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 45 ـاى لكتاببيرلوت اىعربي اىدلوىي ى معرض –لوى  ال  اإلحصائية

، لمفترة  45اعمن النادي الثقافي العربي االحصائية االولى حول معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ال
منو، والتي ُأعدت استنادًا إلى احصائيات تعتمد عمى إيصاالت  4ولغاية  0202كانون االول  3الممتدة من 

 3تب لدى كل دور النشر في المعرض ، وقد جاءت كالتاليبيع الك
 

 :االعمال اىعامة
 (قاموس مدرسي وجامعي شامل)المتقن معجم مَصور  .0
 أحمد راتب قبيعة، شركة دار الراتب الجامعية3 االشراف العام .0
مم رمزي منير البعمبكي، دار الع. ودتأليف منير البعمبكي  عربي، –قاموس انكميزي  -المورد الحديث .3

 .0202-3ط ،لمماليين
-دليل االفكار العممية، مكتبة العبيكان ومؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم  -سمسمة المدير الممارس .5

0222. 
 

 :إسالميات/دين
 ط ،لمشاريع لمطباعة والنشر والتوزيعالصراط المستقيم، تأليف الشيخ عبد اهلل اليرري، شركة دار ا .0

00- 0202 . 
 .0222 - 0 لمدكتور عمي شريعتي، دار االمير لمثقاقة والعموم، طسمسمسة االثار الكاممة  .0
 .المكتبة العصرية لإلمام عمي بن ابي طالب، شرح الشيخ محمد عبده، ،نيج البالغة .3

 
 :فكر لوفلسفة لوعلم نفس

-0ط ، دار الفارابي،رلى ذبيان. ، ترجمة دجورج قرم.تاريخ أوروبا وبناء اسطورة الغرب، تأليف د .0
0200. 

 –دار الساقي ، ، تأليف حازم االمين"القاعدة"و" الجياد العممي"الوجو الفمسطيني ل -ي اليتيمالسمف .0
 .0202-0ط

 .0202-0ط ،اريخ فمسطين، تأليف فاضل الربيعيمساىمة في تصحيح ت –القدس ليست أورشميم  .3
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 :سياسة
رياض الريس  الت الصراعات المبنانية، تأليف غسان شربل،نرااين كنت في الحرب؟ اعترافات ج .0

 .0200-0لمكتب والنشر، ط
 دار الفارابي، ،يوسف نصراهلل. د3 ، تأليفمقاربات نقدية لمشيدية الحرب السادسة-تداعي االسطورة .0

 .0200-0ط
 3وقد تساوى في المرتبة الثالثة .3

  تأليف غسان تويني بالتعاون مع جان فيميب دوتوناك، قدر لبناني –فمندفن الحقد والثأر ،
 .0202-0فرنسية جان ىاشم ، دار النيار لمنشر ،طنقمو عن ال

 شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر،  تأليف روبرت فيسك،( كتابات مختارة) ،زمن المحارب
 .0202-0ط

 :علم اجتماع
كتاب متخصص يصدر عن تجمع الباحثات المبنانيات، توزيع  -الممارسة الثقافية لمشباب العربي  .0

 0202-0222المركز الثقافي العربي 
-0حضاراتنا المتيافتو، تأليف أمين معموف، ترجمة ميشال كرم، دار الفارابي، ط –اختالل العالم  .0

0222. 
 

 :شعر
 .0202-0، تأليف شوقي بزيع، دار االدب، طمدن االخرين .0
 .0200-0، طفصول من سيرتي مع الغيم، تأليف جودت فخر الدين، رياض الريس لمكتب والنشر .0
 .0202-0ى الحاج، توزيع الدار العربية لمعموم، طتأليف ند أثواب العشق، .3
 

 اىرلواية:

 .0200 -  0دار االداب ، ط سحر مندور، تأليف ،30 .0
 . 0200-0دار الفارابي، ط  ىدى عيد،، تأليف نوارة .0
 .0200-0ط  نزار دندش ونيرمين الخنسا، دار الفارابي،، تأليف يوميات ادم وحواء .3
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 االدب:

 .0200 - 0عباس بيضون، دار الساقي، ط ليفأمرايا فرانكشتاين، ت .0
شريف كناعنة وابراىيم  جمع واعداد حكايات لالطفال من التراث الشعبي الفمسطيني،، قول يا طير .0

 .0200 -0ميوي، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط 
 

 :سير لوتراجم

 .0200-0حسان الزين، دار الساقي، ط ليفأتقصتي، رواية وثائقية،  -سمير القنطار .0
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  صقر ابو فخر،تأليف اسرار خمف االستار،  -س النقاشاني .0

 .0202-0ط
 3وقد تساوى في المرتبة الثالثة .3

  ضد  "االنتفاضة"صفحات من تاريخ المقاومة الوطنية و -" اسبر البيطار"مذكرات ابو فريد
 .0200-0ط، اعداد وتقديم محمد دكروب، دار الفارابي، 0241حكم شمعون 

  ،0200-0سيى بشارة وكوزيت ابراىيم، دار الساقي، ط3 ليفأتاحمم بزنزانة من كرز. 

 :تاريخ

فواز طرابمسي، رياض الريس لمكتب .د تأليفتاريخ لبنان الحديث من االمارة الى اتفاق الطائف،  .0
 .0200-3 والنشر، ط

ىشام البساط، مركز .ليف دأت تاريخ النقود في نياية العصرالعباسي خالل فترة بدر الدين لولو، .0
 .0202-0دراسات الوحدة العربية، ط

 .0225-5 محمد جابر آل صفا، دار النيار لمنشر، ط ليفأتاريخ جبل عامل، ت .3
 

 :عللوم

 .كارمن قديح شماس، اكاديميا انترناسيونال ليفأحديات وثورات طبيعية، تت ،0200كارمن واالبراج .0
ماغي فرح، دار الميم، توزيع دار الكتاب  ليفأ، ت، سنة المخاطر الصاعقة0200ماغي فرح  .0

 .المبناني
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 :فنلون

 .0224 -5طصدوف كمال وسيما عثمان، دار العمم لمماليين،  سمسمة الطبخ العالمي، إشراف .0
 0222أناىيد دونيكيان، أكاديميا انترناسيونال،  أطباق جديدة وعصرية، تأليف-سفرة أناىيد الشيية .0
 .راف صدوف كمال وسيما عثمان، دار العمم لمماليين، إشألف باء الطبخ الموسع .3
 

 :كتب اطفال

 الدار العربية لمعموم ناشرون، رسوم ىند ابو اسبر طنوس، مي عماد شبقمو، ليفأت حكايات لمحروف، .0
 .0202-0ط

 3وقد تساوى في المرتبة الثانية .0
عربية، اصالة لمنشر سناء عمى الحركة، رسوم سوزانا ابراىيم، دار النيضة ال.د عيد الحب، تأليف .3

 .0202-0والتوزيع، ط
دار النيضة العربية،  سناء عمى الحركة، رسم زينة بغدادي،.د ليف، تأكيف ىي الحياة في الخارج؟ .5

 .اصالة النشر والتوزيع
 .اكاديما انترناسيونال ،سمسمة ديزني .4
 

 :مجالت 

 .اصدار دار االداب مجمة االدب، .0
 .سين بيروت، توزيع دار الساقيكممن، فصمية ثقافية، تصدر عن جمعية  .0
 .مجمة العموم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية .3


