اإلحصائية النهائية – معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ 61
أعلن النادي الثقافي العربي اإلحصائية النهائية حول معرض بيروت العربي والدولي للكتاب ال ،61

النادي الثقافي العربي ،وقد جاءت كالتالي:

األعمال العامة:
المرتبة االولى:

 المورد الحديث -قاموس إنكليزي – عربي ،تأليف منير البعلبكي و د .رمزي منير البعلبكي،دار العلم للماليين ،ط.0274-4

المرتبة الثانية:

 -قاموس بيروت ،ميشال فاني ،دار الفارابي ،ط – 7ك.0272 0

المرتبة الثالثة:

مصور(قاموس مدرسي وجامعي شامل)
 -المتقن معجم َ

اإلشراف العام :الدكتور طلعت زين قبيعة ،راتب احمد قبيعة ،شركة دار الراتب الجامعية.

دين/إسالميات:

المرتبة االولى:

 -التعّقب الحثيث ،الشيخ عبدهللا الهرري ،شركة دار المشاريع ،ط.0271 – 4

المرتبة الثانية:

 -االصالح الديني في االسالم ،خالد غزال ،بيسان للنشر و التوزيع ،ط.0278 – 7

المرتبة الثالثة:

 -التقمص ،سعيد مالعب ،دار المحجة البيضاء ،ط.0278 - 7

سياسة:

المرتبة االولى:

 -هكذا أرخت الثورة السورية لحيتها ،رضوان مرتضى ،دار الفارابي ،ط – 7ك.0278 0
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استنادا إلى إحصائيات تعتمد على إيصاالت بيع الكتب لدى كل دور النشر والمسلمة الى مندوبي
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للفترة الممتدة من  30تشرين الثاني  /نوفمبر  0271ولغاية  71كانون االول /ديسمبر ،والتي أُعدت

المرتبة الثانية:

 -خطاب األسد من االصالح الى الحرب ،د .سامي كليب ،دار الفارابي ،ط– 7

 -من بلفور الى ترامب ،غازي العريضي ،دار العربية للعلوم ناشرون ،ط.0271 – 7

علوم:

المرتبة االولى:

 -هللا و الكون ،د .عبدهللا زيعور ،دار المعارف االسالمية ،ط.0271 – 7

المرتبة الثانية:

 -بين ارض و سماء ،بول أبي درغام ،منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء ،ط.0271 – 7

المرتبة الثالثة:

 المرأة و الرجل في مفهوم االيزوتيريك ،جوزيف مجدالني ،منشورات أصدقاء المعرفةالبيضاء ،ط.0271 – 1

شعر:

تساوى في المرتبة االولى:

 فهرس االنتظار ،مهدي منصور ،شركة المطبوعات للطباعة و النشر ،ط.0278 – 7 -بماء عينيك كتبت ،أغنار عواضة ،دار الفارابي ،ط.0278 – 7

المرتبة الثانية:

 -الى حيث ال ناس و ال بشر ،ربيع الحوراني المصري ،مكتبة نبيه ،ط.0271 – 7

و قد تساوى في المرتبة الثالثة:

 حب و حب ،طارق ناصر الدين ،الحركة الثقافية في لبنان ،ط.0271 – 7 -و بعد ،د .غنوة خليل الدقدوقي ،دار الفارابي ،ط.0278 – 7

الرواية:
المرتبة االولى:
 -شجرة الياسمين ،غسان سعود ،دار الفارابي ،ط.0278 – 7
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المرتبة الثالثة:
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.0271

المرتبة الثانية:
 -ال أحد يصل الى هنا ،طالل شتوي ،دار الفارابي ،ط.0278 – 7

االدب:
المرتبة االولى:
غويا ،عبد الرحيم التوراني ،رياض الريس للكتب و النشر ،ط.0278 – 7
 نزوات ّالمرتبة الثانية:
 -الظاهرة الرحبانية سيرة و نهضة ،هاشم قاسم ،مكتبة بيسان ،ط.0278 – 7

المرتبة الثالثة:

 تعادلية توفيق الحكيم في زمن التطرف المعاصر ،فدوى نور الدين الخطيب ،الفرات للنشر والتوزيع ،ط.0274 – 7

سير وتراجم:

المرتبة االولى:
 حسن الرفاعي حارس الجمهورية ،أحمد عياش و جوزيف باسيل و حسان الرفاعي ،دارسائر المشرق ،ط.0278 – 7

و قد تساوى في المرتبة الثانية:

 -قائد نهضوي ،بشير عبيد ،الفرات للنشر و التوزيع ،ط.0278 – 7

 -زمن زياد (قديش كان في ناس) ،طالل شتوي ،دار الفارابي ،ط.0278 – 4

و قد تساوى في المرتبة الثالثة:

 الهيئة العليا لالغاثة طريق وعر و لكنا مشيناه ،اللواء الركن المتقاعد يحيى رعد ،منشوراتضفاف ،ط.0278 – 7

 -جورج حبش الطبيب الثائر ،بسام ابو شريف ،رياض الريس للكتب و النشر ،ط.0278 – 7
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 -رحيل المدن ،جنى نصرهللا ،رياض الريس للكتب و النشر ،ط.0278 – 7

Page

المرتبة الثالثة:

تاريخ و جغرافيا:
المرتبة االولى:

المرتبة الثانية:

 االجتماع البعلبكي من خالل العمل البلدي ( ،)7512-7528جمال احمد عرفات ،دارالفارابي ،ط.0278 – 7

المرتبة الثالثة:

 -النظام العالمي من التعددية الى الثنائية ( ،)7552-7448د .ناديا صالح ،دار بركات ،ط7

فنون:

– .0278

المرتبة االولى:
 سلسلة الطبخ العالمي ،اشراف صدوف كمال و سيما عثمان ياسين ،دار العلم للماليين ،ط.0221 – 1

المرتبة الثانية:

 -ماكول الهنا ،الشيف انطوان ،هاشيت انطوان.0274 ،

المرتبة الثالثة:

 -سلسلة الطبخ الموسع ،دار العلم للماليين.

قانون:

المرتبة االولى:

 المركبات الذاتية القيادة (التحديات القانونية و التقنية) ،ميشال مطران ،شركة المطبوعاتللطباعة و النشر ،ط.0278 – 7

المرتبة الثانية:

 -أصول المحاكمات الجزائية ،عفيف شمس الدين ،منشورات زين الحقوقية ،ط.0270 – 0

المرتبة الثالثة:

 -موسوعة اصول المحاكمات و االثبات و التنفيذ ،ادوار عيد ،مكتبة صادر ناشرون.0274 ،
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ط.0278 – 7
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 -تاريخ لبنان في مئة عام انتصار الطائفية ،نصري الصايغ ،رياض الريس للكتب و النشر،

اطفال:

المرتبة االولى:

 سلسلة مغامرات الجيل العلمية ،رجاء عبد هللا ،دار الجيل للطباعة و النشروالتوزيع.

المرتبة الثالثة:

 شجرة البالونات ،نور عثمان النويري ،دار العلم للماليين ،ط.0271 – 7مجالت:

المرتبة االولى:

مجلة مهدي ،دار مهدي.0272،
المرتبة الثانية:

 مجلة العلوم االجتماعية ،دورية متخصصة تصدر عن مركز أبحاث في معهد العلوماالجتماعية في الجامعة اللبنانية.

المرتبة الثالثة:

 -مجلة اآلداب ،مجلة أدبية تصدر عن دار اآلداب.
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المرتبة الثانية:
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 -سلسلة نادي القراء ،دار العلم للماليين.

