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Bibliographie analytique du Père Louis 
Cheikho (fr.)
par Camille Hechaïmé, s.j.

األب لويس شيخو. ما َكَتبه وما ُكتب عنه )فرنسّي(
ثبت مبّوب أعّده وقّدم له وألحقه بفهرس األب كميل 

حشيمه اليسوعّي

17×25/ 242p./ 2e éd/ 2009/ Relié. Jaquette 
)B6(

17,00 $

Les étymons en arabe
Analyse formelle et sémantique (fr.)
par Georges Bohas et Karim Bachmar

األثول في اللغة العربّية، تحليل شكلّي وداللّي )فرنسّي(
بقلم جورج بوهاس وكريم بشَمر

17×25/ 214p./ 1e éd/ 2013/ Relié. Jaquette 
)A23(

16,00 $

ASSYRIE CHRÉTIENNE
Contribution à l’étude de l’histoire et de la 
géographie ecclésiastiques et monastiques 
du nord de l’Iraq - Volume I (fr.)
par J. M. Fiey, O.P.

ور المسيحيَّة  أَشُّ
مساهمة في دراسة تاريخ شمال العراق وجغرافّيته 

على المستويَْين الكنسّي والرُّهبانّي )فرنسّي(
بقلم ج.م. فييه الدومينيكّي

17×25/ 320p./ 2e éd/ 2013/ Relié. Jaquette 
)B.11(

80,00 $

ASSYRIE CHRÉTIENNE
Contribution à l’étude de l’histoire et de la 
géographie ecclésiastiques et monastiques 
du nord de l’Iraq - Volume II (fr.)
par J. M. Fiey, O.P.

ور المسيحيَّة  أَشُّ
مساهمة في دراسة تاريخ شمال العراق وجغرافّيته 

على المستويَْين الكنسّي والرُّهبانّي )فرنسّي(
بقلم ج.م. فييه الدومينيكّي

17×25/ 894p./ 2ᵉ éd/ 2013/ Relié. Jaquette 
)B.12(

80,00 $
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ASSYRIE CHRÉTIENNE
BÉṮ GARMAÏ, BÉṮ ARRAMĀYÉ ET MAIŠĀN 
NESTORIENS - Volume III (fr.)
par J. M. Fiey, O.P.

ور المسيحيَّة  أَشُّ
بيت غارماي، بيت آراماي وميسان النسطوريَّة )فرنسيّ(

بقلم ج.م. فييه الدومينيكّي

17×25/ 316p./ 2e éd/ 2013/ Relié. Jaquette 
)B.13(

80,00 $

Activité humaine et agir de Dieu.
Le concept de «Sunan» de Dieu dans le 
commentaire coranique du Manār (français)
par Christian van Nispen

 أفعال اإلنسان وعمل هللا
مفهوم »ُسَنن« هللا في تفسير »المنار« )فرنسّي(

بقلم كريستيان فان نِْسپن

17×25/ 538p./ 1 éd/ 1996/ Relié. Jaquette 
)A18(

34,00 $

Exégèse coranique et langage mystique 
(français)
par Paul Nwyia, s.j.
étude du développement du langage religieux, 
depuis les plus anciens commentaires du 
Coran jusqu’a’ Niffari (IVe s.)

التأويل القرآنّي ونشأة اللغة الصوفّية )فرنسّي(
بقلم بولس نويا اليسوعّي

17×25/ 439 p./ 2e éd./ 1991/ Relié. Jaquette 
)49(

33,00 $

Histoire et institutions de l’Église 
arménienne (fr.)
Par Jean Mécérian, s.j.
Les grandes lignes de l’histoire de l’Église 
armén., sa spiritualité et sa vie monastique

تاريخ الكنيسة األرمنّية ومؤّسساتها )فرنسّي(
بقلم جان مصريان اليسوعّي

17×25/ 388 p./ 2e éd./ 1999/ Illustré )30(

28,00 $
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Traité de philologie arabe, 2 vol.(français)
par Henri Fleisch, s.j.
Ouvrage classique devenu une autorité 
dans le monde des philologues.

الجامع في فقه اللغة العربّية، مجّلدان )فرنسّي( 
بقلم هنري فليش اليسوعّي

17×25/ 570 + 647 p./ 3e éd./ 2008/ Relié. 
Jaquette )16 et A11(

73,00 $

Ḥikam ʼIbn ʻAṭāʼ Allāh (arabe-français)
Textes, traduction et introduction avec notes
par Paul Nwyia, s.j.
L’ouvrage comporte 3 parties: une introduction 
sur la naissance des Šāḍilites et de la 
littérature sentenciaire; une édition critique et 
une traduction des Ḥikam.

ِحَكم ابن عطاء هللا )عربّي - فرنسّي(
نصوص حّققها وترجمها وقّدم لها وشرحها بولس نويا 

اليسوعّي

17×25/ 352 p./ 3e éd./ 2007/ Relié. Jaquette 
)A2(

26,00 $

Damas au 7ᵉ siècle H./ 13ᵉs. Vie et structures 
religieuses dans une métropole islamique 
(fr)
par Louis Pouzet
Étude systématique à partir des composantes 
socio-religieuses et politiques; On y traite 
notamment du rapport entre les différentes 
communautés, et leurs réactions aux 
événements du siècle.

 دمشق في القرن السابع الهجرّي/الثالث عشر الميالدّي
الحياة الدينّية ومقّوماتها في حاضرة إسالمّية )فرنسي(

بقلم لويس پوزيه اليسوعّي

17×25/ 520 p./2 cartes et 50 tableaux/ 2e éd./ 
1991 Relié. Jaquette )A15(

33,00 $

Sūfī Treatises of Abū ʻAbd ar-Raḥmān as-
Sulamī (Arabic-English)
Edited with Introduction by Gerhard Böwering 
and Bilal Orfali

َلمّي  الرسائل الّصوفيَّة ألبي عبد الرحمن السُّ
)عربّي - إنكليزيّ(

نصوص حّققها وقّدم لها جرهارد بورينغ وبالل األُرفة لي

17×25208/ p./1ère; édition/ 2009. Relié. 
Jaquette )A22(

15,00 $



بحوث
ودراسات

Researches 
and Studies

4

DAR EL-MACHREQ 2020

ʼIbn ʻAbbād de Ronda: Lettres de 
direction spirituelle (Collection Majeure), 
(Arabe-français)
éditées par Kenneth L. Honerkamp

الرسائل الكبرى )البن عّباد الرندّي( )عربّي - فرنسّي(
حّققها وقّدم لها ِكِنث ل. ُهونِركمپ

17×25/ 565 p./ 2005/ Relié. Jaquette )A20(

33,00 $

As-Sulamī: Ziyādāt ḥaqā'iq at-tafsīr
Arabic text edit. by Gerhard Böwering

زيادات حقائق التفسير لعبد الرحمن محّمد بن الحسين 
السلمّي )م 1021/412( )عربّي - إنكليزيّ(

حّققه وقّدم له جيرهارد بوورينغ

17×25/ 288 p./ 1e éd./ 1995/ Relié. Jaquette 
)A17(

26,00 $

Le problème de la création du monde et 
son contexte rationnel et historique dans la 
doctrine d’Abū Manṣūr al-Māturīdī (333/944) 
(fr.)
par P. Salim Daccache

قضّية خلق العاَلم لدى أبي منصور الماُتريدّي 
)944/333( وسياقها العقالنّي والتاريخّي

بقلم سليم دكّاش اليسوعّي

17×25/ 400 p./ 2008/ Relié. Jaquette )A21(

32,00 $

Al-Fārābī: Kitāb al-ḥurūf (arabe) 
Arabic text, edited by Muhsin Mahdi
Ouvrage dans lequel Fārābī réfléchit sur le 
problème du langage philosophique et les 
rapports entre philosophie et religion.

كتاب الحروف، للفارابي )عربّي(
تحقيق الدكتور محسن مهدي

17×25/ 270 p./ 3e éd./ 2004/ Relié. Jaquette 
)46(

25,00 $
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Kitāb al-mağmūʻ fī-l-muḥīṭ bit-taklīf de ̒ Abd 
al-Ğabbār. Vol. 3 (arabe) 
Edited by Jan Peters

كتاب المجموع في المحيط بالتكليف لقاضي القضاة أبي 
الحسن عبد الجّبار، الجزء الثالث )عربّي(

تحقيق يان پترس

17×25/ 484 p./ 1e éd/ 1999/ Relié, Jaquette 
)A19(

32,00 $

Louis Cheikho et son livre «Le christianisme 
et la littérature chrétienne en Arabie avant 
l'Islam» (français) 
Par Camille Hechaimé. s.j.
Analyse de la principale œuvre de L. Cheikho 
qui éclaire grandement le problème du 
christianisme dans l’Arabie préislamique.

لويس شيخو وكتابه النصرانّية وآدابها بين عرب 
الجاهلّية )فرنسّي(

بقلم كميل حشيمه اليسوعّي

17×25/ 236 p./ 1e éd/ 1967/ Relié. Jaquette 
)38(

20,00 $

Etudes d'Arabe 
Dialectal
Henri Fleisch

 Dans ce livre l’auteur reprend ses études
 dialectales qui se sont échelonnées
 sur plus de vingt ans. Tout ce dialectal
 apparaît avec ses grandes divisions,
 justifiées par des études de détail et se
 concrétise dans de nombreux textes en
 transcription, traduits et commentés où
 revit la Montagne libanaise: son existence
 laborieuse, son âme chrétienne, ses vieux
 souvenirs. On voit l’importance de ce livre
 pour les arabisants, les dialectologues et
 aussi les ethnographes soucieux de la vie
.des peuples

17×24/ 416 p. 1e éd/ 1974

80,00 $
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A Disputation over a Fragment of the Cross: 
A Medieval Arabic Text from the History of 
Christian - Jewish - Muslim Relations in 
Egypt
Edited and translated with an introduction by 
Stephen J. Davis, Bilal Orfali, and Samuel 
Noble

ليب: نّص عربّي من تاريخ  مجادلة حول قطعة من الصَّ
العالقات المسيحّية - اليهوديّة - اإلسالمّية في مصر في 

العصر الوسيط )عربّي(
تحقيق وترجمة وتقديم ستيفن دايفس، بالل األُرفة لي، 

وصموئيل نوبل

17×25/ 120 p. 72 p en angl. + 48 p en arabe/1er 
éd./2012. Relié. Jaquette )B10(

10,00 $

Le traité des Dix Chapitres de Tūmā al-
Kfarṭābī
Document sur les origines de lʼEglise 
maronite
Édition, introduction, traduction, notes et index 
de vocabulaire, par Charles Chartouni.

 المقاالت العشر لتوما الكفرطابي
وثيقة في أصول الكنيسة المارونّية

حّققها وقّدم لها ونقلها إلى اللغة الفرنسّية شارل شرتوني

17×25/ 180 p./ 3e édition, 2016/ Relié. 
Jaquette )B7(

15,00 $

Risālat Maqāmāt aṣ-ṣūfiya (the Ṣūfī 
Stations) of Šihāb ad-Dīn as-Suhrawardī
Edited with Introductions and notes by Emile 
Maalouf

ْهَرَوردّي  مقامات الصوفّية لشهاب الدين السُّ
)عربّي - إنكليزّي(

تحقيق وتعليق د. إميل المعلوف

17×25/ 10 p. en angl. + 114 p. en arabe/ 2e éd./ 
2002/ Relié. Jaquette )A16(

15,00 $

A Study on Faẖr ad-Dīn ar-Rāzī and his 
Controversies in Transoxiana
(arabe-anglais)
par Fathalla Kholeif

ين الرازي )عربّي - إنكليزيّ( مناظرات فخر الدِّ
بقلم فتح هللا ُخَلْيف

17×25/ 244 p. en angl. + 72 p. en arabe/ 2e éd/ 
1984/ Relié. Jaquette )31(

18,00 $
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Manāqib al-Sāda al-Bakrīyya: Majmūʻat 
nuṣūs: The Merits of the Bakrī Lords: An 
Anthology
Edited and Introduced by Mustafa Mughazy 
and Adam Sabra

 مناقب السادة البكريّة:
مجموعة نصوص )عربّي - إنكليزيّ(

تحقيق وتقديم مصطفى مغازي وآدم صبرا

17×25/ 552 p./ 1e éd/ 2015/ relié. Jaquette 
)A24(

20,00 $

Mossoul chrétienne (français) 
par J.M. Fiey, O.P.
Ville musulmane, Mossoul a aussi une histoire 
chrétienne, retracée ici à partir surtout des 
monuments chrétiens.

الموصل المسيحّية )فرنسّي(
بقلم ج. م. فييه الدومنيكّي

17×24/ 168/ Illustré/Index 1959 )12(

للطبع عند الطلب

Najrān. Chrétiens d’Arabie avant l’islam 
(français) 
par R. Tardy

نجران. مسيحّيو الجزيرة العربّية قبل اإلسالم )فرنسّي(
بقلم ُروني تاْردي

17×25/ 234 p./ 1e éd/ 1999/ Relié. Jaquette 
)B8(

21,00 $

Nersès de Lambron (1153 - 1192),
Explication de la Divine Liturgie (français)
Traduction Isaac Kéchichian, s.j.

 نِرسيس اللَّمبُرونِّي )1192-1153(،
ة )فرنسّي( شرح الليتورجيا اإللهيَّ

قّدم له ونقله إلى الفرنسّية األب إسحق كشيشيان 
اليسوعّي

17×25/ 360 p./ 2000 Relié. Jaquette )B9(

27,00 $
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Le statut légal des non-musulmans en 
pays d’islam (fr.)
par A. Fattal
Étude historique et juridique.

النظام القانونّي لغير المسلمين في البلدان اإلسالمّية 
)فرنسّي(

بقلم أ. فّتال

17×25/ 412 p./ 2e éd./ 1995/ Relié, Jaquette 
)10(

30,00 $
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مجتمع القرن الّرابع في 
مؤّلفات أبي حّيان التوحيدّي

بقلم د. وداد القاضي

Muğtamaʻ Al-karn al-rābiʻ fī muʼallafāt Abī 
Hayyān Al-Tawḥīdī
par Dr. Widad Al-Qadi

موضوع هذا الكتاب الصورة الّتي رسمها أبو حّيان التوحيديّ 
)المتوفــى ســنة ٤١٤هـــ / ١٠٢٣م( لمجتمعــه فــي القــرن الرابــع 
الهجــريّ / العاشــر الميــاديّ، وهــي صــورة شــديدة الحيويّــة، 
مليئــة بالتفاصيــل الدقيقــة الّتــي يتفــرّد أبــو حّيــان بمعظمهــا، 
ولذلــك ال يجدهــا الــدارس عنــد غيــره مــن المؤرّخيــن، ومــن ثــّم 
قيمتهــا. وقــد ســاعد أبــا حّيــان علــى رســم تلــك الصــورة ذكاء 
والفلســفيّ،  اإلســاميّ  بيــن  تجمــع  عريضــة  وثقافــة  حــاّد، 
وســفر مّتصــل فــي شــّتى أرجــاء شــرق الخافــة اإلســامّية، مــن 
بغــداد ومكـّـة إلــى الــريّ وشــيراز، ولقــاء ألعــداد ال ُتحصــى مــن 
النــاس، المشــاهير منهــم فــي شــّتى حقــول العلــم والسياســة، 

والمغموريــن مــن العاّمــة.

١7×٢٩6/٢4ص/٢٠١٩

20,00 $

يارات في النتاج األدبّي العّباسّي  أثر الدِّ
)الرابع الهجرّي/العاشر الميالدّي(

بقلم د. كارين صادر

ʼAṯar ad-diyārāt fī-l-nītāğ al-ʼadabī al-
ʻabbāsī (ar-rābiʻ al-hiǧrī/al-ʻāšir al-mīlādī),
par Dr. Carine Sader

١7×376/٢4ص/٢٠١٠

25,00 $

األحاديث المطربة 

بقلم أبي الفرج بن العبريّ
تحقيق األب لويس شيخو

Propos Plaisants,
par Bar Hebraeus

١7×56/٢4ص/٢٠٠8

4,25 $
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أديب مظهر رائد الرمزيّة في الشعر العربّي
بقلم د. ربيعة أبي فاضل

Adīb Maẓhar rāʼid ar-ramziyya fī-l-šiʻr al- 
ʻarabī,
par Dr. Rabīʻa Abī-Fāḍil

١7×٢5٠/٢4ص/ط٢/٢٠١4

13,50 $

إعجاز القرآن وأثره في النقد األدبّي
بقلم د. علي مهدي زيتون

Iʻğāz al-Qurʼān wa ʼaṯaruhu fī-l-naqd al-
ʼadabī,
par Dr. ʻAlī Mahdī Zaytūn

١7×46٠/٢4ص/ط٢٠٠٩/٢

16,00 $

بلوغ األرب في علم األدب، لجرمانوس فرحات
تحقيق إنعام فّوال

Bulūġ al-ʼarab fī ʻilm al-adab de Ġermānūs 
Farḥāt
Édité par Inʻām Fawwāl

١7×٢8٠/٢4ص/ط١٩٩١/١

12,00 $

البيان والتبيين وأهّم الرسائل )للجاحظ(
نصوص انتقاها وقّدم لها وعلّق عليها د. جميل جبر

Al-Bayān wa-l-tabyīn et principales Epîtres 
(al-Ğāḥiẓ) 
Textes choisis et présentés par le Dr. Jamil 
Jabre

١7×١٩٢/٢4ص/طبعة 3/١٩٩٢

6,00 $
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التطّور واإلصالح عند أمين الريحاني
بقلم د. منى حسين الدسوقي

Evolution et réformisme chez Amin Rihāni,
par Dr. Mona H. Dasouqi

١7×47٢/٢4ص/طبعة أولى/٢٠٠4

16,00 $

جبران والتراث العربّي
بقلم د. ربيعة أبي فاضل

Ğubrān wa-l-turāṯ al-ʻarabī,
par Dr. Rabīʻa Abī-Fāḍil

١7×١36/٢4ص/ط١/٢٠٠4

8,50 $

الحّب والموت من منظور السيرة الذاتّية بين مصر 
ولبنان في أدب: طه حسين - توفيق الحكيم - عائشة 

عبد الرحمن - ميخائيل نعيمه - توفيق يوسف عّواد - 
ليلى عسيران

بقلم د. جوزف طانيوس لّبس

Al-ḥubb wa-l-mawt min manẓūr as-sīra aḏ-
ḏātiyya bayn Miṣr wa Lubnān fī adab: Ṭāha 
Ḥusayn - Tawfiq al-Ḥakīm - ʻĀʼiša ʻAbd ar-
Raḥmān - Mīẖāʼīl Nuʻayma - Tawfiq Yūsuf 
ʻAwwād - Laylā ʻUsayrān,
par Dr. Joseph Tanios Lebbos

١7×48٠/٢4ص/٢٠٠٩

18,50 $

رسائل متبادلة بين الشيخ إبراهيم اليازجي وقسطاكي 
الحمصّي 

م لها األب كميل حشيمه اليسوعّي جمعها وحّققها وقدَّ

Rasāʼil mutabādala bayn aš-šayẖ ʼIbrāhīm 
al-Yāziğī wa Qusṭākī al-Ḥomṣī
Lettres rassemblées et éditées par Camille 
Hechaïmé s.j.

١7×88/٢4ص/ط٢٠١٢/٢

6,50 $
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الرؤيا والعبارة - دراسات في األدب والفكر والتاريخ
تأليف وداد القاضي

جمعها وحّررها: بالل األُرفه لي

Ar-ruʼyā wa-l-ʻibāra - Dirāsāt fī-l-ʼadab wa-
l-fikr wa-l-tārīḫ
par Wadad el-Qadi
assemblé et rédigé par Bilal Al-Orfali

١7×776/٢4ص/طبعة أولى/٢٠١5

30,00 $

الشعراء الجاهلّيون األوائل
بقلم د. عادل الفريجات

Aš-šuʻarāʼ al-ğāhiliyyūn al-ʼawāʼil,
par Dr. Adel Freijate

١7×6٠٠/٢4ص/طبعة ٢/٢٠٠8

18,00 $

غرائب اللغة العربّية
بقلم األب رفائيل نخله اليسوعّي

Ġarāʼib al-luġa al-ʻarabiyya,
par le P. Raphaël Nakhla s.j.

١7×3١٠/٢4ص/طبعة 6/٢٠١١

9,50 $

في الرواية العربّية المعاصرة: عبد الرحمن منيف، حّنا 
مينه، عبد الرحمن مجيد الربيعّي، إلياس خوري، إدوار 

الخّراط
بقلم د. مؤمنة العوف

Le roman arabe contemporain,
par Dr. Mouʼmina al-ʻAuf

١7×٢١4/٢4ص/٢٠٠8

12,00 $
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 محمود تيمور وعاَلم الرواية في مصر
)دراسة نفسيَّة تحليليَّة(

بقلم د. بيار خّباز

Maḥmūd Taymūr wa ̒ ālam ar-riwāya fī Miṣr,
par Dr. Pierre Khabbaz

١7×544/٢4ص/ط١/١٩٩4

15,00 $

مختارات من النثر العربّي
بقلم د. وداد القاضي

Muẖtārāt min an-naṯr al-ʻarabī,
par Dr. Wadad el-Qadi

١7×534/٢4ص/ط3/٢٠١١

28,00 $

المرأة في فكر ميخائيل نعيمة
بقلم د. زكّية نعيمة

Al-mar’a fī-fikr Mīḫā’īl Nu‘ayma
par Dr. Zakiyya Nu‘ayma

١7×38٢/٢4ص/ط١/٢٠١7 

18,00 $

المكان بطالً في الرواية اللبنانيَّة )2000-1980(
بقلم د. وفاء مجاعص عبد النور

Al-makān baṭalan fī-l-riwāya al-lubnāniyya 
(1980 - 2000)
par Dr. Wafaʼ Moujaʻis ʻAbdel-Nour

١7×5٢8/٢4ص/٢٠١3

19,00 $
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النزعة الكالمّية في أسلوب الجاحظـ 
بقلم فكتور شلحت

An-nazʻa al-kalāmiyya fī uslūb al-Ğāḥiẓ,
par Victor Chelhot

١7×٢٠6/٢4ص/طبعة ٢٠٠7/4

6,00 $

اليسوعّيون واآلداب العربّية واإلسالمّية: سير وآثار
بقلم األب كميل حشيمه اليسوعّي

Al-Yasūʻiyyūn wa-l-ʼādāb al-ʻarabiyya 
wa-l-’islāmiyya: siyar wa ʼāṯār,
par Camille Hechaïmé

١7×4١6/٢4ص/٢٠٠٩

14,50 $

Petites clefs pour grandes Œuvres
par Dr. Hoda Rizk-Hanna

بقلم د. هدى رزق حّنا

١7×3٢٠/٢4ص/ط٢٠١٠/١

16,00 $

أَحمد عارف الزين )1960-1884(
رائد إصالحّي في جبل عامل

بقلم رغدة نّحاس الزين

ʻAḥmad ʻĀrif al-Zayn (1884 - 1960)  
Rāʼid ’iṣlāḥī fī ğabal ʻĀmil
par Raghda Nahhas al-Zayn

١7×٢٠8/٢4ص/طبعة ١/٢٠١4

10,00 $
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أحوال النصارى في خالفة بني العّباس
بقلم األب جان موريس فييه، نقله إلى العربّية حسني 

زينه

Aḥwāl an-naṣāra fī ẖilāfat banī al-ʻAbbās,
par J. - M. Fiey, trad. Ḥusnī Zeina

١7×4٢4/٢4ص/طبعة ٢٠٠٩/٢

18,00 $

تاريخ الزمان، البن الِعبرّي
هو التاريخ المطوَّل )نسبًة إلى تاريخ مختصر الدول( الذي 
وضعه أبو الفرج بن العبري باللغة السريانّية ونقله إسحق 

أرملة إلى العربّية.

Tārīẖ az-zamān, dʼIbn al-ʻIbrī (Bar Hebraeus)
Avec une introd. en français

١7×43٠/٢4ص/مقّدمة بالفرنسّية والعربّية/طبعة 
٢٠٠5/٢

11,00 $

تاريخ مختصر الدول، البن العبري 
تحقيق األب أنطون صالحاني

Tārīẖ muẖtaṣar ad-duwal, dʼIbn al-ʻIbrī,
Édit. Ant. Salhani s.j.

١7×348/٢4ص/طبعة ٢٠٠7/4

8,00 $

جدول السنين الهجريّة وما يوافقها من السنين 
الميالديّة

وضعه أنطون قيقانو

Table de concordance des années 
hégiriennes et chrétiennes
(arabe et français)/ par Ant. Kikano

١7×4٢/٢4ص/طبعة ٢٠٠5/4

4,00 $
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الحّج إلى الحجاز في العصر المملوكّي
)648هـ/1250م - 923هـ/1517م(

بقلم الدكتورة هيام عيسى

Al-ḥağğ ʼilā al-ḥiğāz fī-l-ʻaṣr al-mamlūkī 
(648h/1250c - 923h/1517c)
par Dr. Hiyam Issa

١7×4٩٢/٢4ص/٢٠١٢

28,00 $

الحضارة العّباسّية
بقلم د. وليم الخازن

Al-ḥaḍāra al-ʻabbāsiyya,
par Dr. William el-Khazen

١7×٢٢4/٢4ص/طبعة ٢٠١٠/4 + ٢7 لوحة

12,00 $

الديارات النصرانيَّة في اإلسالم 
بقلم حبيب زيّات

Ad-diyārāt an-naṣrāniyya fī-l-ʼislām,
par Habib Zayyat

١7×٢36/٢4ص/طبعة 4/٢٠١٠

10,00 $

مظاهر الحضارة اللبنانيَّة زمن الدولة العّباسيَّة
بقلم د. وليم الخازن

Maẓāhir al-ḥaḍāra al-lubnāniyya zaman 
ad-dawla al-ʻabbāsiyya
par Dr. William el-Khazen

١7×١٠4/٢4ص/طبعة ٢٠١٠/٢

8,50 $
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كتاب الِمَلل والنَحل ألبي منصور البغدادي
حّققه د. ألبير نصري نادر

Kitāb al-milal wa-l-niḥal, de Abū Manṣūr 
al-Baġdādī
Texte, introd. (en arabe et franç.) et notes 
dʼAlbert N. Nader

١7×١٩8/٢4ص/طبعة ٢٠٠6/4

7,00 $

موسوعة األديرة النصرانّية
د. كارين صادر

Mawsū ̔ at al-̕ adyira al-naṣrāniyya f ī-l-bilād 
al-mašriqiyya ḥattā nihāyat al-uṣūr al-
̔abbāsiyya.
par dr. Carine Sader

١7×4٢4/٢4ص/٢٠١8

25,00 $

آراء أهل المدينة الفاضلة )أبو نصر الفارابي(
حّققه د. ألبير نصري نادر

Al-Fārābī: ʼĀrāʼ ʼahl al-madīna al-fāḍila,
Texte établi par le Dr. A. N. Nader

١7×١87/٢4ص/طبعة 8/٢٠٠٢

6,00 $

أبو الفرج بن الجوزّي والتصّوف السّنّي
الخالف بين الفقه والتصّوف في القرن السادس الهجرّي

بقلم الدكتورة مؤمنة بشير العوف

Abū-l-farağ ʼIbn al-ğawzī wa-l-taṣawwūf 
as-sunnī 
Al-ẖilāf bayn al-fiqh wa-l-taṣawwūf fī-l-
qarn as-sādis al-hiğrī

١7×88/٢4ص/٢٠٠7

4,50 $
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األلفاظ المستعملة في المنطق )الفارابي(
تحقيق د. محسن مهدي

Al-ʼalfāẓ al-mustaʻmala fī-l-manṭiq (Al-
Fārābī)
Établi par le Dr. Muhsin Mahdi

١7×١3٢/٢4ص/طبعة ٢٠٠8/3

6,00 $

تاريخ العلوم عند العرب
بقلم أنطوان-حميد موراني

Tārīẖ al-ʻulūm ʻind al-ʻArab
par Antoine Hamid Mourani

١7×٢٢٢/٢4ص/طبعة ٢/٢٠٠4

9,50 $

تقييد في تَرجمة أحوال الشيخ أبي الحسن علّي بن عبد 
هللا الشهير بالشاذلّي

تأليف عبد النور بن محّمد بن أحمد العمرانّي
685 ]١٢86 - بعد 75٠/١34٩[

تقديم وتحقيق ِكنث ل. هونركمب

Taqyīd fī tarğamat ʼaḥwāl aš-šayẖ ʼAbī al-
Ḥasan ʻalī b. ʻabd Allāh aš-šahīr bi-l-šāḏilī,
par Abd el-Nour b. Mohammed b. Ahmed el-
Omrani

١7×١36/٢4ص/ط٢٠١٢/١

7,00 $

تهافت الفالسفة )لإلمام أبي حامد الغزالي(
عن النّص الذي اتّبعه موريس بويج.

قّدم له ونشره د. ماجد فخري

Al-Ġazālī: Tahāfut al-falāsifa
Texte établi par Maurice Bouyges, s.j., dans la 
Bibliotheca Arabica Scholasticorum. Nouvelle 
éd. par le Dr. Magid Fakhri

١7×٢6٠/٢4ص/طبعة 5/٢٠١٠

11,50 $
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الجمع بين رأيَي الحكيَمْين للفارابي
حّققه د. ألبير نصري نادر

Al-Fārābī: Al-ğamʻ bayn raʼyay al-ḥakīmayn 
(Platon et Aristote)
Texte établi par le Dr. A. N. Nader

١7×١١4/٢4ص/طبعة ٢٠١6/6

5,00 $

حّي بن يقظان )أبو بكر بن ُطَفيل(
حّققه د. ألبير نصري نادر

Ḥayy b. Yaqẓān,
Établi par le Dr. A.N. Nader

١7×١٠٢/١4ص/طبعة 6/٢٠٠٩

4,50 $

السياسة المدنّية للفارابي
حّققه د. فوزي متري نّجار

Al-Fārābī: Kitāb as-siyāsa al-madaniyya 
(arabe)
Texte établi par le Dr. Fawzi M. Najjar

١7×١3٢/٢4ص/طبعة ٢٠١4/3

7,00 $

فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
االتّصال البن رشد

قّدم له وعلّق عليه د. ألبير نصري نادر

Averroès: Faṣl al-maqāl... (arabe)
Texte établi par le Dr. Albert N. Nader

كتــاب باللغــة العربّيــة معلَّــق عليــه، عــن كتــاب فصــل المقــال 
البــن رشــد.

١7×76/٢4ص/طبعة 8/٢٠٠٠

4,00 $
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فصول منتزعة للفارابي
جمعها وعلّق عليها د. فوزي متري نّجار

Al-Fārābī: Fuṣūl muntazaʻa
Edité par le Dr. Fawzi M. Najjar

١7×١٢8/٢4ص/طبعة ٢/١٩٩3

7,00 $

القسطاس المستقيم ألبي حامد الغزالي
نشره وعلّق عليه فيكتور شلحت

Al-Qisṭās al-mustaqīm (de Ġazālī)
Édité par Victor Chelhot

١7×١٠8/٢4ص/طبعة ٢٠٠7/4

6,00 $

كتاب المّلة ونصوص أخرى للفارابي
تحقيق د. محسن مهدي

Kitāb al-milla (Al-Fārābī)
Établi par le Dr. Muhsin Mahdi

١7×١5٠/٢4ص/طبعة 3/٢٠٠١

8,00 $

مدخل إلى الِفَرق اإلسالمّية السياسّية والكالمّية
بقلم د. ألبير نصري نادر

Madẖal ʼilā al-firaq al-ʼislāmiyya as-
siyāsiyya wa-l-kalāmiyya,
par le Dr. Albert N. Nader

١7×١3٠/٢4ص/طبعة 3

8,00 $
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مفهوم اإلرادة في الفلسفة اإلسالمّية المّشائّية
بقلم د. سعيد البوسكالوي

The Notion of the will in islamic peripatetic 
philosophy
par Saʻīd El-Bousklaoui

١7×37٢/٢4ص/ط٢٠١١/١

18,00 $

من رسائل إخوان الصفاء وخالّن الوفاء
بقلم د. ألبير نصري نادر

Min rasāʼil iẖwān aṣ-ṣafāʼ wa ẖillān al-wafāʼ
par le Dr. Albert N. Nader

١7×٢٠٠/٢4ص/ط ٢/٢٠٠7

8,00 $

من مقّدمة ابن خلدون
نصوص جمعها ورتّبها وقّدم لها د. ألبير نصري نادر

Min muqaddimat ʼIbn Ḫaldūn
Introduction et textes recueillis 
par Albert N. Nader

١7×١76/٢4ص/طبعة ٢٠٠4/3

7,00 $

النفس البشريّة عند ابن سينا
تحقيق د. ألبير نصري نادر

An-nafs al-bašariyya ʻind ʼIbn Sīnā
Édité par le Dr. Albert N. Nader

١7×١١8/٢4ص/طبعة ١٩٩8/5

6,00 $
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الحّريّة الدينّية وتنظيمها القانونّي - دراسة مقارنة
بقلم د. لونا فرحات

Al-ḥurriyya ad-dīniyya wa tanẓīmuhā al-
qānūnī - Dirāsa muqārana
par Dr. Louna Farhat

١7×43٢/٢4ص/٢٠١٠

22,00 $

ة والكنائس  ة بين الكنيسة الكاثوليكيَّ الشركة الكنسيَّ
ة القديمة والجماعات الكنسيَّة في ضوء المجمع  الشرقيَّ

الفاتيكانّي الثاني
بقلم األب ريمون جرجس الفرنسيسكانّي

Al-šarika al-kanasiyya bayn al-kanīsa al-
kāṯūlīkiyya wa-l-kanāʼis al-šarqiyya al-
qadīma wa-l-jamāʻāt al-kanasiyya fī ḍawʼ 
al-mağmaʻ al-fātīkānī al-ṯānī
par le P. Raymond Jurjus

١7×47٠/٢4ص/٢٠١3

26,00 $

عيوب الرضى الزواجّي في شرع الكنيسة الكاثوليكّية - 
دراسة قانونّية تحليلّية

بقلم األب ريمون جرجس الفرنسيسكانّي

ʻUyūb al-riḍā al-zawāğī fī šarʻ al-kanīsa al-
kāṯūlīkiyya. 
Dirāsa qānūniyya taḥlīliyya
par le P. Raymond Jurjus

١7×648/٢4ص/٢٠١١

36,00 $

I Matrimoni misti 
nelle situazioni particolari 
delle Chiese Patriarcali Cattoliche
Siria - Libano - Giordania - Egitto
par Raimondo Girgis, O.F.M.

17×24/ 256 p./ 2004

9,50 $
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Les conditions juridiques des Juifs et des 
Chrétiens en pays d'Islam - Jusqu'à la 
Conquête Ottomane
par Hassan El-Zein

17×24/ 240p./ 1 éd/ 2017

15,00 $

َخْلَوة العاكفين - ُمْنَتخب من َسْلوة العارفين لإلمام أبي 
َخَلف الطبرّي )ت. حوالى 1077/470(

تحقيق ودراسة بالل األُرفه لي وجرهارد بوورينغ

Seeking Solitude - A Short Sufi Guidebook: 
Khalwat al-ʻākifīn (Selections from Salwat 
al-ʻārifīn by Abu Khalaf al-Ṭabarī, d. ca. 
(470/1077)
Critically edited from the arabic by: 
Bilal Orfali and Gerhard Bowering

١7×١48/٢4ص/٢٠١3

8,00 $

الدرويش الدّوار - عقيدة الصوفّية وطقوسها في القرن 
السابع عشر

بقلم ألبرتو فابيو أمبروزيو
نقلته إلى العربّية األخت لويزات معّوض

Vie d’un derviche tourneur 
Doctrine et rituels du soufisme au XVII 
siècle
par Alberto Fabio Ambrosio 
traduit par Soeur Louisette Mouʻawad

١7×٠١3/٢4ص/٢٠١5

10,00 $

في نظم سورة المائدة - نظم آي القرآن في ضوء منهج 
التحليل البالغّي

تأليف ميشيل كويبرس
نقله إلى العربّية عمرو عبد العاطي صالح

Fī nuẓum sūrat al-māʼida - Nuẓum ʼāy al-
Qurʼān fī ḍawʼ manhağ at-taḥlīl al-balāġī
par Michel Cuypers 
traduit vers l’arabe par ̒Amro ̒abd al-ʻĀṭī Ṣāleḥ

١7×٢4/ 655ص/٢٠١6

20,00 $
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في نَْظم القرآن

تأليف ميشيل كويـپرس
نقله إلى العربّية عدنان المقراني وطارق منزو

Fī-naẓm al-Qur’ān
par Michel Cuypers 
traduit vers l’arabe par Idnan al Mouqrani et 
tarek Menzo

١7×٢48/٢4ص/طبعة ١/٢٠١8

12,00 $

لمّي  مسائل وتأويالت صوفيَّة ألبي عبد الرحمن السُّ
)ت1021/412(

ويليه جزء من أحاديث إسماعيل بن نُجيد النيسابورّي 
)ت976-7/366(

حّققها وقّدم لها: بالل األرفه لي وجرهارد بوورينغ

Sufi Inquiries and Interpretations of Abū 
ʻAbd ar-Raḥmān as-Sulamī (d.412/1021) 
and a Treatise of Traditions by ʼIsmāʻīl b. 
Nuğayd an-Naysāburī (d.366/976-7)
Edited with Introduction by: 
Bilal Orfali & Gerhard Bowering

١7×١6٠/٢4ص/ط٢٠١٢/٢

10,50 $

نشوء اإلسالم - التقاليد الكالسيكّية من منظور معاصر
 تأليف كبرئيل سعيد رينولدز

نقله إلى العربّية سعد السعدي، وعّبود السعدي

Nušū’ al-’islām 
Al-taqālīd al-klāsīkiyya min manẓūr 
mu‘āṣir

١7×٢86/٢4 ص/طبعة ١/٢٠١7

12,00 $
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إبن رشد، فيلسوف ُقرطبة
دروس ونصوص منتخبة بقلم د. ماجد فخري

‘Ibn Rušd, faylasūf Qurṭuba
Introd. et textes choisis par le Dr. Maged Fakhri

١6.5×٢٢3/٢4ص/طبعة 4/٢٠٠٩

10,50 $

إبن سينا، حضوره الفكرّي بعد ألف عام
بقلم د. جيرار جهامي

ʼIbn Sīnā, ḥuḍuruhu al-fikrī baʻd ’alf ʻām,
par le Dr. Gérard Jéhamy

١6.5×١4٢/٢4ص/طبعة ١٩٩٩/٢

10,00 $

أرسطوطاليس
بقلم الدكتور ماجد فخري

Arisṭūṭālīs
par le Dr. Maged Fakhri

١6.5×٢١6/٢4ص/ط١٩٩٩/4 منقَّحة

12,00 $

أفالطون، سيرته، آثاره ومذهبه الفلسفّي
بقلم األب جيمس فينيكان اليسوعّي

Aflāṭūn: Sīratuhu, ̓ āṯāruhu wa maḏhabuhu 
al-falsafī,
par le P. James Finnegan, s.j.

١6.5×١٩٢/٢4ص/طبعة 3/٢٠٠٩

12,00 $
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توما األكويني
بقلم ميخائيل ضومط

Tūmā al-ʼAkwīnī
Introd. et textes choisis, par Mikhaïl Doumit

١6.5×١5٠/٢4ص/طبعة ٢٠٠5/4

7,00 $

جبران في الميزان
بقلم يوحّنا قمير

Ğubrān fī-l-mīzān,
par Jean Comaïr

١6.5×٢48/٢4ص/طبعة ١٩٩٢/١

13,00 $

نيتشه، نبّي المتفّوق
بقلم يوحّنا قمير

Nietzsche nabī al-mutafawwiq
par Jean Comaïr

كتاب باللغة العربّية يدور موضوعه على الفيلسوف 
نيتشه.

١6.5×١48/٢4ص/طبعة ٢/٢٠٠5

7,00 $

تفسير ما بعد الطبيعة البن رشد
ضبط نّصه وحّققه موريس بويج اليسوعّي

Averroès: Tafsīr mā baʻd aṭ-ṭabīʻa ou 
«Grand commentaire de la Métaphysique 
d’Aristote»
Texte arabe établi par Maurice Bouyges s.j.

ن هذا المؤلَّف عدا عن التعليقات والحواشي، يتضمَّ
ترجمة عربّية للعلم النظريّ عند أرسطو.

Outre le commentaire, cet ouvrage contient la 
traduction arabe de la Métaphysique d’Aristote, 
qui remonte aux IXᵉ - Xᵉ siècles.

Notice )français( / )مقّدمة الناشر )فرنسّي +

١6×٢١8/٢4ص/طبعة ١٩٩٠/3 مجلّد. قميص

19,00 $
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Premier volume / الجزء األّول +

  ١6×4٩٢/٢4ص/طبعة ٢٠٠4/5 مجلّد. قميص

31,00 $
Deuxième volume / الجزء الثاني +

  ١6×8١4/٢4ص/طبعة ٢٠٠4/5 مجلّد. قميص

37,00 $
Troisième volume / الجزء الثالث +

  ١6×8٠8/٢4ص/فهرس أبجديّ/طبعة 3/١٩٩٠

37,00 $

تهافت التهافت البن رشد
ضبط النّص وحّققه موريس بويج

Averroès: Tahāfut at-tahāfut
Texte établi par M. Bouyges s.j.

١6×7٢٠/٢4ص/طبعة ٢٠٠3/4

28,50 $

ة اللغويّة في الفلسفة العربيَّة اإلشكاليَّ
بقلم د. جيرار جهامي

Al-ʼiškāliyya al-luġawiyya fī-l-falsafa al-
ʻarabiyya,
par Dr. Gérard Jéhamy

١7×٢64/٢4ص/ط٢/٢٠١4

10,50 $

أصول الفلسفة العربّية
بقلم يوحّنا قمير

ʼUṣūl al-falsafa al-ʻarabiyya,
par Jean Comaïr

١3×١46/٢١ص/طبعة 7/٢٠٠٢

4,50 $
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تعاليق ابن باجَّة على منطق الفارابي
تحقيق وتقديم د. ماجد فخري

Taʻālīq ʼIbn Bāğğa ʻalā manṭiq al-Fārābī,
édité par Dr. Maged Fakhry

١7×٢٢8/٢4ص/طبعة ١/١٩٩4

10,00 $

فريد جبر في فكره الفلسفي - دراسات ومباحث 
فلسفّية عربّية تحديثّية

تحقيق وتعليق د. جيرار جهامي

Farīd ğabr fī-fikrih al-falsafī - dirāsāt wa-
mabāḥiṯ falsafiyya ‘arabiyya taḥdiṯiyya
par Mouchir Bassil Aoun
édité par Dr. Gerard Jéhamy

١7×3١6/٢4ص/طبعة ١/٢٠١8

17,00 $

الفسارة الفلسفّية. بحث في تاريخ علم التفسير 
الفلسفّي الغربّي

بقلم د. مشير باسيل عون

Lʼherméneutique philosophique
par Dr. Mouchir Bassil Aoun

١7×٢٢٠/٢4ص/طبعة ٢/٢٠١8

10,00 $

في فلسفة الوصال اإلنسانّي -
منتخبات في الفلسفة والّدين والّسياسة

 بقلم بشارة صارجي
جمعها ونّقحها وبّوبها وقّدم لها مشير باسيل عون

fī-falsafat al wiṣāl al-’īnsānī - muntaḫabāt 
fi-l-falsafa wa-l-dīn wa-l-siyāsa
par Dr. Bechara Sarji

١7×48٠/٢4ص/طبعة ١/٢٠١8

28,00 $
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ين ل في أصول الدِّ لباب المحصَّ
تحقيق وتقديم د. رفيق العجم

Lubāb al-Muḥaṣṣal
Édité par Rafīq al- ʻAğam

١7×١5٢/٢4ص/طبعة ١/١٩٩5

8,50 $

معرفّيات ومسلكّيات - الفلسفة في خدمة اإلنسان.
بحث في الّراهنّيات والمستقبلّيات

بقلم د. جيرار جهامي

Maʻrifiyyāt wa-maslakiyyāt - Al-falsafa fī 
ḫidmat al-’insan. 
Baḥṯ fī al-rāhiniyyāt wa-l-mustaqbaliyyāt
par Dr. Gérard Jéhamy

١7×١44/٢4ص/٢٠١3

7,00 $

مفهوم السببّية بين المتكّلمين والفالسفة
)بين الغزالي وابن رشد(

بقلم د. جيرار جهامي

Mafhūm as-sababiyya bayn al-mutakallimīn 
wa-l-falāsifa,
par Dr. Gérard Jéhamy

١7×٩6/٢4ص/طبعة 3/٢٠٠٢

5,50 $

من مسالك التراث إلى معابر النهضة
بقلم د. جيرار جهامي

Min masālik al-turāṯ ʼilā maʻābir al-nahḍa
par Dr. Gérard Jéhamy

١7×٢6٠/٢4ص/٢٠١6

11,00 $
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المنطق عند الغزالي
بقلم د. رفيق العجم

Al-Manṭiq ʻind al-Ġazālī,
par Dr. Rafīq al- ʻAğam

١7×36٠/٢4ص/طبعة ١٩٩٠/١

13,50 $

المنطق عند الفارابي )الجزء األّول(

Al-Manṭiq ‘ind al-Fārābī (le corpus logique 
de Fārābī) (1er vol.)

تحقيق د. رفيق العجم
نّص التوطئة، الفصول الخمسة، إيساغوجي، كتاب 

المقوالت، كتاب العبارة.

édité par Dr. Rafīq al- ʻAğam.
Ce volume contient: Avant-propos, Les Cinq 
Chapitres, Isagoge, Les Catégories, De 
l’interprétation.

١7×١88/٢4ص/ط٢٠١٢/٢

8,00 $

المنطق عند الفارابي )لجزء الثاني(

Al-Manṭiq ‘ind al-Fārābī (le corpus logique 
de Fārābī) (2ᵉ vol.)

تحقيق د. رفيق العجم
كتاب القياس، كتاب القياس الصغير على طريقة 

المتكلّمين، كتاب التحليل، كتاب األمكنة المغلطة.
édité par Dr. Rafīq al- ʻAğam.
Le livre du Syllogisme, Le petit manuel du 
Syllogisme, Le livre Analytique, les Réfutations 
Sophistiques.

١7×١84/٢4ص/ط٢/٢٠١4

8,00 $

المنطق عند الفارابي )لجزء الثالث(
تحقيق د. رفيق العجم

كتاب الجدل، شروح مختلفة للمحّقق

Al-Manṭiq ‘ind al-Fārābī (le corpus logique 
de Fārābī) (3ᵉ vol.)
édité par Dr. Rafīq al- ʻAğam
Les Topiques, Divers commentaires de 
l’Editeur.

١7×٢64/٢4ص/طبعة ١/١٩86

10,50 $



ِفكـــر
وفلسفة

Cogitation 
and Philosophy

31

DAR EL-MACHREQ 2020

المنطق عند الفارابي )لجزء الرابع(

Al-Manṭiq ‘ind al-Fārābī (le corpus logique 
de Fārābī) (4ᵉ vol.)

تحقيق د. ماجد فخري
كتاب البرهان وكتاب شرائط اليقين مع تعاليق ابن باجَّة 

على البرهان
édité par Dr. Maged Fakhry
Les Secondes Analytiques

١7×١6٠/٢4ص/ط٢٠١٢/٢

8,00 $

إبن خلدون

ʼIbn Ḫaldūn

١4×١٠٠/٢١.5ص/طبعة ٢٠٠5/4

4,50 $

إبن رشد

Averroès

١4×١٠٠/٢١.5ص/طبعة ٢٠٠7/4

4,50 $

إبن رشد والغزالي - التهافتان

Averroès et Al-Ġazālī: At-tahāfutān

١4×٩٠/٢١.5ص/طبعة ٢٠٠8/4 

4,50 $
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إبن سينا 

Avicenne

١4×١٠٠/٢١.5ص/طبعة ٢٠٠8/5 

4,50 $

إبن طفيل

ʼIbn Ṭufayl

١4×١٠٠/٢١.5ص/طبعة ٢٠٠8/4 

4,50 $

أبو العالء المعّري 

Al-Maʻarrī 

١4×١٠٠/٢١.5ص/طبعة 5/٢٠٠٩ 

4,50 $

فا إخوان الصَّ

ʼIẖwān aṣ-ṣafā

١4×٩٠/٢١.5ص/طبعة ٢٠٠5/3 

4,50 $
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الغزالي

Al-Ġazālī

١4×١١٢/٢١.5ص/طبعة ٢٠٠7/4 

4,50 $

الفارابي 

Al-Fārābī

١4×١١٢/٢١.5ص/طبعة ٢٠٠5/4 

4,50 $

الكندّي 

Al-Kindī

١4×١٠6/٢١.5ص/طبعة ٢٠٠5/4

4,50 $

تاريخ الفلسفة اإلسالميَّة
بقلم الدكتور ماجد فخري

Tārīẖ al-falsafa al-ʼislāmiyya
par Dr. Maged Fakhry

١7×584/٢4ص/طبعة ٢٠٠٠/١/مجلَّد

22,00 $
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أبو رائطة التكريتّي ورسالته في الثالوث المقّدس - 
دراسة ونّص

بقلم األب سليم دكّاش اليسوعّي

Abū Rā’iṭa at-Takrītī, étude et texte/ (arabe)
Édité par le P. Salim Daccache

١4×١36/٢٢ص/طبعة ١/١٩٩6

4,50 $

يحيى بن عدّي و»تهذيب األخالق«- دراسة ونّص
بقلم جاد حاتم

Yaḥyā b. ̒ Adī et son livre «Tahḏīb al Aẖlāq»
Étude et texte (arabe)/ Édité par Jad Hatem

١4×١34/٢٢ص/طبعة ١/١٩85

4,00 $
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طريقة التحليل البالغّي والتفسير )1( )عربّي(
بقلم روالن مينيه، لويس پوزيه، نائلة فاروقي، أهيف سّنو

نقله إلى العربّية جرجورة حردان، هنري عويس

Ṭarīqat al-taḥlīl al-balāġī wa-l-tafsīr (1)

١7×3٠6/٢4ص/طبعة ٢/٢٠٠4

11,00 $

ة المشتركة البيانات المسيحيَّة اإلسالميَّ
من 1954م/1373هـ إلى 1992م/1412هـ )2(

)نصوص مختارة( جمعتها جولييت حّداد،
إشراف األب أوغسطين دوپره التور اليسوعّي،

والدكتور هشام نّشابة

Al-bayānāt al-masīḥiyya al-’islāmiyya al-
muštaraka (2)

١7×٢٠8/٢4ص و56ص من اللوحات/طبعة ٢/٢٠٠4.

9,00 $

Déclarations Communes Islamo-
C h r é t i e n n e s
de 1954c./1373h. à 1995c./1415h. (3)
Textes originaux et traductions françaises
Choix de textes présentés par: Juliette Nasri 
Haddad
Sous la direction de: Augustin Dupré la Tour, s.j.
et Dr. Hisham Nashabé

17×24 /376 p. et 84 p. de planches/1997

15,00 $

Questions de bioéthique au regard de 
l’islam et du christianisme (4)
conférences à deux voix;
Augustin Dupré la Tour, s.j.
Hisham Nashabé; Cycle 1998 - 1999

17×24/ 160 p./ 2000

8,00 $
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Déclarations Communes Islamo-
Chrétiennes
(1995-2001) (5)
(précédées d’un complément 1992 - 1995)
Textes présentés par: Juliette Nasri Haddad

17×24 /280 p. et 72 p. de planches/2003

11,50 $

األسس الالهوتيَّة في بناء حوار المسيحيَّة واإلسالم )6(
بقلم مشير باسيل عون

Al-’usus al-lāhūtiyya fī binā’ ḥiwār al-
masīḥiyya wa-l-’islām (6)

١7×١7٢/٢4 ص/٢٠٠3.

8,00 $

مدخل إلى حقائق اإليمان المسيحّي )7(
بقلم األب صالح أبو جودة اليسوعّي

Madḫal ’ilā ḥaqā’iq al-’īmān al-masīḥī (7)

١7×١٩6/٢4 ص/٢٠٠4.

6,50 $

تواصل ودالئل )8(
إحياًء لذكرى األب أندره ْسكرِيما

Intersignes. A la mémoire du Père André 
Scrima (8)
Textes rassemblés et présentés par: 
Augustin Dupré la Tour, s.j. et, Dr Hisham 
Nashabé

17×28 /216 p./2005

9,00 $
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ة والنموذج اللبنانّي )9( الحوار بين األديان - الحالة العربيَّ
مقاالت وخطابات بقلم عّباس الحلبّي

Al-ḥiwār bayn al-’adyān ـــــ al-ḥāla al-
‘arabiyya wa-l-namūḏağ al-lubnānī (9)

١7×3٠٠/٢4 ص/٢٠٠6.

11,50 $

Déclarations Communes 
Islamo-Chrétiennes (2002-2005) (10)
(précédées d’un supplément 1998 - 2001)
Textes présentés par: Juliette Nasri Haddad

17×24 /340 p. et 54 p. de planches/2007

11,50 $

تحّديات التفاهم المتبادل - طالّب مسلمون ومسيحّيون 
وجًها لوجه )1(

معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة
جامعة القّديس يوسف - بيروت

Taḥaddiyāt al-tafāhum al-mutabādal - 
ṭullāb muslimūn wa-masīḥiyyūn wağhan 
li-wağh (1)

١4×١٢٠/٢١ ص/طبعة ٢/٢٠٠8.

4,00 $

التعبير الدينّي في مجتمع متعّدد الطوائف )2(
بحث وتحليل نزهة عقل

معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة
جامعة القّديس يوسف - بيروت

Al-ta‘bīr al-dīnī fī muğtama‘ muta‘addid al-
ṭawā’if (2)

١4×٩6/٢١ ص/٢٠٠4.

3,50 $
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التربية على العيش المشترك من خالل التعليم الدينّي 
)3(

إعداد وإشراف نزهة عقل
معهد الدراسات اإلسالمّية والمسيحّية

جامعة القّديس يوسف - بيروت
Al-tarbiya ‘alā al-‘ayš al-muštarak min ḫilāl 
al-ta‘līm al-dīnī (3)

١4×٢56/٢١ ص/٢٠٠6.

6,00 $

Voix-es de paix au Liban - Contribution de 
jeunes de 25-40 ans à la reconstruction 
nationale (4)
par Pamela Chrabieh Badine
Institut d’Etudes Islamo-Chrétiennes
Université Saint-Joseph, Beyrouth

14×21/ 152 p./ 2008

10,50 $

La gestion de la diversité au Liban
Visions de jeunes du secondaire (5)
par Pamela Chrabieh Badine
Institut d’Etudes Islamo-Chrétiennes
Université Saint-Joseph, Beyrouth

14×21/ 168 p./ 2009

7,50 $

التلقيح االصطناعّي الُمتجانِس وغير الُمتجانِس )1(
معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة

جامعة القّديس يوسف - بيروت
Al-talqīḥ al-’iṣṭinā‘ī al-mutağānis wa-ġayr 
al-mutağānis (1)

١١×5٢/١8.5 ص/ط٢/٢٠١5.

2,00 $
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الّتجديد الروحّي في اإلسالم والمسيحّية )2(
معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة

جامعة القّديس يوسف - بيروت
Al-tağdīd al-rūḥī fī-l-’islām wa-l-masīḥiyya 
(2)

١١×48/١8.5 ص/٢٠٠4.

2,00 $

النّص الدينّي ووظيفته في الحياة الروحّية والجماعّية في 
المسيحّية واإلسالم )3(

معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة
جامعة القّديس يوسف - بيروت

Al-naṣṣ al-dīnī wa-waẓīfatuh fī-l-ḥayāt al-
rūḥiyya wa-l-ğamā‘iyya fī-l-masīḥiyya wa-
l-’islām (3)

١١×١٢٠/١8.5 ص/٢٠٠6.

3,50 $

واقع الحوار اإلسالمّي المسيحّي بعد مرور 40 عاًما على 
صدور بيان المجمع الڤاتيكانّي الثاني »في عالقة الكنيسة 

باألديان غير المسيحّية« )4(
معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة

جامعة القّديس يوسف - بيروت
Wāqi‘ al-ḥiwār al-’islāmī al-masīḥī ba‘d 
murūr 40 ‘āman ‘alā ṣudūr bayān al-mağma‘ 
al-fātīkānī al-ṯānī «fī ‘alāqat al-kanīsa bi-l-
’adyān ġayr al-masīḥiyya» (4)

١١×88/١8.5 ص/٢٠٠7.

3,00 $
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األصولّية والتعّصب والعنف في اإلسالم والمسيحّية )1(
بقلم الدكتور عيسى دياب

Al-’uṣūliyya wa-l-ta‘aṣṣub wa-l-‘unf fī-l-
’islām wa-l-masīḥiyya (1)

١7×٢7٢/٢4 ص/٢٠١٢.

9,00 $

مسلمون يسألون... ومسيحّيون يجيبون... )2(
بقلم البروفسور كرستيان ترول والبطريرك لويس ساكو

Muslimūn yas’alūn... wa-masīḥiyyūn 
yuğībūn... (2)

١7×١44/٢4 ص/ ط٢٠١٢/٢.

5,00 $

ين والفّن )3( مطر من ورد - دراسة في ثنائّية الدِّ
بقلم الدكتور جوزف طانيوس لبُّس

Maṭar min ward - dirāsa fī ṯunā’iyyat al-dīn 
wa-l-fann (3)

١7×٢٠٠/٢4 ص/٢٠١٢.

7,00 $

مدخل إلى تاريخ اليهوديّة وتعاليمها )4(
بقلم الدكتور عيسى دياب

Madḫal ’ilā tārīḫ al-yahūdiyya wa-ta‘ālīmihā 
(4)

١7×٢8٠/٢4 ص/٢٠١3.

9,50 $
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المرأة في آسية الغربّية - رحلة إلى الماضي )5(
بقلم الدكتورة پاميال شرابّية

Al-mar’a fī ’Āsyā al-ġarbiyya - riḥla ’ilā al-
māḍī (5)

١7×١36/٢4 ص/٢٠١3.

5,00 $

البيئة في الديانات اإلبراهيمّية )6(
بقلم الدكتور عيسى دياب

Al-bī’a fī al-diyānāt al-’ibrāhīmiyya (6)

١7×٢٠8/٢4 ص/٢٠١6.

7,00 $
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األب لويس شيخو )1927-1859( -
ة بحًثا عن المخطوطات رِحالت ِعلميَّ

Le Père Louis Cheikho (1859-1927)
Riḥlāt ʻilmiyya baḥṯan ʻan al-maẖṭūṭāt

١7×٢4/طبعة ٢7٢/٢ص/٢٠١٠/مجلَّد مع قميص

12,00 $

بيروت، تاريخها وآثارها
بقلم األب لويس شيخو اليسوعّي

Bayrūt: tārīẖuhā wa ʼāṯāruhā,
par le P. Louis Cheïkho

١7×٢٠٠/٢4ص/طبعة ثالثة/١٩٩4/ مزيد عليها/ مجلّد 
مع قميص

9,50 $

تاريخ فّن الطباعة في المشرق
بقلم األب لويس شيخو اليسوعّي

Tārīẖ fann aṭ-ṭibāʻa fī-l-mašriq,
par le P. Louis Cheïkho

١7×٢88/٢4ص/طبعة ١٩٩5/٢/مجلّد مع قميص

13,00 $

التاريخ المعاصر
بقلم لبيب عبد الساتر

At-tārīẖ al muʻāṣir,
par Labib ʻAbd as-Sātir

١7×364/٢4ص/طبعة ١٩84/5

11,50 $
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كّية مسيحّية: اليسوعّيون وهنود  جمهوريّة اشترا
الپركواي )1768-1609(

نقله إلى العربّية د. كميل إسكندر حشيمه
Ğumhūriyya ʼištirākiyya masīḥiyya:
al-yasūʻiyyūn wa hunūd al-Parakwāy 
(1609-1768) 
par A. Armani (trad. C. I. Hechaïmé s.j.)

١5.5×٢٢٢/٢3ص/طبعة ١٩٩٠/٢

5,00 $

الحضارات
بقلم لبيب عبد الساتر

Al-ḥaḍārāt,
par L. ʻAbd as-Sātir

١7×346/٢4ص/طبعة ١7/٢٠٠8

11,50 $

السّر المصون في شيعة الفرمسون
بقلم األب لويس شيخو اليسوعّي

As-sirr al-maṣūn fī šīʻat al-farmasūn,
par le P. Louis Cheïkho

١7×٢4/طبعة 3١٢/3ص/٢٠٠٩

10,00 $

 معركة مصير لبنان في عهد االنتداب الفرنسّي
1918-1946/جزء 1

بقلم شفيق جحا
Ma‘rakat maṣīr lubnān fī-‘ahd al-intidāb al 
faransī (1918-1946) / ğiz’ (1)
par Chafic Geha

١7×55٢/٢4ص/طبعة ١/١٩٩5

25,00 $
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 معركة مصير لبنان في عهد االنتداب الفرنسّي
1918-1946/جزء 2

بقلم شفيق جحا
Ma‘rakat maṣīr lubnān fī-‘ahd al-intidāb al 
faransī (1918-1946) / ğiz’ (2)
par Chafic Geha

١7×4٩8/٢4ص/طبعة ١/١٩٩5

25,00 $

عليم والمدارس 

ّ

الت

ين  

ّ

في بشمز �خ  ار��ي ��ت

جحـــا شـــفيق 

)١٨٥٠ -  ١٩٥١(

حا
ج

ق 
في

شـــ ،،

،،

بها  مّر  التي  التعليم  مراحل  على  الضوء  الكتاب  هذا  ُيلقي 

لبنان عموًما وبشمّزين خصوًصا، بدًءا من مدارس الحرفّيين 

تأّسست  النظامّية.  المدارس  قيام  حّتى  والخّطاطين 

بشمّزين،  في  عاّمة  نظامّية  مدرسة  أولى   ١٨٧٩ العام  في 

تمكّنت  التي  الموارد  المحدودة  الصغيرة  القرية  هذه 

تتخلّص  أن  من  أبنائها،  بين  وبالتعاون  الخاّصة،  بجهودها 

العشرات  تنجب  أن  واستطاعت  باكًرا،  األّمّية  آفة  من 

واستحّقت  االختصاص،  وأصحاب  الشهادات  َحَملة  من 

وإحدى  والمتعلّمين،  والعلم  المدارس  بلدة  بأنّها  شهًرة 

اللبنانّية.  الجمهوريّة  في  وحضارًة  تقّدًما  األفضل  القرى 

التربية  حقل  في  العاملين  الكتاب  هذا  يحّفز  أن  آمل 

مسيرة  في  وسيجّد  جّد  ما  كّل  بتدوين  اهتماٍم  على 

وما  التاريخّي،  الفراغ  في  للوقوع  وتفاديًا  التربويّة  الحركة 

ليس  مماثلة،  صالحة  بأعمال  للقيام  استلهامه  يمكن 

لبنانّية.  وقرية  مدينة  كّل  في  بل  فحسب،  بشمّزين  في 

Réf: HGAOAR000015A

منشورات

التوزيع

info@darelmachreq.com

info@librairiestephan.com
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عليم والمدارس 

ّ

الت

ين  

ّ

في بشمز �خ  ار��ي ��ت

شفيق جحا

الكورة.  بشمّزين  مواليد  من 

بالجامعة  التاريخ  قسم  في  تخّرج 

 .١٩٣٣ سنة  بيروت  في  األميركّية 

مدرًّسا  كوليج  بانترناشيونال  إلتحق 

العلوم  لقسم  ورئيًسا   ،١٩٣٣ سنة 

 .١٩٨٠  –  ١٩٤٤ من  فيها  االجتماعّية 

في  التربية  بدائرة  محاضًرا  ودرّس 

الجامعة األميركّية من ١٩٤٥ – ١٩٧٠. 

مؤلّف مشارك في حوالى أربعين كتابًا 

ا. أّول من أدخل تدريس ماّدة  مدرسيًّ

التربية الوطنّية واألخالق بشكل نظامّي 

اللبنانّي.  الرسمّي  التعليم  منهاج  في 

صدر له عن دار المشرق: 

وتعديالته  تاريخه  اللبنانّي،  الدستور 

ونّصه الحاليّ 

دارون وأزمة السنة ١٨٨٢ بالجامعة 

األميركّية  

معركة مصير لبنان في عهد االنتداب 

الفرنسّي – جزآن 

تاريخ الّتعليم والمدارس في بشمّزين 

)١٨٥٠ - ١٩٥١(

الحركة العربّية السّريّة

الوجه األدبّي لشفيق جحا

تاريخ التعليم والمدارس في بشمّزين 1951-1850
بقلم شفيق جحا

Tārīḫ al-ta‘līm wa-l-madāris fī-bišmizzīn 
(1850-1951)
par Chafic Geha

١7×5٢5/٢4ص/طبعة ٢٠٠٩/١

20,00 $

Baalbek-Heliopolis City of the Sun (anglais)
par Nina Jidejian 

22×28/ 300 p./ 1 éd./ 1974/ Index

32,00 $

L’Islam. Croyances et institutions (français)
par Henri Lammens

16×23,5/ 336 p/ 4e éd. / 2003 / Relié. Jaquette

17,50 $
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Encyclopédie - L’Islam et l’Iran
Dynamique de la culture et vitalité de la 
civilisation (Vol. I)
Dr. Ali Akbar Wilayati

17×24/ 368 p./2012

18,00

Encyclopédie - L'Islam et l'Iran
De l'avènement de L'Islam à sa prospérité 
(Vol. II)
Dr. Ali Akbar Wilayati

17×24/ 368 p./2012

18,00

Tripoli through the Ages,
par Nina Jidejian

22×28/ 262 p./ 1 éd./ 1969/ Relié plein toile 
sous jaquette

32,00

Une histoire du Liban à travers les archives 
des Jésuites,
par Sami Kuri s.j.

T. 1- (1816 - 1845), 3ᵉ éd. 2001, 600p.

20,00
T. 2- (1846 - 1862), 1ᵉ éd. 1992, 436p.

18,00
T. 3- (1863 -1873), 1ᵉ éd 1997, 484p.

19,00

17×24
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Les Waqfs de Beyrouth Ottoman (1843-1909)
Réseaux socioculturels et économiques
par Aurore Adada

17×24/ 1ᵉ éd./ 2017/ 358 p.

16,00

المقدسّي البشاري -
أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم )1(

بقلم إبراهيم خوري
Al-Maqdisī al-Bušārī: Aḥsan at-taqāsīm...
Édité par Ibrahim khoury

١4×١68/٢١ص/طبعة ١/١٩٩3

5,50 $

الَهْمدانّي - صفة جزيرة العرب )2(
بقلم إبراهيم خوري

Al-Hamdānī: Ṣifat ğazīrat al-ʻArab
Édité par Ibrahim Khoury

١4×١76/٢١ص/طبعة ١/١٩٩3

5,50 $
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ة - نشأتها وإشكالّياتها الطائفيَّة 1- ُهِويَّة لبنان الوطنيَّ
بقلم األب صالح أبو جوده اليسوعّي

Huwiyyat lubnān al-waṭaniyya
Našʼatuhā wa ʼiškāliyyātuhā aṭ-ṭāʼifiyya,
par le P. Salah Abou Jaoudé s.j.

١7×3٢8/٢4ص/٢٠٠8

9,00 $

2- المجتمع المدنّي والجماعة المذهبيَّة )1(
الشعائر بين الدين والسياسة في اإلسالم والمسيحيَّة

ا في المجتمع اللبنانّي  االحتفال الدينّي منبًرا سياسيًّ
المعاصر

بقلم األب روبير بندكتي اليسوعّي
Al-muğtamaʻ al-madanī wa-l-ğamāʻa al-
maḏhabiyya (1)
Aš-šaʻāʼir bayn ad-dīn wa-l-siyāsa fī-l-
ʼislām wa-l-masīḥiyya
Al-ʼiḥtifāl ad-dīnī minbaran siyāsiyyan fī-l-
muğtamaʻ al-lubnānī al-muʻāṣir,
par le P. Robert Benedicty s.j.

١7×3٠6/٢4ص/ط٢ مزيدة ومنقَّحة/٢٠١٠

5,00 $

3- المجتمع المدنّي والجماعة المذهبيَّة )2(
الُهِويَّة بين المجتمع المدنّي والجماعة الطائفيَّة

ة اللبنانّية خبرة قرية مسيحيَّة مهجَّرة في الحرب األهليَّ
دراسة أنثروبولوجّية

بقلم األب روبير بندكتي اليسوعّي
Al-muğtamaʻ al-madanī wa-l-ğamāʻa al-
maḏhabiyya (2)
Al huwiyya bayn al-muğtamaʻ al-madanī 
wa-l-ğamāʻa aṭ-ṭāʼifiyya. Ḫibrat qarya 
masīḥiyya muhağğara fī-l-ḥarb al-ʼahliyya 
al-lubnāniyya. -Dirāsa ʼanṯrūpūlūğiyya,
par le P. Robert Benedicty s.j.

١7×4٩6/٢4ص/ط٢٠١٢/١

9,00 $

4- مخاض الديموقراطيَّة في لبنان والشرق األوسط
بقلم صالح أبو جوده اليسوعّي

Maḫāḍ ad-dīmuqrāṭiyya fī lubnān waš-šarq 
al-ʼawsaṭ
par Salah Abou Jaoudé s.j.

١7×368/٢4ص/٢٠١4

10,00 $
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5- هل من مسألة مسيحّية في المنطقة العربّية؟
من السوسيولوجيا التاريخّية إلى الواقع المعاصر

بقلم الدكتور شارل شرتوني

Hal min mas’ala masīḥiyya fī-l-minṭaqa al-
‘arabiyya?
min as-sūsiūlūğiyā at-tārīḫiyya ’ilā-l-wāqi‘ 
al-mu‘āṣir
par Dr. Charles Chartouni

١7×١6٠/٢4ص/٢٠١5

7,00 $

6- Un liban neutre malgré une géopolitique 
engagée
par Dr. Louis HONEINÉ

١7×46٠/٢4ص/٢٠١5

13,00

7- المسيحّيون في المشرق العربّي - نحو دولة المواطنة
بقلم د. نائل جرجس

Al-masīḥiyyūn fī-l-mašriq al-ʻarabī - naḥwa 
dawlat al-muwāṭana
 par Naèl Jurjus

١7×38٠/٢4ص/٢٠١6

12,00 $

األب 
صالح أبو جوده
اليسوعّي

اإلسالميَّة -  الدراسات  معهد  مدير 

القّديس  جامعة  في  المسيحّية 

ومدير   ،)2007 - 2003( يوسف 

الجامعة  في  الشرقّية  اآلداب  معهد 

ومدرّس   ،2013 العام  منذ  نفسها 

دار  مدير  السياسّية.  الفلسفة  ماّدة 

عّدة  له   .2008 العام  منذ  المشرق 

الوطنّية،  لبنان  هويّة  منها:  مؤلَّفات 

السياسّية  وإشكالّياتها  نشأتها 

الديموقراطّية  ومخاض  )2008(؛ 

.)2014( األوسط  والشرق  لبنان  في 

،،

،،
الِعجاف و�ن ا�لــــــّس�ن

سلسلة
 سياســـة واجتمـــاع

العربّي؟  العالم  في  خصبًة  أرًضا  الديموقراطيَّة  تجد  ال  لماذا 

األسباب  تشابك  في  يكمن  الجواب  إنَّ  القول  جديًدا  ليس 

وأبعادها  تجلّياتها  مختلف  في  و»الظرفّية«  »الجوهرانّية« 

حقيقةٌ  الدينّي  الفكر  فجمود  والدولّية.  واإلقليمّية  المحلّّية 

موضوعّي  نقاٍش  قيام  دون  يحول  جمودٌ  نكرانها،  يمكن  ال 

والنخب  أقطابها  وبين  نفسها،  الدينيَّة  سات  المؤسَّ داخل 

ديموقراطيَّة.  صيٍغ  إلى  التوّصل  أجل  من  الديموقراطيَّة، 

ارات  تيَّ نشأة  السياسّية  السلطة  تمنع  ذلك،  عن  وفضالً 

في  المستقرَّة  الدينيَّة  المرجعيَّة  تخفي  وال  ديموقراطيَّة. 

إنّها  إذ  السلطة،  نهج  عن  رضاها  »المقّدس«  تقليدها 

تعتبره  ما  وعلى  الذاتيّة،  سلطتها  على  تحافظ  بذلك 

ديمومته. وعلى  عليه  مؤتمنةٌ  وحدها  هي  ًسا  مقدَّ كنًزا 

الكبرى  الدول  سياسات  وقع  من  التقليل  يمكن  ال  بالطبع، 

التغيير  إرادة  ولكّن  العربّية.  البلدان  أوضاع  ترّدي  على 

الدوُل  وجهها  في  تقَف  أن  يمكن  ال  توافرت،  فإذا  داخلّية، 

العربّي. فما السبيل  العالم  التي ال توافُق مصالُحها دمقرطَة 

تشابك  تفكيك  على  العمل  يبقى  اإلرادة؟  هذه  بناء  إلى 

عناصرها  وفهم  و»الظرفّية«،  »الجوهرانّية«  األسباب 

المسعى. هذا  في  أساسيٌّ  أمرٌ  والتاريخيَّة  الراهنة  اتها  وخلفيَّ
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األب صالح أبو جوده اليســـوعّي

سلسلة
سياســــــــة واجتمــــــــــاع

منشورات

التوزيع

info@darelmachreq.com

info@librairiestephan.com

www.darelmachreq.com

www.librairiestephan.com

ّ
ة في لبنان والعالم العربي

َّ
ل إلى الديموقراطي

ّ
طموحات التحو

8- السنون العجاف -
طموحات التحّول إلى الديموقراطيَّة في لبنان والعالم 

العربّي
بقلم األب صالح أبو جوده اليسوعّي

Al-Sunūn al-̔ iǧāf. Ṭumūḥāt al-taḥawwul ̕ ilā 
al-dīmūqrāṭiyya f ī lubnān wa-l-̔ ālam ̔ arabī.
par P. Salah Abou Jaoudé s.j.

١7×٢88/٢4ص/٢٠١8

13,33 $
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ة  شذرات مكارميَّ
مّما كتبه سامي مكارم 

للصحافة أو كتب عنه فيها
إعداد وتنسيق رنا خالد قائدبيه

Šazarāt makārimiyya
mimmā katabahu Sami Makarim li-aṣḥāfa 
aw kutiba ʻanhu ʻfīhā
Etabli par Rana Khaled Qaʼidbaï

الكتــاب مجموعــة مــن ُدَرر الشــيخ ســامي، إاّل أنّهــا تتمّيــز عّمــا 
شــاعت معرفُتــه مــن ســائر أعمالــه بأنّهــا َشــَذرات مّمــا كتبــه 
للصحافــة، ومّمــا كُتــب عنــه فيهــا، وإن شــاَركَْتها تنّوَعهــا النابــع 
مــن تنــّوع اهتمامــات ذلــك الرجــل الفــّذ. فنظــرة ســريعة إلــى 
محتويــات هــذه األوارق المكارمّيــة ُتظهــر توزُّعهــا بيــن األدب 
والفــّن والعقائــد تاريًخــا وأعاًمــا والقضايــا الوطنّيــة والعاّمــة.

١7×٢86/٢4ص/٢٠١٩

12,00 $

تاريخ اآلداب العربّية في القرن التاسع عشر
والربع األّول من القرن العشرين

لألب لويس شيخو اليسوعّي

Tārīẖ al-ʼādāb al-ʻarabiyya fī-l-qarn at-tāsiʻ 
ʻašar wa-l-rubʻ al-ʼawwal min al-qarn al-
ʻišrīn,
par le P. Louis Cheikho s.j.

١7×558/٢5ص/طبعة ٢٠١٠/4 مجلّد مع قميص

22,00 $

شعراء النصرانّية )جزءان(
قهما األب لويس شيخو اليسوعّي جمعهما ونسَّ

Šuʻarā’ an-naṣrāniyya (2 tomes),
par le P. Louis Cheikho s.j.

Qabl al-ʼislām/الجزء األّول: قبل اإلسالم

١7×٩34/٢5ص/طبعة ٢٠١4/6/مجلّد بقميص

56,00 $

Baʻd al-ʼislām /الجزء الثاني: بعد اإلسالم

١7×5١6/٢5ص/طبعة ٢٠١4/6/مجلّد بقميص

34,00 $



أدب 
عربــــّي

Arabic 
Literature

50

DAR EL-MACHREQ 2020

كليلة ودمنة
طبعة مدرسّية مصوَّرة وملّونة،

بقلم األب لويس شيخو اليسوعّي

Kalīla wa Dimna
Édition classique illustrée, en couleurs,
par le P. Louis Cheikho s.j.

١7×٢88/٢4ص/طبعة ٢٠٠٩/١5

6,00 $

المجاني الحديثة، عن مجاني األب شيخو )5 أجزاء(
دها اختياًرا ودرًسا وشرًحا وتبويًبا لجنة من األساتذة، جدَّ

بإدارة فؤاد أفرام البستاني
Al-Mağānī al-ḥadīṯa (5 volumes)

١5×١84٢/٢3ص/طبعة ١٩٩3/4

23,50 $

ة لَكتَبة النصرانيَّة المخطوطات العربيَّ
لألب لويس شيخو اليسوعّي

Al-maẖṭūṭāt al-ʻarabiyya li-katabat an-
naṣrāniyya

١7×3٠4/٢4ص/طبعة ٢٠١3/3

13,00 $

مقامات بديع الزمان الهمذانّي
د عبده تقديم وشرح العالّمة الشيخ محمَّ

Al-Hamaḏānī: Maqāmāt

١7×٢6٢/٢4ص/طبعة ٢٠٠٢/١٠

7,50 $
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المؤلِّفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر 
القرن العشرين - معجم األعالم واآلثار والمراجع

بقلم األب كميل حشيمه اليسوعّي

Al-mu’allifūn al-ʻarab al-masīḥiyyūn min 
qabl al-’islām ʼilā ʼāẖir al-qarn al-ʻišrīn
Muʻğam al-’aʻlām wa-l-’āṯār wa-l-marāğiʻ
par le P. Camille Hechaïmé, s.j.

+ المجلَّد األوَّل/4٠8ص/٢٠١١: ]آبا - أيّوب[
+ " الثاني/4٠8ص/٢٠١١: ]باباُدوبُوُلس - ُجَريدينّي[

+ " الثالث/4١6ص/٢٠١٢: ]ُجَريدينّي - خليفة[
+ " الرابع/4٠4ص/٢٠١٢: ]خليل - الرَّيِّس[

+ " الخامس/4٠8ص/٢٠١3: ]الزاخر - شكري[
+ " السادس/4٠8ص/٢٠١3: ]شكّور - عبد هللا[

+ " السابع/4٠8ص/٢٠١4: ]عبد هللا - فحمة[
+ " الثامن/4٠4ص/٢٠١6: ]َفْخر - كَيَّال[

+ " التاسع/3٩٢ص/٢٠١8: ]الجئ - الُمعلِّم[

٢8×٢١

30,00 $

النصرانّية وآدابها بين عرب الجاهلّية
بقلم األب لويس شيخو اليسوعّي

Al-naṣrāniyya wa ʼādābuhā bayn ʻarab al-
ğāhiliyya,
par le P. Louis Cheikho s.j.

١7×53٢/٢5ص/طبعة 3/٢٠٠٩

15,00 $

الوجه األدبّي لشفيق جحا
بقلم شفيق جحا

Al-wağh al-’adabī li-šafīq ğiḥā

١7×١78/٢4ص/طبعة ٢٠١٢/١

10,00 $
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دارون وأزمة 1882 بالدائرة الطبيَّة
بقلم شفيق جحا

Dārwin wa-’azmat 1882 bi-l-dā’ira al-
ṭubbiyya

١7×٢54/٢4ص/طبعة ١٩٩١/١

14,00 $

خليل حاوي
بقلم د. جميل جبر

Ḫalīl Ḥāwi

١4×٢٢٠/٢١ص/طبعة ١٩٩١/١

4,50 $

خليل مطران
بقلم د. منير عشقوتي

Ḫalīl Mouṭrān

١4×١84/٢١ص/طبعة ١٩٩١/١

6,00 $

أمين نخله
بقلم د. هدى نعمه

Amīn Naḫleh

١4×١64/٢١ص/طبعة ١٩٩١/١

6,00 $



أدب 
عربــــّي

Arabic 
Literature

53

DAR EL-MACHREQ 2020

األخطل الصغير
بقلم سهيل مطر

Al-Aẖṭal aṣ-Ṣaġīr

١4×١4٠/٢١ص/طبعة ٢٠٠٩/٢

5,00 $

إيلّيا أبو ماضي
بقلم د. جميل جبر

ʼIliyyā Abū-Māḍī

١4×١٢٠/٢١ص/طبعة ٢/٢٠٠8

4,75 $

بولس سالمة
بقلم د. منصور عيد

Būlos Salāmeh

١4×١٢8/٢١ص/طبعة ١٩٩٢/١

4,75 $

فوزي المعلوف
بقلم د. ربيعة أبي فاضل

Fawzi Al-Maʻlūf

١4×١76/٢١ص/ طبعة ١/١٩٩3

6,00 $
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سليم حيدر
بقلم د. علي شَلق

Salīm Ḥaïdar

١4×١6٠/٢١ص/طبعة ١/١٩٩4

5,00 $
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البالغة والتحليل
بقلم أنطوان مسعود البستاني

Al-balāġa wa-l-taḥlīl
par Ant. M. Boustany

١7×٢4٢/٢4ص/طبعة ١٩٩5/4

9,25 $

جدول تصريف األفعال

١4×3٢/٢١ص/طبعة ١٩٩٢/١٢/في لونين

1,00 $

دروس اللغة العربّية )عربّي - فرنسّي(
بقلم األب أندره دالفرني اليسوعّي

يعتبر هذا الكتاب خير مساعد لألجانب الذين يرغبون في 
دراسة اللغة العربّية.

Cours de langue arabe (arabe-français),
Vocabulaire commenté et sur textes,
par André d'Alverny s.j.
Méthode pour les étrangers qui veulent 
apprendre la langue arabe

18,50 $

مبادئ العربّية في الصرف والنحو - للمعّلم رشيد الشرتوني
+ االبتدائّي: للسنة الرابعة االبتدائّية أو الصّف الثامن.

١4×64/٢١ص/ طبعة ٢٠٠8/7 

2,25 $
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مبادئ العربّية في الصرف والنحو - للمعّلم رشيد الشرتوني
+ األّول: السنة الخامسة االبتدائّية أو الصّف السابع.

)أُضيف إليه جدول تصريف األفعال(.

١4×١١4/٢١ص طبعة ١7/٢٠١6

3,25 $

مبادئ العربّية في الصرف والنحو - للمعّلم رشيد الشرتوني
+ الثاني: للسنتين المتوّسطتين األولى والثانية أو الصّفين 
السادس والخامس. )أضيف إليه جدول تصريف األفعال(

. ١4×٢38/٢١ص/طبعة 3٠/٢٠٠٩

4,25 $

مبادئ العربّية في الصرف والنحو - للمعّلم رشيد الشرتوني
+ الثالث: للسنة الثالثة المتوّسطة أو الصّف الرابع.

)أضيف إليه جدول تصريف األفعال(.

١4×٢68/٢١ص/طبعة ١٠/٢٠٠4

4,50 $

مبادئ العربّية في الصرف والنحو - للمعّلم رشيد الشرتوني
طة أو الصّف الرابع. + الرابع: للسنة الرابعة المتوسِّ

ينتهي هذا الجزء بفهرس أبجديّ لجميع المواّد.
)أضيف إليه جدول تصريف األفعال(

١4×44٢/٢١ص/ طبعة ٢٠/٢٠١4

6,75 $
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مبادئ العربّية في الصرف والنحو - للمعّلم رشيد الشرتوني
كتاب المعلّم

١4×١88/٢١ص/طبعة ٢/١٩٩8

4,00 $

تدوين رؤوس األقالم
بقلم ندى كفوري خوري

Tadwīn ruʼūs al-ʼaqlām,
par Nada kfoury khoury

١3.5×56/١٩.5ص/طبعة ٢/١٩٩5

2,75 $

إعادة الكتابة
بقلم ليليان كرم

’Iʻādat al-kitāba,
par Liliane Karam

١3.5×76/١٩.5ص/طبعة ٢/١٩٩5

2,75 $

التصميم
بقلم شاهين كالّس

Al-taṣmīm,
par Chahine Kallas

١3.5×64/١٩.5ص/طبعة 3/٢٠٠٠

2,75 $
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التلخيص
بقلم جينا أبو فاضل

Al-talẖīṣ,
par Gina Abou Fadel

١3.5×5٢/١٩.5ص/طبعة 3/١٩٩٩

2,75 $

الجملة والمقطع
بقلم هبة شبارو - سّنو

Al-ğumla wa-l-maqṭaʻ,
par Hiba Chébaro - Sinno

١3.5×7٢/١٩.5ص/طبعة ٢/٢٠٠4

2,75 $

البحث القصير
بقلم أهيف سّنو

Al baḥṯ al-qaṣīr,
par Ahyaf Sinno

١3.5×١36/١٩.5ص/طبعة ١٩٩٩/١

4,25 $

تحليل النّص
بقلم هدى نعمه

Taḥlīl an-naṣṣ,
par Hoda Nehmé

١3.5×64/١٩.5ص/طبعة ١/١٩٩7

2,75 $
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المراسلة
بقلم هنري عويس

Al-murāsala,
par Henri Ouwaïss

١3.5×6٠/١٩.5ص/طبعة ١/١٩٩5

2,75 $

التعبير الشفهّي
بقلم مّي حبيقة

At-taʻbīr aš-šafahī,
par May Hobeïka

١3.5×44/١٩.5ص/طبعة ١/١٩٩6

2,75 $

التعبير الكتابّي
بقلم رنا الحكيم بكداش

At-taʻbīr al-kitābī,
par Rana al-Hakim Bekdache

١3.5×44/١٩.5ص/طبعة ١/١٩٩6

2,75 $

القراءة السريعة
بقلم جرجورة حردان

Al-qirāʼa as-sarī‘a,
par Jarjoura Hardane

١3.5×6٠/١٩.5ص/طبعة ١/١٩٩7

2,75 $
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اإلداريّات
بقلم نبيل حّداد

Al-ʼidāriyyāt,
par Nabil Haddad

١3.5×48/١٩.5ص/طبعة ١٩٩٩/١

2,75 $

أدب اللغة اآلرامّية
بقلم األب ألبير أبونا

Adab al-luġa al-’ārāmiyya (arabe),
par le P. Albert Abouna

17×24/ 720 p./ 2ᵉ éd./ 1996

١7×٢4/تجليد فّني

22,00 $

Grammaire éthiopienne (français)
par M. Chaine s.j.

مبادئ اللغة الحبشّية )فرنسّي(
بقلم األب م. شاين اليسوعّي

17×25/ 3e éd./ 317 p./ 2002

25,00 $

Grammaire syriaque (français)
par Louis Costaz s.j.

مبادئ اللغة السريانّية )فرنسّي(
بقلم األب لويس كوستاز اليسوعّي

14×21,5/ 264 p./ 2e éd./ 2003

11,00 $
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Grammaire copte (français)
par A. Mallon s.j.

مبادئ اللغة القبطّية )فرنسّي(
بقلم األب ألكسي مالون اليسوعّي

14,5×21,5/ 624 p./ 5e éd./ 2001

26,00 $

Manuel de Traduction avec exercices 
(français-arabe)
par André d'Alverny s.j. et Joseph N. Hajjar

أصول الترجمة مع تمارين )عربّي - فرنسّي(
تأليف أندره دالفرني وجوزف حّجار

Pour débutants /للمبتدئين

17×24/ 342 p./ 13e éd./ 2008

10,25 $

La traduction par les textes 
(français-arabe)
par Camille I. Hechaïmé
70 textes avec leur traduction et un 
commentaire explicatif. 
Pour étudiants et adultes désireux de se 
perfectionner.

الترجمة بالنصوص )فرنسّي - عربّي(
بقلم د. كميل إسكندر حشيمه

ل ا مع ترجمتها وتعليق مفصَّ سبعون نصًّ

17×24/ 197 p./ 5e éd./ 2013

8,50 $

La traduction pratique (arabe-français)
par Antoine Ch. Matar
Pour classes supérieures et facultés

الترجمة العملّية )عربّي - فرنسّي(
بقلم أنطوان شكري مطر

للصفوف الثانويّة والجامعات

17×24/ 278 p./ 1e éd. revue et 
augmentée/2014

8,00 $
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Modern Translation 
(English-Arabic / Arabic-English)
par Nada Melhem & Maya Sfeir
For Elementary Education Students (Cycles 
2 & 3)

الترجمة المعاصرة )إنكليزّي - عربّي؛ عربّي - إنكليزّي(
بقلم ندى ملحم ومايا صفير

لتالمذة الحلقَتْين الثانية والثالثة من التعليم األساسّي

17×24/ 256 p./ 2012

10,00 $

Exercices d’application de la traduction 
pratique (arabe-français)
par Antoine Ch. Matar

 التمارين التطبيقّية لكتاب الترجمة العملّية
)عربّي - فرنسّي(

بقلم أنطوان شكري مطر
كتاب جامعّي يطّبق منهًجا جديًدا في الترجمة، إذ يأخذ 

بعين االعتبار علم األصوات والمعنى، الشكل والمحتوى، 
المنطق وعبقريّة اللغة.

17×24/ 322 p./ 4e éd./ 2009

10,00 $

Traité de traduction (arabe-français)
par Joseph N. Hajjar

دراسة في أصول الترجمة )عربّي - فرنسّي(
بقلم جوزف نّعوم حّجار

Pour un stade avancé /لمرحلة متقّدمة

17×24/ 430 p./ Index/ 8e éd./ 2008

16,75 $
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L'Égypte et la Compagnie de Jésus
par Charles Libois s.j.

17×24/ 240 p./2015

12,00 $

LʼExpression du Temps. Traductologie du 
Verbe
en anglais et en arabe
par Jana Moghaizel

17×24/ 88 p./ 1 éd./1993

6,50 $

Jésuites au Proche-Orient, Vol. I
par Henri Jalabert s.j.
Notices d'un millier de Jésuites ayant vécu et 
travaillé
depuis un siècle et demi au Proche-Orient.

17×24/ 514 p./ 1e éd/ 1993

16,50 $

Jésuites au Proche-Orient, Vol. II
par Charles Libois, s.j.
Notices de 56 Jésuites ayant vécu et travaillé 
au Proche-Orient entre 1986 et 2004.

17×24/ 86 p./ 1e éd/ 2004

5,50 $



سلسلة »اإلنسان
ومجتمعات الشرق األدنى«

"Man and Near-East 
Societies" Collection

64

DAR EL-MACHREQ 2020

La Compagnie de Jésus au «Levant»
La Province du Proche-Orient - Notices 
historiques
par Charles Libois, s.j.

17×24/ 416 p./ 4 couleurs/ 2009

22,00 $

Le métayage et l'impȏt au Mont-Liban 
au XVIIIᵉ et XIXᵉ s.
par Souad Abou el-Rousse Slim

17×24/ 274 p./ 1e éd./ 1993

13,50 $

Le Paléolithique et l'Epipaléolithique de la 
Syrie et du Liban
par Francis Hours s.j.

17×24/ 154 p./ 1992 + cartes

13,00 $

Religion et Développement
par Thom Sicking s.j.
étude de sociologie comparative de deux 
villages libanais, l'un chrétien, l'autre 
musulman.

17×24/ 288 p./ 1e éd./ 1984

16,00 $
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Société civile et communauté religieuse
Expression culturelle d'un village chrétien
dans la société arabe contemporaine
par Robert Benedicty, s.j.

17×24/ 720 p./ 1e éd./ 1996

22,00 $

Théorie des Jeux et endettement 
international,
Essai d'application à la Jordanie et à 
l'Egypte
par Elias Gannagé

17×24/ 132 p./ 1e éd./ 1999

10,50 $

Transfiguration sacrale de la société civile.
La fête religieuse comme lieu politique
dans la société arabe contemporaine
par Robert Benedicty, s.j.

17×24/ 246 p./ 2001

13,50 $

Zaki al-Arsouzi: un arabe face à la modernité
par Antoine Audo s.j.

17×24/ 192 p./ 1e éd./ 1992

11,50 $
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الُمهجَّر
بقلم دوني النغلوا

Al-Muhağğar
par Dony Langloi

ثــورويٌّ  مجاهــدٌ  فرنســيّ،  محــاٍم  بهــا  تكلّــف  غريبــة  مهّمــة 
منخــذل، وهــي اقتفــاء أثــر شــخٍص اســمه اليــاس قاســم، كان 
قــد اختفــى ـفـي أثنــاء الحــرب اللبنانّيــة، تحديــًدا ـفـي األحــداث 
بيــن الــدروز والمســيحّيين. قّصــة ضــّد الحــرب، نقلهــا الكاتــب 
بأســلوٍب جميــل، ليحمــل القــارئ معــه ـفـي نــوٍع مــن الســفر 

االســتطاعيّ والمؤثّــر ـفـي آن.

١7×٢4٠/٢4ص/٢٠١٩

5,00 $

أفـيـاء
بقلم يوحّنا قمير

مجموعة من الصفحات الحكَمّية من وحي الواقع

’Afyā’ (Ombres),
par Jean Comaïr

١4×88/٢١ص/طبعة ١/١٩85

3,50 $

أيّها الهارب من الجرح
بقلم صبحي حبشي

’Ayyuhā al-hārib min al-ğurḥ (Poèmes),
par Sobhi Habchi

١4×١٢٠/٢١ص/طبعة ١/١٩٩6

7,50 $
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ثانية قبل بدء الكون -
أحدث األبحاث الفلكّية عن نشأة الكون

بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي
Ṯāniya qabl bad’ al-kawn
’Aḥdaṯ al-’abḥāṯ al-falakiyya ‘an naš’at al-
kawn
par le P. Sami Hallaq s.j.

١3.5×١36/٢١.5ص/٢٠١٢

6,25 $

خواطر على الطريق
بقلم األب سليم دكّاش اليسوعّي

Ḫawāṭir ‘alā al-ṭarīq 
par P. Salim Daccache

١4×١36/٢١ص/ط١/٢٠١7

6,25 $

الزمان ذلك النّحات
بقلم يوحّنا قمير

Az-zamān ḏālika an-naḥḥāt,
par Jean Comaïr

١4×84/٢١ص/طبعة ١/١٩88

4,00 $

ضاقت األرض
بقلم ميشال الحايك

Étroite est la terre (Poèmes),
par Michel Hayek.

١4×8٠/٢١ص/٢٠٠4

4,50 $
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عطش في بالد الينابيع
بقلم صبحي حبشي

‘Aṭaš fī bilād al-yanābī‘ (Poèmes),
par Sobhi Habchi

١4×١6٠/٢١ص

7,50 $

قّصة فنيانوس
بقلم شكري الخوري

Qiṣṣat Finyānūs
par Choukri el-Khoury

١4×68/٢١ص/طبعة ٢٠٠6/4

2,50 $

لين الغناء لو تكمِّ
بقلم سليم نكد

Law tukammilīn al-ġinā’,
par Salim Nakad

مجموعة شعريّة وجدانّية. ١5×١٢6/٢١ص/طبعة 
١٩86/٢

2,75 $

Culture libanaise et francophonie
par Mgr Antoine-Hamid Mourany

14×20/ 40 p./ 2001

3,50 $
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Peut-on réguler sa sexualité?
Par Robert Clément s.j.

11×18,5/ 48 p./ 2e éd.

2,25 $

الخيميائّي، رحلة شاّب
بقلم باولو كوئلهو

Al-ḫīmyā’ī, riḥlat šābb
Par Paoulo Coelho

١4×٢١٠/٢١ص/طبعة ٢/٢٠١6

9,00 $
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الدراسات العربية 
وانتفاضات الربيع العربي

بالل األرفه لي 
مها حسامي 

رنا سبليني
باربرة وينكلر 

كريستيان يونغي 
Al-dirasāt al-ʻarabīyya wantifaḍāt al-rabīʻ 
al-ʻarabī
par Bilal al Orfali
Maha Houssami
Rana Sablini
Barbara Winkler
Christian Youngi

لقــد أصبــح باحثــو األدب العربــيّ تّواقيــن إلــى دراســة أشــكال 
نّصّية جديدة، مثل المدّونات وكتابات الجدران والشــعارات، 
ــة  واستكشــاف مــا يحيــط بالنصــوص مــن شــروط اجتماعيَّ
ــة  اجتماعيَّ ممارســات  مــن  بالكتابــة  يقتــرن  ومــا  سياســيَّة، 
ثقافيَّة. غير أنَّ هذا التوسيع ال يقتصر بأيّ حال من األحوال 
ــة،  العربيَّ ــة  األدبيَّ الدراســات  ـفـي  األكاديمــيّ  البحــث  عـلـى 
بــل يتعــّداه إـلـى توســيع التشــبيك ولغــة التعليــم وااللتــزام 

المجتمعــيّ ـفـي كّل مــا يتعلّــق بهــذا الفــرع.

١4×7٢/٢٠ص/٢٠١٩

6,00 $

رفع االلتباس عن منكر االقتباس )1(
دراسة وتحقيق بالل األرفه لي

Raf‘ al-’iltibās ‘an munkir al-’iqtibās (1)
par Dr. Bilal al Orfali

١4×8٠/٢٠ص/طبعة ١/٢٠١8

6,00 $

الحديث والتصّوف )2(
دراسة وتحقيق بالل األرفه لي

Al-ḥadīṯ wa-l-taṣawwuf (2)
par Dr. Bilal al Orfali

١4×8٠/٢٠ص/طبعة ١/٢٠١8

6,00 $
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الغزل والنحو )3(
دراسة وتحقيق بالل األرفه لي

Al-ġazal wa-l-naḥwu (3)
par Dr. Bilal al Orfali

١4×8٠/٢٠ص/طبعة ١/٢٠١8

6,00 $
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المشرق )عربّي(
مجلّة ثقافّية جامعة محكَّمة

تصدر مرّتين في السنة )كانون الثاني/يناير 
وتّموز/يوليو(.

سها األب لويس شيخو العام ١8٩8  أسَّ
واستمّرت حتى ١٩7٠، وبعد انقطاع قسريّ 

عادت إلى الصدور العام ١٩٩١.

١7×٢4/نحو 65٠ص.
سنة ١٩٩١ )كاملة(

19,00 $

سنة ١٩٩٢ )جزءان(

18,00 $

سنة ١٩٩3 )جزءان(

17,00 $

سنة ١٩٩4 )جزءان(

16,00 $

سنة ١٩٩5 )جزءان(

15,00 $

سنة ١٩٩6 )جزءان(

14,00 $

سنة ١٩٩7 )جزءان(

14,00 $

سنة ١٩٩8 )جزءان(

13,00 $

سنة ١٩٩٩ )جزءان(

13,00 $

سنة ٢٠٠٠ )جزءان(

12,00 $

سنة ٢٠٠١ )جزءان(

12,00 $

سنة ٢٠٠٢ )جزءان(

11,00 $

سنة ٢٠٠3 )جزءان(

11,٠٠ $

سنة ٢٠٠4 )جزءان(

11,00 $

سنة ٢٠٠5 وما بعد

10,00 $

مجموعة المشرق من األعوام )١٩٩١-٢٠١٠( 

مع علبة

250,00 $

صــدر العــدد األّول مــن مجلـّـة المشــرق فــي العــام 

شــيخو  لويــس  األب  العّامــة  يــد  ١٨٩٨عـلـى 

هــذه  نشــر  المشــرق  دار  وتتابــع  اليســوعيّ. 

مرَّتيــن  الجامعــة  الثقافّيــة  الُمحكّمــة  المجلّــة 

يــن  ــنة، وتهــدف إـلـى معالجــة قضايــا الدِّ ـفـي السَّ

والّدنيا. تَِجُد فيها المقاالُت الجَدلّيُة والفلسفّيُة 

واالجتماعّيــُة واألدبّيــة والعلمّيــة مكانَهــا األرحب، 

والفنّيــِة  اللغويّــِة  والقضايــا  كالمقــاالت  تماًمــا 

وكلِّ مــا يّتصــُل بالشــؤون الثقافّيــة

 اإلدارة والتحرير:

دار المشرق، ص. ب. ١66778، األشرفيَّة، 

بيروت ٢١5٠ ١١٠٠ لبنان.

www.al-machriq.com
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