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

االول  /ديسمبر  2011ولغاية الثاني عشر 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 – (مج موعة 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

 .3اليمن السعيد وصراعات الدين والقبمية ،تأليف :سعود المولى ،الناشر مدارك -ط.2011- 1
فكروفمسفة:
 .1الحركات واألحزاب االسالمية وفهم االخر ،تاليف :صالح زهر الدين ،دار الساقي ،ط- 1
2012

 .2الجهل المقدس – زمن دين بال ثقافة ،تاليف :أو ليفييه روا ،ترجمة :صالح االشمر ،دار
الساقي ،ط2012- 1
 .3حديث صحافي مع اإلمام عمي بن ابي طالب ،تأليف :رياض نجيب الريس ،دار الريس لمكتب
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والنشر ،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

وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:

 .3ربيع اليمن -تحديات التغيير والتحديث ،تأليف :د .حسين صفي الدين ،دار التوفيق -ط1
 ،2012الناشرفي المعرض :الشركة العالمية لمكتاب.
.3االستراتيجية السورية في لبنان بين االسد -االب واالسد -االبن  ،2007-1720تأليف:
عال بطرس ،توزيع :الفرات لمنشر والتوزيع ،ط.2011- 1

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-

 .3وهم السمم األهمي -اضطراب الحدود بين الماضي والحاضر،تاليف :حسين يعقوب ،شركة
المطبوعات لمتوزيع والنشر ،ط.2011- 1
شعر:
 .1ال تقطف الوردة ،تأليف :كريستين حبيب ،دار الفارابي ،ط.2012 – 1
 .2عمى رمال الشاطئ الممنوع ،تأليف :هنرى زغيب ،دار الساقي ،ط.2012-1
 .3صار ضوءًا ونام ،تأليف :غسان مطر ،دار الفرات لمنشر والتوزيع ،ط.2011- 1
الرواية:
 .1سينا لكول تأليف :إلياس خوري ،دار اآلداب لمنشروالتوزيع ،ط.2010-1
 .2عمي االميركاني ،تاليف :هالة كوثراني ،دار الساقي ،ط2012 – 1
 .3البوم الخسارة ،تاليف :عبا س بيضون ،دار الساقي ط2012- 1
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 .1األزرق والهدهد -عشق في الفايسبوك ،تاليف :جاهدة وهبي ،دار الساقي ،ط.2012- 1
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 .2كالمن اسمي -وجدانيات ،تأليف :منى الشرافى تيم ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط.2011-1
وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:
 .3بيت الذاكرة والقامات العالية – من انهيدوانا الى محمود درويش ،تأليف ،ماجدة داغر ،دارالفارابي،
ط.2012- 1

.3تصاوير االمام عمي -مراجعها ودالالتها التشكيمية ،تأليف :شاكر لعيبي ،رياض الريس لمكتب والنشر،
ط.2011- 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

 .3وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:
 قصة عمر ،تاليف :روى ج .حرب ،دار النهار لمنشر ،ط.2011- 1 عبقري من طرابمس ( سيرة المهندس رشدي سمهب وانجازاته  ،)1747- 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 البعيني ،دار الفارابي ،ط.2011- 1

العموم:
 .1في العيادة الجراحية -لكل سؤال جواب ،تاليف :د .محمود فاعور ،دار النهضة العربية ،ط- 1

3
Page

3
Page

2012

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
األول،2011
14كانون 
األربعاء، 



 .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.

 .3مرحمة من عمر محكمة ،تأليف القاضي ايمن عويدات -مكتبة صادر ناشرون -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
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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