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 59 الـ للكتاب الدولي العربي بيروت معرض – النهائية اإلحصائية

 ،95ال  للكتاب والدولي العربي بيروت معرض حول النهائية اإلحصائية العربي الثقافي النادي أعلن
 ُأعدت والتي ،كانون االول/ديسمبر 01 ولغاية 5109 تشرين الثاني/نوفمبر 27 من الممتدة للفترة

والمسلمة الى مندوبي  النشر دور كل لدى الكتب بيع إيصاالت على تعتمد ئياتإحصا إلى استنادا  
 :كالتالي جاءت وقد ،النادي الثقافي العربي

 

 :العامة األعمال

 المرتبة االولى:
 (شامل وجامعي مدرسي قاموس)مَصور معجم المتقن -

 الجامعية الراتب دار شركة قبيعة، احمد راتب ،الدكتور طلعت زين قبيعة: العام اإلشراف    
 المرتبة الثانية:

 .5109 – 0قاموس بيروت، ميشال فاني، دار الفارابي، ط -
 المرتبة الثالثة:

 البعلبكي، منير رمزي. ود البعلبكي منير تأليف عربي، – إنكليزي قاموس -الحديث المورد -
 .5104-4ط للماليين، العلم دار

 :إسالميات/دين
 المرتبة االولى:

 .5109 – 0، الشيخ عبداهلل الهرري، شركة دار المشاريع، طالرد على قادياني -

 المرتبة الثانية:
 .5112-5ط ،دار االمير للثقافة والعلوم ،سلسلة االثار الكاملة للدكتور علي شريعتي -

 المرتبة الثالثة:

 – 0، طاهلل الحب؟ الشيخ حسين الخشن،مكتبة السيد محمد حسين فضل الهل الدين او  -
5104. 
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 :علم نفسو  فكرفلسفة و 

 المرتبة االولى:
 .5102 – 0جمهوريتي، نزار يونس، دار سائر المشرق، ط -

 المرتبة الثانية:
 .5102العالج النفسي، د. مريم سليم، دار النهضة العربية،  -

 المرتبة الثالثة:
 .5102 - 0مهارات في التربية النفسية، عبلة بساط جمعة، دار المعرفة، ط -

  :سياسة

 ى:المرتبة االول
األسد بين الرحيل و التدمير الممنهج،الحرب السورية بالوثائق السرية، سامي كليب، دار  -

 .5102 - 0الفارابي، ط

 المرتبة الثانية:

 .5102 – 0الكونفدرالية المشرقية، أنيس النقاش، دار بيسان، ط -

 المرتبة الثالثة: في و قد تساوى
 .5102 – 0المشرق، ط مواطن سابق لوطن مستحيل، فايز قزي، دار سائر  -
 – 4أمراء الحرب و تجار الهيكل،خبايا رجال السلطة في لبنان، كمال ديب، دار الفارابي، ط -

5109. 
 :يةاجتماع مو عل

 المرتبة االولى:
 .5102 – 0و ما أدراك ما الحراك، حسان الزين، رياض الريس للكتب والنشر، ط -

 المرتبة الثانية:
 .5102 – 0يات، يقظان التقي، رياض الريس للكتب والنشر، طاإلعالم والعولمة والديمقراط -

 المرتبة الثالثة:
 – 0الشيعة بين االجتماع والدولة، دار سائر المشرق، سماحة السيد هاني فحص، ط -

5109. 
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 :شعر
 المرتبة االولى: 

 .5102 – 0كان يكفي ان نكون معا، طالل شتوي، دار الفارابي، ط -

 المرتبة الثانية:
 . 5109 – 0تأخذني أيها الشعر؟، شوقي بزيع، دار اآلداب، طالى اين  -

 المرتبة الثالثة:
 .5109 – 0في فم الغراب، يوسف بزي، رياض الريس للكتب والنشر، ط  -

 .5102 – 0، أ. المع الحر، طشقينو ما أرسلناك اال وردة للعا -

 الرواية:

 تساوى في المرتبة االولى:

 .5109 – 0الريس للكتب والنشر، ط رياضاهلل،  النوم األبيض، جنى نصر -

 .5102 – 0البند العثماني، سمير زكي، دار سائر المشرق، ط -

  و قد تساوى في المرتبة الثانية:
 .5102 – 0خمسون غراما من الجنة، إيمان حميد، دار الساقي، ط -

 .5109 – 0مومس بالمذكر أيضا، فارس خشان، دار الفارابي، ط -
 و قد تساوى في المرتبة الثالثة: 

 .5102 – 0أوالد الغيتو، الياس خوري، دار اآلداب، ط  -

 .5109 – 2قواعد العشق األربعون، أليف شافاك، دار اآلداب، ط -

 .5104 – 0شخص آخر، نرمين الخنسا، دار سائر المشرق، ط -
 االدب:

 المرتبة االولى:

 .5012 – 0المشرق، ط البنية األسلوبية، مهى الخوري نصار، دار سائر -

 المرتبة الثانية:
 .5102 – 0أرخبيل العشائر، مروان أبو لطيف، دار الفارابي، ط -
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  و قد تساوى في المرتبة الثالثة:

 .5102 - 0صندوق حكايات، نجالء جريصاتي خوري، دار اآلداب، ط  -

 .5102 – 0المرأة في الرواية اللبنانية المعاصرة، جميل حسين، دار الفارابي، ط -

 :وتراجم سير
 المرتبة االولى:

 .5102 - 0مسالك وعرة، طارق متري، رياض الريس للكتب والنشر، ط  -

 و قد تساوى في المرتبة الثانية:
 .5102 - 0جنوب اليمن، فواز طرابلسي، رياض الريس للكتب والنشر، ط -

 .5102 – 0ليس بالدواء وحده، هدى شديد، دار النهار، ط -

 المرتبة الثالثة:

 .5102 – 0س كما يراها العرب، إشراف فيصل جلول، دار الفارابي، طباري -
 :و جغرافيا تاريخ

 المرتبة االولى:
تاريخ لبنان الحديث من اإلمارة إلى الطائف، فواز طرابلسي، رياض الريس للكتب والنشر،  -

 .5102 – 4ط

 المرتبة الثانية:

 .5102 – 0العهد القديم، د. نسيم شلهوب، دار سائر المشرق، ط -

 المرتبة الثالثة: 
 .تاريخ جبل عامل، محمد جابر ال صفا، دار النهار - 

 :علوم
 المرتبة االولى:

 .5109 - 0المعرفة والبحث العلمي، دار الفارابي، ط -

 المرتبة الثانية:
 .5102- 0المذيع المحترف، لينا زهر الدين، دار الفارابي، ط  -

  المرتبة الثالثة:

 .5102 – 0إيلي حداد، دار الفارابي، ط المدينة الذاكرة الحياة، -
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 : فنون
 المرتبة االولى:

 .5104 ،هاشيت انطوان ،الشيف انطوان ،ماكول الهنا -

 المرتبة الثانية:
 ،أكاديميا انترناشونال دونيكيان، أناهيد تأليف وعصرية، جديدة أطباق -الشهية أناهيد سفرة -

 .5105 – 5ط

 المرتبة الثالثة:
 ،دار العلم للماليين ،اشراف صدوف كمال و سيما عثمان ياسين ،سلسلة الطبخ العالمي -

 .5112-2ط
 :قانون

 المرتبة االولى:
 .5102 - 0دعاوى اإلخالء و مشاكل تنفيذه، هاشيت أنطوان، ط -

 المرتبة الثانية: 
 .5104 – 0قانون اإليجارات الجديد، عارف زين الدين، منشورات الحلبي الحقوقية، ط -

 المرتبة الثالثة:

 ،مكتبة صادر ناشرونبحاث والدراسات القانونية، الجتهاد، مركز اصادر بين التشريع واال -  -
5109. 

 :اطفال
 المرتبة االولى:

 .5102 – 0سمسم في بطن أمي، فاطمة شرف الدين، دار الساقي، ط -

 و قد تساوى المرتبة الثانية:

 .5102 – 0ألواح، فاطمة شرف الدين، دار الساقي، ط -

 .5102 – 0نجال جريصاتي خوري، دار قنبز، ط طير يا طير، -

 و قد تساوى في المرتبة الثالثة: 
 .5109 - 2دار االداب، ط ادريس، سماح تأليف ادريس، سماح قصص -

 .5109 – 0خط أحمر، سمر محفوظ براج، دار الساقي، ط -
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 :مجالت
 المرتبة االولى:

 . 5109مجلة مهدي، دار مهدي، -

 المرتبة الثانية:

لوم االجتماعية، دورية متخصصة تصدر عن مركز أبحاث في معهد العلوم مجلة الع -
 .01االجتماعية في الجامعة اللبنانية، عدد 

 و قد تساوى في المرتبة الثالثة: 

 مجلة اآلداب، مجلة أدبية فصلية تصدر عن دار اآلداب. -

 مجلة قنبز، دار قنبز. -


