اإلحصائية النهائية – معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ 26
أعلن النادي الثقافي العربي اإلحصائية النهائية حول معرض بيروت العربي والدولي للكتاب ال ،62

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.8104-4

المرتبة الثانية:

 -قاموس بيروت ،ميشال فاني ،دار الفارابي ،ط – 0ك.8102 8

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:

 الرسائل الهررية في تبيان نهج خير البرية ،الشيخ عبدهللا الهرري ،شركة دار المشاريع ،ط0– .8102

المرتبة الثانية:
-

الماركسية و اإلسالم المعاصر علي شريعتي نموذجا ،د .علي عبدون ،دار الفارابي ،ط– 0

.8102

المرتبة الثالثة:
-

فلسفة الفن اإلسالمي مقاربة شربل داغر النقدية ،جوزيف الشرقاوي ،دار الفارابي ،ط– 0

.8102
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استناداً إلى إحصائيات تعتمد على إيصاالت بيع الكتب لدى كل دور النشر والمسّلمة الى مندوبي
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للفترة الممتدة من  06كانون االول  /ديسمبر  8102ولغاية  01كانون االول /ديسمبر ،والتي أُعدت

سياسة:

المرتبة االولى:

 كهوف السلطة تجربتي في و ازرة الداخلية ،بشارة مرهج ،دار سائر المشرق ،ط– 0.8102

المرتبة الثالثة:

 جدلية الفكر والسياسة من ابن رشد الى كمال جنبالط ،محسن دلول اعداد يوسف مرتضى،منشورات ضفاف ،ط.8102 – 0

علوم:

المرتبة االولى:

 عندما تتكلم المصادر الصحافيون ومصادر معلوماتهم ،د .وفاء أبو شقرا ،دار الفارابي ،ط0.8102-

المرتبة الثانية:

 -امأل الفراغ ،زياد دكاش ،منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء ،ط.8102 – 0

المرتبة الثالثة:

 محاضرات في االيزوتيريك الجزء التاسع ،جوزيف مجدالني ،منشورات أصدقاء المعرفةالبيضاء ،ط.8102 – 0

شعر:

تساوى في المرتبة االولى:

 -حرب الجسد ،هادي مراد ،شركة المطبوعات للطباعة و النشر ،ط.8102 – 0

 -عزف على أوتار القلب ،ماجد عمر طعمة ،دار سائر المشرق ،ط.8102 – 0

المرتبة الثانية:

 -استيقظ كي تحلم ،مريد البرغوثي ،رياض الريس للكتب و النشر ،ط.8102 – 0

المرتبة الثالثة:

 -كرسي على الزبد ،دمحم علي شمس الدين ،دار اآلداب ،ط.8102 – 0
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المرتبة الثانية:
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 -االنهيار العربي ،غازي العريضي ،دار العربية للعلوم ناشرون ،ط.8102 - 0

الرواية:
المرتبة االولى:

 -بنت الخياطة ،جمانة حداد ،هاشيت انطوان ،ط.8102 – 0

 -خسوف بدر الدين ،باسم خندقجي ،دار اآلداب ،ط.8102 – 0

و قد تساوى في المرتبة الثالثة:

 بيوت زقاق البالط ،عماد حمزة ،دار الفارابي ،ط.8102 – 0 -هذا هو اسمي :حوار مع ادونيس ،بيار ابي صعب ،دار اآلداب ،ط.8102 – 0

سير وتراجم:

المرتبة االولى:

 01 -كيلومترات من االرض ،اوغاريت دندش ،دار الفارابي ،ط.8102 – 0

المرتبة الثانية:

 المهنة اآلثمة :نقد تجربتي في الكتابة السياسية ،جهاد الزين ،رياض الريس للكتب و النشر،ط.8102 - 0

المرتبة الثالثة:

 أحوال اهل الغيبة خاتمة االحزان و المراثي ،وضاح ش اررة ،رياض الريس للكتب والنشر ،ط.8102 – 0

تاريخ و جغرافيا:
المرتبة االولى:

 -مسؤولية فؤاد شهاب عن اتفاق القاهرة ،أنطوان سعد ،دار سائر المشرق ،ط.8102 - 0

المرتبة الثانية:

 سايكس – بيكو – بلفور ما وراء الخرائط ،فواز الطرابلسي ،رياض الريس للكتب و النشر،ط.8102 – 0
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و قد تساوى في المرتبة الثانية:
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 -شهيا كالفراق ،أحالم مستغانمي ،هاشيت انطوان ،ط.8102 – 0

المرتبة الثالثة:

 -الحزب الشيوعي اللبناني في أوراق األمير فريد شهاب ،اعداد :حسن خليل و علي مزرعاني،

 -غني قليال ،مارسيل خليفة وعبير نعمة ،دار الفارابي ،ط.8102 - 0

المرتبة الثانية:

 -سلسلة الطبخ الموسع ،دار العلم للماليين.

المرتبة الثالثة:

 -ماكول الهنا ،الشيف انطوان ،هاشيت انطوان.8104 ،

قانون:

المرتبة االولى:

 مبادئ واحكام القانون اإلداري ،د .دمحم طه حسين الحسيني ،منشورات زين الحقوقية ،ط0.8101

المرتبة الثانية:

 -موسوعة صادر بين التشريع واالجتهاد ،مكتبة صادر ناشرون.8102 ،

المرتبة الثالثة:

 شرح قانون الضمان االجتماعي اللبناني وفق احكام و اجتهادات الفقه و القضاء ،صادقحسن علوية ،منشورات زين الحقوقية ،ط.8102 - 0

اطفال:

المرتبة االولى:

 رحلة العم البرت في الزمان و المكان ،راسل ستنارد ،دار الساقي ،ط- 0.8112
المرتبة الثانية:

 حك رأسك مئة حزورة و حزورة ،فاطمة شرف الدين ،دار الساقي ،ط- 3.8102
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المرتبة االولى:
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فنون:

دار الفارابي ،ط.8102 – 0

المرتبة الثالثة:

 -سلسلة نادي القراء ،دار العلم للماليين.

 -مجلة الطريق ،مجلة تصدر دار الفارابي.

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 االولى:
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مجالت:

