الئحة المقتتنيات الجديدة لمؤسسة فارس الزغبي الثقافية

الموضوع
االحزاب السياسية ;لبنان ;تاريخ ;

المسيحيون

االعالم ؛االناشيد؛ لبنان
األمثال

المؤلف
فريق من العاملين في

ادونيس,Principal
خريش منير,Principal

ميشال,Traducteur
الحاج
سامي;,Principalالحاج
أنطوان عدلي,Préfacier
التراجم ;الجيوش ;لبنان ;تاريخ

بركات انطوان,Principal

الجمهورية العربية السورية ;تاريخ
;الحرب االهلية ;لبنان ;الظروف

السياسية ;القرن الحادي والعشرون

القوى النظامية الكتائبية :

نعمه جوزف;,Principalنعمه العلم واالناشيد اللبنانية عبر

ريشار;,Principalكرم

التراجم

العنوان

األبحاث التاريخية ,Principalمؤصل الجذور ومفصل الوقائع

البيفيير

تاريخ

رقم  ،1كانون الثاني – شباط 2016

حداد انطوان,Principal

التاريخ
من غالل األجيال  :جمع
وتبويب واعداد
مجزرة اهدن او لعنة العرب
المسيحيين
رجال وظالل  1985 :ـ
1998
من الفياضية حتى واشنطن :
على دروب الشهامة

مسيرة االنخراط في الحرب
السورية

السنة
1986

2013
2012

زغبي
A929.9_N434a
زغبي
A398.9_K928m
زغبي

2009

A956.92044_L11
7m

2009

زغبي A920_H141r
زغبي

2015

A956.92043_B22
4m
زغبي

2014

راشد

الناجون 1918-1914 :

2015

أنطوان أ.,Traducteur

العربية السورية

A324.25692_F22

A956.910421_H1

26m

سالمة رمزي;,Principalابو
سالمة;,Traducteurسعد

الحرب االهلية ;لبنان ;الجمهورية

زغبي
7q

;حزب هللا
الحرب ;لبنان ;تاريخ

الرمز

المقاومة اللبنانية و االحتالل

السوري  :حرب المئة يوم،
صيف 1978

زغبي
AL8A3.6_S159n
زغبي

1979

A956.92044_M97
1
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الئحة المقتتنيات الجديدة لمؤسسة فارس الزغبي الثقافية

الموضوع
خواطر
دول الخليج ;النفط ;الظروف

السياسية ;تاريخ ;القرن العشرون

رجال الدولة ;لبنان ;التراجم
رجال الدين ;التراجم

المؤلف
داية جان,Principal
الريس رياض
نجيب,Principal
إسكندر أمجد,Principal
مخلوف يوحنا

الخوري,Principal

رجال الدين ;التراجم

مخلوف يوحنا

روايات

مكرزل الياس

الرواية

مكرزل الياس

رؤساء الجمهوريات ;لبنان ;
الظروف السياسية ;تاريخ

الخوري,Principal
خليل,Principal
خليل,Principal

محسن دّلول,Principal

رؤساء الجمهوريات ;لبنان ;تاريخ منسى

;الحرب االهلية ;الظروف السياسية كميل;,Principalتويني
غسان,Préfacier

السجناء السياسيون ;الظروف
السياسية ;لبنان
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يزبك طوني

العنوان
كشكوك الخواطر  :خمسون
مقالة مجهولة

صراع الواحات والنفط  :هموم
الخليج العربي بين  1968ـ

2004

1971
اميل لحود  :للكلمة ...للوطن 1996
البطريرك العالمة جرجس
عميره الهدناني  :نور الكنيسة 2002
الشرقية  1633ـ 1644
البطريرك يوحنا مخلوف
االهدني  1609 :ـ 1633

2001

عندما أتذكر  :اقاصيص

2015

الفن القصصي

2016

زغبي

AL8A8.5_R572ka
زغبي
A953.6_R277s
زغبي A920_L184s
زغبي
A270.092_J55m
زغبي
A270.092_Y94m
زغبي

AL8A3.6_M925i
زغبي
A8A3.009_M925f

عهد لحود تحت المحاكمة :

زغبي

من الدولة المدنية الى السلطة 2008

A956.92044_D15

الياس الهراوي  :عودة

زغبي

األمنية

الجمهورية من الدويالت الى

2002

الدولة

يوسف;,Principalطراد

سبعة اب  2001في ذاكرة

طوني;,Principalيزبك

النضال

ادغار يوسف,Principal

السنة
2014

الرمز

2a

A956.92044_M53
5e
زغبي

2006

A320.95692_Y35
s
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الموضوع
الظروف السياسية ;لبنان ;الحرب

االهلية

الفساد ;لبنان ;الظروف السياسية
;اعادة البناء ;تاريخ

الكنيسة ;لبنان ;دراسات المستقبل
;الظروف االقتصادية ;النواحي

االجتماعية ;الجوانب الدينية
لبنان ;التراجم

لبنان ;الحرب االهلية ;الظروف
السياسية ;رجال األعمال

لبنان ;العالقات الخارجية ;الواليات
المتحدة

لبنان ;الفساد السياسي ;

المؤلف

العنوان

سالم ايلي;,Principalخوري الخيارات الصعبة  :دبلوماسية
مخايل,Traducteur

البحث عن مخرج

السنة
1997

الرمز
زغبي

A956.92044_S16

3kh
زغبي

واكيم نجاح,Principal

االيادي السود

بطريركية انطاكية وسائر

مذكرة اقتصادية  :اقتصاد

1998

A956.9204_W14
9ay

المشرق,Principal

لمستقبل لبنان

عواد توفيق

حصاد العمر او سيرة شق

يوسف,Principal

وسطيح

ديب كمال;,Principalقرم

امراء الحرب وتجار الهيكل :

جورج,Préfacier

رجال السلطة والمال في لبنان

بو حبيب عبد هللا,Principal

الخصخصة ;الظروف السياسية

حالق الين,Principal

لبنان ;النهضة ;المؤتمرات

نحاس جورج

ن;,Préfacierدورليان

جورج;,Préfacierداغر
شربل,Préfacier
لبنان ;تاريخ
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شمعون كميل,Principal

الضوء االصفر  :السياسة
االميركية تجاه لبنان

الخلوي  :اشهر فضائح العصر
 400مخالفة
اعمال مؤتمر  :برفقة جرجي
زيدان ـ النهضة في عهدة

زغبي
2015

m
1984

العرب في المؤتمرات الدولية

زغبي

A8A3.6_A967h
زغبي

2007

A956.92044_D54
3u

1999

زغبي

A327.5692073_B
116d
زغبي

2003

A384.535_H157k
h

2015

الحاضر  15-14أيار 2014
مراحل االستقالل  :لبنان ودول

A291.178_R149

زغبي
AL8A3.5_Z39a_Y
زغبي

1998

A956.9204_M299

_7_a_b
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الموضوع
لبنان ;تاريخ ;القرن العشرون

رقم  ،1كانون الثاني – شباط 2016

المؤلف
سالم

يوسف;,Principalالصلح

العنوان
خمسون سنة مع الناس

السنة
1998

تقي الدين,Préfacier
المجتمع المدني ;لبنان ;الظروف

السياسية

المسيحيون

معوض يوسف
ّ
حميد,Principal
صدقة جان,Principal

الموارنة ;التراجم

مخلوف يوحنا

الموارنة ;التصوف المسيحي

مخلوف يوحنا

الموارنة ;المدارس ;لبنان ;تاريخ

الخوري,Principal
الخوري,Principal

مخلوف يوحنا

الخوري,Principal

الميزانية ;لبنان ;االتهام ;الرقابة

المركز اللبناني
للدراسات,Principal

الرمز
زغبي

A956.9204_M299

_8_a_b
!شعبك عظيم  ...و مجتمعك
جاهلي
أجيال االيمان  :المئوية األولى

 1914ـ 2014

العالم الماروني  :القس جبرائيل
الصهيوني الكرمي االهدني
نساك اهدنيون
إهدنيون  :نوابغ المدرسة

المارونية الرومانية  1583ـ

زغبي
2012

1s
2015
2005
2009

2007

1808
الموازنة في لبنان  :الحاجة الى
شفافية في األرقام ومساءلة
حول االداء

A320.95692_M94

2013

زغبي

A254.02_S124a
زغبي
A281.6_M235a
زغبي
A248.22_M235n
زغبي

A281.6_M235i
زغبي
A350.722_A862m
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