اإلحصائية الثانية – معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب الـ 45
اعمن النادي الثقافي العربي االحصائية الثانية حول معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ال،45
لمفترة الممتدة من  3كانون االول  0202ولغاية  9منو ،والتي أُعدت استنادًا إلى احصائيات تعتمد
عمى إيصاالت بيع الكتب لدى كل دور النشر في المعرض  ،وقد جاءت كالتالي3

االعمال العامة:
مصور (قاموس مدرسي وجامعي شامل)
 .0المتقن معجم َ
االشراف العام 3أحمد راتب قبيعة ،شركة دار الراتب الجامعية

 .0المورد الحديث -قاموس انكميزي – عربي ،تأليف منير البعمبكي ود .رمزي منير البعمبكي،
دار العمم لمماليين ،ط.0202-3
 .3سمسمة المدير الممارس -دليل االفكار العممية ،مكتبة العبيكان ومؤسسة محمد بن راشد ال
مكتوم .0222-

دين/إسالميات:
 .0الصراط المستقيم ،تأليف الشيخ عبد اهلل اليرري ،شركة دار المشاريع لمطباعة والنشر
والتوزيع ،ط .0202 -00
 .0سمسمسة االثار الكاممة لمدكتور عمي شريعتي ،دار االمير لمثقاقة والعموم ،ط .0222 - 0
 .3نيج البالغة ،لإلمام عمي بن ابي طالب ،شرح الشيخ محمد عبده ،المكتبة العصرية.

فكر وفمسفة وعمم نفس:
 .0تاريخ أوروبا وبناء اسطورة الغرب ،تأليف د.جورج قرم ،ترجمة د .رلى ذبيان ،دار الفارابي،
ط.0200-0

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

 .3العمق االستراتيجي _ موقع تركيا ودورىا في الساحة الدولية ،تأليف أحمد داود أوغمو ،الدار
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العربية لمعموم ناشرون ومركز الجزيرة لمدراسات ،ط.0202-0

سياسة:
 .0اين كنت في الحرب؟ اعترافات جنراالت الصراعات المبنانية ،تأليف غسان شربل ،رياض
الريس لمكتب والنشر ،ط.0200-0

 .0ىجاء السالح –المقاومات كحروب أىمية مقنعة ،تأليف 3حازم صاغية ،دار الساقي ،ط-0
.0200
 .3وقد تساوى في المرتبة الثالثة3

 فمندفن الحقد والثأر – قدر لبناني ،تأليف غسان تويني بالتعاون مع جان فيميب
دوتوناك ،نقمو عن الفرنسية جان ىاشم  ،دار النيار لمنشر ،ط.0202-0
 تداعي االسطورة -مقاربات نقدية لمشيدية الحرب السادسة ،تأليف 3د .يوسف
نصراهلل ،دار الفارابي ،ط.0200-0

عمم اجتماع:
 .0مشروع لبنان االقتصادي  -بين دروس الماضي وتحديات المستقبل ،تأليف مازن سويد،
الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط.0200-0

 .0الممارسة الثقافية لمشباب العربي  -كتاب متخصص يصدر عن تجمع الباحثات
المبنانيات ،توزيع المركز الثقافي العربي .0202-0222

 .3الدب ينقمب نم ًار -روسيا الوالدة الجديدة ،تأليف مروان اسكندر ،رياض الريس لمكتب
والنشر ،ط.0200-0

شعر:

 .0مدن االخرين ،تأليف شوقي بزيع ،دار االداب ،ط.0202-0
 .0حروف من نور ،تأليف منى الشرافي تيم ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط.0200-0
 .3وقد تساوى في المرتبة الثالثة3
 فصول من سيرتي مع الغيم ،تأليف جودت فخر الدين ،رياض الريس لمكتب والنشر،
ط.0200-0

 وطمت فرس -شعر بالمحكية ،تأليف غسان مطر ،توزيع دار الفرات لمنشر والتوزيع
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ط.0200-0

الرواية:
 ،30 .0تأليف سحر مندور ،دار االداب  ،ط.0200 - 0

 .0مرايا إبميس ،تأليف منى الشرافي تيم ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط.0200-0
 .3وقد تساوى في المرتبة الثالثة3
 يوميات آدم وحواء ،تأليف د.نزار دندش ونرمين الخنسا ،دار الفارابي ،ط.0200-0

 دروز بمغراد حكاية حنا يعقوب ،تأليف ربيع جابر ،المركز الثقافي العربي ودار
االداب ،ط.0200-0

االدب:
 .0مرايا فرانكشتاين ،تأليف عباس بيضون ،دار الساقي ،ط.0200 - 0
 .0فيزيك ،تأليف حسن داوود ،دار الساقي ،ط.0200-0
 .3وقد تساوى في المرتبة الثالثة3
 شيرزاد والكالم المباح -قراءات في الرواية النسوية ،تأليف سممان زين الدين ،الدار
العربية لمعموم ناشرون ،ط.0202-0

 حين يروي شيريار -قراءة في  42رواية عربية ،تأليف سممان زين الدين،
الدارالعربية لمعموم ناشرون ط.0202-0

سير وتراجم:
 .0سمير القنطار -قصتي ،رواية وثائقية ،تأليف حسان الزين ،دار الساقي ،ط.0200-0
 .0أنيس النقاش -اسرار خمف االستار ،تأليف صقر ابو فخر ،المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر ،ط.0202-0
 .3وقد تساوى في المرتبة الثالثة3

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

 احمم بزنزانة من كرز ،تأليف 3سيى بشارة وكوزيت ابراىيم ،دار الساقي ،ط-0
.0200

تاريخ:
 .0شيعة جبل عامل ونشوء الدولة المبنانية  ،0253-0201تأليف تما ار الشمبي تقديم منذر
محمود جابر ،دار النيار لمنشر ،ط.0202-0
 .0تاريخ لبنان الحديث من االمارة الى اتفاق الطائف ،تأليف د.فواز طرابمسي ،رياض الريس
لمكتب والنشر ،ط .0200-3

 .3وقد تساوى في المرتبة الثالثة3
 تاريخ جبل عامل ،تأليف محمد جابر آل صفا ،دار النيار لمنشر ،ط .0225-5

 تاريخ النقود في نياية العصر العباسي خالل فترة بدر الدين لولو،تأليف د .ىشام
البساط ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط.0202 -0

عموم:
 .0كارمن واالبراج  ،0200تحديات وثورات طبيعية ،تأليف كارمن قديح شماس ،اكاديميا
انترناسيونال.
 .0ماغي فرح  ، 0200سنة المخاطر الصاعقة ،تأليف ماغي فرح ،دار الميم توزيع دار الكتاب
المبناني.

فنون:
 .0سمسمة الطبخ العالمي ،إ شراف صدوف كمال وسيما عثمان ،دار العمم لمماليين ،ط-5
.0224

 .0سفرة أناىيد الشيية -أطباق جديدة وعصرية ،تأليف أناىيد دونيكيان ،أكاديميا انترناسيونال،
.0222

 .3ألف باء الطبخ الموسع ،إشراف صدوف كمال وسيما عثمان ،دار العمم لمماليين.
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قانون:
 .0المجمة القضائية ،مطبعة صادر ،المنشورات الحقوقية.
 .0صادر بين التشريع واالجتياد ،أشرف عمى إخراجو جوزيف أديب صادر ،مؤسسة صادر
المنشورات الحقوقية.

 .3اصول المحاكمات المدنية ،مطبعة صادر ،المنشورات الحقوقية.

كتب اطفال:

 .0سمسمة نادي القراء ،دار العمم لمماليين.
 .0سمسمة ديزني ،اكاديميا انترناسيونال.

 .3حكايات لمحروف ،تأليف مي عماد شبقمو ،رسوم ىند ابو اسبر طنوس ،الدار العربية لمعموم
ناشرون ط.0202 -0

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