
 
 

 06اإلحصائية النهائية لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ 

 جلنار عطوي

كانون االول/ ديسمبر  60، للفترة الممتدة من 06أعلن النادي الثقافي العربي اإلحصائية النهائية حول معرض بيروت العربي والدولي للكتاب ال 

ى لكانون االول/ ديسمبر، والتي أُعدت استناداً إلى إحصائيات تعتمد على إيصاالت بيع الكتب لدى كل دور النشر والمسلمة ا 01ولغاية  6600

 مندوبي النادي الثقافي العربي، وقد جاءت كالتالي:
-1عربي، تأليف منير البعلبكي ود. رمزي منير البعلبكي، دار العلم للماليين، ط –قاموس إنكليزي  -المورد الحديث -المرتبة االولى:األعمال العامة:

المتقن معجم مَصور)قاموس مدرسي وجامعي  -المرتبة الثالثة:.6602 6ك – 0قاموس بيروت، ميشال فاني، دار الفارابي، ط -المرتبة الثانية:.6601

 اإلشراف العام: الدكتور طلعت زين قبيعة، راتب احمد قبيعة، شركة دار الراتب الجامعية شامل(
رؤية الموحدين الدروز،  -المرتبة الثانية:.6600 – 0المقاالت السنية، الشيخ عبدهللا الهرري، شركة دار المشاريع، ط -المرتبة االولى:دين/إسالميات:

 .6602اميرة الروم، اعداد عباس شرارة و زينب الشيخ، دار مهدي،  -المرتبة الثالثة:6602 – 0سامي ابو المنى، دار العربية للعلوم ناشرون، ط

الشيعة  -المرتبة الثانية:.6600 – 0للعلوم ناشرون، ط خواطر و عبر، الوزير محسن دلول، دار العربية -المرتبة االولى:فلسفة وفكر وعلم نفس:
أدبيات النهوض،  -المرتبة الثالثة:.6600 – 0االمامية بين النص و التاريخ)دراسة في مراحل التكوين االولى(، وجيه قانصو، دار الفارابي، ط

 .6600 – 0جموعة باحثين، دار المعارف الحكمية، طم

و ما زلنا بال عنوان،  - المرتبة الثانية:  .6600 0عولمة الفوضى، الوزير غازي العريضي، دار العربية للعلوم ناشرون، ط - المرتبة االولى:سياسة:

 .6600 – 0الدولة و العروبة، ناصر زيدان، دار العربية للعلوم ناشرون، ط -المرتبة الثالثة:.6600 – 0فؤاد بدر عبيد، دار المؤلف، ط
 - 0االمن االجتماعي على حافة الهاوية: صندوق الضمان: حقائق و ارقام، رفيق سالمة، دار سائر المشرق، ط -رتبة االولى:المعلوم اجتماعية:

مسارات  -المرتبة الثالثة:.6602 – 0مركبات التفكير و مناهج البحث العلمي، د. زكي حسين جمعة، دار الفارابي، ط -المرتبة الثانية: .6602

 .6600 – 0م محمد جميل مروة، دار الفارابي، طاغترابية، عصا
مملكة الشعراء، محمد عبد الرحيم، دار  - المرتبة الثانية: .6602 – 0داناي مطر الحب، هنري زغيب، دار سائر المشرق، ط - المرتبة االولى: شعر:

 .6600 – 0الريس للكتب والنشر، طحدث ذات مرة، فؤاد م. فؤاد، رياض  -المرتبة الثالثة: .6600 – 3الراتب الجامعية، ط

فورستبس داون، مازن حيدر، دار اآلداب،  -المرتبة الثانية:.6600 – 2قواعد العشق األربعون، أليف شافاك، دار اآلداب، ط -المرتبة االولى:الرواية:
مرام، فدى ابو شقراء  -.6602 – 0ائر المشرق، طحكاية سورية، النائب د. مصطفى علوش، دار س -و قد تساوى في المرتبة الثالثة:.6602 – 0ط

 .66022 – 0عطاهلل، دار الساقي، ط

فلسفة الصرف العربي، خالد سعيد كموني،  -المرتبة الثانية:.6602 – 0مرايا االحالم الهاربة، انور سليمان، دار نلسن، ط -المرتبة االولى:األدب:

 .6600صناعة التعبير، د. ديزيريه سقّال، دار الفكر اللبناني،  -ة الثالثة:المرتب.6602 - 0المركز الثقافي العربي، ط
 

رشيد كرامي، جورج  -المرتبة الثانية:.6602 – 6زمن زياد )قديش كان في ناس(، طالل شتوي، دار الفارابي، ط -المرتبة االولى:سير وتراجم:

عبد الحميد كرامي)رجل لقضية(، نصري الصايغ، شركة المطبوعات  -المرتبة الثالثة:.6060 – 0فرشخ، شركة المطبوعات للطباعة و النشر، ط
 .6600 – 0للطباعة و النشر، ط

من فلسطين، وداد طه و صالح صالح و  -المرتبة الثانية:.6601 – 0جغرافيا سياسية، خليل حسن، دار المنهل، ط -المرتبة االولى:تاريخ و جغرافيا:

 – 0ازمة االقتصاد اللبناني: الواقع و الحلول، غالب ابو مصلح، دار الفارابي، ط -المرتبة الثالثة:.6602 – 0ر الفارابي، طماهر الشريف، دا

66022. 
عبد الحليم  فخ الال مساواة، -المرتبة الثانية:.6600 – 0الموسوعة الشاملة في المعرفة و المعلومات، دار الراتب الجامعية، ط -المرتبة االولى:علوم:

 .66022 – 0الحق بالصحة و االنماء المتوازن، د. علي الزين، دار الفارابي، ط -المرتبة الثالثة:.6602 – 0فضل هللا، دار الفارابي، ط

 
صدوف كمال و سيما سلسلة الطبخ العالمي، اشراف  -المرتبة الثانية:.6601ماكول الهنا، الشيف انطوان، هاشيت انطوان،  -المرتبة االولى:فنون:

 المرتبة الثالثة:.6662 – 2عثمان ياسين، دار العلم للماليين، ط 

 .6606 – 6أطباق جديدة وعصرية، تأليف أناهيد دونيكيان، أكاديميا انترناشونال، ط -سفرة أناهيد الشهية -
 .6600اح، منشورات الحلبي الحقوقية، ط اخالقيات اصحاب المهن القانونية: شروط و احكام، غسان رب -المرتبة االولى:قانون:

 .6662 -مشروعية أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدولي، عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، منشورات الحلبي الحقوقية  -المرتبة الثانية:

 .6600صادر ناشرون، موسوعة اصول المحاكمات و االثبات و التنفيذ، ادوار عيد، مكتبة  -المرتبة الثالثة:

سلسلة مغامرات الجيل العلمية، رجاء عبد هللا، دار  -المرتبة الثانية:سلسلة نادي القراء، دار العلم للماليين. -المرتبة االولى:أطفال:

، ءفي داخلي قوس قزح، نور طايع دكاش، اصدقاء المعرفة البيضا -المرتبة الثالثة:الجيل للطباعة و النشر والتوزيع.

 .66122 - 1ط
 2102نون األول اك 23

See more at: http://www.monliban.org/monliban/ui/topic.php?id=1746#sthash.vYpqY1ne.dpuf - 


