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اإلحصائيةاألول –معرضبيروتالعربيالدوليلمكتابالـ55
اعمن النادي الثقافي العربي االحصائية االولى حول معرض بيروت لمكتاب ال 55لمفترة الممتدة من  2كانون
االول  /ديسمبر  2011ولغاية الرابع منه والتي اعدت استنادًا الى احصائيات تعتمد عمى ايصاالت بيع

الكتب لدى كل دور النشر في المعرض ،وقد جاءت كالتالي:

االعمالالعامة:
 .1الناجحون – ( مجموعة كتب تعرض حياة نخبة من مشاهير العالم في الشرق والغرب) – دار العمم
لمماليين.

 .2المتقن (معجم مصور) :قاموس مدرسي وجامعي شامل ،االشراف العام :احمد راتب قبيعة ،شركة
دار الراتب الجامعية.
 .3المورد قاموس عربي -انكميزي – تاليف د.روحي بعمبكي ،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

فكروفمسفةوعممنفس:
 .1ح ديث صحافي مع االمام عمى بن ابي طالب ،تاليف رياض نجيب الريس ،رياض الريس لمكتب
والنشر،ط 2011-1

 .2تعدد االديان وانظمة الحكم ،تاليف د .جورج قرم ،دار الفارابي ط2011 -4

سياسة:
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 .2البعث السوري – تاريخ موجز ،تاليف:حازم صاغية ،دار الساقي ،ط2012-1

1

 .1كوبا -الحمم الغامض  ،-تاليف د.عبد الحسين شعبان ،دار الفارابي ،ط2011 -1
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وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:
 -3وثائق ويكيميكس الكاممة ،إعداد :مريم البسام ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ،ط2011 -1

 -3ساحات  -2011اخي ًار ...الشعب يريد ،تاليف :حمود ابو طالب ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط-1

2011

عموماجتماعية:
 .1انتفاضة االستقالل -مخيم ساحة الحرية -تاليف :طانيوس جريس شهوان قدم له النائب فريد الخازن،
دار الساقي ،ط2012 -1
 .2الجندر ...ماذا تقولين؟ الشائع والواقع في احوال النساء ،تاليف :عزة ش اررة بيضون ،دار الساقي ،ط1
2012-

شعر:
 .1الياطر الحزين ،تاليف دارين حوماني ،دار الفارابي ،ط2012-1

 .2حب بال حدود ،تاليف سالم عبد الباقي ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط2011-1
 .3المجموعة التاسعة ( مختارات) ،تاليف :جورج انطونيوس طربي ،ترجمتها الى االنكيمزية شع ًار:
لورنس كساب

الرواية:

 .1حانة رقم  ،2تاليف ليمى عيد ،دار االداب ،ط2011-1
 .2كل الحق عمى فرنسا ،تاليف ماري القصيفي ،دار سائر المشرق ،ط2011-1

وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:
 -3ألف ،تاليف باولوكويمو ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ،ط2011-1
 -3اوهام ،تاليف نازك سابا يارد ،دار الساقي ،ط2012-1
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االدب:
 .1بيت الذاكرة والقامات العالية -من انهيدوانا الى محمود درويش ،تاليف :ماجدة داغر ،دار الفارابي،
ط2012-1

وقدتساوىفيالمرتبةالثانية:

 .1قيود تتمزق -نهفات سياسية -تاليف شادي خميل ابو عيسى ،قدم له :الشاعر والفيمسوف روبيرغانم،
شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ،ط2011-1
المرة الذئبة -والرجل الحكيم ،تاليف رواد ضاهر ،دار ومكتبة التراث االدبي ،ط2012-1
 .2أ

وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:
 -3تصاوير االمام عمي -مراجعها ودالالتها التشكيمية ،تاليف شاكر لعيبي ،رياض الريس لمكتب والنشر،
ط2011-1
 -3االزرق والهدهد -عشق في الفايسبوك ،تاليف جاهدة وهبي ،دار الساقي ،ط2012-1

سيرةتراجم:
 .1عبقري من طرابمس(سيرة المهندس رشدي سمهب وانجازاته  ،)1141-1885تاليف غسان عبد
الرحمن الحسامي ،ط2011-1

 .2وطن من كممات -رحمة الجئ من المخيم الى الصفحة االولى،تاليف :د .عبد الباري عطوان  ،دار
الساقي .ط2012-1

تاريخ:
 .1تاريخ لبنان الحديث -من االمارة الى اتفاق الطائف ،تاليف :د .فواز طرابمسي ،رياض الريس لمكتب
والنشر ،ط2011-4

 .2اسرار ثورة بشامون في فكرة سفير ،تاليف :نجيب البعيني ،دار الفارابي ،ط2011-1
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العموم:
 .1كارمن واالبراج  -2012فضائح ومواجهات عالمية ،تاليف :كارمن قديح شماس ،اكاديميا
انترناسيونال ،ط2012-1

 .2ماغي فرح  -2012غضب الطبيعة وثوران البشر ،تاليف :ماغي فرح ،توزيع دار الكتاب المبناني،
ط2012 – 1

فنون:
 ،the back door into my kitchen .1تاليف :دانا حداد arab printing،ط2011-1
 .2سمسم ة الطبخ العالمي ،اشراف صدوف كمال وسيما عثمان ،دار العمم لمماليين ،ط2005-4

قانون:
 .1المجمة القضائية ،مطبعة صادر ،المنشورات الحقوقية
 .2الق اررات المدنية ،مطبعة صادر ،المنشورات الحقوقية

كتباطفال:
 .1سمسمة نادي القراء ،دار العمم لمماليين.
 .2جدتي معنا ،تاليف :زينة فيصل زين ،رسومات :اليك ارزومانيان ،دار النهضة العربية -اصالة
لمنشر والتوزيع – ط2011-1

 .3سمسمة ديزني ،اكاديميا انترناسيونال.

مجالت:
 .1مجمة االداب ،اصدار دار االداب
 .2مجمة العموم االجتماعية ،مجمة دورية متخصصة تصدر عن مركز االبحاث في معهد العموم
االجتماعية في الجامعة المبنانية.
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 .3كممن ،فصمية ثقافية ،تصدر عن جمعية سين بيروت ،توزيع دار الساقي.

