــرآن ظلـّـت مجهولــًة إلــى يومنــا هــذا، ال يفــّك رمــوًزا 
ــا، عــدًدا مــن طرائــق الكتابــة. باطنّيــة للنــّص القرآنــيّ، بــل يصــف، منهجيًّ

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٨6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148168-9  2-72-148168-1

45,000 L.L.

نشوء اإلسالم - التقاليد الكالسيكّية من منظور معاصر

 بقلم: كبرئيل سعيد رينولدز
نقله إلى العربّية: سعد السعدي، عّبود السعدي

يجيــب الكتــاب عــن بعــض األســئلة مثــل: كيــف نشــأ اإلســلم؟ مــا المفاتيــح 
ــق. العلمّيــة المؤّديــة إـلـى الجــواب؟  ويتمّيــز بأســلوبه الجــاذب المنمَّ

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١6٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148160-3  2-72-148160-6

45,000 L.L.

في نظم سورة المائدة - نظم آي القرآن في ضوء منهج التحليل البالغّي

 بقلم: ميشيل كويبرس
نقله إلى العربّية: عمرو عبد العاطي صالح

إّن ترجمــة هــذا الكتــاب العربّيــة تقــّدم طريقــًة جديــدة لتنــاُول مســألة تفســير 
القــرآن، انطلًقــا مــن تحليــل تركيــب النــّص، كمــا يظهــر فــي المصحــف العثمانــيّ، 
مــن دون أيّ تغييــر. وقــد أُِعــّد هــذا المنهــج فــي تفســير الكتــاب المقــّدس، ُيطبَّــق 

للمــرّة األولــى علــى نــّص القــرآن.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 6٥6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١6  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148158-0  2-72-148158-4

75,000 L.L.

الدرويش الدوار - عقيدة الصوفّية وطقوسها في القرن السابع عشر
 بقلم: ألبرتو فابيو أمبروزيو

نقله إلى العربّية: األخت لويزات معّوض

إســتقطب الّصوفّيــون وخصوًصــا الّدراويــش منهــم أنظــار األوروبّيــن والّشــرقّيين. 
ومع انعدام وجود الوثائق الّتاريخّية للّطريقة المولويّة ولممارستها، يضّم هذا 

الكتــاب العقائــد والطقــوس الخاّصــة بحيــاة الّدراويــش فــي القــرن الســابع عشــر.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٣٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148155-9  2-72-148155-X

38,000 L.L.
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خلوة العاكفين - منتخب من سلوة العارفين لإلمام أبي خلف الطبرّي 
)ت. حوالى 1077/470(

تحقيق ودراسة: بالل األرفه لي، جرهارد بوورينغ

مختــارات مــن الكتــاب: "هــذه أوراق مــن كتــاب ســلوة العارفيــن مــن تأليــف 
اإلمــام أـبـي خلــف محّمــد بــن عبــد الملــك الطبــريّ رحمــه هللا تعاـلـى جمعتهــا 
تبصــرًة للمريــد وتذكــرة لمــن كان لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد، وهللا 

المســؤول أن ينفــع بهــا بمّنــه وكرمــه".

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١4٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148147-4  2-72-148147-9

30,000 L.L.

مسائل وتأويالت صوفّية ألبي عبد الرحمن السلمّي )ت1021/412( - 
يليه جزء من أحاديث إسماعيل بن نجيد النيسابورّي )ت976-7/366(

تحقيق ودراسة: بالل األرفه لي، جرهارد بوورينغ

يّــة ـفـي موضــوع التصــّوف  يقــوم هــذا العمــل عـلـى دراســة عــّدة رســائل محور
اإلســلميّ المبكّــر. ينقســم النــّص إـلـى فقــرات رُّقمــت بوجــٍه متتابــع لتيســير 
القــراءة والعــودة إلــى الفهــارس، كمــا تــّم إرفاقــه بفهرســين مســتقلّين لألعــلم 

لتيســير دراســة القســمين المكّونيــن لهــذا الكتــاب عـلـى نحــٍو مســتقّل.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢4٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148142-9  2-72-148142-8

39,000 L.L.
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إبن رشد، فيلسوف ُقرطبة - دروس ونصوص منتخبة

بقلم: د. ماجد فخري

الــذي يحتــلُّ مكانــة  ابــن رشــد  يتحــدَّث هــذا الكتــاب عــن فيلســوف قرطبــة 
فلســفة  شــرح  ـفـي  بــدوره  ويشــتهُر  العــاّم.  الفلســفيّ  الفكــر  تطــّور  ـفـي  بــارزة 
الوحــدة  فيؤكّــُد  النفــس  علــم  ميــدان  ـفـي  ــا  أمَّ وتلخيصهــا.  أرســطوطاليس 
العضويّــة بيــن النفــس والجســد، وينكــُر هبــوط النفــس مــن العالــم العقـلـيّ 

األمــر. آخــر  إليــه  وعودتهــا 

أبعاد الكتاب: ٥,١6 × ٢4  عدد الصفحات: ٢٢4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148126-9  2-72-148126-6

39,000 L.L.

أفالطون - سيرته، آثاره ومذهبه الفلسفّي

بقلم: األب جيمس فينيكان اليسوعيّ 

يتطــّرق هــذا الكتــاب إـلـى فكــر أفلطــون الفلســفيّ مــن خــلل عــرض كتابتــه 
المرتبطــة بمواضيــع عــّدة، والســّيما السياســة، والمعرفــة، والديــن، كمــا يتطــّرق 

إلــى حيــاة أفلطــون وعلقتــه بســقراط.

أبعاد الكتاب: ٥,١6 × ٢4  عدد الصفحات: ١9٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148127-6  2-72-148127-4

45,000 L.L.

توما األكويني

بقلم: ميخائيل ضومط

ــا ســريًعا عــن تومــا األكوينــي المعــروف مــن  يقــّدم هــذا الكتــاب تعريًفــا إجماليًّ
بيــن كبــار قــادة الفكــر.

أبعاد الكتاب: ٥,١6 × ٢4  عدد الصفحات: ١٥٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٥  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148100-9  2-72-148100-2

26,000 L.L.

نيتشه - نبّي المتفّوق

بقلم: يوحّنا قمير

تمّيــز نيتشــه بأنـّـه فيلســوٌف وشــاعرٌ منقلــٌب وخطيــرٌ فــي تاريــخ الفكــر الغربــيّ. 
واشــُتِهر بثورتــه عـلـى القيــم وإبــداع القيــم. ونظــًرا إـلـى أقوالــه الّتــي دعــت إـلـى 

الّتطــّور والّتقــّدم، أضحــى مــن أهــّم رّواد الفكــر الجبراـنـيّ.

أبعاد الكتاب: ٥,١6 × ٢4  عدد الصفحات: ١4٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٥  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148099-6  2-72-148099-5

26,000 L.L.
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إبن سينا - حضوره الفكرّي بعد ألف عام

بقلم: د. جيرار جهامي

يطــرُح المؤلَّــف قضّيــة كّل باحــٍث فــي طبيعــة الفكــر العربــيّ الوســيط وحيثّياتــه 
ــا بتســاؤالٍت حــول مــدى فّعالّيــة مــا  والفكــر القديــم بوجــٍه عــاّم. فتتلخـّـُص عمليًّ

تقّدُمــه إلينــا دراســات مماثلــة علــى الصعيديــن الفكــريّ والحياتــيّ. 

أبعاد الكتاب: ٥,١6 × ٢4  عدد الصفحات: ١4٢ 
الطبعة األخيرة في: ١999  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148075-0  2-72-148075-8

38,000 L.L.

أرسطوطاليس

بقلم: د. ماجد فخري

الفيلســوف  الكبــرى  الخلقّيــة  مبــادئ  رائــد  حيــاة  الكتــاب  هــذا  كــب  يوا
العناصــر  بيــن  التأليــف  مضمــار  ـفـي  بّنــاًء  دوًرا  أّدى  الــذي  أرســطوطاليس 
المتضاربــة مــن تاريــخ الفكــر اليونانــيّ القديــم الـّـذي انتهــى إليــه وإلــى معاصريــه، 
ــا متكامــًل، يــكاد ال يكــون لــه  وألـّـف فــي اثنتــي عشــرة ســنة نظاًمــا فلســفيًّا وعلميًّ

يــخ البشــريّة، مــن حيــث شــموله وعمقــه وتماســكه. نظيــر ـفـي تار

أبعاد الكتاب: ٥,١6 × ٢4  عدد الصفحات: ٢١6 
الطبعة األخيرة في: ١999  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148061-3  2-72-148061-8

45,000 L.L.

جبران في الميزان

بقلم: يوحّنا قمير

إّن كتابات جبران ما تزال بحاجٍة إلى اســتقصاء وجلء، فقاَم مؤلّف هذا الكتاب 

بتحليلهــا جميعهــا، وفهــم بعضهــا تصويًبــا، وانتقــى أجــود النصــوص العربّيــة، 

ونقــَل بعضهــا عــن اإلنكليزيـّـة، وســرَد أخبــار جبــران التــي كانــت ذا أثــرٍ بالــٍغ.

أبعاد الكتاب: ٥,١6 × ٢4  عدد الصفحات: ٢4٨ 
الطبعة األخيرة في: ١99٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002703-4

49,000 L.L.

تفسير مابعد الطبيعة البن رشد - الجزء األّول

ضبط نّصه وحّققه: موريس بويج اليسوعّي

المقّدمــة،  ـفـي  المذكــورة  اإلرشــادات  بعــض  عــن  بتذكيــرٍ  رشــد  ابــن  يســتهّل 

يليــه تفســير بعــض االختصــارات، وينتقــل بعدهــا إلــى المقــاالت األربعــة التــي 

يتناولهــا الكتــاب: األلــف الصغــرى، األلــف الكبــرى، البــاء، والجيــم. تبــدأ كّل مــن 

ويختتــم  المناســب.  الّتفســير  يليهــا  أرســطوطاليس"  بـ"قــال  المقــاالت  هــذه 

الميتافيزيقــا ألرســطوطاليس. أجــزاء  الجــزء األّول بجــدول 

أبعاد الكتاب: ١6 × ٢4  عدد الصفحات: 49٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ٥ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148094-1  2-72-148094-4

70,000 L.L.
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تفسير مابعد الطبيعة البن رشد - الجزء الثاني

ضبط نّصه وحّققه: موريس بويج اليسوعّي

ينتقــل هنــا ابــن رشــد إلــى المقــاالت المتناولــة فــي الكتــاب، وهــي: الــدال، الهــاء، 

الــزاي، الحــاء، الطــاء، ويــرد فــي كّل منهــا قــول ألرســطوطاليس يليــه التفســير..

أبعاد الكتاب: ١6 × ٢4  عدد الصفحات: ٨١4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ٥ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148095-8  2-72-148095-2

83,000 L.L.

تهافت التهافت البن رشد

ضبط نّصه وحّققه: موريس بويج اليسوعّي

يبّيــن هــذا الكتــاب مراتــب األقاويــل ويســقط مقاصــد الشــريعة المثبتــة ـفـي 

كتــاب التهافــت ألـبـي حامــد. 

أبعاد الكتاب: ١6 × ٢4  عدد الصفحات: ٧٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٣  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148089-7  2-72-148089-8

64,000 L.L.

تفسير مابعد الطبيعة البن رشد - المقدمة - المقّدمة )فرنسّي(

ضبط نّصه وحّققه: موريس بويج اليسوعّي

تحتــوي المقّدمــة علــى المدخــل إلــى مقــاالت األجــزاء الثلثــة، والوثائــق العاّمــة 

يّــة، الدراســات الحديثــة، ونتائــج المقارنــة بيــن هــذه  العربّيــة، اللتينّيــة، العبر

الوثائــق.

أبعاد الكتاب: ١6 × ٢4  عدد الصفحات: ٢١٨ 
الطبعة األخيرة في: ١99٠  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002485-9

43,000 L.L.

تفسير مابعد الطبيعة البن رشد - الجزء الثالث

ضبط نّصه وحّققه: موريس بويج اليسوعّي

يبــدأ ابــن رشــد، كعادتــه فــي هــذه السلســلة، بملحظــات عاّمــة عــن هــذا الجــزء 

األخيــر مــن سلســلة تفســير مــا بعــد الطبيعــة، وهــو يتضّمــن مقالتيــن اثنتيــن، 

أال وهمــا: اليــاء والــلم..

أبعاد الكتاب: ١6 × ٢4  عدد الصفحات: ٨٠٨ 
الطبعة األخيرة في: ١99٠  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002484-2

83,000 L.L.
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الفسارة الفلسفّية - بحث في تاريخ علم التفسير الفلسفّي الغربّي

بقلم: د. مشير باسيل عون

خلصــة نظريـّـات أبــرز فلســفة الغــرب الحديــث والمعاصــر فــي اســتجلء أصــول 
التفســير النّصــيّ أو الفســارة، تســتنبط قواعــده وتضبــط آلّياتــه. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٨  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148097-2  2-72-148097-9

38,000 L.L.

في فلسفة الوصال اإلنسانّي - منتخبات في الفلسفة والّدين والّسياسة

 بقلم: د. بشارة صارجي
جمعها ونّقحها وبّوبها وقّدم لها: د. مشير باسيل عون

عصــارة فلســفة إنســانّية تضــع الوصــال بيــن النــاس فــي مقــام الصــدارة فــي كّل 
اجتهــاد فلســفيّ يــروم تصويــر اإلنســان علــى هيئــة االكتمــال التاريخــيّ الممكــن.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٨٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148166-5  2-72-148166-5

105,000 L.L.

فريد جبر في فكره الفلسفّي - دراسات ومباحث فلسفّية عربّية تحديثّية

 بقلم: د. مشير باسيل عون
تحقيق وتعليق: د. جيرار جهامي

يحــوي هــذا الكتــاب مجموعــًة قّيمــة مــن دراســات ومباحــث وضعهــا فريــد جبــر 
فــي مضمــار الفكــر العربــيّ وأصولــه، وهــي ُتبــرز، علــى تنّوعهــا، معالــم فلســفته 

األساســّية، وتكشــف عــن ســعيه إـلـى تحديــث هــذا الفكــر ليتماشــى والعصــر 
والحيــاة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣١6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148161-0  2-72-148161-4

64,000 L.L.

من مسالك التراث إلى معابر النهضة - الفلسفة في سبيل المعرفّيات - 
دراسات ومباحث في القول الفلسفّي

بقلم: د. جيرار جهامي

تماشــًيا مــع المقولــة "احمــل مــا خــّف وزنــه وزاد نفعــه"، ُثِقــَل هــذا الكتــاب 
يــرٍة لُيحيــَط القــارئ بفكــر عــدٍد ال ُيســَتهاُن بــه مــن الفلســفة  بمعلومــاٍت غز

يــن. اللّبنانّييــن والمعاصر إـلـى أولئــك  اليونانّييــن وصــواًل 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢6٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١6  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148159-7  2-72-148159-2

41,000 L.L.
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اإلشكالّية اللغويّة في الفلسفة العربَية

بقلم: د. جيرار جهامي

يجيــب الكتــاب عــن أســئلة نتجــت مــن إشــكالّيٍة لغويّــة كّونتهــا ثنائّيــُة العلقــة 

بيــن اللســان العربــيّ والفكــر الفلســفيّ إثــر عملّيــة الّترجمــة والّتعريــب.

أبعاد الكتاب: ١٣ × ٢١  عدد الصفحات: ٢64 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٥  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148156-6  2-72-148156-8

39,000 L.L.

المنطق عند الفارابي )الجزء الثاني( - كتاب القياس، كتاب القياس 
الصغير على طريقة المتكّلمين، كتاب التحليل، كتاب األمكنة المغلطة

تحقيق:د. رفيق العجم

وتحليــل  القيــاس،  مبحــث  ـفـي  الفاراـبـي  أعمــال  مــن  الثاـنـي  الجــزء  يتعّمــق 

الحــّد  ـفـي  المنطــق  أبحــاث  فيــه  وتكتمــل  السفســطة.  ومبحــث  االســتدالل، 

والقيــاس. والقضّيــة 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٨4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١4  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148153-5  2-72-148153-3

30,000 L.L.

معرفّيات ومسلكّيات - الفلسفة في خدمة اإلنسان - بحث في الّراهنّيات 
والمستقبلّيات

بقلم: د. جيرار جهامي

يكــّوُن هــذا الكتــاب مشــروًعا الســتيعاب كّل مــا كُتــب وقيــل عــن المعرفّيــات 
ويطرحهــا بأســلوٍب جدـلـيّ متفاعــٍل ومنفتــٍح عـلـى كّل جديــٍد مبــدٍع، محافًظــا 

عـلـى المنهجّيــات البحثّيــة وأدوات الّتركيــب الفلســفيّ.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١44 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148149-8  2-72-148149-5

26,000 L.L.

المنطق عند الفارابي )الجزء األّول( - نّص التوطئة، الفصول الخمسة، 
إيساغوجي، كتاب المقوالت، كتاب العبارة

تحقيق: د. رفيق العجم

إفُتتــح الجــزء األّول مــن أعمــال الفارابــي المنطقّيــة بالحــّد والقضّيــة المســتلَّين 
مــن مجموعــة مؤلّفــات بعنــوان "الُجمــع المنطقّيــة"، وينقســمان إـلـى ثلثــة 
التوطئــة،  نــّص  عـلـى  الجــزء  هــذا  ويحتــوي  وقيــاس.  وقضّيــة  حــّد  شــطور: 

العبــارة. وكتــاب  المقــوالت،  وكتــاب  وإيســاغوجي،  الخمســة،  والفصــول 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148144-3  2-72-148144-4

30,000 L.L.
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مفهوم السببّية بين المتكّلمين والفالسفة - )بين الغزالي وابن رشد(

بقلم: د. جيرار جهامي

الســببّية  وابــن رشــد حــول مفهــوم  الغزاـلـي  بيــن  الخــلف  الكتــاب  هــذا  يبــرز 
أجــواء  عــن  بعيــًدا  وتكامــل،  ضــرورة  مــن  للمنحَييــن  مــا  خللــه  مــن  كاشــًفا 

حصــل. مهمــا  واللــزوم  العميــاء  الحتمّيــة  أو  واالتّكالّيــة،  يّــة  الجبر

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 96 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٢  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148086-6  2-72-148086-3

21,000 L.L.

لباب المحّصل في أصول الّدين

تحقيق وتقديم د. رفيق العجم

الــكلم  علــم  أعمــال  بِســمة  هــذا  خلــدون  ابــن  العّلمــة  كتــاب  هــذا  إتّســم 
اإلســلميّ المتأخـّـر، فعّبــر مــن خللــه عــن معــاٍن انطلقــت مــن نبعــات إســلمّية 
عربّيــة بامتيــاز، بمثــل مــا أظهــر قــدرات متمّيــزة فــي اســتقبال فكــر اآلخــر وحججــه 

العقلّيــة، بعدمــا طبعهــا بطبــع العربّيــة والمفاهيــم اإلســلمّية.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٥٢ 
الطبعة األخيرة في: ١99٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002699-0

32,000 L.L.

المنطق عند الفارابي )الجزء الرابع( - كتاب البرهان وكتاب شرائط 
اليقين مع تعاليق ابن باّجة على البرهان

بقلم: د. ماجد فخري

َــي  يكتمــل فــي هــذا الجــزء الرابــع واألخيــر نشــر اآلثــار الفارابّيــة المنطقّيــة مــع كتاب
"البرهــان" و"شــرائط اليقيــن" الملحقــة بتعاليــق ابــن باّجــة علــى البرهــان.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١6٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148145-0  2-72-148145-2

30,000 L.L.

أصول الفلسفة العربّية

بقلم: يوحّنا قمير

العرـبـيّ  الفيلســوف  منهــا  اســتقى  الّتــي  المناهــل  أهــّم  الكتــاب  هــذا  ُيعّيــن 
توّغــل  حيــث  العــرض  ـفـي  الكاتــب  فيتوّغــل  عــاش.  عليهــا  الّتــي  والجــذور 

اإليجــاز.  متجّنًبــا  اقتصــد  حيــث  ويقتصــد  االقتبــاس  ـفـي  الفيلســوف 

أبعاد الكتاب ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١46 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٢  رقم الطبعة: ٧ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148085-9  2-72-148085-5

17,000 L.L.
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تعاليق ابن باّجة على منطق الفارابي

تحقيق وتقديم د. ماجد فخري

يتّمــم الدكتــور ماجــد فخــري مــن خــلل هــذا الكتــاب حلقــة رئيســّية مــن تاريــخ 
المنطــق عنــد العــرب مــا بيــن أهــل المشــرق العربــيّ وأهــل المغــرب األندلســيّ 
بإظهــار مــدى إقبــال فيلســوف األندلــس ابــن باّجــة علــى تدبّــر منطــق الفارابــي، 
انطلًقــا مــن المدخــل، مــروًرا بالمقــوالت والعبــارة، وصــواًل إلــى القيــاس والبرهان.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٢٨ 
الطبعة األخيرة في: ١994  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002701-0

38,000 L.L.

المنطق عند الغزالي

بقلم: د. رفيق العجم

ُيعــدُّ فكــر الغزالــي ميزانـًـا مــن حيــث إنـّـه رفــض الفكــر اليونانــيّ وعــدل فلســفته 
ــُل فيهــا الّثقافــة األجنبّيــة  بالّشــّك عــن بــاب اليقيــن فتنجلــي الّطريقــة الّتــي ُتَمثَّ

اليونانّيــة فــي العقلّيــة اإلســلمّية.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣6٠ 
الطبعة األخيرة في: ١99٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002693-8

51,000 L.L.

المنطق عند الفارابي )الجزء الثالث( - كتاب الجدل، شروح مختلفة 
للمحّقق

تحقيق: د. رفيق العجم

أرســطو  موضوعــات  أقــوى  أعمالــه،  مــن  الثالــث  الجــزء  ـفـي  الفاراـبـي،  يذكــر 
الجــدل  مبحــث  مضّمًنــا  والكلّيــات  الحــدود  مجــال  ـفـي  ويختصرهــا  الجدلّيــة 
والقضّيــة  الحــّد  أبحــاث  مــع  الجــدل  وكتــاب  للمحّقــق،  وتحاليــل وتعليقــات 
بحســب  الفاراـبـيّ  "أورغانــون"  لتؤلّــف  تجتمــع  الّتــي  والسفســطة  والقيــاس 

التقليديّــة. األعــراف 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢64 
الطبعة األخيرة في: ١9٨6  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002691-4

39,000 L.L.

أبو العالء المعّري

بقلم: يوحّنا قمير

يتنــاول هــذا الكتــاب بمختلــف أجزائــه حيــاة الفيلســوف أحمــد بــن عبــد هللا بــن 
ســليمان بــن محّمــد … الملّقــب بأـبـي العــلء )٩٧3-10٥٧(، كمــا يتنــاول آثــاره 

ومذهبــه الفلســفيّ، ويعــرض مختــاراٍت مــن مؤلّفاتــه.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: ١٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ٥ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148128-3  2-72-148128-2

17,000 L.L.
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إبن رشد والغزالي - التهافتان

بقلم: يوحّنا قمير

الغزاـلـيّ  والمتكلّميــن:  الفلســفة  لصــراع  مظهــر  أعنــف  الكتــاب  هــذ  ُيعتبــُر 
أضخــم متكلـّـم هاجــم الفلســفة، وابــن رشــد أضخــم فيلســوف تصــّدى للدفــاع. 
إســتعرَض كّل منهمــا أهــّم مســائل الخــلف، وقاَمــا بتزويدهــا أدلّــة، فجمَعــا فــي 

كتابيــن مــا تبــّدد فــي كتــب.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: 9٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148119-1  2-72-148119-3

17,000 L.L.

إبن سينا

بقلم: يوحّنا قمير

مــن مقّدمــة المؤلِّــف: "سلســلة دراســات يتنــاول كّل جــزء منهــا حياة فيلســوف 
وآثــاره ومذهبــه الفلســفيّ، ومختــارات مــن تآليفــه. هــو الشــيخ الرئيــس أبــو علــيّ 
حســين ابــن ســينا. تعلّــم القــرآن واألدب فحّصــل كثيــًرا، وألّــف كثيــًرا، وُعنــي 
بشــؤون السياســة، وامتــاز باالعتــداد بالنفــس، وبالطمــوح إلــى المجــد. وقــد القــى 

يــًرا." اعراًضــا وعنــاء، قبــل أن ُيصبــح لشــمس الدولــة وز

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: ١٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ٥ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148120-7  2-72-148120-7

17,000 L.L.

إبن طفيل

بقلم: يوحّنا قمير

يهــم بقلــم  يأتــي هــذا الكتــاب ضمــن سلســلة دراســات فــي فلســفة العــرب ومفكّر
يوحّنــا قميــر. يتنــاول كّل جــزء منــه حيــاة الفيلســوف أبــو بكــر محّمــد، بــن عبــد 
الملــك، بــن محّمــد بــن ُطفيــل القيســيّ المولــود فــي أوائــل القــرن الثانــي عشــر، 

ويتطــّرق إلــى آثــاره ومذهبــه الفلســفيّ، إضافــًة إلــى مختــارات مــن مؤلّفاتــه.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: ١٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148113-9  2-72-148113-4

17,000 L.L.

إبن رشد

بقلم: يوحّنا قمير

مــن مقّدمــة المؤلِّــف: "سلســلة دراســات يتنــاول كّل جــزء منهــا حياة فيلســوف 
وآثــاره ومذهبــه الفلســفيّ ومختــارات مــن تآليفــه. ُولــد أبــو الوليــد محّمــد بــن 
أحمــد بــن محّمــد… ابــن رشــد ـفـي قرطبــة. لقــد كان جــّده قاضًيــا ـفـي ُقرطبــة، 
ومــن أشــهر قضــاة عصــره، وكان أبــوه قاضًيــا فيهــا أيًضــا. وكان االثنــان مــن أئّمــة 
المذهــب المالكــيّ. وتعــود شــهرته إلــى دوره فــي شــرح فلســفة أرســطوطاليس 

وتلخيصهــا."

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: ١٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٧  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148114-6  2-72-148114-2

17,000 L.L.
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Cogitation and Philosophyِفكـــر وفلسفة

الغزالي

بقلم: يوحّنا قمير

يتحــّدُث هــذا الكتــاب عــن الغزالــي الــذي امتــاَز بــذكاِء عقلــه، فهــو كثيــر التطلّــع، 
كثــر  يجــادل فــي كّل معضلــة، ويطالــع كّل كتــاب، ويصّنــف فــي كّل عقيــدة، ومــا أ

مــا طالــع الغزالــيّ وألّــف! 

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: ١١٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٧  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148111-5  2-72-148111-8

17,000 L.L.

إبن خلدون

بقلم: يوحّنا قمير

يهــم  يأـتـي هــذا الكتــاب ضمــن سلســلة دراســات ـفـي فلســفة العــرب ومفكّر
ــا قميــر. يتنــاول كّل جــزء منــه حيــاة الفيلســوف صاحــب المقّدمــة  بقلــم يوحّن
الشــهيرة ابــن خلــدون، ويتطــّرق إـلـى آثــاره ومذهبــه الفلســفيّ، وإـلـى عــدد مــن 

يــخ والعمــران وعلــم االجتمــاع وغيرهــا. مؤلّفاتــه ـفـي التار

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: ١٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٥  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-148103-0  2-72-148103-7

17,000 L.L.

إخوان الّصفا

بقلم: يوحّنا قمير

مــن مقّدمــة المؤلِّــف: "سلســلة دراســات يتنــاول كّل جــزء منهــا حياة فيلســوف 
إخــوان  جماعــة  ظهــرت  تآليفــه.  مــن  ومختــارات  الفلســفيّ،  ومذهبــه  وآثــاره 
الفلســفيّ  الدينــيّ  الجــدل  كان  حيــث  الثالــث  العّباســيّ  العصــر  ـفـي  الصفــا 
أضعــف اإليمــان فــي النفــوس. فقــد كانــت علومهــم وســيلة، وفلســفتهم ســبيًل، 

يــن." أّمــا الغايــة فنفــع عــاّم يشــمُلهم واآلخر

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: 9٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٥  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148102-3  2-72-148102-9

17,000 L.L.

الفارابي

بقلم: يوحّنا قمير

يتحــّدُث هــذا الكتــاب عــن أـبـي نصــر محّمــد بــن محّمــد الفاراـبـيّ الــذي ارتحــل 
بغــداد فحــرّان، حيــث أخــذ طرًفــا مــن المنطــق عــن الحكيــم النصرانــيّ يوحّنــا بــن 
كثــر تآليــف الفارابــيّ ضاعــت، والمطبــوع منهــا أقــرب  حيــلن. والجديــر بالذكــر أّن أ

إلــى نظريـّـات ابــن ســينا.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: ١١٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٥  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148105-4  2-72-148105-3

17,000 L.L.
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الكندّي

بقلم: يوحّنا قمير

يهــم  يأـتـي هــذا الكتــاب ضمــن سلســلة دراســات ـفـي فلســفة العــرب ومفكّر
بقلــم يوحّنــا قميــر. يتنــاول كّل جــزء منــه حيــاة الفيلســوف أبــو يوســف يعقــوب، 
الكنــديّ  إمتــاز  العــرب.  بفيلســوف  الملّقــب  العرـبـيّ،  الكنــديّ  إســحق  بــن 
بمعاشــرته الخلفــاء، وبحــّب الســكينة والســلمة مــن الفتــن، والتفــّرغ لشــؤون 

العقــل، فحــرص عـلـى إفهــام المتعلّــم وهدايــة الجاهــل.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: ١٠6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٥  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148101-6  2-72-148101-0

17,000 L.L.

تاريخ الفلسفة اإلسالمّية 

بقلم: د. ماجد فخري

ال بّد من أن تشــمل الكتابة في تاريخ الفلســفة، خلًفا لســرد األخبار والروايات 
إـلـى جانــب ســرد األحــداث  التأويــل والتقييــم،  الفلســفّية، مقــداًرا كبيــًرا مــن 
وعــرض القضايــا. والغــرض مــن ثبــت المصــادر والمراجــع تعريــف القــارئ علــى 
يــن ـفـي هــذا الحقــل، وتســليط الضــوء عـلـى ســعة نطــاق  مؤلَّفــات علمــاء آخر

المــاّدة الّتــي اعتمــدت فــي وضعــه.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٥٨4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148076-7  2-72-148076-6

83,000 L.L.

أبو رائطة التكريتّي ورسالته في الثالوث المقّدس - دراسة ونّص
بقلم: سليم دكاش

يطــرح هــذا الكتــاب رســالة أـبـي رائطــة التكريتــيّ ـفـي الثالــوث المقــّدس كتبــه 
ــة والتوّجــه العلمــيّ  ــه ُيعــّد معاصــًرا لنــا لجهــة النّي منــذ ألــف ســنة ونّيــف، لكّن
ـفـي العنايــة بذهنّيــة الخصــم ومعرفــة تراثــه وثقافتــه. فهــو يغــوص ـفـي ثقافــة 

اآلخريــن ويســتفيد مــن مقوالتهــم لكــي تنتصــر الكلمــة.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢٢  عدد الصفحات: ١٣6 
الطبعة األخيرة في: ١996  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002724-9

17,000 L.L.

يحيى بن عدّي و«تهذيب األخالق» - دراسة ونّص
بقلم: د. جاد حاتم

األخــلق  لتهذيــب  والمبــّوب  الكامــل  النــّص  عـلـى  الكتــاب  هــذا  يحتــوي 
إـلـى مقّدمــة عاّمــة ودراســة فلســفّية  بــن عــديّ، إضافــًة  للفيلســوف يحيــى 

وتحليلهــا. عــديّ  بــن  يحيــى  أخلقّيــات  تقويــم  غايتهــا 

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢٢  عدد الصفحات: ١٣4 
الطبعة األخيرة في: ١9٨٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002709-6

15,000 L.L.
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Books in Islamic-Christian Dialogueكتب في الحوار اإلسالمّي - المسيحّي

Déclarations Communes Islamo-Chrétiennes )2002-2005( 
)10( - )précédées d’un supplément 1998 - 2001(

Choix de textes présentés par Juliette Nasri Haddad

Les déclarations sont présentées telles quelles, on retrouve enfin 
la table chronologique des rencontres interreligieuses auxquelles 
des Musulmans et des Chrétiens ont participé ensemble.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣4٠+٥4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145035-7  2-72-145035-2

43,000 L.L.

الحوار بين األديان )9( - الحالة العربّية والنموذج اللبنانّي

بقلم: عّباس الحلبّي

يدحــض هــذا الكتــاب الفكــرة القائلــة إّن العيــش المشــترك هــو مشــكلة هــذه 
المنطقــة، بــل هــو ســّر تمايزهــا. وإّن المســلمين والمســيحّيين هــم واحــد بــإزاء 
قضايــا كثيــرة تجمعهــم، وإن كانــوا متمايزيــن فــي بعــض شــؤون تنظيــم أحوالهــم 

الشــخصّية.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠6  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145032-6  2-72-145032-8

43,000 L.L.

Intersignes à la mémoire du Père André Scrima )8(
par Hicham Nashabe

تواُصل ودالئل إحياء لذكرى األب أندره سكرِيما
 جمعها وقّدم لها: األب أوغسطين دوپره التور اليسوعّي،

الدكتور هشام نّشابة

Un hommage au Père André Scrima, et un aperçu de la naissance 
de l’idée de l’Institut d’études islamo-chrétiennes.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢١6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145029-6  2-72-145029-8

24,000 L.L.

 طريقة التحليل البالغّي والتفسير )1( )عربّي( -
تحليالت نصوص من الكتاب المقّدس ومن الحديث النبوّي الشريف

 بقلم: روالن مينيه، لويس پوزيه، نائلة فاروقي وأهيف سّنو
نقله إلى العربّية: جرجورة حردان، هنري عويس

يحتــوي هــذا الكتــاب نتــاج تطبيــق االختصاصّييــن وســائل التحليــل البلغــيّ 
عربّيــة  نصــوص  عـلـى  المقــّدس  الكتــاب  نصــوص  دراســة  ـفـي  المســتعملة 

إســلمّية.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٠6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145025-8  2-72-145025-5

41,000 L.L.
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البيانات المسيحّية اإلسالمّية المشتركة من 1954م/1373هـ إلى 
1992م/1412هـ )2( - نصوص مختارة

 إشراف: األب أوغسطين دوپره التور اليسوعّي الدكتور هشام نّشابة
جمعتها: جولييت حّداد

يقــّدم الجــزء األّول هــذا المســتندات الرئيســّية المّتصلــة باللقــاءات والنــدوات 
الرســمّية اإلســلمّية المســيحّية التــي جــرت فــي العقــود الثلثــة الماضيــة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٠٨+٥6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145024-1  2-72-145024-7

34,000 L.L.

مدخل إلى حقائق اإليمان المسيحّي )7(

بقلم: األب صالح أبو جودة اليسوعّي

المبّســط  التعريــف  ـفـي  يتوّســف  أن  إـلـى  الكتــاب  هــذا  مــن  الكاتــب  يهــدف 
باإليمان المســيحيّ وبُشــرى الخلص بما يمّس فيه حياة اإلنســان واإلنســانّية 
أيًضــا مــن خــلل تعاليــم الرســل الّتــي ُتظهــر ترابًطــا وثيًقــا بيــن حقائــق اإليمــان 

وطريقــة حيــاة معّينــة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١96 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145027-2  2-72-145027-1

24,000 L.L.

Déclarations Communes Islamo-Chrétiennes )1995-2001( 
)5( - )précédées d’un complément 1992 - 1995(
Choix de textes présentés par Juliette Nasri Haddad

Un nouveau volume de déclarations communes, avec la rencontre 
du Caire qui a proclamé une »charte pour un dialogue de vie et 
d’action commune«, charte qui marque une date dans les relations 
des Musulmans et des Chrétiens pour tout le monde arabe.

أبعاد الكتاب: ١٧ ×× ٢4  عدد الصفحات: ٢٨٠+٧٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145021-0  2-72-145021-2

43,000 L.L.

األسس الالهوتّية في بناء حوار المسيحّية واإلسالم )6(
بقلم: مشير باسيل عون

ومعضلتــه  الحــوار،  إشــكالّيات  إـلـى  شــاملة  نظــرة  الكاتــب  علينــا  يعــرض 
الجوهريـّـة وقضايــاه العالقــة، مــن ثــّم يشــرع فــي وضــع بعــض المبــادئ النظريـّـة 
للمقارنــة بيــن المســيحّية واإلســلم، وكذلــك يشــرح أصــول الهــوت األديــان غيــر 

المســيحّية وقضايــاه اللهوتّيــة الكبــرى.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٧٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145022-7  2-72-145022-0

30,000 L.L.
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Books in Islamic-Christian Dialogueكتب في الحوار اإلسالمّي - المسيحّي

Questions de bioéthique au regard de l’islam et du 
christianisme )4( - conférences à deux voix
par Augustin Dupré la Tour, s.j, Dr. Hisham Nashabé

Les conférenciers donnaient successivement, le musulman le point 
de vue de l’Islam, et le chrétien le point de vue du Christianisme 
sur un même aspect de la bioéthique.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١6٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145017-3  2-72-145017-4

30,000 L.L.

Déclarations Communes Islamo-Chrétiennes de 
1954c./1373h. à 1995c./1415h. (3) - Textes originaux et 
traductions françaises
Sous la direction de: Augustin Dupré la Tour, s.j, 
Dr. Hisham Nashabé 
Choix de textes présentés par Juliette Nasri Haddad

Ce volume contient les documents essentiels établis au terme de 
rencontres et de congrès officiellement reconnus par l’ensemble 
des autorités religieuses des deux religions.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٧6+٨4 
الطبعة األخيرة في: ١99٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002551-1  0-00-002551-8

56,000 L.L.

La gestion de la diversité au Liban )5( - 
Visions de jeunes du secondaire
par Pamela Chrabieh Badine

Cet ouvrage se présente en quatre parties: )le qui( )le pourquoi( 
)le comment(. Finalement, la quatrième partie propose des pistes 
d’action, tout en s’inspirant en partie des intérêts et des besoins 
identifiés par les jeunes questionnés.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١6٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145039-5  2-72-145039-5

28,000 L.L.

تحّديات التفاهم المتبادل )1( - طاّلب مسلمون ومسيحّيون وجًها لوجه

إعداد: معهد الدراسات اإلسالمّية والمسيحّية في جامعة القّديس 
يوسف - بيروت

يحتــوي هــذا الكتــاب مذكّــرات لقــاءات طــّلب مســيحّيين وُمســلمين، وينقــل 
اختباراتهــم العملّيــة وشــهاداتهم كــي تكــون مصــدر إلهــام وأمــل فــي بنــاء مجتمــع 

يقــوم علــى التعايــش مذلـّـًل األحــكام الُمســبقة، ومطّوًقــا جهلنــا اآلخــر.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145037-1  2-72-145037-9

15,000 L.L.
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Voix-es de paix au Liban (4) 
Contribution de jeunes de 25-40 ans à la reconstruction 
nationale
par Pamela Chrabieh Badine

Penser la paix au Liban en ces termes n’implique pas de verser 
dans le réservoir des utopies, des illusions et des chimères, mais de 
témoigner d’une réalité beaucoup plus complexe qu’elle n’apparaît 
à première vue et aussi, d’opter pour la voie des optimistes.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١٥٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145036-4  2-72-145036-0

40,000 L.L.

التربية على العيش المشترك من خالل التعليم الدينّي )3(

إعداد وإشراف: نزهة عقل

ُيقســم هــذا الكتــاب إلــى جزئيــن، فــي األّول محاضــرات حــول التعليــم الدينــيّ مــن 
وجهــة نظــر األطيــاف الروحّيــة الدينّيــة كاّفــًة المكّونــة للمجتمــع اللبناـنـيّ. وـفـي 
الجــزء الثانــي، دراســة حــول إنتاجّيــة التعليــم الدينــيّ فــي صّفــي الثالــث والرابــع 

المتوّســطين علــى مســتويَي المعرفــة والســلوك الدينّييــن.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٢٥6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠6  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145031-9  2-72-145031-X

23,000 L.L.

التعبير الدينّي في مجتمع متعّدد الطوائف )2(
بحث وتحليل: نزهة عقل

يحتــوي هــذا الكتــاب علــى نتائــج دراســة ميدانّيــة شــملت مــدارس فــي ضواحــي 
بيــروت، معتمــدة علــى أُســس علــم االجتمــاع ومنهجّيتــه. وتقــوم الباحثــة علــى 
ــا كــي تصــل إلــى معرفــة أســباب تعــّدد أطيــاف  دراســة هــذه الســلوكّيات ميدانيًّ

التعبيــر الدينــيّ عنــد الُمراهقيــن بالتحديــد.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: 96 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145023-4  2-72-145023-9

13,000 L.L.

التلقيح االصطناعّي المتجانس وغير المتجانس )1(
إعداد: معهد الدراسات اإلسالمّية والمسيحّية في جامعة القّديس 

يوسف - بيروت

سلســلة محاضــرات حــول: الحــوار اإلســلميّ المســيحيّ فــي مجــال األخلقّيــات 
الدينّيــة  المواقــف  بيــن  األنابيــب  وأطفــال  االصطناعــيّ  والتلقيــح  الطّبّيــة، 
والبحــث األنثروبولوجــيّ واألخلقــيّ، وموقــف اإلســلم مــن التلقيــح االصطناعــيّ، 

واألخــلق بيــن التطــّور والثبــات.

أبعاد الكتاب: ١١ × ١٨,٥  عدد الصفحات: ٥٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٥  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145020-3  2-72-145020-4

8,000 L.L.
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Books in Islamic-Christian Dialogueكتب في الحوار اإلسالمّي - المسيحّي

واقع الحوار اإلسالمّي المسيحّي )4( - بعد مرور 40 عاًما على 
صدور بيان المجمع الڤاتيكانّي الثاني «في عالقة الكنيسة باألديان غير 

المسيحّية»
إعداد: معهد الدراسات اإلسالمّية والمسيحّية في جامعة القّديس 

يوسف - بيروت

يتنــاول هــذا الكتــاب أعمــال طاولــة مســتديرة ُعِقــدت ـفـي 21 كانــون األّول/ 
القّديــس  بجامعــة  والمســيحّية  اإلســلمّية  الدراســات  معهــد  ـفـي  ديســمبر 

يوســف.

أبعاد الكتاب: ١١ × ١٨,٥  عدد الصفحات: ٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145034-0  2-72-145034-4

11,000 L.L.

النّص الدينّي ووظيفته في الحياة الروحّية والجماعّية في المسيحّية 
واإلسالم )3(

إعداد: معهد الدراسات اإلسالمّية والمسيحّية في جامعة القّديس 
يوسف - بيروت

يتنــاول هــذا الكتــاب أعمــال طاولــة مســتديرة ُعِقــدت بالتعــاون بيــن معهــد 
ومعهــد  يوســف،  القّديــس  جامعــة  ـفـي  والمســيحّية  اإلســلمّية  الدراســات 

والفلســفّية. الدينّيــة  للدراســات  الحكمّيــة  المعــارف 

أبعاد الكتاب: ١١ × ١٨,٥  عدد الصفحات: ١٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠6  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145030-2  2-72-145030-1

13,000 L.L.

التجديد الروحّي في اإلسالم والمسيحّية )2(
إعداد: معهد الدراسات اإلسالمّية والمسيحّية في جامعة القّديس 

يوسف - بيروت

يحتــوي هــذا الكُتّيــب علــى ُمحاضرتيــن فــي التجديــد الّروحــيّ: المحاضــرة األولــى 
فــي التجديــد الّروحــيّ فــي اإلســلم، للدكتــور أحمــد الموصلـّـي، والمحاضــرة الثانيــة 

فــي التجديــد الّروحــي فــي المســيحّية، لجولييــت حــّداد.

أبعاد الكتاب: ١١ × ١٨,٥  عدد الصفحات: 4٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145026-5  2-72-145026-3

8,000 L.L.
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حوار األديان والحوار اإلسالمّي المسيحّي
بقلم: الخوري غي سركيس

»تتعايــش الديانــات بعضهــا وبعًضــا وســط عالــٍم محكــوٍم بالتنــّوع والتلقــي كمــا 
الصراعــات. وـفـي عالــم اليــوم، نجــد أنفســنا ـفـي حضــرة أشــخاٍص ينتمــون إـلـى 
ديانــاٍت أخــرى، ال فــي المجتمــع وحســب، بــل فــي قلــب العائلــة الواحــدة. فواقــع 
لقــاء الديانــات أصبــح إطــاًرا إليماننــا وأفًقــا لخطاباتنــا اللهوتّيــة. والحــال أنَّــه إذا 
ــب، يصبــح إًذا  كان ســعينا هــو بعــدم الوقــوع فــي اللمبــاالة أو االقتنــاس أو التعصُّ
اختيــار الحــوار ضــرورًة ملزمــة. يتعّمــق الكاتــب فــي واقــع التعــّدد الدينــيّ والثقافــيّ 
بوجــٍه عــاّم، وـفـي موضــوع الحــوار اإلســلميّ المســيحيّ بوجــٍه خــاّص. فالحــوار 
ـفـي زمننــا الحاضــر وذلــك ألنَّ المســيحّيين والمســلمين  غــدا األشــّد ضــرورًة 
يؤلّفــون مًعــا نصــف البشــريّة، وألنَّهــم، باإلضافــة إلــى ذلــك، ينتمــون إلــى ديانَتيــن 
تبشــيريَّتين، فهــم إًذا »ـفـي حالــة تنافــس«. أضــف إـلـى ذلــك أّن المســيحّيين 
والمســلمين فــي لبنــان يشــاركون مًعــا تاريًخــا طويــًل مــن التعايــش والتخالــط، 
المســيحّيين  بيــن  الحــوار  يؤلّــُف  بنوهــا ســويًّة. ولهــذا  إـلـى حضــارٍة  وينتمــون 
والمســلمين الدعوة األساســّية والتحّدي األكبر لدى ســكّان الشــرق األوســط.«

أبعاد الكتاب: ١٧×٢4  عدد الصفحات: ٢٢4 
الطبعة األخيرة في:٢٠٢٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-7214-5600-7  2-7214-5600-8

23,000 L.L.

البيئة في الديانات اإلبراهيمّية )6(
بقلم: الدكتور عيسى دياب

ُيعرّفنــا الكاتــب عـلـى إشــكالّية اتّهامــات بعــض علمــاء البيئــة لألديــان، وردود 
الهوتّيــي هــذه الديانــات عليهــم، ودفاعهــم عــن معتقدهــم. تشــتمل الدراســة 

عـلـى عــرٍض تاريخــيّ لعلقــة الديــن بالبيئــة، وقصــد الخالــق مــن خليقتــه.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٠٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١6  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145048-7  2-72-145048-4

26,000 L.L.

مطر من ورد )3( - دراسة في ثنائّية الدين والفّن ونصوص مختارة
بقلم: جوزف طانيوس لّبس

إّن العلقــة بيــن الديــن والفــّن هــي القضّيــة الّتــي يعالجهــا الكاتــب فــي دراســة 
مســتفيضة قّيمــة؛ فــي قســمها األّول، تســتند إلــى كتــب ونصــوص مــن التــراث 
الّدينــيّ الكونــيّ، وفــي قســمها الثانــي، تســلّط الضــوء علــى أيقونــات أدبّيــة كتبهــا 

كبــاُر الشــعراء واألدبــاء.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145044-9  2-72-145044-1

26,000 L.L.
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Studies on Religions» Collection»سلسلة «دراسات في األديان»

مدخل إلى تاريخ اليهوديّة وتعاليمها )4(
بقلم: الدكتور عيسى دياب

ــا أشــّد  ــذي نعرفــه عــن أولــى الديانــات الســماويّة؟ آن األوان لنّتخــذ موقًف مــا الّ
اعتــدااًل وموضوعّيــة، هــذا مــا ُيســاعدنا فيــه الكتــاب كونــه: أّواًل، كتــاٌب نســتخدمه 
لمعرفتنــا الشــخصّية، وثانًيــا، دليــًل نســتعمله ـفـي تثقيــف المجموعــات الّتــي 

نُنّشــطها والصفــوف الّتــي ندرّســها أيًضــا.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٨٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145046-3  2-72-145046-8

36,000 L.L.

المرأة في آسية الغربّية - رحلة إلى الماضي )5(
بقلم: الدكتورة پاميال شرابّية

يّــات عــن نســاء الديانــات الســماويّة فتنطلــق  تحــاول الباحثــة تصحيــح النظر
والثقافــة،  والمجتمــع،  الجيوسياســّية،  البيئــة  تشــتمل:  أوســع  نظــرٍة  مــن 
والديــن، والجماعــة، والعائلــة، والفــرد، كــي ُتعيــد رســم واقــع المــرأة وماضيهــا 

مســتقبلها. وكذلــك  وحاضرهــا، 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٣6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145450-8  2-72-145450-1

19,000 L.L.

األصولّية والتعّصب والعنف في اإلسالم والمسيحّية )1(
بقلم: الدكتور عيسى دياب

ـفـي الوقــت عينــه كــي  يقــّدم إلينــا الكاتــب دراســة تاريخّيــة شــاملة وموجــزة 
مســيحّية  ـفـي  وكذلــك  واليــوم،  البارحــة  اإلســلم  ـفـي  األصولّيــة  جــذور  نعــرف 

الديانتيــن. ِكلتــا  ـفـي  وُمرشــديها  فروعهــا  أهــّم  عـلـى  ُمضيًئــا  الغــرب، 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٧٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145042-5  2-72-145042-5

34,000 L.L.

مسلمون يسألون... ومسيحّيون يجيبون... )2(
بقلم: البروفسور كرستيان ترول، البطريرك لويس روفائيل األّول ساكو

يتكــّون كّل فصــل ـفـي هــذا الكتــاب مــن أربــع مراحــل: صياغــة األســئلة حــول 
موضــوع معّيــن كمــا عّبــر عنهــا المســلمون، ثــّم عــرض المفاهيــم الكامنــة وراء 
هــذه األســئلة، مــروًرا بعــرض نظــرة اللهــوت المســيحيّ، وصــواًل إـلـى تقديــم 

اقتراحــات حــول صياغــة األجوبــة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١44 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-145043-2  2-72-145043-3

19,000 L.L.
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رحالت علمّية بحًثا عن المخطوطات

بقلم: األب لويس شيخو اليسوعّي

عــن مقّدمــة الناشــر: "إّن مطالعــة رحــلت شــيخو مليئــة بالفائــدة والمتعــة، 
وباإلضافــة إلــى مــا تقّدمــه مــن أخبــار ســردها الراهــب األديــب بأســلوب ســلس 
شــائق، فإنّهــا توّفــر معلومــات كثيــرة عــن أوضــاع وآثــار وأحــداث كان مصيرهــا 

إـلـى النســيان، لــوال مــا دبّجــه يــراع شــيخو وحفظــه لألجيــال اللحقــة."

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٧٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٠  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّني مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
978-2-72-141171-6  2-72-141171-3

45,000 L.L.

السّر المصون في شيعة الفرمسون

بقلم: األب لويس شيخو اليسوعّي

إّن هــذا الكتــاب الشــهير هــو "نظــر تاريخــيّ أدبــيّ اجتماعــيّ"، يتنــاول معلومــات 
يــخ الماســونّية وممارســاتها مســتنًدا إـلـى أوثــق المراجــع. وقــد  دقيقــة عــن تار
نُشــر مقــاالٌت متتابعــة صــدرت أوالهــا ـفـي المشــرق ـفـي العــام 1٩01، قبــل أن 

تصبــح كتابًــا مكتمــل األجــزاء.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣١٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-141160-0  2-72-141160-8

38,000 L.L.

تاريخ فّن الطباعة في المشرق

بقلم: األب لويس شيخو اليسوعّي

تتنــاول هــذه المقــاالت بإســهاب وشــمول نتــاج المــّدة المتراوحــة بيــن بدايــات 
المطابــع وزمــن المؤلِّــف، فجــاءت وثيقــة بالغــة األهّمّيــة ال غنــى عنهــا لدارســي 
يــخ الكتــاب المطبــوع ـفـي بلدنــا. وهــا إّن دار المشــرق قــد آلــت اليــوم عـلـى  تار
نفســها أن تجمــع شــتات تلــك األبحــاث القّيمــة ـفـي مجلّــد واحــد، وُتصدرهــا 

ضمــن مجموعــة "مؤلّفــات األب لويــس شــيخو".

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ١99٥  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: فّني مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002495-8

49,000 L.L.

بيروت، تاريخها وآثارها

بقلم: األب لويس شيخو اليسوعّي

المشــرق  ـفـي مجلّــة  قــد نشــر  لويــس شــيخو  األب  العّلمــة  األصــل، كان  ـفـي 
سلســلة مقــاالت بعنــوان بيــروت، تاريخهــا وآثارهــا، وجمعهــا بعــد صدورهــا وزاد 
عليهــا إفــادات وفهــارس وطبعهــا علــى ِحــدة فــي العــام 1٩2٦. وقــد عمــد مؤلّفــو 
وإدخــال  بيــروت  عــن  األب شــيخو  إعــادة طبــع منشــورات  إـلـى  الكتــاب  هــذا 

بعــض التحســينات عليهــا.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ١994  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: فّني مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002487-3

36,000 L.L.
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History, Geography and Archeologyتاريـخ، جغرافيـة، آثـار

 الحركة العربّية السّريّة -
)جماعة الكتاب األحمر( 1935 - 1945

بقلم: شفيق جحا

يّة نشــأت وانتشــرت وزالــت  يــروي هــذا الكتــاب قّصــة حركــة عربّيــة قومّيــة ســّر
فــي بعــض أقطــار المشــرق العربــيّ وخارجــه، قبــل مــا يزيــد علــى الســبعين ســنة. 
لقــد ســاهمت هــذه الحركــة ـفـي تطويــر الفكــر العرـبـيّ القومــيّ، واشــتركت ـفـي 
إـلـى  ودعــت  وتوحيدهــا،  العربّيــة  األقطــار  يــر  لتحر الوطنــيّ  النضــال  حــركات 
التخلّــف  َدَركات  بــه مــن  وعللــه والنهــوض  العرـبـيّ  المجتمــع  أدواء  معالجــة 
والجهــل إـلـى مراتــب التقــّدم ومياديــن الحضــارة الحديثــة. ونظــًرا إـلـى اعتمــاد 
ـفـي  اإلطــلق  عـلـى  ذكــر  أيّ  لهــا  يــرد  لــم  الكاملــة،  يّة  الســّر سياســة  الحركــة 
الصحــف والمجــّلت والكتــب. واآلن، وقــد رحــل جميــع مؤّسســيها ومعظــم 
ــا مــن الخواطــر واألذهــان، ويضيــع خبرهــا  أعضائهــا، فــإّن ذكرهــا يــكاد يّمحــي كلّيًّ
وكّل أثــر لهــا. وتــداركًا لحصــول مثــل هــذه الخســارة وخدمــًة للحقيقــة والتاريــخ، 
ُوضــع هــذا الكتــاب الــذي يــروي ألّول مــرّة قّصــة هــذه الحركــة، باالســتناد إـلـى 

الوثائــق والمراجــع المتوافــرة بشــأنها.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٨٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١9  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-148169-6  2-72-148169-X

75,000 L.L.

تاريخ التعليم والمدارس في 
بشمّزين 1951-1850

بقلم: شفيق جحا

ّــي آمــل أن يســّد هــذا الكتــاب الفــراغ الراهــن، وأن يلّبــي  عــن مقّدمــة الكاتــب: »إن
ين عـلـى  رغبــة المهتّميــن باالّطــلع عـلـى قّصــة التعليــم والمــدارس ـفـي بشــمّز
يــة  ــا ـفـي القر حقيقتهــا، وأن يحّفــز العامليــن ـفـي حقــل التربيــة والتعليــم حاليًّ
ــة هــذه  علــى االهتمــام بتدويــن كّل مــا جــّد وســيجّد فــي مســيرة الحركــة التربويّ
اســتتباًعا لمــا جــاء فــي كتابــي، وتفاديًــا للوقــوع فــي الفــراغ التاريخــيّ مــن بعــدي. 
ين جديــر بــأن يــدّون ويصــان. فهــو ســجّل  فتاريــخ التعليــم والمــدارس فــي بشــمّز
غنــيّ بالمعاـنـي الســامية، وحافــل بأخبــار التضحيــة والبــذل والعطــاء، وعــرض 
ـفـي طبائــع البشــر، وديــوان مـلـيء بالــدروس والعبــر، ونمــوذج  مفيــد للتبايــن 
إذا مــا  ناجــح يمّثــل مــا يســتطيع أن يحّققــه المجتمــع المدـنـيّ  عمـلـيّ حــيّ 
صفــت النوايــا، ومــا يمكــن اســتلهامه للقيــام بأعمــال صالحــة مماثلــة ليــس فــي 

ين فحســب، بــل وفــي كّل مدينــة وبلــدة ودســكرة فــي لبنــان.« بشــمّز

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٥٢6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١9  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-147105-5  2-72-147105-8

75,000 L.L.
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دارون وأزمة 1882 بالدائرة الطبّية
بقلم: شفيق جحا

يوثـّـق هــذا الكتــاب أزمــة العــام 1٨٨2 المعروفــة "بمســألة لويــس". إنّهــا محّطــةٌ 
يــخ الجامعــة األميركّيــة ـفـي بيــروت، تناقلهــا الخلــف عــن الّســلف  بــارزةٌ ـفـي تار

وأُهِمَلــْت تفاصيلهــا علــى مــدى ثمانيــن ســنًة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٥4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي  عدد األلوان: ١ 
١٢+9.٧٨٢٧٢E  

$14.00

معركة مصير لبنان في عهد االنتداب الفرنسّي - 1918-1946/جزء 1
بقلم: شفيق جحا

ــِة لعهــد االنتــداب الفرنســيّ، يــروي هــذا  علــى الّرغــم مــن تعــّدد الكتــب الُمَوثَِّق
ارتــداد  ألهمّيــة  تحليـلـيّ  منظــارٍ  مــن  الّتاريخّيــة  الحقبــة  تلــك  أيًضــا  الكتــاب 
المواطنيــن  والء  اختــلف  نتيجــة  لبنــان  ـفـي  الرّاهنــة  األزمــة  عـلـى  عواقبهــا 

العقائــديّ.  وصراعهــم 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٥٥٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-147103-1  2-72-147103-1

94,000 L.L.

معركة مصير لبنان في عهد االنتداب الفرنسّي - 1918-1946/جزء 2

بقلم: شفيق جحا

يســتذكر هــذا الكتــاب فــي جزئــه الثانــي تاريــخ الوصــول إلــى اســتقلل لبنــان مــن 
يّــة ـفـي ظــّل غيــاب  العهــد االنتقاـلـيّ إـلـى معركــة الجــلء، مــروًرا بحــال الجمهور

الّدســتور وتأثيــر الحــرب العالمّيــة الثانيــة ـفـي البــلد.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 49٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-147104-8  2-72-147104-X

94,000 L.L.

Les Waqfs de Beyrouth Ottoman )1843-1909( - Réseaux 
socioculturels et économiques

par Aurore Adada

Ce livre analyse les modalités de partage de l’espace urbain au 
niveau d’une société multiconfessionnelle, en montrant la gestion 
familiale des waqfs et l’attachement physique de leurs fondateurs 
aux instances religieuses et charitables.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٥٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-147106-2  2-72-147106-6

48,000 L.L.
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Encyclopédie - L’Islam et l’Iran - Dynamique de la culture et 
vitalité de la civilisation )Vol. I(

par Dr. Ali Akbar Wilayati

C’est le premier volume de cette encyclopédie. Il porte sur un 
aperçu historique sur la naissance et la propagation de l’Islam, 
tout en tirant des conclusions » destinées à servir la cause de 
l’Islam et de la Nation «.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣6٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-147084-3  2-72-147084-1

54,000 L.L.

Encyclopédie - L’Islam et l’Iran -  
De l’avènement de L’Islam à sa prospérité )Vol. II(

par Dr. Ali Akbar Wilayati

C’est le deuxième volume de cette encyclopédie. Il est formé 
de 4 livres et porte sur les sciences islamiques, les institutions 
administratives et sociales de la civilisation islamique et ses arts, 
ainsi que l’influence de cette dernière sur la civilisation occidentale.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣6٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-147085-0  2-72-147085-X

54,000 L.L.

الحضارات

بقلم: لبيب عبد الساتر

بحــث واضــح وســهل عــن الحضــارات، يتضّمــُن موضوعــات ُمطابقــة للمــواّد 

المقــّررة ـفـي الســنة األوـلـى الثانويّــة مــن المنهــج الرســميّ اللبناـنـيّ.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣46 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ١٧ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-147074-4  2-72-147074-4

43,000 L.L.

L’Islam. Croyances et institutions )fr(

par Henri Lammens

Ce livre comporte un exposé objectif des croyances et des 

institutions de l’Islam, notamment l’Islam contemporain.

أبعاد الكتاب: ١6 × ٢٣,٥  عدد الصفحات: ٣٣6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٣  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: فّني مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

978-2-72-147059-1  2-72-147059-0

53,000 L.L.
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Une histoire du Liban à travers les archives des Jésuites 
T. 1- )1816 - 1845(

par Sami Kuri s.j.

ــاء اليســوعّيين،  هــو أّول إصــدارات كتــاب تاريــخ لبنــان مــن خــلل أرشــيف اآلب
يغّطــي الفتــرة التاريخّيــة الممتــّدة بيــن 1٨1٦ و1٨4٥.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 6٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠١  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-72-147049-2  2-72-147049-3

60,000 L.L.

Une histoire du Liban à travers les archives des Jésuites 
T. 3- )1863 -1873(

par Sami Kuri s.j.

اآلبــاء  أرشــيف  لبنــان مــن خــلل  يــخ  تار ثالــث وأحــدث إصــدارات كتــاب  هــو 
اليســوعّيين، ويشــمل الفتــرة الممتــّدة بيــن 1٨٦3 و1٨٧3 التــي تتكلّــم عـلـى 
مرحلــة إعــادة إعمــار لبنــان بعــد األحــداث والحــروب الطائفّيــة التــي شــهدها 

ـفـي زمــن مؤّسســة المتصرّفّيــة. الجبــل بيــن 1٨40 و1٨٦0، وذلــك 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٨4 
الطبعة األخيرة في: ١99٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002733-1

57,000 L.L.

Une histoire du Liban à travers les archives des Jésuites 
T. 2- )1846 - 1862(
par Sami Kuri s.j.

هــو ثانــي إصــدارات كتــاب تاريــخ لبنــان مــن خــلل أرشــيف اآلبــاء اليســوعّيين، 
يغّطــي تاريــخ لبنــان فــي الفتــرة الممتــّدة بيــن 1٨4٦ و1٨٦2.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٣6 
الطبعة األخيرة في: ١99٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002706-5

54,000 L.L.

كّية مسيحّية:  جمهوريّة اشترا
اليسوعّيون وهنود الپركواي )1768-1609(

 بقلم: ألبرتو أرماني
نقله إلى العربّية: األب كميل حشيمه اليسوعّي

"دولــة"  يشــبه  لمــا  اليســوعّية  الرهبانّيــة  إقامــة  قّصــة  الكتــاب  هــذا  يحكــي 
قوامهــا سلســلة مــن القــرى أو "الحواضــر"، حيــث انتقــل الهنــود الكَوارانــي فيهــا 
يّــة. وبقيــت تلــك "الحواضــر" تــؤّدي رســالتها حّتــى تــّم إجبــار  إـلـى حيــاة حضار
اليســوعّيين ـفـي العــام 1٧٦٨ عـلـى مغــادرة المنطقــة بأمــرٍ مــن البابــا بعــد أن 

ضغطــت عليــه الحكومــات األوروبّيــة المناهضــة للرهبانّيــة اليســوعّية.

أبعاد الكتاب: ١٥,٥ × ٢٣  عدد الصفحات: ٢٢٢ 
الطبعة األخيرة في: ١99٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002704-1

19,000 L.L.
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التاريخ المعاصر

بقلم: لبيب عبد الساتر

يتطابــق محتــوى هــذا الكتــاب والمنهــج المقــّرر فــي الّســنة الثانويـّـة الثانيــة، فهــو 
يهــدي الّطالــب مباشــرًة إلــى صلــب القضّيــة العربّيــة ويبــّدد الغمــوض فــي ذهنــه 

إذ ُتعَتَبــُر مــاّدة اســتقلل الــّدول العربّيــة جديــدًة عنــد المتعلّميــن.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣64 
الطبعة األخيرة في: ١9٨4  رقم الطبعة: ٥ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002747-8

43,000 L.L.

Baalbek-Heliopolis City of the Sun )En(

by Nina Jidejian

This book presents a historical and archaeological background of 
Baalbek and its monumental temples. We discover the “City of 
the Sun” with the Romans, the Byzantines, the Arabs, as well as 
the cult of its god. To make the reading more enjoyable, the text is 
accompanied with interesting photos and drawings.

أبعاد الكتاب: ٢٢ × ٢٨  عدد الصفحات: ٣٠٠ 
الطبعة األخيرة في: ١9٧4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002687-7

120,000 L.L.

Tripoli through the Ages

by Nina Jidejian

This volume is the end of the series of books depicting Lebanon’s 
ancient coastal cities. It focuses on the history of Tripoli, its 
evolution through different eras. The text is accompanied with 
hundreds of interesting photos and drawings.

أبعاد الكتاب: ٢٢ × ٢٨  عدد الصفحات: ٢6٢ 
الطبعة األخيرة في: ١969  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّني مع علبة عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002702-7

96,000 L.L.

المقدسّي البشاري - أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم

إعداد: إبراهيم خوري

هــو مصّنــف فريــد يقتصــر موضوعــه علــى جغرافيــة "مملكــة اإلســلم"، يشــرح 
فيه المقدســيّ، والذي يترأّس "المدرســة الكلســيكّية للجغرافية اإلســلمّية"، 

األقاليــم التــي ُقّســمت إليهــا مملكــة اإلســلم وفــق مخّطــط واحــد.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١6٨ 
الطبعة األخيرة في: ١99٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

110-0-00-002746-1

21,000 L.L.
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الهمدانّي - صفة جزيرة العرب
إعداد: إبراهيم خوري

الهمداـنـي عالِــم جليــل، ونّســابة ضليــع، ومــؤرِّخ واســع االّطــلع، وجغراـفـيّ حــاّد 
البصــر والبصيــرة، وأديــب رفيــع المســتوى، وشــاعر ســريع البديهــة، وسياســيّ 
مرهــوب الجانــب. أحــاط بمختلــف معــارف عصــره، ونبــغ فــي العديــد منهــا. كتــب 
عــن مواضيــع متعــّددة، ولعــّل أشــهر كتاباتــه صفــة جزيــرة العــرب، فــل شــبيه 

لهــذا الكتــاب فــي التــراث الجغرافــيّ العربــيّ.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١٧6 
الطبعة األخيرة في: ١99٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
110-0-00-002743-0

21,000 L.L.
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 السنون العجاف -
طموحات التحّول إلى الديموقراطّية في لبنان 

والعالم العربّي
بقلم: األب صالح أبو جوده اليسوعّي

ليــس جديــًدا  العرـبـيّ؟  العالــم  ـفـي  أرًضــا خصبــًة  ــة  الديموقراطيَّ لمــاذا ال تجــد 
القــول إنَّ الجــواب يكمــن فــي تشــابك األســباب »الجوهرانّيــة« و»الظرفّيــة« فــي 
مختلــف تجلّياتهــا وأبعادهــا المحلّّيــة واإلقليمّيــة والدولّيــة. ولكــّن إرادة التغييــر 
داخلّيــة، فــإذا توافــرت، ال يمكــن أن تقــَف ـفـي وجههــا الــدوُل التــي ال توافــُق 
مصالُحهــا دمقرطــَة العالــم العرـبـيّ. فمــا الســبيل إـلـى بنــاء هــذه اإلرادة؟ يبقــى 
وفهــم  »الجوهرانّيــة« و»الظرفّيــة«،  األســباب  تشــابك  تفكيــك  عـلـى  العمــل 

ــة أمــرٌ أساســيٌّ ـفـي هــذا المســعى. اتهــا الراهنــة والتاريخيَّ عناصرهــا وخلفيَّ

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١9  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721471086

50,000 L.L.

المسيحّيون في المشرق العربّي - نحو دولة المواطنة

بقلم: د. نائل جرجس

عــن  غربــٍة  شــبه  ـفـي  مجتمعاتنــا  أقلّيــات  عيــش  إشــكالّية  المؤلّــف  يطــرُح 

واقــع  عـلـى  بعدهــا  الضــوء  ليســلّط  العلمــيّ،  البحــث  بســاط  عـلـى  ُمحيطهــا 

وخصوصّيتــه. الشــرق  مســيحّيي 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٨٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١6  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721471024

45,000 L.L.

Un liban neutre malgré une géopolitique engagée

par Dr. Louis HONEINÉ

Cet ouvrage, à l’origine thèse de doctorat en Sciences Politiques, 

appelle à promouvoir un Liban nation et un Liban démocratique. 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 46٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721470980

49,000 L.L.
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مخاض الديموقراطّية في لبنان والشرق األوسط

بقلم: األب صالح أبو جوده اليسوعّي

عــن  غربــٍة  شــبه  ـفـي  مجتمعاتنــا  أقلّيــات  عيــش  إشــكالّية  المؤلّــف  يطــرُح 
واقــع  عـلـى  بعدهــا  الضــوء  ليســلّط  العلمــيّ،  البحــث  بســاط  عـلـى  ُمحيطهــا 
ــا لــكّل مــن  مســيحّيي الشــرق وخصوصّيتــه، ليكــون هــذا الكتــاب مرجًعــا مهمًّ

المشــرق. ـفـي  وجــوده  لترســيخ  يســعى 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣6٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721470966

38,000 L.L.

 هل من مسألة مسيحّية في المنطقة العربّية؟
من السوسيولوجيا التاريخّية إلى الواقع المعاصر

بقلم: د. شارل شرتوني

المنطقــة  ـفـي  المســيحيّ  الوجــود  يســتعيد  أن  "آمــل  الكاتــب:  مقّدمــة  مــن 
مجــاالت  ـفـي  العرـبـيّ«،  »الربيــع  مواعيــد  تبلــور  خــلل  مــن  حيويّتــه  العربّيــة 
والســلوكّية،  واالعتقاديّــة  يّــة  الفكر يّــات  والحّر اإلنســان،  حقــوق  اســتعادة 
الحيــاة  ـفـي  الناظــم  دورهــا  واإلنمائّيــة،  والديموقراطّيــة  الليبرالّيــة  والخيــارات 

العالــم". مــن  المنطقــة  بهــذه  والخاّصــة  العاّمــة 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١6٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721470973

26,000 L.L.

 المجتمع المدنّي والجماعة المذهبّية )2(
ة  الهويّة بين المجتمع المدنّي والجماعة الطائفّية - خبرة قرية مسيحيَّ

ة اللبنانّية - دراسة أنثروبولوجّية مهجَّرة في الحرب األهليَّ

بقلم: األب روبير بندكتي اليسوعّي

يســلّط الكتــاب الضــوء عـلـى ظاهــرة الطائفّيــة بصفتهــا طريقــة ـفـي الممارســة 
االجتماعّية-السياســّية وأســلوبًا ـفـي التفكيــر مًعــا.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 496 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721470836

34,000 L.L.

 المجتمع المدنّي والجماعة المذهبّية )1(
الشعائر بين الدين والسياسة في اإلسالم والمسيحّية - االحتفال الدينّي 

ا في المجتمع اللبنانّي المعاصر منبًرا سياسيًّ

بقلم: األب روبير بندكتي اليسوعّي

يســلّط الكتــاب الضــوء عـلـى ظاهــرة الطائفّيــة بصفتهــا طريقــة ـفـي الممارســة 
االجتماعّية-السياســّية وأســلوبًا ـفـي التفكيــر مًعــا.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٠6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٠  رقم الطبعة: ٢ منّقحة ومزيدة 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721470782

19,000 L.L.
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 Politics and Sociologyسياسـة واجتماع

هويّة لبنان الوطنّية - نشأتها وإشكالّياتها الطائفّية
بقلم: األب صالح أبو جوده اليسوعّي

ــة  بالخلفيَّ المرتبطــة  ــة  الوطنيَّ ـة  الهويّـَ إشــكاليَّات  فهــم  إـلـى  تهــدف  دراســة 
إـلـى أمريــن يتداخــلن بوجــه معّقــد  ــة. كمــا تشــير  ــة الطائفيَّ ــة والثقافيَّ الدينيَّ
ــة، همــا نشــأُة الدولــة وتطــّور  ــة لبنــان والتبــاس ُهويَّتــه الوطنيَّ إلنتــاج خصوصيَّ

المختلفــة. الطوائــف  لــدى  ــة  الوطنيَّ االتِّجاهــات 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٢٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721470768

34,000 L.L.
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 شذرات مكارمّية - 
مّما كتبه سامي مكارم للصحافة أو كتب عنه فيها

 بقلم: الشيخ سامي مكارم
إعداد وتنسيق: رنا خالد قائدبيه

عــن مقّدمــة الدكتــور رمــزي منيــر البعلبكــيّ: »لعــّل أعجــب مــا ـفـي شــخصّية 
الدكتــور ســامي مــكارم العلمّيــة واإلبداعّيــة ذلــك التنــّوع الهائــل فــي المجــاالت 
ــة، وشــعًرا،  ــة، وتحقيقــات علمّي كاديمّي ــا أ ــا وأبحاثً التــي ُعنــي بهــا، فأفرغهــا كُُتًب
ــا رفيًعــا. وكلّمــا غــاص نََفــرٌ مــن محّبيــه وُمريديــه عـلـى بعــض  وخواطــر، وفنًّ
ُدَرره تلــك أيقنــوا أّن َمْطَلــب اإلحاطــة بتــراث الشــيخ ســامي ليــس باليســير، 
يــُدك  ال لغزارتــه وتنّوعــه فحســب، بــل لُعمقــه، فهــو كالوجــه الَحَســن الــذي يز
ُحْســًنا إذا مــا زدتـَـه نظــًرا. وال يخــرج الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا عــن هــذا الســياق، 
فهــو مجموعــة مــن ُدَرر الشــيخ ســامي، إاّل أنّهــا تتمّيــز عّمــا شــاعت معرفُتــه 
ــا َشــَذرات مّمــا كتبــه للصحافــة، ومّمــا كُتــب عنــه فيهــا،  مــن ســائر أعمالــه بأنّه
وإن شــاَركَْتها تنّوَعهــا النابــع مــن تنــّوع اهتمامــات ذلــك الرجــل الفــّذ. فنظــرة 
ســريعة إلــى محتويــات هــذه األوراق المكارمّيــة ُتظهــر توزُّعهــا بيــن األدب والفــّن 

يًخــا وأعلًمــا والقضايــا الوطنّيــة والعاّمــة.« والعقائــد تار

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٨6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١9  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721481726

45,000 L.L.

الوجه األدبّي لشفيق جحا

بقلم: شفيق جحا

ينشــر هــذا الكتــاب مقــاالت للمــؤّرخ شــفيق جحــا تطــرح مســاره النهضــويّ 
مــن  واحــًدا  باعتبــاره  والمؤّســس  العالــم  يجّســد شــخصّية  التنويــريّ، حيــث 
الكبــار الّذيــن واصلــوا تعّهدهــم لمشــعل النهضــة العربّيــة بفضــل منطلقاتــه 

العروبّيــة. الوطنّيــة  وأهدافــه  اإلنســانّية  المســتقبلّية 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٧٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721411952

38,000 L.L.

شعراء النصرانّية - الجزء األّول: قبل اإلسالم

جمعهما ونّسقها: األب لويس شيخو اليسوعّي

عــن مقّدمــة المؤلّــف: "نبّيــن فــي هــذا المؤلَّــف مــا كان للنصرانّيــة مــن الســهم 
الوافــي بيــن شــعراء الجاهلّيــة، مســتندين فــي قولنــا إلــى أقــدم تآليــف العــرب وال 
ســّيما مؤرّخــي المســلمين ومّمــا تيّســر لنــا جمعــه مــن مكاتــب أوربّــه ومصــر 
ومــن خزائــن الخاّصــة ـفـي أنحــاء الشــرق وال ســّيما مــن مخطوطــات مكتبتنــا 

الشــرقّية ...".

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: 9٣4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١4  رقم الطبعة: 6 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

9782721411907

168,000 L.L.
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Arabic Literatureأدب عربــــّي

شعراء النصرانّية - الجزء الثاني: بعد اإلسالم

جمعهما ونّسقها: األب لويس شيخو اليسوعّي

ـف آثــار الشــعراء النصــارى الّذيــن  عــن مقّدمــة المؤلّــف: "نتبــع ـفـي هــذا المؤلّـَ
نبغــوا بعــد ظهــور اإلســلم مســتندين ـفـي قولنــا إـلـى أقــدم تآليــف العــرب وال 
ســّيما مؤرّخــي المســلمين ومّمــا تيّســر لنــا جمعــه مــن مكاتــب أوربّــه ومصــر 
ومــن خزائــن الخاّصــة ـفـي أنحــاء الشــرق وال ســّيما مــن مخطوطــات مكتبتنــا 

."... الشــرقّية 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٥١6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١4  رقم الطبعة: 6 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 
9782721411914

102,000 L.L.

المخطوطات العربّية لكتبة النصرانّية

بقلم: األب لويس شيخو اليسوعّي

أورَد العّلمــة اليســوعيّ الكبيــر لويــس شــيخو ـفـي هــذا المرجــع الــذي ال غنــى 
عنــه مــا َعثــر عليــه مــن أســماء المخطوطــات المســيحّية التــي تعــود إلــى القــرون 
وأديــرة  العمومّيــة،  األوروبّيــة  المكتبــات  ـفـي  الموجــودة  الهجــرة  مــن  األوـلـى 

الرهبــان وخزائــن الكتــب الشــرقّية ـفـي أرجــاء العالــم العرـبـيّ.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٠4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721411891

49,000 L.L.

 تاريخ اآلداب العربّية -
القرن التاسع عشر والربع األّول من القرن العشرين

بقلم: األب لويس شيخو اليسوعّي

ــة  عــن مقّدمــة الناشــر: "فضــل هــذا الكتــاب أنّــه باإلضافــة إلــى ميزتــه اإلحصائّي
ــا  الّتــي تجــري علــى ركائــز البلــدان والطوائــف والمذاهــب، يتضّمــن إطــاًرا تاريخيًّ

شــامًل لعوامــل النهضــة". 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٥٥٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٠  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

9782721411754

83,000 L.L.

كليلة ودمنة - طبعة مدرسّية مصّورة وملّونة

بقلم: األب لويس شيخو اليسوعّي

عــن مقّدمــة الناشــر: "أعدنــا النظــر فــي هــذه الطبعــة وأصلحنــا مــا فــي ذاك األصــل 
مــن األغــلط ... مســتندين فــي ذلــك إلــى ثــلث نســخ خّطّيــة فــي مكتبتنــا الشــرقّية 

وإلــى الطبعات الســابقة". 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ١٥ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721411648

24,000 L.L.
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النصرانّية وآدابها بين عرب الجاهلّية
بقلم: األب لويس شيخو اليسوعّي

يوثّــق هــذا الســفر الموســوعيّ عصــارة جهــود اســتمّرت نحــو أربعيــن ســنة، 
أعــلم  حواشــيه  ـفـي  ويضــّم  الجاهلّيــة،  عــرب  بيــن  وآدابهــا  النصرانّيــة  يــَخ  تار
الرجــال والنســاء، والقبائــل، والبلــدان واألمكنــة، والمفــردات اللغويّــة، وأديــان 
عربّيــة  مــن  عليهــا  المعتمــد  والخّطّيــة  الطبيعّيــة  الكتــب  وأخــّص  العــرب، 
وأوروبّيــة. ويضــّم كذلــك مجموعــًة نــادرًة مــن وثائــق تحرّاهــا األب لويــس شــيخو 

المطبوعــات والمخطوطــات. بطــون عشــرات  ـفـي 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٥٣٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721411631

56,000 L.L.

مقامات بديع الزمان الهمذانّي
تقديم وشرح: العالّمة الشيخ محّمد عبده

أنشــأ الهمذانــيّ زهــاء أربعمائــة مقامــة، طبــع مجموعــة منهــا فــي األســتانة العلّيــة 
يــر الفوائــد كثيــر الفرائــد، ومّســت الحاّجــة فــي االســتفادة منــه أّواًل إلــى  وهــو غز
إـلـى تفســير غريبــه وتبيــان خفّيــه  إـلـى صريحــه، وثانًيــا  تصحيحــه ورّد لفظــه 

وتوضيــح غامضــه.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢6٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٢  رقم الطبعة: ١٠ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721411006

28,000 L.L.

المجاني الحديثة عن مجاني األب شيخو )5 أجزاء(
 جّددها اختياًرا ودرًسا وشرًحا وتبويًبا لجنة من األساتذة، بإدارة 

 فؤاد أفرام البستاني
بقلم: األب لويس شيخو اليسوعّي

فــي هــذا الكتــاب خمســة أجــزاء تضــّم مختــارات مــن روائــع األدب العربــيّ شــعًرا 
ونثــًرا مــن العصــور الخمســة التاليــة: العصــر الجاهلــيّ، وصــدر اإلســلم، والعصــر 
العّباســيّ، واالنحطــاط، واألدب األندلســيّ. وقــد ظهــر ـفـي العــام 1٨٨2 ليجمــع 
األدب  خزانــة  مــن  ُينتخــب  مــا  أفضــل  متــدّرج،  وأســلوب  منّســقة،  بطريقــٍة 

العربــيّ، فــي مواضيــَع مختلفــة.

أبعاد الكتاب: ١٥ × ٢٣  عدد الصفحات: ١٨4٢ 
الطبعة األخيرة في: ١99٣  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027355

88,000 L.L.
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المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل 

 اإلسالم إلى آخر القرن العشرين -
معجم األعالم واآلثار والمراجع - المجّلد التاسع: ]الجئ - المعّلم[

إعداد: األب كميل حشيمه اليسوعّي

ـف: »كُثــرت ـفـي اآلونــة األخيــرة المصّنفــات الّتــي تبّيــن مــا  عــن مقّدمــة المؤلّـِ
قّدمــه العــرب المســيحّيون ـفـي مياديــن العلــوم والطــّب واألدب والصحافــة، 
األمويّــة  العصــور  ـفـي  وأزهــر  اإلســلم،  قبــل  منــذ  طلئعــه  بانــت  كثيــر،  وهــو 
حّتــى  الحديثــة  العصــور  إطللــة  مــع  النهضــة  باعثــي  مــن  والعّباســّية، وكان 
اليــوم. بيــد أّن المعلومــات عــن هــذه النواحــي موزّعــة فــي مراجــع كثيــرة مبعثــرة، 
كبــر  ويفتقــر المثّقــف، بــل المباحــث المتضلـّـع، إلــى مرجــع جامــع يشــمل ِســَير أ
عــدد ممكــن مــن المؤلّفيــن العــرب المســيحّيين وآثارهــم، فجــاء هــذا الكتــاب 
ليكــون علــى نحــو معجــم يقــّدم عــن كّل مؤلِّــف مذكــرة، ســيرًة مختصــرًة، بقــدر 
مــا تتوافــر المعلومــات عنهــا، مــع الئحــة بمؤلّفاتــه، ومجموعــة واســعة مــن 

المراجــع التــي تناولتــه بالبحــث«. 

أبعاد الكتاب: ٢١ × ٢٨  عدد الصفحات: ٣9٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

9782721471079

90,000 L.L.

المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين - 
معجم األعالم واآلثار والمراجع - المجّلد الثامن: ]فخر - كّيال[

إعداد: األب كميل حشيمه اليسوعّي

أبعاد الكتاب: ٢١ × ٢٨  عدد الصفحات: 4٠4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١6  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

9782721471017

90,000 L.L.

المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين - 
معجم األعالم واآلثار والمراجع - المجّلد السابع: ]عبد هللا - فحمة[

إعداد: األب كميل حشيمه اليسوعّي

أبعاد الكتاب: ٢١ × ٢٨  عدد الصفحات: 4٠٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

9782721470959

90,000 L.L.
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المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين - 
معجم األعالم واآلثار والمراجع - المجّلد السادس: ]شكّور - عبد هللا[

إعداد: األب كميل حشيمه اليسوعّي

أبعاد الكتاب: ٢١ × ٢٨  عدد الصفحات: 4٠٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

9782721470898

90,000 L.L.

المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين - 
معجم األعالم واآلثار والمراجع - المجّلد الخامس: ]الزاخر - شكري[

إعداد: األب كميل حشيمه اليسوعّي

أبعاد الكتاب: ٢١ × ٢٨  عدد الصفحات: 4٠٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع  عدد األلوان: ١ 
جاكيت 

9782721470911

90,000 L.L.

المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين - 
معجم األعالم واآلثار والمراجع - المجّلد الرابع: ]خليل - الّريّس[

إعداد: األب كميل حشيمه اليسوعّي

أبعاد الكتاب: ٢١ × ٢٨  عدد الصفحات: 4٠4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

9782721470874

90,000 L.L.

المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين - 
معجم األعالم واآلثار والمراجع - المجّلد الثالث: ]جريدينّي - خليفة[

إعداد: األب كميل حشيمه اليسوعّي

أبعاد الكتاب: ٢١ × ٢٨  عدد الصفحات: 4١6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١١  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

9782721470812

90,000 L.L.
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المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين - 
معجم األعالم واآلثار والمراجع - المجّلد الثاني: ]بابادوبولس - جريدينّي[

إعداد: األب كميل حشيمه اليسوعّي

أبعاد الكتاب: ٢١ × ٢٨  عدد الصفحات: 4٠٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١١  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

9782721470829

90,000 L.L.

المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين - 
معجم األعالم واآلثار والمراجع - المجّلد األّول: ]آبا - أيّوب[

إعداد: األب كميل حشيمه اليسوعّي

أبعاد الكتاب: ٢١ × ٢٨  عدد الصفحات: 4٠٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: فّنّي مع جاكيت عدد األلوان: ١ 

9782721470799

90,000 L.L.

األخطل الصغير

بقلم: سهيل مطر

بــرز دور األخطــل الصغيــر "بشــارة الخــوري" فــي مطلــع القــرن العشــرين عندمــا 
أصبحــت كتاباتــه الجســر الــذي عبــر عليــه الكثيــرون إلــى التجديــد. وخير لإلنســان 

أن يكــون جســًرا مــن أن يكــون مجــرّد عابــر بســيط.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١4٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721411617

20,000 L.L.

إيلّيا أبو ماضي

بقلم: د. جميل جبر

إليلّيــا أبــو ماضــي أثــره فــي النهضــة األدبّيــة الحديثــة، وهــو مــن بيــن الذيــن مّجــدوا 
التــراث العربــيّ ودعــوا إلــى التضامــن الخــّلق. لقــد حمــل لبنــان فــي قلبــه وروحــه 
ــر عــن  وتــرك فيــه جــذوره، فُيَعــّد شــعره علًمــا مــن أعــلم الشــعر المهجــريّ المعبِّ

الغربــة الموجعــة.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721411518

18,000 L.L.
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سليم حيدر

بقلم: د. علي شلق

يتطــرَّق الدكتــور علــيّ شــلق، قبــل الغــوص فــي أشــعار حيــدر، إلــى أســرة الشــاعر، 
يــر، فالنائــب، قبــل أن يصــل إلــى  فأبــرز دور المحامــي، فالقاضــي، فالســفير والوز

المؤلِّــف صاحــب القصائــد والمخطوطــات، واإليمــان القــويّ باللــه. 

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١6٠ 
الطبعة األخيرة في: ١994  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027447

20,000 L.L.

فوزي المعلوف

بقلم: د. ربيعة أبي فاضل

قــو الشــعر عـلـى ســحره  فــوزي المعلــوف وجــهٌ مهجــريٌّ مشــّع، أجمــع متذوِّ
ـــز فــي الشــعر العربــيّ. يســلّط  الخــاّص، ومناخــه العــذب، وعــّدوه رائــد اتّـــجاه مميَّ
المؤلّــف فــي كتابــه الضــوء علــى الظــروف السياسّيـــة واالجتماعّيـــة التــي دعــت 
فــوزي المعلــوف إلــى الهجــرة، وعلــى معاناتــه التــي رافقــت عمــره القصيــر، كمــا 

ــة تطــّوره. يحلّــل أســلوبه الشــعريّ وكيفّيـ

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١٧6 
الطبعة األخيرة في: ١99٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000026945

23,000 L.L.

بولس سالمة

بقلم: د. منصور عيد

كثــر عــدًدا مــن  إشــتهر بولــس ســلمه لشــعره، بالّرغــم مــن أّن مؤلّفاتــه النثريـّـة أ
مؤلّفاتــه الشــعريّة. تمّثلــت شــاعريّة بولــس ســلمه بموضوَعيــن أساســّيين 
همــا األلــم والشــعر القصصــيّ الملحمــيّ، وقــد تداخــل الموضوعــان ـفـي كثيــر 
مــن القصائــد، حّتــى إنّنــا نجــد ملمــح تجربــة األلــم وانعكاســاتها علــى نفســّيته.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١٢٨ 
الطبعة األخيرة في: ١99٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027454

18,000 L.L.

خليل حاوي

بقلم: د. جميل جبر

كثــر مّمــا  خليــل حــاوي رائــد مــن رّواد الشــعر العرـبـيّ الحديــث، ُعــرف شــاعًرا أ
ُعــرف ناقــًدا مــع أنـّـه علّــم النقــد األدبــيّ. مــا ســيرته، ومــا تأثّراتــه وثقافتــه وأثرهــا 
ـفـي شــعره؟ مــا نظرتــه الشــعريّة الشــخصّية؟ مــا خصائصــه ومــا دوره؟ نجــد 

ــًة عــن هــذه األســئلة فــي هــذه الدراســة. أجوب

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٢٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ١99١  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027089

17,000 L.L.
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خليل مطران

بقلم: د. منير عشقوتي

عــن مقّدمــة المؤلِّــف: "خليــل مطــران واحــد مــن كبــار شــعرائنا... تنّفــس الشــعر 
فرًحــا وحزنًــا ونــذر لــه حياتــه. كان الناثــر والشــاعر الُمصلــح والثائــر والهــادئ 

والهــادر". 

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١٨4 
الطبعة األخيرة في: ١99١  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

1100000027119

23,000 L.L.

أمين نخله

بقلم: د. هدى نعمه

عــن مقّدمــة الكاتبــة: "جمــع أميــن نخلــه بيــن المحامــاة والسياســة واليــراع، 
وفــي جميعهــا نجــح... وُلّقــب »بأميــر الصناعتيــن«، صناعــة النثــر والشــعر مًعــا".

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١64 
الطبعة األخيرة في: ١99١  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

1100000027102

23,000 L.L.
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 مبادئ العربّية في الصرف والنحو - 
األّول: السنة الخامسة االبتدائّية أو الصّف السابع

بقلم: المعّلم رشيد الشرتونّي

إّن الجــزء األّول مــن سلســلة المبــادئ العربّيــة هــو لتلمــذة الســنة الخامســة 
"بــاب  وهمــا:  أال  اثنيــن،  جزئيــن  مــن  ويتألّــف  الســابع.  الّصــف  أو  االبتدائّيــة 
الصــرف"، ويتضّمــن خمســًة وعشــرين قســًما، مــن الحــروف الهجائّيــة إلــى بنــاء 
االســم، و"بــاب النحــو" ويتضّمــن ثلثــًة وعشــرين قســًما، مــن الجملــة المفيــدة 

إـلـى إعــراب الكلمــات والجمــل. والكتــاب ملحــق بجــدول لتصريــف األفعــال.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١١4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١6  رقم الطبعة: ١٧ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721492265

12,000 L.L.

 مبادئ العربّية في الصرف والنحو
طة أو الصّف الرابع الرابع: للسنة الرابعة المتوسِّ

بقلم: المعّلم رشيد الشرتونّي

جــزءٌ يتضّمــن مجموعــة مــن القواعــد مقّســمة إلــى دروس فــي الصــرف وأخــرى 
فــي النحــو، تســاعد التلميــذ أو الطالــب علــى إيجــاد األجوبــة عــن أســئلتهم.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: 44٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١4  رقم الطبعة: ٢٠ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721496546

25,000 L.L.

 مبادئ العربّية في الصرف والنحو
الثاني: للسنتين المتوّسطتين األولى والثانية أو الصّفين السادس 

والخامس.
بقلم: المعّلم رشيد الشرتونّي

جــزءٌ يتضّمــن مجموعــة مــن  القواعــد مقّســمة إلــى دروس فــي الصــرف وأخــرى 
فــي النحــو، تســاعد التلميــذ أو الطالــب علــى إيجــاد األجوبــة عــن أســئلتهم.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٢٣٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ٣٠ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721493507

16,000 L.L.

 مبادئ العربّية في الصرف والنحو
االبتدائّي: للسنة الرابعة االبتدائّية أو الصّف الثامن

بقلم: المعّلم رشيد الشرتونّي

الثامــن.  الصــّف  أو  الرابعــة  الســنة  لتلمــذة  والنحــو  الصــرف  ـفـي  كتــاب  إنّــه 
الصحيحــة  الحــروف  وأربعيــن قســًما، ومنهــا:  اثنيــن  الكتــاب عـلـى  ويحتــوي 
والمعتلـّـة، الحــركات، الســكون والتنويــن، الحــروف الشمســّية والقمريـّـة، المــّدة 
والشــّدة والهمــزة وغيرهــا مــن مبــادئ اللغــة العربّيــة، وإّن كّل قســم مــن هــذه 

يــن. األقســام يتضّمــن تعريفــات، وقواعــد، وتمار

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: 64 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ٧ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721492821

9,000 L.L.
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 مبادئ العربّية في الصرف والنحو
الثالث: للسنة الثالثة المتوّسطة أو الصّف الرابع

بقلم: المعّلم رشيد الشرتونّي

إّن الجــزء الثالــث مــن سلســلة المبــادئ العربّيــة هــو لتلمــذة الســنة الثالثــة 
المتوّســطة أو الصــّف الرابــع. وكســابقه، يتألّــف الكتــاب مــن جزئيــن اثنيــن، 
أال وهمــا: "علــم الصــرف" ويتضّمــن ثلثــة أقســام: ـفـي الفعــل وـفـي االســم وـفـي 
الحــرف، و"علــم النحــو" ويتضّمــن ســّتة أقســام، مــن المرفوعــات إلــى ملحقــات 

النحــو، كمــا أنّــه ملحــق أيًضــا بجــدول لتصريــف األفعــال. 

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٢6٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ١٠ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721439697

17,000 L.L.

مبادئ العربّية في الصرف والنحو - كتاب المعّلم
بقلم: المعّلم رشيد الشرتونّي

يــزّود هــذا الكتــاب كلًّ مــن المتكلّــم والكاتــب منفعــًة إذ يعلّمهمــا الّصــواب 
ويشــرح لهمــا الخطــأ فــي صــوغ الــكلم وتأليفــه. فيغتنــي ذهــن القــارئ معرفــًة 

كانــت مــن بــاب الّصــرف أم مــن بــاب الّنحــو. بمبــادئ اللّغــة العربّيــة أ

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ١99٨  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027317

15,000 L.L.

البالغة والتحليل

بقلم: أنطوان مسعود البستاني

هــذا الكتــاب موّجــهٌ إـلـى كلٍّ مــن األســاتذة والطــّلب الثانويّيــن والجامعّييــن. 
فهــو ينطــوي عـلـى المــواّد المقــّررة ـفـي المنهــج الرّســميّ ويســمح للّدارســين 

إنمــاء قدرتهــم البيانّيــة وطاقتهــم الّنقديّــة لخصائــص الّنصــوص األدبّيــة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢4٢ 
الطبعة األخيرة في: ١99٥  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721436153

35,000 L.L.

جدول تصريف األفعال

كثــر مــن عشــرين فعــل: األفعــال المجــرّدة  يحــوي الكتــاب جــدول تصريــف أ
يــدة ومشــتّقاتها، الفعــل الســالم، المضاعــف، المهمــوز الفــاء، المهمــوز  والمز
والياـئـيّ،  الــواويّ  األجــوف  والياـئـيّ،  الــواويّ  المثــال  الــلم،  المهمــوز  العيــن، 
األجــوف مــن وزن َفِعــَل يَْفَعــُل، الناقــص الــواويّ والياـئـيّ، اللفيــف المفــروق 

الفــاء واألجــوف والناقــص، وغيرهــا مــن األفعــال. المهمــوز  والمقــرون، 

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٣٢ 
الطبعة األخيرة في: ١99٢  رقم الطبعة: ١٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ٢ 

1100000027416

4,000 L.L.



64

دروس اللغة العربّية )عربّي - فرنسّي(

بقلم: األب أندره دالفرني اليسوعّي

Cours de langue arabe )arabe-français(, Vocabulaire 
commenté et sur textes,

par André d’Alverny s.j.

Ce livre sert de guide pour accéder à la connaissance de la langue 
et de la culture arabes, et ce à travers l’étude des mécanismes 
grammaticaux et phraséologiques.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٥١٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠6  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-147068-3

42,000 L.L.

الجملة والمقطع

بقلم: هبة شبارو - سّنو

يســاعدك هــذا الكتــاب علــى تمييــز الجملــة المفيــدة مــن غيــر المفيــدة ومعرفــة 
ــًة. فتنطلــق مــن مجموعــة الجمــل المترابطــة هــذه وتعيــد كتابتهــا  أنواعهــا كاّف

كــي يّتضــح أمامــك المقطــع بأفــكاره األساســّية والّثانويّــة.

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: ٧٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721460677

10,000 L.L.

التصميم

بقلم: شاهين كاّلس

ــة  يســاعدك هــذا الكتــاب علــى كشــف فكــرة الّنــّص األساســّية وأفــكاره الّثانويّ
والعلقــة القائمــة بيــن هــذه وتلــك. فالّشــكل يهــدي إلــى المضمــون ويكشــف 

عنــه بدّقــة ووضــوح. 

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: 64 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٠  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721470478

10,000 L.L.

التلخيص

بقلم: جينا أبو فاضل

ُيعــّد هــذا الكتــاب خيــر أداة للراغبيــن فــي التمكّــن مــن تقنّيــة التلخيــص، وهــي 
بصــورة عاّمــة كنايــة عــن ضغــط أبــرز مــا جــاء فــي النــّص المســموع أو المكتــوب 

مــع مراعــاة عــدد محــدود مــن الكلمــات.

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: ٥٢ 
الطبعة األخيرة في: ١999  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721470461

10,000 L.L.
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البحث القصير

بقلم:  أهيف سّنو

يتنــاول هــذا الكتــاب طريقــة إيجــاز مســألٍة مطروحــٍة تنتمــي فــي غالــب األحيــان 
إلــى العلــوم عاّمــًة والعلــوم اإلنســانّية خاّصــًة. فهــو يعــزّز كلًّ مــن الّتفكيــر والتأّمل 

والّتركيــز كمــا يولّــي الناحيتيــن النظريـّـة والتطبيقّيــة.

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: ١٣6 
الطبعة األخيرة في: ١999  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721470447

10,000 L.L.

اإلداريّات

بقلم: نبيل حّداد

يســاعد  هذا الكتاب على التواصل مع أصحاب الشــأن من موقع المســؤولّية 
على نحٍو رســميّ عبر قرار، أو مذكِّرة، أو تعميم، أو بيان، أو محضر، أو تقرير.

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: 4٨ 
الطبعة األخيرة في: ١999  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721470454

10,000 L.L.

تحليل النّص

بقلم: هدى نعمه

عــن مقّدمــة الناشــر: "تســاعدك منهجّيــة التعبيــر علــى التعــرّف إلــى كّل طاقاتك 
ســمعيًّا  النصــوص  كتشــاف  ا خــلل  مــن  والتصــرّف  والتركيــب  التنظيــم  ـفـي 
تفــكّك  أن  فيعنــي  النــّص  تحليــل  وأّمــا  ــا.  وكتابيًّ شــفهيًّا  والتعبيــر  ـا،  يّـً وبصر
العناصــر الشــكلّية للنــّص، فتصّفــف شــكله، وترصــد مفاصلــه المختلفــة...".

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: 64 
الطبعة األخيرة في: ١99٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027294

10,000 L.L.

القراءة السريعة

بقلم: جرجورة حردان

قراءتــك  ســرعة  تحســين  أجــل  مــن  عديــدًة  طرًقــا  الكتــاب  هــذا  لــك  يؤّمــن 
ــا. ــة الّســريعة الّصامتــة كليًّ يّ وتوســيع حقلــك البصــريّ وتنميــة القــراءة البصر

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: 6٠ 
الطبعة األخيرة في: ١99٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027300

10,000 L.L.
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التعبير الشفهّي

بقلم: مّي حبيقة

يشــرح لــك هــذا الكتــاب أســاليب الّتعبيــر الشــفهيّ فتنطــق بمرســلٍة موّجهــٍة 
ا. إلــى آذان المســتمعين فــي حــاالت تواصلّيــة معّينــة تتطلـّـب منــك تعبيــًرا شــفهيًّ

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: 44 
الطبعة األخيرة في: ١996  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

1100000027218

10,000 L.L.

التعبير الكتابّي

بقلم: رنا الحكيم بكداش

ــا علــى ورٍق تتوّجــه فيــه إلــى  يــزّودك هــذا الكتــاب طريقــة تدويــن مرســلتك نصًّ
ــا. عيــن القــارئ فــي حــاالت تواصلّيــة معّينــة تتطلّــب منــك تعبيــًرا كتابيًّ

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: 44 
الطبعة األخيرة في: ١996  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

1100000027560

10,000 L.L.

تدوين رؤوس األقالم

بقلم: ندى كفوري خوري

كّل  إـلـى  التعــرّف  عـلـى  التعبيــر  منهجّيــة  "تســاعدك  الناشــر:  مقّدمــة  عــن 
النصــوص  كتشــاف  ا التنظيــم والتركيــب والتصــرّف مــن خــلل  ـفـي  طاقاتــك 
ــا. وأّمــا تدويــن رؤوس األقــلم فيعنــي  يًّــا، والتعبيــر شــفهيًّا وكتابيًّ ســمعيًّا وبصر
كتشــاف  وا واالختيــار،  الســماعيّ،  االنتبــاه  حصــر  بعملّيــات  آن  ـفـي  تقــوم  أن 

النــّص". وإعــادة صياغــة مضمــون  النــّص،  مفاصــل 

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: ٥6 
الطبعة األخيرة في: ١99٥  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

1100000027232

10,000 L.L.

إعادة الكتابة

بقلم:  ليليان كرم

يقــّدم إليــك هــذا الكتــاب أســاليب إعــادة كتابــة النــّص، فتتقــن تصفيفــه كامــًل 
ضمــن إطــار لوحــة الّتطابــق والّتعــارض فيــه.

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: ٧6 
الطبعة األخيرة في: ١99٥  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

1100000027324

10,000 L.L.
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المراسلة

بقلم: هنري عويس

كّل  إـلـى  التعــرّف  عـلـى  التعبيــر  منهجّيــة  ""تســاعدك  الناشــر:  مقّدمــة  عــن 
النصــوص  كتشــاف  ا التنظيــم والتركيــب والتصــرّف مــن خــلل  ـفـي  طاقاتــك 
ــا. وأّمــا المراســلة فتعنــي أن تعّبــر  ـا، والتعبيــر شــفهيًّا وكتابيًّ يّـً ســمعيًّا وبصر
إـلـى  الرســالة، فتتحــّول  أو طلــب، مراعًيــا أســس  أو شــعور،  رأي،  ــا عــن  خّطيًّ

إليــه." الُمرَســل  إـلـى  المخاطــب  ويتحــّول  المرِســل، 

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٥,١9  عدد الصفحات: 6٠ 
الطبعة األخيرة في: ١99٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027225

10,000 L.L.

Grammaire syriaque )fr(

par Louis Costaz s.j.

Très riche du point de vue littéraire, la langue Syriaque, 
fréquemment utilisée dans les rites orientaux, est l’origine d’un 
vaste groupe de langues sémitiques. L’étude de sa grammaire 
devient sans doute l’objet d’intérêt d’un vaste publique. 

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: ٢64 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٣  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721470669

25,000 L.L.

Grammaire éthiopienne )fr(

par M. Chaine s.j.

Venant en aide aux débutants voulant apprendre la langue 
éthiopienne, ce livre recouvre nettement tous les aspects de sa 
grammaire. Il révèle de la façon la plus claire, simple et concise, la 
phonétique, la morphologie et la syntaxe de la langue.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢٥  عدد الصفحات: ٣١٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٢  رقم الطبعة: ٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721470546

56,000 L.L.

Grammaire copte )fr(

par Alexi. Mallon s.j.

À travers un exposé clair et précis, Mallon s’attarde sur la 
langue copte relative aux Chrétiens d’Égypte tout en évoquant 
grammaire, vocabulaire et chrestomathie.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١,٥  عدد الصفحات: 6٢4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠١  رقم الطبعة: ٥ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721470485

59,000 L.L.
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أدب اللغة اآلرامّية

بقلم: األب ألبير أبونا

مــن مقّدمــة الكاتــب: " لقــد تطلّــب مّنــا هــذا العمــل اســتقراءات دقيقــة ـفـي 
بطــون المخطوطــات القديمــة وحواشــيها واســتقصاءات عميقــة فجــاء تاريًخــا 
الشــاّقة  ومراحلــه  وازدهــاره  وتطــّوره  نشــأته  يشــمل  اآلرامــيّ  لــألدب  موجــًزا 

."... ونهضتــه 

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٧٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ١996  رقم الطبعة: ٢ 
نوع التجليد: تجليد فّنّي عدد األلوان: ١ 

1100000026884

50,000 L.L.

الترجمة العملّية )عربّي - فرنسّي( - للصفوف الثانويّة والجامعات

بقلم: أنطوان شكري مطر

La traduction pratique )arabe-français(,

par Antoine Ch. Matar

يســاهم هــذا الكتــاب مســاهمًة فّعالــًة فــي إعــداد طــّلب الّترجمــة معطًيــا إيّاهــم 
أمثــااًل عملّيــًة وموّضًحــا لهــم الفــروق الحضاريـّـة عنــد االنتقال مــن لغٍة إلى أخرى.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٧٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١4  رقم الطبعة: ١١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721470935

30,000 L.L.

La traduction - par les textes )français-arabe(

par Camille Hechaïmé, s.j.

Ce livre comporte des textes traduits du français à l’arabe, et met 

en œuvre théorie et pratique dans le domaine de la traduction.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١9٨ 

الطبعة األخيرة في: ٢٠١٣  رقم الطبعة: ٥ 
نوع التجليد: تجليد فّنّي عدد األلوان: ١ 

9782721470928

32,000 L.L.

 الترجمة المعاصرة )إنكليزّي - عربي؛ عربّي - إنكليزّي(
لتالمذة الحلقتين الثانية والثالثة من التعليم األساسّي

بقلم: ندى ملحم، مايا صفير

تــّم تصميــم هــذا الكتــاب مــن أجــل ذوي المســتوى المتوّســط ال ســّيما الطــّلب، 

يّــة  إذ إنّــه مدخــل إـلـى أُســس الّترجمــة مــن اللّغــة العربّيــة إـلـى اللّغــة اإلنكليز

والعكــس.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٥6 

الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721470867

38,000 L.L.
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 التمارين التطبيقّية لكتاب الترجمة العملّية )عربّي - فرنسّي( - 
للصفوف الثانويّة والجامعات

بقلم: أنطوان شكري مطر

كتــاب جامعــيّ يطّبــق منهًجــا جديــًدا فــي الترجمــة، إذ يأخــذ بعيــن االعتبــار علــم 
r.يّــة اللغــة األصــوات والمعنــى، الشــكل والمحتــوى، المنطــق وعبقر

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣٢٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721470775

38,000 L.L.

أصول الترجمة مع تمارين )عربّي - فرنسّي( - للمبتدئين

بقلم: أندره دالفرني، جوزف حّجار

الّترجمــة خيــر معلـّـٍم لطــّلب المرحلــة المتوّســطة، فهــي ُتلزُِمهــم بتحليــل النّص 
المصــدر مراعيــن أدّق تفاصيلــه كــي يســتطيعوا إيصــال الُمرَســلِة ُمنَتِبهيــن إلــى 

كّل الفــوارق اللّغويـّـة لــو مهمــا بلغــت صعوبــة الّتعبيــر عنهــا باللّغــة الهــدف.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٣4٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ١٣ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721470751

39,000 L.L.

دراسة في أصول الترجمة )عربّي - فرنسّي( - لمرحلة متقّدمة
بقلم: جوزف نّعوم حّجار

Traité de traduction/ Pour un stade avancé - 
)arabe-français(,
par Joseph N. Hajjar

يســاهم هــذا الكتــاب الموّجــه إلــى طــّلب المرحلــة الّثانويـّـة فــي ترســيخ الــّدروس 
الّتــي ســبق شــرحها فــي َســَلِفِه. فيعــرض طرًقــا كثيــرًة مــن أجــل تخّطــي العوائــق 
كانــت مــن ناحيــة الّصــرف والّنحــو أم مــن ناحيــة  الُمواَجَهــة فــي أثنــاء الّترجمــة، أ

المحافظــة علــى األســلوب والّصــور البديعّيــة.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4٣٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠٨  رقم الطبعة: ٨ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721470737

63,000 L.L.



70

L’Égypte et la Compagnie de Jésus
par Charles Libois s.j.

A la suite du besoin d’élaborer certains sujets d’intérêt général qui 
marquent les relations entre les Jésuites et l’Egypte, la publication 
de ce livre vient regrouper les efforts et activités des Jésuites 
dans ce pays.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢4٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721450470

36,000 L.L.

La Compagnie de Jésus au «Levant» - La Province du 
Proche-Orient - Notices historiques
par Charles Libois, s.j.

Livre qui traite l'histoire de la compagnie de Jésus au Proche-
Orient; débuts et évolution.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: 4١6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠9  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721450388

66,000 L.L.

Jésuites au Proche-Orient, Vol. II

par Charles Libois, s.j.

C’est le deuxième volume de ce recueil biographique qui contient 
les notices de 56 Jésuites ayant vécu et travaillé au Proche-Orient 
entre 1986 et 2004.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٨6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721450289

17,000 L.L.

Transfiguration sacrale de la société civile - La fête religieuse 
comme lieu politique dans la société arabe contemporaine

par Robert Benedicty, s.j.

Ce livre traite la question de la coexistence du civique et du 
communiel dans la société arabe contemporaine et le problème 
qu’elle pose, sous l’angle de la célébration religieuse festive.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢46 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠١  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721450180

41,000 L.L.
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Man and Near-East Societies» Collection»سلسلة «اإلنسان ومجتمعات الشرق األدنى»

Théorie des Jeux et endettement international - 
Essai d'application à la Jordanie et à l'Egypte
par Elias Gannagé

Destiné à un public spécialisé en économie et sociologie, cet 
ouvrage vise à cerner les problèmes d’endettement international 
en Égypte et en Jordanie.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٣٢ 
الطبعة األخيرة في: ١999  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000026969

32,000 L.L.

Société civile et communauté religieuse - 
Expression culturelle d'un village chrétien dans la société 
arabe contemporaine
par Robert Benedicty, s.j.

L’étude anthropologique présentée dans ce livre tire ses résultats 
en appliquant au discours des villageois la méthode d’analyse des 
contenus.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٧٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ١996  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027348

66,000 L.L.

L'Expression du Temps - 
Traductologie du Verbe en anglais et en arabe

par Jana Moghaizel

Ce livre est l’un des tous premiers à s’attarder sur les problèmes 
rencontrés dans la traduction des syntagmes verbaux entre 
l’arabe et l’anglais.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ١99٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027201

24,000 L.L.

Le métayage et l'impȏt au Mont-Liban  
aux XVIIIᵉ et XIXᵉ s.
par Souad Abou el-Rousse Slim

Étude intégrale dans le village de Khenchara, qui divulgue l’influence 
des changements de structures sociales et économiques dans la 
région du Mont- Liban.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٧4 
الطبعة األخيرة في: ١99٣  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027270

51,000 L.L.
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Jésuites au Proche-Orient, Vol. I - Notices - bibliographie
par Henri Jalabert s.j.

Précédemment intitulé “Le souvenir de nos morts”, c’est le premier 
volume d’un recueil biographique contenant des notices de plus 
d’un millier de Jésuites ayant vécu et travaillé depuis un siècle au 
Proche-Orient.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٥١4 
الطبعة األخيرة في: ١99٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027263

62,000 L.L.

Le Paléolithique et l'Epipaléolithique de la Syrie et du Liban
par Francis Hours s.j.

Idéal pour tous ceux qui souhaitent s’initier à la Préhistoire 
levantine, ce livre présente la synthèse de recherches extensives 
traitant le Paléolithique du Levant syro-libanais effectuée par 
Francis Hours s.j, l’un des plus grands spécialistes de la question.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١٥4 
الطبعة األخيرة في: ١99٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000026983

39,000 L.L.

Zaki al-Arsouzi - un arabe face à la modernité
par Antoine Audo s.j.

Cet ouvrage à triple intérêt s’attarde sur la vie de Zaki Al-Arsouzi, 
l’expérience politique et religieuse, ainsi que la méthodologie des 
textes étudiés.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ١9٢ 
الطبعة األخيرة في: ١99٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027195

43,000 L.L.

Religion et Développement - étude de sociologie 
comparative de deux villages libanais
par Thom Sicking s.j.

Cette étude tire sa particularité non seulement du modèle 
monographique et ethnosociologique qu’elle constitue, mais aussi 
de sa présentation du délicat problème de l’influence des religions 
sur le développement au Liban.

أبعاد الكتاب: ١٧ × ٢4  عدد الصفحات: ٢٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ١9٨4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027386

48,000 L.L.
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 المفكّرة الرومانّية -
يومّيات رحلة إلى المدينة الخالدة

بقلم: د. جوزف طانيوس لّبس

إيطاليــا َمْهــُد الرومــان والنهضــة األوروپّّيــة، وأّم الســلح والفنــون؛ أّمــا عاصمتهــا 

ـلـَي  ســنحت  وقــد  العصــور.  كّل  ـفـي  الرّحالــة  أنظــار  فِقبلــة  )ُروِمَيــة(  أو  رومــا 

إيطاليــا«، وأقضــي  أزور »أثينــا  أن  ُغــرّة آب )أغســطس( 2011،  ـفـي  الفرصــة، 

فــي ربوعهــا أيّاًمــا، وأقتفــي آثــاَر برنينــي وميكلنجلــو ورافاييللــو... وأيّمــم شــطَر 

الكولوّســيو والڤاتيكانــو والفــوروم وڤيــّل بورغيــزي... وأدّون يومّيــات رحلتــي 

»)Veni, vidi, vici( هــذه، وأقــول بعَدهــا: »أتيــُت ورأيــُت وانتصــرت

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٢4٠ 

الطبعة األخيرة في: ٢٠٢٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-72-141207-2

المهّجر
 بقلم: دوني النغلوا

نقله إلى العربّية: األب سميح رعد

مهّمــة غريبــة تكلـّـف بهــا محــاٍم فرنســيّ، مجاهــدٌ ثــورويٌّ منخــذل، وهــي اقتفــاء 
أثــر شــخٍص اســمه إليــاس قاســم، كان قــد اختفــى فــي أثنــاء الحــرب اللبنانّيــة، 
تحديــًدا فــي األحــداث بيــن الــدروز والمســيحّيين. وســرعان مــا كشــف لــه صمــت 
الذيــن يســتجوبهم حــول المســألة، وانزعاجهــم، والعقبــات التــي واجههــا، أّن 
هــذا االختفــاء أشــّد غرابــًة وغموًضــا مّمــا يبــدو. وجــال المحامــي الــذي تحــّول 
إلــى محّقــٍق مــن ديــرٍ مارونــيّ إلــى جبــال الّشــوف مــروًرا ببيــروت، وهــي فــي طــور 
إعــادة اإلعمــار، ليكتشــف حقيقــة الحــرب وجرائمهــا، والصعوبــة التــي تجدهــا 
الجماعــات التــي ارتكبــت الفظائــع بعضهــا بحــّق بعــض، فــي العيــش مًعــا ثانيــًة. 
هــي قّصــة ضــّد الحــرب، نقلهــا الكاتــب بأســلوٍب جميــل ليحمــل القــارئ معــه 

فــي نــوٍع مــن الســفر االســتطلعيّ والمؤثّــر فــي آن.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٢4٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١9  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721412065

19,000 L.L.
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خواطر على الطريق

بقلم: األب سليم دكّاش اليسوعّي

مــن  ســنوات  خلصــة  دّفَتيــه  بيــن  الكتــاب  "يحمــل  الكاتــب:  مقّدمــة  مــن 
النجاحــات والفشــل، والســهر عـلـى الشــأنَين الروحــيّ والوطنــيّ، وبعــد تعــاٍط 
واقعــيّ يومــيّ مــع نســيج إنســانيّ زاده التنــّوع غًنــى. مجموعــةٌ مــن خواطــر 
بغيــر  أحتفــظ  ولــم  تربويّــة، وطنّيــة، ووجدانّيــة، ووجوديّــة، حفظتهــا  إيمانّيــة، 

منهــا...". المكّثفــة  القطــرات 

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١٣6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٧  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721411945

23,000 L.L.

الخيميائّي، رحلة شاّب

بقلم: باولو كوئلهو

تســرد هــذه الروايــة الجامعــة بيــن الواقــع والخيــال وفلســفة الحيــاة قّصــة شــاّب 
ينطلــق فــي رحلــة بحًثــا عــن كنــز مدفــون تحــت أقــدام األهــرام.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٢١٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١6  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

9782721411938

34,000 L.L.

ثانية قبل بدء الكون - أحدث األبحاث الفلكّية عن نشأة الكون

بقلم: األب سامي حالّق اليسوعّي

كــب والنجــوم؟ مــن أيــن أتــى هــذا العالــم الــذي نعيــش  مــن أيــن أتــت هــذه الكوا
يــخ  تار يــروي  حيــث  مؤلَّفــه  ـفـي  الكاتــب  عنهــا  يجيــب  أخــرى  وأســئلة  فيــه؟ 
مغامــرة اإلنســان العلمّيــة مــع نشــأة الكــون. هــو كتــاٌب مــزودٌ معلومــاٍت علمّيــٍة 

ــٍة موجَّهــٍة إلــى القــرّاء الذيــن ليســت لديهــم فكــرة عــن علــم الفلــك. موثّق

أبعاد الكتاب: ١٣,٥ × ٢١,٥  عدد الصفحات: ١٣6 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٢  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721411792

23,000 L.L.

قّصة فنيانوس

بقلم: شكري الخوري

عــن مقّدمــة الناشــر: "ُولــد األديــب اللبناـنـيّ شــكري بــن عبــدهللا الخــوري ـفـي 
العــام 1٨٧٩. لــه كتــب هزلّيــة نقديّــة اجتماعّيــة، أشــهرها: التحفــة العاّمّيــة أو 
قّصــة فنيانــوس. ناضــل شــكري الخــوري فــي الحقــل العــاّم دفاًعــا عــن القضّيــة 

ــة، ولــه فــي هــذا البــاب نحــو عشــرة كتّيبــات." اللبنانّي

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: 6٨ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠6  رقم الطبعة: 4 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721411396

9,000 L.L.
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ضاقت األرض

بقلم: ميشال الحايك

مــن  قصائــد  عـلـى  األرض  ضاقــت  "تشــتمل  طعمــه:  أنطــوان  د.  بقلــم 
الخمســينّيات حّتــى التســعينّيات. ينــزل ميشــال الحايــك إـلـى قــاع بشــريّتنا، 
يســتنهض مــا فيهــا مــن إنســانيٍّ تــّواٍق إـلـى التألّــه والمطلــق، ويصّعــد بــه نحــو 

والعمــق." العلــّو  يتصالــح  حيــث  القائمــة،  الجديــدة  الكينونــة  مــدار 

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٨٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠4  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721411181

17,000 L.L.

Culture libanaise et francophonie

par Mgr Antoine-Hamid Mourany

Le livre, rédigé à l’occasion de la IXème assemblée de la 
francophonie à Beyrouth, en octobre 2001, inscrit la culture 
libanaise dans le cadre de la francophonie, entre passé et présent, 
et révèle les différents problèmes que doit aborder l’assemblée.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢٠  عدد الصفحات: 4٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٠١  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721410948

13,000 L.L.

أيّها الهارب من الجرح - قصائد وصلوات غاضبة

بقلم: صبحي حبشي

مــن مقّدمــة الكاتــب: "هــذه القصائــد والصلــوات الغاضبــة كُتبــت ـفـي باريــس 
وشــارتر وبيــروت بيــن 1٩٨1و1٩٩٦، ونُشــرت فــي مجلَّتــي المســتقبل الباريســّية 

واللقــاء اللبنانّيــة، وفــي جريــدة الحيــاة اللندنّيــة".

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١٢٠ 
الطبعة األخيرة في: ١996  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

1100000027140

28,000 L.L.

عطش في بالد الينابيع - قصائد ومزامير لبنانّية

 بقلم: صبحي حبشي
قّدمه: نجيب جمال الدين

ــا حــزن صبحــي حبشــي فامتــاز  إّن للحــزن نوَعيــن: حــزٌن يهــدم وآخــر يبنــي. أّم
باإلبــداع. ويفّصــل هــذا الكتــاب الحــزن الّــذي صقــل نفــس حبشــي ودعاهــا إلــى 

العــلء.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١6٠ 
الطبعة األخيرة في: ١996  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

1100000027157

28,000 L.L.
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الزمان ذلك النّحات

بقلم: يوحّنا قمير

الزمــان،  منحوتــات  اســتهوته  كتابًــا  تقــرأ  أن  "أُيغريــك  الناشــر:  مقّدمــة  عــن 
فبحــث عنهــا، وجمــع منهــا، وراح يتأّملهــا، يســّميها، ُيعــرِّف بهــا، أو يحادثهــا؟ 
القــراءة،  ُتثــر فضولــك أحاديثــه، فاقــرأ، وأعــِد  فــإن ُتغــرك طرافــة الكتــاب، أو 
تجــد متعــًة للعيــن والــذوق، وغــذاًء للفكــر والخيــال والشــعور، ونجــوى اإلنســان 

للصخــور نجــوى ابــن الســبيل البــن الدهــور!".

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٨4 
الطبعة األخيرة في: ١9٨٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027133

15,000 L.L.

لو تكّملين الغناء - مجموعة شعريّة وجدانّية

 بقلم: سليم نكد
قّدمه: فيكتور حّداد

قصائــد  يجمــع  كســواه،  ديوانًــا،  الكتــاب  هــذا  ليــس  "ال،  حــّداد:  فكتــور  بقلــم 
منّوعــة األغــراض والمواضيــع. وليســت أناشــيده، لتغنــي، حصــًرا، الفتــّوة، ربيــع 
الحيــاة. وُيخطــئ مراميــك الشــعريّة، يــا ســليم، مــن يظــّن أنـّـك تخاطــب فــي لــو 
ليــن الغنــاء حســناَءك، أو أّمــك، أو المطربــة الفاتنــة. ال، إنـّـك تغــازل الحيــاة." تكمِّ

أبعاد الكتاب: ١٥ × ٢١  عدد الصفحات: ١٢6 
الطبعة األخيرة في: ١9٨6  رقم الطبعة: ٢ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027393

10,000 L.L.

أفـيـاء - مجموعة من الصفحات الحكمّية من وحي الواقع
بقلم: يوحّنا قمير

آيــُة هــذا الكتــاب أنّــك تقــرأه، فيســتعصي عليــك التصنيــف: أتقــرأ شــعًرا، أم 
ُتبــاِل! أليســت  فكــًرا، أم حكمــًة، أم مزيًجــا مــن كّل هــذه األلــوان؟ فاقــرأ، وال 

المتعــة أهــّم مــن كّل تصنيــف؟

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٨٨ 
الطبعة األخيرة في: ١9٨٥  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
1100000027126

13,000 L.L.
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Culture and Reflection» Collection»سلسلة «ثقافة وفكر»

كتاب إنتزاعات القرآن
المنسوب إلى الكاتب الفاطمّي أبي القاسم علّي 

يرفّي )ت 542/ 1147( بن الصَّ
بقلم: الدكتور بالل األرفه لي

والبلغــة  للفصاحــة  ومصــدًرا  ــا  دينيًّ مرجًعــا  ُيعــدُّ  مقــّدٌس  نــصٌّ  »القــرآَن 
المعِجــزة، ولــذا عمــد األدبــاء إلــى زخرفــة خطاباتهــم باإلشــارات القرآنّيــة إلثبــات 
القــرآن ومعانيــه. والقــرآن كتــاٌب محفــوٌظ  ألفــاظ  ـفـي التعامــل مــع  براعتهــم 
المســتمع  أو  القــارئ  عـلـى  يســّهل  الــذي  األمــر  الّســطور،  قبــل  الّصــدور  ـفـي 
الّتنّبــَه إـلـى أيّ إشــارٍة قرآنّيــٍة وبالّتاـلـي تقديــر براعــة المؤلّــف عنــد اســتعمالها. 
ــا مهــارًة فّنّيــًة ومعيــاًرا  وقــد غــدا توظيــف القــرآن واألشــعار واألمثــال تدريجيًّ
يعكــس كفــاءة األديــب ومكانتــه. يتضّمــن هــذا الكتــاب دراســة وتحقيًقــا لكتــاب 
انتزاعــات القــرآن العظيــم المنســوب إلــى ابــن الصيرفــيّ علــيّ بــن ُمنِجــب )توفّــي 
ـفـي 1٩ صفــر 20/٥42 تّمــوز 114٧(، وهــو مــن أشــهر الكّتــاب الذيــن ترأّســوا 
ديــوان اإلنشــاء الفاطمــيّ الــذي تمّيــز بأســلوبه األنيــق بكتابــة الرســائل واإلنشــاء. 
يقــّدم الكتــاب آيــاٍت قرآنّيــًة يمكــن كّتــاَب الدولــة اســتعمالها عنــد خوضهــم فــي 

مواضيــَع مختلفــة، رتّبهــا المصّنــف ـفـي 11٧ فصــًل.«

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢٠  عدد الصفحات: ١٠4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٢٠  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
978-2-7214-8177-1  2-7214-8177-0

23,000 L.L.

الدراسات العربية وانتفاضات 
الربيع العربي

 بقلم: بالل األرفه لي، ومها حسامي، ورنا سبليني، باربرة وينكلر،
وكريستيان يونغي

كان النتفاضــات »الربيــع العرـبـيّ« منــذ العــام 2010 تأثيــرٌ متعــّدد األوجــه ـفـي 
حقــل الدراســات األدبّيــة العربّيــة بوجــه عــاّم، وفــي هــذا الحقــل فــي ألمانيــا بوجــه 
خــاّص إذ ســارت إـلـى جانــب االحتجاجــات السياســّية ـفـي العالــم العرـبـيّ »ثــورةٌ 
ثقافيــة« تنظــر إلــى ممارســات األدب والفــّن علــى أنّهــا أدواُت »سياســٍة جديــدٍة«. 
ــة تعيــد النظــر ـفـي  ــة العربيَّ وكان مــن عواقــب ذلــك أَْن بــدأت الدراســات األدبيَّ
العلقــة بيــن األدب والمجتمــع، مفضيــًة بذلــك إـلـى »توســيع« مفهــوم النــّص 
األدبــيّ التقليــديّ. وبــات باحثــو األدب العربــيّ تّواقيــن إلــى دراســة أشــكال نّصّيــة 
جديــدة، مثــل المدّونــات وكتابــات الجــدران والشــعارات، واستكشــاف مــا يحيــط 
بالنصوص من شــروط اجتماعيَّة سياســيَّة، وما يقترن بالكتابة من ممارســات 
ــة. غيــر أنَّ هــذا التوســيع ال يقتصــر بــأيّ حــال مــن األحــوال  ــة ثقافيَّ اجتماعيَّ
ــة، بــل يتعــّداه إلــى توســيع  ــة العربيَّ علــى البحــث األكاديمــيّ فــي الدراســات األدبيَّ

التشــبيك ولغــة التعليــم وااللتــزام المجتمعــيّ فــي كّل مــا يتعلّــق بهــذا الفــرع.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢٠  عدد الصفحات: ٧٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١9  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721481733

23,000 L.L.
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رفع االلتباس عن منكر االقتباس - البن أبي اللطف )ت 993/ 1585(
دراسة وتحقيق: بالل األرفه لي

الكتــاب رســالة إفتائّيــة مــن المفتــيّ الشــافعيّ شــمس الديــن محّمــد بــن أبــي 
اللّطــف، مؤلّفــة مــن بابيــن: األّول فــي بيــان جــواز االقتبــاس بلغــًة وشــرًعا، والثانــي 
ـفـي بيــان األدلّــة عـلـى الجــواز، يعالجــان فــّن االقتبــاس مــن القــرآن ـفـي األدب 

العربــيّ والنقــد األدبــيّ وحكمــه فــي الشــرع اإلســلميّ.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢٠  عدد الصفحات: ٨٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721481672

23,000 L.L.

الحديث والتصّوف - قّصة العّباس بن حمزة مع ذي النون المصرّي
دراسة وتحقيق: بالل األرفه لي

يقــّدم هــذا الكتــاب طرًحــا جديــًدا للعلقــة بيــن الحديــث النبــويّ والتصــّوف مــن 
خــلل دراســة مخطــوٍط جديــد. فيســاهم ـفـي دحــض االتّهامــات الّتــي ُتضعــف 

روايــة الزّهــاد والمتصّوفــة للحديــث النبــويّ.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢٠  عدد الصفحات: ٨٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 
9782721481641

23,000 L.L.

 الغزل والنحو -
تضمين ألفّية ابن مالك في الغزل للباعوتي ت 870/ 1465

دراسة وتحقيق: بالل األرفه لي

ُيســلّط هــذا الكتــاب الضــوء عـلـى عــدد مــن الروابــط بيــن النحــو والعلــوم كمــا 
يعكــس مكانــة النحــو فــي التعليــم اإلســلميّ الكلســيكيّ وفــي الثقافــة العربّيــة. 
ويقــّدم الكتــاب تحقيًقــا لتضميــن ألفّيــة ابــن مالــك فــي الغــزل للباعونــي وهــي 
إلــى ذلــك تطــرُق بوجــٍه مفاجــئ بــاب فــنٍّ أدبــيٍّ بعيــٍد عــن النحــو، أال وهــو الغــزل.

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢٠  عدد الصفحات: ٨٠ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠١٨  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي  عدد األلوان: ١ 
9782721481658

23,000 L.L.
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Man in Society» Collection»سلسلة «اإلنسان في قلب المجتمع»

 أحّباؤنا مرضى األلزهايمر-
كيف نعتني بهم؟

 بقلم: كوليت رومانوف

نقله إلى العربّية: ليتيسيا الحّداد

"ليــس مــن الســهل وال البدهــيّ االهتمــام بمريــض األلزهايمــر. وفــي نظــر العديــد 
مــن النــاس، ربّمــا المتخّصصيــن منهــم أيًضــا، تبــدو فكــرة الســعادة عنــد الــكلم 
علــى األلزهايمــر متناقضــة. ولكــن ليــس هــذا رأي كوليــت رومانــوف َمــن تعتبــر 
 أّن فكــرة الســعادة تلــك هــي الوســيلة الوحيــدة لتخّطــي مــرض العصــر هــذا.

المهّمــة  الموضوعــات  إـلـى  الكاتبــة  تتطــّرق  أيدينــا،  بيــن  الــذي  الكتــاب  وـفـي 
ورفــض  التلقاـئـيّ،  والتصــرّف  والتهّتــك،  والتغذيــة،  األســئلة،  كتكــرار  كلّهــا، 
األعصــاب.  مهّدئــات  دور  وإـلـى  العقاقيــر  موضــوع  إـلـى  تتطــّرق  كمــا   العــلج؛ 
عـلـى  عمــًل  المرافــق  مــن  تتطلّــب  أنّهــا  إاّل  بســيطة  المقترحــة  والحلــول 
العكــس.  وليــس  والمريــض  التأقلــم  هــو  والمفتــاح  ـا،  جّديّـً  الــذات 
إّن هــذا الكتــاب، بالرغــم مــن صغــر حجمــه، كنــزٌ قّيــم، فيــه مفاتيــح تســاهم فــي 

فهــم خصوصّيــات مرضــى األلزهايمــر أو األمــراض المشــابهة."

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ١٠4 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٢١  رقم الطبعة: ١ 

نوع التجليد: عادي عدد األلوان: ١ 

978-2-7214-1209-6
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Personal Developmentتنمية ذاتــّية

Be Anchored
Motivational Notebook
by Rima Boujok

“Be anchored” is the first 100% Lebanese motivational notebook, 

also the first in the “Just Be Notebooks” series. It is written by 

Business and Executive coach Rima Boujok, in collaboration 

with Dar El Machreq. It will help you locate your anchor)s( and 

encourage you to take hold of it. 

It includes monthly focuses and practices, daily progress logs, 

daily trilingual quotes, success boards and coloring mantras too!"

أبعاد الكتاب: ١4 × ٢١  عدد الصفحات: ٢٧٢ 
الطبعة األخيرة في: ٢٠٢١  رقم الطبعة: ١ 

ressort :نوع التجليد عدد األلوان: ٢ 

978-2-7214-0001-7

75,000 L.L.
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Al-MACHRIQ JOURNALمجلّة المشرق

المشرق )عربيّ(
 مجّلة ثقافّية جامعة محكَّمة

 تصدر مرّتين في السنة )كانون الثاني/يناير وتّموز/يوليو(.

سها األب لويس شيخو العام ١٨9٨ واستمّرت حتى ١9٧٠،  أسَّ

وبعد انقطاع قسريّ عادت إلى الصدور العام ١99١.

صــدر العــدد األّول مــن مجلـّـة المشــرق فــي العــام 1٨٩٨علــى يــد العّلمــة األب لويــس شــيخو اليســوعيّ. وتتابــع دار المشــرق نشــر هــذه المجلـّـة الُمحكّمــة الثقافّيــة 

يــن والّدنيــا. تَِجــُد فيهــا المقــاالُت الجَدلّيــُة والفلســفّيُة واالجتماعّيــُة واألدبّيــة والعلمّيــة مكانَهــا األرحــب،  ــنة، وتهــدف إلــى معالجــة قضايــا الدِّ الجامعــة مرَّتيــن فــي السَّ

تماًمــا كالمقــاالت والقضايــا اللغويـّـِة والفنّيــِة وكلِّ مــا يّتصــُل بالشــؤون الثقافّيــة

17×24/نحو 650ص.

سنة 2021

الجزءانالجزء الواحد

.L.L.33,000 L.L 18,000لبنان
12.00 $7.00 $خارج لبنان

سنة 1991 )كاملة(

.L.L 75,000لبنان
20.00 $خارج لبنان

مجموعة المشرق 1992 - 2010 )مع علبة(

.L.L 500,000لبنان
300.00 $خارج لبنان

من 1991 إلى 2000

الجزءانالجزء الواحد

.L.L.80,000 L.L 41,000لبنان
20.00 $11.00 $خارج لبنان

من 2001 إلى 2010

الجزءانالجزء الواحد

.L.L.66,000 L.L 34,000لبنان
16.00 $9.00 $خارج لبنان

من 2011 إلى 2020

الجزءانالجزء الواحد

.L.L.33,000 L.L 18,000لبنان
12.00 $7.00 $خارج لبنان

 اإلدارة والتحرير:

دار المشرق، ص. ب. 166778، األشرفيَّة، بيروت 2150 1100 لبنان.

www.al-machriq.com
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