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 تجدون ربطا الصور – ( 0/06/6902 الجمعة) السابعجدون فيما يلي تواقيع اليوم ت
 

سارق  -السيد كايد والسمكة. رفيق والقنفذ أنطوان الشرتوني 

 سلسلة التربية النفسية -الفراشات

 دار أصالة 

 دار النهضة العربية  من حقيبة الحياة د. محمود فاعور 

الى الحراك الشعبي  0281الحراك الشعبي من  رجا سعد الدين

8102 

 دار الفارابي

 دار المحجة البيضاء  إسالمنا ال إسالمهم  الشيخ صهيب حبلي 

ألق الصمود وقلق المبادرات )الحرب على غزة  أ. رامز مصطفى جبارين 

8102) 

 بيسان للنشر والتوزيع 

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية   اليد ترى والقلب يرسم تمام االكحل 

دار كتب للنشر  -حليم جرداق 

 ش.م.م

عين -مجموعة حليم جرداق )كل األيّام أعياد

 أفراح الّضوء(-الّرضا

 جناح النادي الثقافي العربي

 دار األداب  نساء كازانوفا  واسيني األعرج 

 دار أبعاد كتاب "أوراسيا والغرب"  جمال واكيم  

 دار األداب  الحدود ...نعركة القصير وهم محمد محسن 

 شركة رياض الريس للكتب والنشر شرق الجامع االموي سامي مبيض

 دار كتابنا -جروس برس  حروف ترقص سلمى رفول 

 مكتبة أنطوان  الهاوية  زينب مرعي 

 المركز الثقافي العربي  ابنة بونابرت المصرية  شربل داغر 

كاتبا يروون يومياتهم  80سائل الدمشقية، الر سامي كليب وفيصل جلول 

 الشامية 

 دار الفارابي

 دار أصالة  أريد أحالمي  -انا أيضا ذكي دنيازاد السعدي 

أسبوع في أمعاء المدينة " الحائزة على جائزة  الكاتبة باسكال صوما

 8102الرواية للناشئين من وزارة الثقافة للعام 
 وزارة الثقافة 

 دار نلسن  ربي زدني عشقا  حر الشاعرة المع ال

 الدار العربية للعلوم ناشرون  عطر وألحان  نادين عجرم فتوحي 

الرحالة األندلسيون _ كولومبوس واكتشاف أميركا  د. ناديا ظافر شعبان 

 الالتينية 

 جريدة السفير 

 دار النهضة العربية  ديوان العدم  د. عبد الرحمن الشولي 

 منتدى المعارف  العقل العربي والتجدد الحضاري  كتاب د. زياد حافظ 
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 دار الساقي  كان غدا هالل شومان 

 دار الرافدين  الصفحات البيضاء  ناريمان علوش 

 دار غوايات مسافرة بين الكلمات  الشاعرة ذرى البرازي

 دار المطبوعات للتوزيع والنشر  فوق ارض لبنان  عماد بزي

 شورات المتوسطمن خمارة جبرا نبيل ملحم

 دار الوالء  الشيعة من منظار سلفي  سامر توفيق عجمي 

 دار المعارف الحكمية  سيكولوجيا التطرف واإلرهاب  د. فيصل عباس 
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 6902كانون األول  09 الموافق فيه لسبتافيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم 

ندوة بعنوان3 الفكر الفلسفي المعاصر  03:4-0344
 في لبنان

د. نادر البزري، د. سعاد الحكيم، ادارة3 
 د.انطوان سيف 

 مركز دراسات الوحدة العربية

محاضرة بعنوان3 االسالميون في لبنان  03:4-0344
 ومفهوم الدولة 

 جراذاعة الف أ.عزام االيوبي

د. جورج زكي الحاج، د. علي نسر، د.  ندوة حول كتاب "جدلية النقد واالبداع" 0344-03:4
عبد الدائم السالمي، أ. أسامة رقيعة، 

 تقديم3 د. ناتالي الخوري غريب 

 دار سائر المشرق

ندوة حول برامج "التوك شو السياسي  0344-03:4
 وبعد.."

أ.بوال يعقوبيان أ.وليد عبود، أ. جورج 
صليبي، أ. عماد مرمل، تقديم3 د. نديم 

 المنال 

 النادي الثقافي العربي 

ن " لبنانية بعنوا–أمسية شعرية تونسية  03:4-0344
 شاعرات وكلمات " 

أ.فوزية العلوي)تونس(،أ.راضية 
الشهابي)تونس(،د.جميلة عبد الرضا، 

 أ.سناء البنا، أ.مننغانا الحاج)لبنان(

دار نلسن للنشر وسفارة 
 مهورية التونسيةالج

حلقة نقاش3 المساواة بين الجنسين ثورة،  03:4-0344
 لكن من أي نوع؟ 

 االيزوتيريك أ. هيفاء العرب 
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 التواقيع

 دار الفارابي جمانة معالوي  عقد الذهب 2:00-4:00

 دار أصالة  سنا الحاج  سلسلة ال شيء يعيقني  3:00-5:00

 منشورات الحلبي الحقوقية  د. رامي أديب عز الدين  حكام للقانون الدولي العالمالحدود السياسة في ضوء أ 3:00-7:00

 دار النهضة العربية  الشاعرة هدى فحص ديوان دانتيل وورد 4:00-6:00

 دار النهضة العربية  دكتورة جميلة عبد الرضا  ديوان يشدني المكان ويكسرني العطر  4:00-6:00

 دار أبعاد محمد ماجد صوان   ح عشق" ديوان "وطن بمالم 2011-2011

 دار سائر المشرق الكاتبة اليونانية فاسوال رايدن السماء حقيقة وكذلك جهنم  2011-2011

 دار الفارابي علي الزين الحق بالصحة واالنماء المتوازن، لبنان بعيون أبنائه  2011-0011

 العربي  النادي الثقافي ناريمان شعيتو  ولو بعد حين  2011-2011

 دار مكتبة التراث األدبي  إنعام رافع المقدم  زبيرة )ضحية الحرب( 2011-2011

 دار المحجة البيضاء  د. رندة علي احمد عاصي  بائع الصدف عالقات مشبوهة  2011-0011

 منتدى المعارف  للشاعرة عزة الحسيني  ديوان شعر مناجاة الظل  2011-2011

 دار األداب  واسيني األعرج ا نساء كازانوف 2011-2011

 محمد نورالدين انقالبات تركيا 5:00-9:00
 شركة رياض الريس للكتب والنشر

5:00-7:30 TrendsOf Business#  د. حسن يونس 
 دار المؤلف 

 نازك الحلبي يحيى بدء ال ينتهي  5:30-7:30
 الدار العربية للعلوم ناشرون 

 المية نانسي خلف لالع نقاط على الحروف  5:30-9:30
 مجموعة الرشاد الثقافية 

 الشاعرة نادين سالم  ديوان اسفاري الى اللهفة  6:00-8:00
 دار النهضة العربية 

 الشاعر أسامة محسن  ديوان قبعة لرأس مقطوع 6:00-8:00
 دار النهضة العربية 

 دار الساقي  فدى أبو شقرا عطاهلل  مرام  2011-2011

 دار أصالة  رؤيا الحاج عواضة  مغرورنور ال 2011-2011

 دار أبعاد د.لؤي زيتوني  رواية "في شواطي الريح والغبار"  2011-2011

 دار كتابنا  -جروس برس  محمود سليم عبد الغني  سوالف 2011-0011

 دار غوايات الشاعرة لميس حسون بتالت ملونة 2011-0011

 دار المعارف الحكمية بتول الخنساء  حرب (نقد المثقف المعاصر )رؤية علي  0011-0011

 دار الفارابي فوزي يمين أنسي الحاج، التحوالت الشعرية 0011-0011

 دار المطبوعات للتوزيع والنشر  اسماعيل األمين  األمة اللبنانية  00:1-00:1



 
 6902، األول كانون 90، الجمعة

 

 
Page 9 

 
  

 

 
 


