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المواضيع

العنوان

المؤلف

الرمز

السنة

االحزاب السياسية ;لبنان

حزب الكتلة الوطنية

حزب الكتلة الوطنية اللبنانية :

 1971س 31_52

االحزاب السياسية ;لبنان

حزب الكتلة الوطنية

حزب الكتلة الوطنية اللبنانية :

 1971س 31_52

اللبنانية,Principal

سيرة ومواقف

االحزاب السياسية ;لبنان

سعاده أنطون,Principal

المحاضرات العشر 1948

 1948س 32_52

االسالم السياسي ;اإلخوان المسلمون

السويدي جمال

السراب

 2015ط 21_20

االسالم السياسي ;اإلخوان المسلمون

السويدي جمال

ملخص كتاب السراب

 2015ط 21_20

االنتخابات ;لبنان ;القوانين ;االحزاب

السياسية

اللبنانية,Principal

سند,Principal
سند,Principal

ملخص

حزب الكتلة الوطنية

اقتراح مشروع قانون االنتخابات

اللبنانية,Principal

النيابية على أساس الدائرة الفردية

البلدان العربية ;الديمقراطية ;النظم السياسية اللجنة االقتصادية
;العالقات الخارجية

سيرة ومواقف

واالجتماعية لغربي

آسيا,Principal

البلدان العربية ;الظروف السياسية ;التعددية ابو نجم

الثقافية ;اإلسالم ;الهوية الثقافية ;تركيا ; ميشال;,Principalفارس

تقرير مقومات الحكم في البلدان

 2005س 39_20
 2013س 46_16

العربية  :التحديات في بلدان

التحول نحو الديمقراطية

منبر الحوار  : 2015قضايا
عربية

 2015س
2015_44_16

عصام,Préfacier

اليمن

البلدان العربية ;الظروف السياسية ;الثورات المركز االستشاري للدراسات آفاق الوضع العربي الراهن :
;الصراعات االقليمية

والتوثيق .لبنان ,Principalالتهديدات ،التحديات والفرص

التاريخ السياسي ;لبنان ;الشيعة ;الموارنة جابر منذر

التوجهات السياسية في األوساط

 2011س 112_6

محمود;,Principalشرف

الشيعية والمارونية ّابان قيام دولة
لبنان الكبير

زخور جوزف,Principal

كتابات في التأمين واعادة التأمين 1998 .ت 25_33

جورج,Principal

التأمين ;لبنان ;شركات التأمين

 2015س 45_16

مفكرة ضامن عربي
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التحكيم التجاري الدولي ;تسوية المنازعات ; رباح
المنازعات

التحكيم التجاري البحري مع مقدمة  2016خ 16_23

غسان;,Principalاالحدب في حل المنازعات الدولية
عبد الحميد,Préfacier

التكنولوجيات الجديدة ;إسرائيل ;الصناعة ; النقيب فضل

االقتصاد السياسي لصناعة التقنية  2015غ 4_94

مصطفى;,Principalقسوم العالية في اسرائيل

تاريخ

مفيد أحمد,Principal

التنمية االدارية ;البلدان العربية ;التقارير

الدورية

جامعة الدول العربية.

التقرير السنوي لعام 2014

المنظمة العربية للتنمية

 2014ش _13_52
2014

االدارية,Principal

الجرائم اإللكترونية ;القانون المقارن

الكواري منى

جاسم,Principal

مقارنة

الجريمة ;القانون الجنائي ;الكويت ;

عبد العال محمد عبد

النظرية العامة للجريمة والمسؤولية  2015ح 1_33

المسؤولية الجنائية
حرية اإلعالم ;المؤتمرات

اللطيف,Principal

جريمة التزوير االلكتروني .دراسة

الجنائية في قانون الجزاء الكويتي

المؤسسة اللبنانية للسلم

حق المواطنين في االعالم :

االهلي

شهادات وخبرات مهنية  :وقائع

الدائم;,Principalمرصد

الندوة اإلقليمية العربية ،فندق

لبنان;,Principalمؤسسة

 .2003/1/18الجزء الثاني

الديمقراطية في

 2014ح 66_4

 2015ض 2_37_15

مريديان كومودور-17 ،

جوزف ولور
مغيزل;,Principalمسرة

أنطوان نصري,Principal

حرية اإلعالم ;المؤتمرات

المؤسسة اللبنانية للسلم

حق المواطنين في االعالم :

االهلي

شهادات وخبرات مهنية  :وقائع

الدائم;,Principalمؤسسة

الندوة العربية التي عقدت بالتعاون

جوزف ولور

مع كلية االعالم والتوثيق ،الجامعة

مغيزل;,Principalمسرة

اللبنانية وجمعية خريحي الدراسات

de publication

17/11/2001

 2015ض 1_37_15

أنطوان نصري  ,Directeurالعليا صحافة في 16-
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حيازة االراضي ;تاريخ ;السجل العقاري ;

كلزي جان,Principal

االنظمة واإلجراءات التطبيقية

الممتلكات العقارية ;تشريعات البناء ;لبنان

الدساتير ;لبنان ;التاريخ السياسي

االمالك العقارية في لبنان :

 2014ت 37_24

الراعي باسم،

الخوري,Principal

الدوريات ;فلسطين ;الببليوغرافيات ;لبنان طالب أحمد,Principal

ميثاق  : 1943تج ّذر الهوية

 2009س 114_6

الوطنية اللبنانية

الدوريات الفلسطينية الصادرة في

 2014أ  11_12ب

لبنان  .2014-1948دراسة
ببليوغرافية = Palestinian
serials published in

Lebanon 1948-2014. A
bibliographical study
الديمقراطية ;التنمية ;االتحاد األوروبي

الديمقراطية ;الفقر ;البلدان العربية

المؤسسة الدولية للديمقراطية الديمقراطية في التطوير والتنمية :
واالنتخابات,Principal

مشاورات عالمية حول دور االتحاد

القصيفي

الديمقراطية والفقر :حالة العالم

جورج;,Principalحداد

العربي

 2009س 20_53

األوروبي في بناء الديمقراطية

 2005س 19_53

انطوان;,Principalكريم

حسن,Principal
الديمقراطية ;الفقر ;البلدان العربية

القصيفي

الديمقراطية والفقر :حالة العالم

جورج;,Principalحداد

العربي

 2005س 19_53

انطوان;,Principalكريم
حسن,Principal
الديمقراطية ;لبنان ;الشرق االوسط

أبو جوده صالح،

اليسوعي,Principal

والشرق االوسط

الديمقراطية ;لبنان ;المؤتمرات

المؤسسة اللبنانية للسلم

مرصد الديمقراطية في لبنان :

االهلي الدائم,

تحوالت واستشراق  :وقائع اربع

مخاض الديموقراطية في لبنان

 2014س 26_32
 2015س 111_6

ندوات في  5/12و  10/12و
 11/17-16و 1/12/2001
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الربيع العربي ;البلدان العربية ;الظروف

ابو نجم

السياسية ;العالقات الخارجية ;المشردون ; ميشال;,Principalفارس
األسلحة النووية ;ايران ،جمهورية اسالمية ; عصام,Préfacier

منبر الحوار  : 2014قضايا
عربية

 2014س
2014_44_16

المملكة العربية السعودية ;العراق
رجال األعمال ;المهاجرون ;لبنان ;
المؤتمرات

لبنان .و ازرة الخارجية

المؤتمر األول لرجال االعمال

 2000ف 14_7

والمغتربين .المديرية العامة المغتربين والمتحدرين من اصل

للمغتربين,Principal

لبناني ،بيروت  9-5حزيران

2000
رجال األعمال ;المهاجرون ;لبنان ;
المؤتمرات

لبنان .و ازرة الخارجية

المؤتمر األول لرجال االعمال

 2000ف 14_7

والمغتربين .المديرية العامة المغتربين والمتحدرين من اصل
للمغتربين,Principal

لبناني ،بيروت  9-5حزيران
2000

رؤساء الجمهوريات ;النظم السياسية ;لبنان البعلبكي
;الظروف السياسية
الزواج المدني ;لبنان

ردينا;,Principalفارس

منبر الحوار  : 2014شؤون

 2014س 2014_80_6

لبنانية

عصام,Préfacier
الحسيني طالل ,Principalالزواج المدني  :الحق والعقد على

 2013ت 9_23

األراضي اللبنانية

السخرة ;االتجار باألشخاص ;القوانين

منظمة العمل الدولية.

جنيف,Principal

االتجار بالبشر والعمل الجبري :

دليل للتشريعات وتطبيق القانون :

 2007ر 1_24

برنامج العمل الخاص للقضاء

على العمل الجبري 2005
الشعارات ;لبنان

يحيا سامي,Principal

األرزة اللبنانية  :شعار وتصميم

 2015أ 5_8

الشعراء العرب ;لبنان ;التراجم

المالط وجدي,Principal

شبلي المالط شاعر االرز :

 1999و 14_10

الشيعة ;لبنان ;المسيحيون ;التعايش

تويني غسان,Préfacier

مدرسة التالقي الوطني
شمس الدين

السلمي

الصحافة ;لبنان

وصايا االمام الشيخ محمد مهدي

 2002ض 9_24

مسّلم أنيس,Principal

الصحافة دعوة لبنانية

 2014ض 38_15
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الصحافة ;لبنان ;المصطلحات والعبارات

شديد اسكندر,Principal

الصحافة اللبنانية وغدها

الطبقات االجتماعية ;البلدان العربية ;التغير اللجنة االقتصادية
االجتماعي

لماذا تأكل من حقلي ؟ لغة

 2014ض 39_15

واالجتماعية لغربي

الطبقة الوسطى في البلدان العربية  2014ض 4_17
 :قياسها ودورها في التغيير

آسيا,Principal

الطبقات االجتماعية ;السلطة ;لبنان

طرابلسي فواز,Principal

الظروف االقتصادية ;لبنان ;الكنيسة ;

مار بشارة بطرس الراعي،

الطبقات االجتماعية والسلطة

 2016ض 5_17

السياسية في لبنان

التخطيط االقتصادي ;االسقاطات االقتصادية الكاردينال,Principal

مذكرة اقتصادية  :اقتصاد لمستقبل  2015غ  40_10أ ب
لبنان  :الرسالة العامة الرابعة

لصاحب الغبطة والنيافة الكردينال
مار بشاره بطرس الراعي

الظروف السياسية ;لبنان ;العالقات الخارجية ابو نجم
;رؤساء الجمهوريات

ميشال;,Principalفارس
عصام,Préfacier

العالمات التجارية ;اإلمارات العربية المتحدة سلوم سمير
;القوانين ;اجتهادات
علم االتصال والتحكم ;البلدان العربية ;
الجرائم اإللكترونية

منبر الحوار  : 2015شؤون
لبنانية
العالمات التجارية في دولة

عفيف,Principal

االمارات العربية المتحدة  :تشريع

اللجنة االقتصادية

األمان في الفضاء السيبراني

واالجتماعية لغربي

ومكافحة الجرائم السيبرانية في

آسيا,Principal

 2015س 2015_80_6

 2012خ 5_13

 -اجتهاد محاكم  -فتاوى

 2015ح 67_4

المنطقة العربية  :توصيات

سياساتية
علم االقتصاد ;لبنان ;القانون االقتصادي
علم االنسان الثقافي واالجتماعي ;الهوية

بندكتي روبير,Principal

الثقافية ;المجتمع المدني ;علم االجتماع

الريفي ;الجوانب الدينية ;القرى ;لبنان ;

الهوية بين المجتمع المدني

 2012ض 8_23

والجماعة الطائفية  :خبرة قرية
مسيحية مهجرة في الحرب االهلية
اللبنانية .دراسة انتروبولوجية

االستقصاءات

العنف ;التمييز ;التطرف ;التغير االجتماعي مؤتمر أندية اليونسكو في
;تغيير المناخ ;البيئة ;المؤتمرات

شرعة حقوق االقتصاد

 2015غ 41_10

دور أندية اليونسكو في مواجهة

 2014ض 9_9

ضفتي المتوسط ,Principalتحديات العالم المعاصر
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العنف السياسي ;الشغب ;الرسوم

الكاريكاتورية ;اإلسالم

المحرم  :الكاريكاتور  2008ض 6_32
سالمه انطوان ,Principalنار ّ
المقدس و ّ
الدانماركي من كوبنهاغن الى
االشرفية

فلسطين ;التعليم العالي ;التاريخ السياسي ; الشيخ عبد

التاريخ االجتماعي ;التاريخ الثقافي ;التراجم الرحيم,Principal

سيرة جابي برامكي وتجربته في

 2015م 24_9

جامعة بيرزيت 2012 - 1929

;القضية الفلسطينية
القانون الجنائي ;المحاكم الجنائية

سلوم سمير

الشيك في دولة االمارات العربية

عفيف,Principal

المتحدة (تشريع  -اجتهاد محاكم

 2015خ 53_15

 فتاوى) .الجزء االول ،القضاياالجزائية

قانون الشركات ;الشركات التجارية ;الكويت الملحم أحمد عبد
;القانون المقارن

الرحمن,Principal

قانون الشركات الكويتي والمقارن

وفق المرسوم بقانون رقم  25لسنة

 2014خ 44_14

 2012وتعديالته الصادرة بالقانون

رقم  97لسنة  .2013الجزء

االول ،القواعد العامة للشركات

ق اررات االمم المتحدة ;فلسطين ;القضية
الفلسطينية

ساروفيم

جانيت;,Principalنصولي فلسطين والصراع العربي-
منى ,Directeur de

اإلسرائيلي .المجلد السابع

;publicationعيتاني

2011-2005

صادر

مرافعات امام القضاء العدلي

جورج;,Principalكرم

2009 - 1999

ميرنا,Principal
القضاء العدلي؛ مرافعات

ق اررات األمم المتحدة بشأن

 2015ص 7_6_10

 2013ت 12_4

عصام;,Préfacierكركبي
مروان,Préfacier
الكنيسة ;السلطة السياسية ;لبنان

المركز الماروني للتوثيق

شرعة العمل السياسي في ضوء

واالبحاث,Principal

تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان

 2008س 113_6
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لبنان ;الثورات ;التاريخ السياسي ;

االستقصاءات ;اإلحصاءات االجتماعية ;

وسائط اإلعالم

شهوان طانيوس

جريس;,Principalالخازن ساحة الحرية ذاكرة اجتماعية
فريد,Préfacier

لبنان ;الظروف السياسية ;المجتمع المدني معوض يوسف
لبنان ;تاريخ ;التاريخ السياسي ;الظروف

انتفاضة االستقالل 2005 :مخيم  2012س 115_6

حميد,Principal

شعبك عظيم  ...ومجتمعك
جاهلي

 2012س 116_6

الحافظ رمزي,Principal

الحلم اللبناني

 2015م 78_10

السياسية
المجلس الدستوري ،الكتاب السنوي  2014س 2014_1_32

المجالس الدستورية ;لبنان ;اجتهادات

لبنان .المجلس

الدستوري,Principal

 ،2014المجلد 8

المجالس الدستورية ;لبنان ;اجتهادات

لبنان .المجلس

الدستوري,Principal

مجموعة ق اررات المجلس الدستوري  2014س 1_25_32
 .2014-1994الجزء االول،

المجالس الدستورية ;لبنان ;اجتهادات

مرقص

المجلس الدستوري اللبناني في

الق اررات في دستورية القوانين

بول;,Traducteurشكرهللا القانون واالجتهاد

 2014س 24_32

ميراي نجم,Principal

المجالس الدستورية ;لبنان ;اجتهادات ;
االنتخابات

لبنان .المجلس

الدستوري,Principal

مجموعة ق اررات المجلس الدستوري  2014س 2_25_32
 .2014-1994الجزء الثاني،

الق اررات في الطعون االنتخابية

المحكمة الخاصة بلبنان ;الوثائق ;االغتيال عساف ابراهيم ,Principalاالغتيال األخير  :وثائق األمم

 2009ص 14_12

المتحدة حول التحقيق في جريمة

;لبنان

اغتيال رفيق الحريري واالغتياالت
والتفجيرات العشرين المرتبطة بها
وانشاء المحكمة الخاصة بلبنان

المسيحيون ;ألمانيا ؛ النازية

شديد

ال تقتل ! صفحات من المقاومة

اسكندر;,Principalسعيد

األلمانية الوطنية والمسيحية للنازية

سعيد الياس،

 2013هـ 26_11

المونسنيور,Préfacier
7
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المشاريع االنمائية ;األردن ;تقييم المشروع شومر توفيق,Principal

المراقبة والتقويم للمشاريع التنموية

 2010غ 6_50

(المشاريع)

المشاريع االنمائية ;األردن ;تقييم المشروع شومر توفيق,Principal

المراقبة والتقويم للمشاريع التنموية

 2010غ 6_50

(المشاريع)
المهاجرون ;لبنان ;المواطنة ;التعليم ;
اللغة العربية ;المؤتمرات

لبنان .و ازرة

الجنسية للمغتربين -تعليم اللغة

المغتربين,Principal

العربية للمغتربين  -تفعيل دور

 1998ف 13_7

المغتربين  :ثالث ندوات لو ازرة

المغتربين
المواطنة ;المرأة ;القوانين ;لبنان
الميزانيات الوطنية ;لبنان
الميزانيات الوطنية؛ لبنان؛ االتهام

النظام الدولي الجديد ;العالقات الدولية

المركز الماروني للتوثيق
واالبحاث,Principal

جنسية أوالد المرأة اللبنانية بين

القانون والسياسية

ضاهر عدنان

الموازنة العامة بين االعداد

محسن,Principal

والمراقبة

عطاهللا سامي  ,Directeurالموازنة في لبنان  :الحاجة الى
de publication

شفافية في األرقام ومساءلة حول

فيرون

القوى العالمية في بيئة متحولة :

 2011ز 28_12
 2015ك 22_13
 2013ك 21_13

االداء

 2015س 16_4

ليونيل;,Principalاالشمر نحو استقطاب دولي جديد
صالح,Traducteur

النظم السياسية ;لبنان ;االصالح السياسي يونس نزار,Principal
;االصالح ;الظروف االقتصادية ;التنمية

الهجرة ;العمال المهاجرون ;اللبنانيون ;
افريقيا ;المواطنة

لبنان .و ازرة الخارجية

لبنان اآلخر  :من المحاصصة
الى الدولة
دراسات اغترابية  :المغترب :

والمغتربين .المديرية العامة تفعيل دور المغتربين  -اللبنانيون
للمغتربين,Principal

الهجرة ;لبنان ;المهاجرون ;الببليوغرافيات العقل جهاد

نصري,Principal

الهجرة ;لبنان ;المهاجرون ;الببليوغرافيات العقل جهاد

نصري,Principal

 2000س 117_6
 2004ف 16_7

في افريقيا  -الجنسية للمغتربين
مراجع بحثية في الهجرة اللبنانية

 2007ف 12_7

مراجع بحثية في الهجرة اللبنانية

 2007ف 12_7
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الئحة المقتنيات الجديدة لمكتبة العلوم االجتماعية

هجرة ذوي الكفاءة ;لبنان ;المؤتمرات

هجرة ذوي الكفاءة ;لبنان ;المؤتمرات

رقم  ،1كانون الثاني – شباط 2016

لبنان .و ازرة الخارجية

دراسات اغترابية  :المغترب :

للمغتربين,Principal

في افريقيا  -الجنسية للمغتربين

لبنان .و ازرة الخارجية

ندوة عودة الكفاءات اللبنانية

والمغتربين .المديرية العامة تفعيل دور المغتربين  -اللبنانيون

 2004ف 16_7

 2000ف 15_7

والمغتربين .المديرية العامة المهاجرة برعاية معالي وزير
للمغتربين,Principal

المغتربين األمير طالل مجيد
ارسالن ،الجامعة األميركية في

بيروت ،قاعة عصام فارس,

الجمعة  13كانون األول 1996

هجرة ذوي الكفاءة ;لبنان ;المؤتمرات

لبنان .و ازرة الخارجية

والمغتربين .المديرية العامة المهاجرة برعاية معالي وزير
للمغتربين,Principal

اليهود ;العراق ;الهجرة ;تاريخ ;إسرائيل ; شبالق عباس,Principal
الصهيونية

ندوة عودة الكفاءات اللبنانية

 2000ف 15_7

المغتربين األمير طالل مجيد

ارسالن ،الجامعة األميركية
هجرة او تهجير  :ظروف

 2015م 1_ 26

ومالبسات هجرة يهود العراق
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