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اإلحصائيةالثانية–معرضبيروتالعربيالدوليلمكتابالـ55
اعمن النادي الثقافي العربي االحصائية الثانية حول معرض بيروت لمكتاب ال 55لمفترة الممتدة من  2كانون

االول  /ديسمبر  2011ولغاية الثامن منه والتي اعدت استنادًا الى احصائيات تعتمد عمى ايصاالت بيع
الكتب لدى كل دور النشر في المعرض ،وقد جاءت كالتالي:

االعمالالعامة:
 - .1المورد قاموس عربي -انكميزي – تاليف د.روحي بعمبكي ،دار العمم لمماليين
 .2المتقن (معجم مصور) :قاموس مدرسي وجامعي شامل ،االشراف العام :احمد راتب قبيعة ،شركة
دار الراتب الجامعية.
 .3الناجحون – (م جموعة كتب تعرض حياة نخبة من مشاهير العالم في الشرق والغرب) – دار العمم
لمماليين.

دين/اسالميات:
 .1اتحاف الخيرة -باسانيد العالمة الهرري لمكتب الحديثية العشرة ،تاليف :د.كمال الحوت ،شركة دار
المشاريع ،ط2012- 1

 .2سمسمة االثار الكاممة لمدكتور عمي شريعتي ،دار االمير لمثقافة والعموم ،ط2002 -2
 .3التسول احكامه وبدائمة في االسالم ،تأليف :د .أحمد الدسوقي ،دار الكتاب المبناني ط2012- 1
فكروفمسفة:
 .1الحركات واألحزاب االسالمية وفهم االخر ،تاليف :صالح زهر الدين ،دار الساقي ،ط- 1
2012
 .2االلجهل المقدس – زمن دين بال ثقافة ،تاليف :أو ليفييه روا ،ترجمة :صالح االشمر ،دار
الساقي ،ط2012- 1

 .3المجتمع والدولة – اشكالها وتحوالتهما ،تاليف:االب باسم الراعي ،دار الفارابي ط.2011-1
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سياسة:
 .1فمسطين -حق لن يموت ،تاليف :غازي العريضي ،دار العربية لمعموم ناشرون ط.2012-1
 .2البعث السوري – تاريخ موجز ،تاليف:حازم صاغية ،دار الساقي ،ط.2012-1

 .3كوبا -الحمم الغامض  ،-تاليف د.عبد الحسين شعبان ،دار الفارابي ،ط.2011 -1
عموماجتماعية:
 .1انتفاضة االستقالل -مخيم ساحة الحرية -تاليف :طانيوس جريس شهوان قدم له النائب فريد الخازن،
دار الساقي ،ط2012 -1

 .2تجربة ريجبو اميميا في الطفولة المبكرة ،تاليف د .فاديا حطيط ،دار النهضة العربية -أصالة لمنشر
والتوزيع ،ط2012 - 1
 .3الجندر ...ماذا تقولين؟ الشائع والواقع في احوال النساء ،تاليف :عزة ش اررة بيضون ،دار الساقي ،ط1
2012-

شعر:
 .1ال تقطف الورد ،تأليف :كريستين حبيب ،دار الفارابي ،ط.2012 – 1

 .2صار ضوءاً ونام ،تأليف :غسان مطر ،دار الفرات لمنشر والتوزيع ،ط.2011 1

 .3حب بال حدود ،تأليف :سالم عبد الباقي ،دار العربية لمعموم ناشرون ،ط.2011- 1
الرواية:
 .1عمي االميركاني ،تاليف :هالة كوثراني ،دار الساقي ،ط2012 – 1
 .2وقد تساوى في المرتبة الثانية:
 رياح الرغبة ،تاليف :نادين االسعد فغالي ،دار العربية لمعموم ناشرون ط.2011-1 -البوم الخسارة ،تاليف :عباس بيضون ،دار الساقي ط2012- 1

 .3حانة رقم  ،2تاليف :ليمى عيد ،دار االداب ط2011- 1
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االدب:
 .1بيت الذاكرة والقامات العالية -من انهيدوانا الى محمود درويش ،تاليف :ماجدة داغر ،دار الفارابي،
ط.2012-1

 .2الشباب ولغة العصر -دراسة انسانية اجتماعية ،تاليف :نادر سراج ،دار العربية لمعموم لمناشرون،
ط.2012-1
 .3حياة جديدة – مجموعة قصص ،تاليف :لطيفة الحاج قديح ،دار الفارابي ،ط2012 – 1
سيرةوتراجم:
 .1وطن من كممات -رحمة الجئ من المخيم الى الصفخة االولى ،تاليف :د .عبد الباري
عطوان ،دار الساقي ،ط.2011- 1
 .2من باب توما الى بوابة بمس -ذكريات في الفرح ،تاليف :توما عريضة ،رياص الريس لمكتب
والنشر ،ط.2012-1

 .3وقد يساوى في المرتبة الثالثة:
 -قصة عمر ،تاليف :روى ج .حرب ،دار النهار لمنشر ،ط.2011- 1

 عبقري من طرابمس ( سيرة المهندس رشدي سمهب وانجازاته  ،)1141- 1885تاليف :غسان عبدالرحمن الحسامي ،ط.2011 – 1
تاريخ:
 .1تاريخ لبنان الحديث -من االمارة الى اتفاق الطائف ،تاليف :د .فواز طرابمسي ،رياض الريس لمكتب
والنشر ،ط.2011-4
 .2تاريخ سورية المعاصر -من االنتداب الفرنسي الى صيف  ،2011تاليف كمال ديب ،دار النهار لمنشر،
ط2011-1

 .3اسرار ثورة بشامون في مفكرة سفير ،تاليف :نجيب البعين ،دار الفارابي ،ط2011- 1
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العموم:
 .1في العيادة الجراحية -لكل سؤال جواب ،تاليف :د .محمود فاعور ،دار النهضة العربية ،ط- 1
2012

 .2كارمن واالبراج  -2012فضائح ومواجهات عالمية ،تاليف :كارمن قديح شماس ،اكاديميا
انترناسيونال ،ط.2012-1
 .3ماغي فرح  -2012غضب الطبيعة وثوران البشر ،تاليف :ماغي فرح ،توزيع دار الكتاب المبناني،
ط.2012 – 1

فنون:
 .1سمسمة الطبخ العالمي ،اشراف صدوف كمال وسيما عثمان ،دار العمم لمماليين ،ط.2005-4
 ،the back door into my kitchen .2تاليف :دانا حداد arab printing،ط2011-1

 .3سفرة اناهيد الشهية -اطباق جديدة وعصرية ،تاليف اناهيد دونيكيان ،أكاديميا انترناسيونال.
قانون:
 .1المجمة القضائية ،مطبعة صادر ،المنشورات الحقوقية.

 .2صادر بين التشريع واالجتهاد ،اشراف عمى اخراجه جوزيف اديب صادر ،مؤسسة صادر-
المنشورات الحقوقية.
 .3تبيض االموال واالرهاب في ضوء القانون الدولي العام ،تاليف :د .عماد الغصيني ،ط.2011-1
كتباطفال:
 .1سمسمة نادي القراء ،دار العمم لمماليين.
 .2سمسمة ديزني ،اكاديميا انترناسيونال

 .3جدتي معنا ،تاليف :زينة فيصل زين ،رسومات :اليك ارزومانيان ،دار النهضة العربية -اصالة
لمنشر والتوزيع – ط2011-1
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مجالت:
 .1مجمة االداب ،اصدار دار االداب
 .2كممن ،فصمية ثقافية ،تصدر عن جمعية سين بيروت ،توزيع دار الساقي

 .3مجمة العموم االجتماعية ،مجمة دورية متخصصة تصدر عن مركز االبحاث في معهد العموم
االجتماعية في الجامعة المبنانية.
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