االحصائية الثانية
 11-3كانون األول 2112

 .1االعمال العامة:
مصور) :قاموس مدرسي وجامعي شامل ،االشراف العام أحمد راتب قبيعة،
 .1المتقّن ( معجم ّ
شركة دار الراتب الجامعية.
 .2المورد :قاموس عربي – انكليزي ،تأليف د .روحي البعلبكي ،دار العلم للماليين

 .3معجم الصحاح( -قاموس عربي-عربي) ،االمام اسماعيل بن حماد الجوهري ،دار
المعرفة،ط. 2112-4

 .2دين /اسالميات:

 .1الشرح القويم :تأليف الشيخ عبد اهلل الهرري ،دار المشاريع ،ط.2113-1
 .2سلسلة اآلثار الكاملة للدكتور علي شريعتي ،دار االمير للثقافة والعلوم،ط2112-2
 .3اآلباء اليسوعيين ،من االيمان ا لى المعرفة ،البروفسور الياس موريس معلوف ،دار الفارابي،
ط2113-1

 .3فكر وفلسفة:
 .1التفكير الذي ال يقهر ،ريوهو أوكاوا ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط2113-1

 .2االنهيار المرير :الخلفية التاريخية النتفاضة الشرق األوسط العربي ،حازم صاغية ،دار
الساقي ،ط2113-1
 .3هكذا تحدث .هكذا قال (حوارات السيد محمد حسين فضل اهلل) ،المركز االسالمي الثقافي،
ط2112-2

 .4سياسة:
 .1عرب بال قضية(مقاالت)  ،الوزير غازي العريضي ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط-1
2113

 .2دور روسيا في الشرق االوسط وشمال افريقيا ،تأليف ناصر زيدان ،الدار العربية
للعلوم،ط.2113-1

 .3موت االبد السوري ،محمد ابو سمرا ،رياض الريس ،ط2112-1

 .5علوم اجتماعية:
 .1منهج االرتقاء بالقيم من المعرفة الى العمل ،زينب قهوجي ،دار الفارابي ،ط2113-1

 .2في التطوع والمجتمع المدني (مؤسسة عامل نموذجا ،د .كامل مهنا ،دار الفارابي ،ط-1
2113
 .3بقاء المسيحيين في الشرق خيار اسالمي ،دار سائر المشرق ،ط2113-1

 .6شعر:
 .1تساوى في المرتبة األولى:

 تعريف القبلة ،تأليف زاهي وهبي ،دار الساقي ،ط.2113-1 -في أحضان القمر ،ميشال الشماعي ،مؤسسة الرحاب ،ط2113-1

 .2ويقول عاشق ليتني كنت سرابا ،المع الحر ،دار الفارابي ،ط2113-1
 .3وتساوى في المرتبة الثالثة

 -عاشقة في هيكل األرز ،تاليف ابنة االرز انجل ،مؤسسة الرحاب الحديثة،ط.2112-1

 .7الرواية:

 .1األسود يليق بك ،تأليف أحالم مستغانمي ،هاشيت انطوان،ط.2113-2
 .2التائهون ،أمين معلوف ،دار الفارابي ،كانون الثاني 2112
 .3مينا ،سحر مندور ،دار اآلداب ،ط2113-1

 .8آداب:
 .1وقصص أخرى ،صونيا عامر ،مؤسسة الرحاب الحديثة ،ط2113-1

وتساوى في المرتبة الثانية:

 .2عودة النبي ،ايلي صليبي ،دار سائر المشرق ،ط2113-1
ربيع العرب ،تأليف يوسف مرتضى ،دار الفارابي ،ط.2112-1

 .3حكايات االغاني ،تأليف فراس يواكيم ،رياض الريس للنشر،ط2113-1

 .9سيرة وتراجم
 .1في خيمة القذافي ،غسان شربل ،رياض الريس ،ط2113-1

وتساوى في المرتبة الثانية:

 .2الجندي المستعرب -سنوات مكسيم رودنسون في لبنان وسوريا -تأليف فيصل جلول ،دار
الفارابي،ط.2113-2

ابحار في الذاكرة الفلسطينية ،تأليف امل بكير ،مؤسسة الرحاب الحديثة،ط.2113-1

 .3انا كوماري من سريلنكا ،حازم صاغية ،دار الساقي ،ط2113-1

.11

تاريخ:

 .1فيصل ملكًا ،تأليف نجم الهاشم ،دار سائر المشرق ،ط.2113-1

 .2حرير وحديد -من جبل لبنان الى قناة السويس ،تأليف فواز طرابلسي،ط2113-1

وتساوى في المرتبة الثالثة:

 .3كتاب األمراء ،عصام العريضي ،دار العلم للماليين ،ط2113-1
االبعاد التحررية لدى النخب اللبنانية ،تأليف عادل الصلح ،دار سائر المشرق ،ط-3
.2113

.11

العلوم:

 .1سلسلة مايو كلينيك العلمية  ،الدار العربية للعلوم.

 .2ماغي فرح -2113الكواكب تتنافر والعالم يستنفر -تاليف ماغي فرح ،دار الكتاب اللبناني،
ط.2113

 .3كارمن واألبراج ،كارمن قديح شماس ،يونفرسل كومباني ،ط2113-1

.12

الفنون:

 .1سلسلة الطبخ العالمي ،اشراف صدوق كمال وسيما عثمان ياسين ،دار العلم للماليين.
 .2سفرة اناهيد الشهية -اطباق جديدة وعصرية -تأليف اناهيد دونيكيان ،اكاديميا انترناشيونال.
 .3الف باء الطبخ الموسع ،اشراف صدوق كمال وسيما عثمان ياسين ،دار العلم للماليين.

.13

القانون:

 .1أركان التنفيذ الجبري ،القاضي بسام الياس الحاج ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،ط2112-1
 .2المجلة القضائية ،مطبعة صادر للمنشورات الحقوقية.
وتساوى في المرتبة الثالثة

 .3صادر بين التشريع واالجتهاد ،مطبعة صادر للمنشورات الحقوقية ،اشرف على اخراجه
جوزيف اديب صادر.
قانون السير الجديد ،قانون رقم  ،243تاريخ  22ت ،2112 1مكتبة الحلبي ،اعداد
المحامي محمد يوسف ياسين ،ط2112-1

.14

أطفال:

وتساوى في المرتبة األولى:
 .1سلسلة نادي ال ّقراء ،دار العلم للماليين.
سلسة المطالعة ،الدار العربية للعلوم ناشرون
 .2سلسلة ولد من بيروت ،تأليف سماح ادريس ،دار اآلداب للصغار.
 .3سلسلة شهرزاد تروي ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.

.15

المجالت

 .1مجلة اآلداب ،تصدر عن دار اآلداب
 .2كلمن ،مجلة ثقافية تصدر عن جمعية سين بيروت ،دار الساقي
 .3مجلة العلوم االجتماعية ،مجلة دورية متخصصة تصدر عن مركز األبحاث في معهد العلوم
االجتماعية في الجامعة اللبنانية

