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السعر $سنة االصدارالموضوعاسم المترجماسم المؤلفاسم الكتاب
20016.00ادب رحالتاحمد علبيفي حنايا الوطن الملهم

20033.00ادب رحالتماري طوقجيرار دي نيرفالاوريليا
19985.00اسالمياترضية احسان اهللالتعريف المبسط للشريعة االسالمية

20015.00اسالمياتابراهيم محمد عويرالقرآن الكريم والفيزياء الحديثة
20025.50اسالمياتمحمد سلمان غانماهللا والمأل: رسالة الى بن الدن

20046.00اسالمياتمحمد سلمان غانمامية محمد
200612.00اسالمياتانور فؤاد ابي خزاماسالم الموحدين المذهب الدرزي
200710.00اسالمياتمحمد سلمان غانمالجوامعية ديموقراطية االسالم

200718.00اسالمياتعبد اهللا صولةالحجاج في القران
20077.00اسالمياتمحمد سلمان غانماهللا والجماعة

20074.50اسالمياتمحمد سلمان غانممن حقائق القرآن
20087.00اسالمياتمحمد سلمان غانمالرحمانية ديموقراطية القران

19893.00اقتصاداحمد صادق سعددراسات في المفاهيم االقتصادية - الخراج
19914.50اقتصادعصام الخفاجي واديب نعسـمير أمين ومجموعة من المؤلفين األجاناالضطراب الكبير

19915.50اقتصاداحمد صادق سعددراسات في المفاهيم االقتصادية - الفكر المعاصر
19915.00اقتصاداحمد صادق سعددراسات في المفاهيم االقتصادية - عهود االمبراطوريات االسالمية
19926.00اقتصاداديب نعمة                 ميشال آابروناوروبا في مواجهة الجنوب ـ سلسلة المتوسط في السياسة الدولية

19934.50اقتصادحميد آية عمارةالزراعة المتوسطية في عالقات الشمال والجنوب



السعر $سنة االصدارالموضوعاسم المترجماسم المؤلفاسم الكتاب
19936.00اقتصاداحمد بعلبكيمحاوالت في التنمية الريفية

19945.00اقتصاداسماعيل خناستحدي الطاقة في حوض المتوسط
19966.00اقتصادفيصل باشيرالمتوسط في الثورة التكنولوجية

19994.50اقتصادبدري يونسمزالق العولمة الحديثة
20005.00اقتصادبدري يونسالعولمة وقضايااالقتصاد السياسي

20015.50اقتصادرياض صومااالن مينكرأسمالية المساهمة
20026.50اقتصادسناء ابو شقراسمير اميناالقتصاد السياسي للتنمية في القرنين 20 ـ 21

20037.50اقتصادميشال آرمجوزيف إ. ستيغليتزخيبات العولمة
20035.00اقتصادرياض صوماسنغ آفالجيتعولمة المال

20036.00اقتصادفهمية شرف الدينسمير امينما بعد الرأسمالية المتهالكة
20043.00اقتصادسعد الطويلسمير امينالفيروس الليبرالي

20043.50اقتصادايوب ابو ديةتنمية التخلف العربي
200710.00اقتصادعبد الرحمن أياسجوزيف إ. ستيغليتزالتسعينيات الهادرة
20075.00اقتصادنعيمة شومانالعولمة بداية ونهاية

20078.00اقتصاداحمد بعلبكيحول معوقات التنمية في لبنان
20078.00اقتصاداحمد بعلبكيموضوعات وقضايا خالفية في تنمية الموارد العربية

200910.00اقتصادعبد اهللا رزقاقتصادات ناشئة في العالم
200345.00المعاجم والقواميسمجموعةجورج البيكامعجم المارآسية النقدي

200725.00المعاجم والقواميسفوزي اليازجيالمعجم الشامل للعلماء والمخترعين
200725.00المعاجم والقواميسخليل راشد الجيوسيهتشنسونمعجم االفكار واالعالم

19897.50تاريخ ووثائـقيوسف عطاهللا             إيرينا سميليانسكاياالبنى االقتصادية واالجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر الحديثون
19896.50تاريخ ووثائـقيوسف عطاهللا             إيرينا سميليانسكاياالبنى االقتصادية واالجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر الحديثي

19897.00تاريخ ووثائـقبرهان الدين دلوحضارة مصر والعراق
19904.00تاريخ ووثائـقفارس غصوب           جاك توبياالمبريالية الفرنسية والواليات العربية في السلطنة العثمانية ـ عادي
19905.00تاريخ ووثائـقفارس غصوب           جاك توبياالمبريالية الفرنسية والواليات العربية في السلطنة العثمانية ـ آرتون

19905.00تاريخ ووثائـقعلي شعيبتاريخ لبنان من االحتالل الى الجالء (1918 - 1946)
19904.00تاريخ ووثائـقالعميد الرآن ياسين  سويالمعلم نقوال التركذآر تملك جمهورية الفرنساوية واالقطار الشامية

19916.00تاريخ ووثائـقظريف عبداهللا ـ آمال السفوزي منصورخروج العرب من التاريخ
19924.50تاريخ ووثائـقيوسف خطار الحلواوراق من تاريخنا ـ 2
199310.00تاريخ ووثائـقمحمد الذيبحكاية شعب اراد الحياة

19975.50تاريخ ووثائـقفؤاد خليلالحرافشة
19989.00تاريخ ووثائـقعلي شعيب ومؤلفون آخرونالمجتمع العربي الحديث والمعاصر

19989.00تاريخ ووثائـقفندي شعارالكولونيل تشرشلجبل لبنان - 3
19984.50تاريخ ووثائـقفؤاد ايوبأرنستو تشي غيفارامبادىء حرب الغوار

19997.00تاريخ ووثائـقعلي عبد فتونيالمراحل التاريخية للصراع العربي - االسرائيلي
199915.00تاريخ ووثائـقعزيز صليباتاريخ الحرآة النقابية في البقاع
199913.00تاريخ ووثائـقحسين غباشعمان: الديمقراطية االسالمية

20007.00تاريخ ووثائـقالبير فرحاتروبرتو خطلبلبنان البرازيل - صداقة تتحدى المسافات
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20003.50تاريخ ووثائـقسمية فلوآلود الفاندرينحيا ونقاوم

20025.00تاريخ ووثائـقعلي شعيبالصراع االيطالي على بالد الشام
200218.00تاريخ ووثائـقعزيز صليباالعمل السري في الحزب الشيوعي اللبناني مع صفحات من تاريخه

200310.00تاريخ ووثائـقعبد اهللا ابراهيم سعيداالرض واالنتاج والضرائب في متصرفية جبل لبنان والبقاع
200310.00تاريخ ووثائـقعبد اهللا ابراهيم سعيدالعالقات االجتماعية واالقتصادية في االرياف اللبنانية

20035.50تاريخ ووثائـقزينة الطيبيآيبك, اميرآا بالفرنسية
20048.00تاريخ ووثائـقعزيز صليباالبقاع في التاريخ والمنطقة

20045.00تاريخ ووثائـقذوقان قرقوطفرانز فانونالعام الخامس للثورة الجزائرية
20049.00تاريخ ووثائـقيوسف عطاهللا             نيقوالي ايفانوفالفتح العثماني لالقطار العربية (1516 - 1574) - عادي

200420.00تاريخ ووثائـقراج ال محمدديفيد  مكدولتاريخ االآراد الحديث
200420.00تاريخ ووثائـقبرهان الدين دلوجزيرة العرب قبل االسالم

200427.00تاريخ ووثائـقمحمد حسين مروهآشكول ابو هادي
200510.00تاريخ ووثائـقعلي شعيبالتدخل االجنبي وازمات الحكم في تاريخ العرب الحديث والمعاصر

20057.50تاريخ ووثائـقعيدا زين الدينالتطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي لمدينة بعلبك في عهد االنتداب .
20053.50تاريخ ووثائـقالمؤتمرالعالقات اللبنانية الصينية
200520.00تاريخ ووثائـقمحمد عجينةموسوعة اساطير العرب

200612.00تاريخ ووثائـقاحمد بو ملحمالعرب والتحديات الحضارية
20067.50تاريخ ووثائـقنبيل خليل خليلامريكا بين الهنود والعرب

20078.00تاريخ ووثائـقعلي عبد فتونيالبالد العربية والتحديات التعليمية المعاصرة
200713.00تاريخ ووثائـقعفيفة البستانيلوتسكيتاريخ االقطار العربية الحديث

200711.00تاريخ ووثائـقاحمد علبيثورة الزنج
200715.00تاريخ ووثائـقمحمد دآروبجذور السنديانة الحمراء

200812.00تاريخ ووثائـقمسعود ضاهراالستمرارية والتغيير في تجربة التحديث العمانية
200810.50تاريخ ووثائـقخديجة ايوبتاريخ عيناثا االقتصادي واالجتماعي والسياسي

20085.00تاريخ ووثائـقايوب ابو ديةحروب الفرنج حروب ال صليبية
20068.00تربية وتعليمجاك رستممكانة التربية البدنية والرياضية في المدارس اللبنانية

20076.50تربية وتعليممهدي عاملفي قضايا التربية والسياسة التعليمية
199911.00دراساتمحمد سلمان غانمالقرآن في االقتصاد السياسي
19997.50دراساتعبد الرحمن ياغيفي الجهود المسرحية العربية

200012.00دراساتمصطفى سبيتيجذور الميكافلية في آليلة ودمنة
20004.00دراساتعصام محفوظرامبو باالحمر

200210.00دراساتفؤاد خليلالفكر النهضوي العربي ـ االنكسار البنيوي
20024.50دراساتمحمد دآروبرؤى مستقبلية في فكر النهضة والتقدم والعدالة االجتماعية

200211.00دراساتعصام محفوظمسرح القرن العشرين ـ 1 ـ المؤلفون
20029.00دراساتعصام محفوظمسرح القرن العشرين ـ 2 ـ العروض
20039.50دراساتآمال ديبعلى بوابة الشرق ـ مشاهدات لبنانية

20034.00دراساتيمنى العيدفي النفاق االسرائيلي ـ قراءات في المشهد والخطاب
20034.00دراساتاحمد علبييوميات مجنون ليلى
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200616.00دراساتنللي سالمة العامريالوالية والمجتمع

20069.00دراساتعماد سماحةجدلية الحرآة والوعي
20067.00دراساترسالن شرف الدينمدخل لدراسة االحزاب السياسيةالعربية

20086.00دراساتعصام امينهرمان دونكرالبيان الشيوعي
200811.00دراساتسعود بن عبد اهللا الزدجاليالترآيب الشرطي في النحو واالصول
20085.50دراساتمجموعة من المؤلفينالعنف القانوني ضد المرأة في لبنان

20085.50دراساتسمير الشيخالقصائد المائية دراسات اسلوبية في شعر نزار قباني
20085.00دراساتعادل عبد اهللالمثقف السياسي

20087.00دراساتعبد اللطيف الحرزالمستحيل في االدب العراقي
20087.00دراساتانور اسحقتزييف االسالم

20085.50دراساتمريم سلطان لوتاهدراسات في السياسة والفكر
200917.00دراساتمسعود ضاهرالجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية

200912.00دراساتمحمود حيدرالهوت الغلبة
20055.00دراسات اجتماعيةفؤاد خليلالمثقف والهوية في لبنان

19926.50دراسات أدبيةعبد الرحمن منيفالكاتب والمنفى - 12 - سلسلة الكتاب الجديد
19926.00دراسات أدبيةحنا ميناحوارات واحاديث في الحياة والكتابة الروائية - 11 - سلسلة الكتاب الجديد

19957.00دراسات أدبيةاحمد بزونقصيدة النثر العربية
19995.00دراسات أدبيةعبد الرحمن ياغيابن رشيق القيرواني

19997.00دراسات أدبيةعبد الرحمن ياغيالبحث عن ايقاع جديد للرواية العربية
19999.00دراسات أدبيةاحمد علبيالمنهجية في البحث االدبي
19996.00دراسات أدبيةعبد الرحمن ياغيفي الجهود الروائية العربية

19998.00دراسات أدبيةمحمد دآروبوجوه ال تموت
20016.50دراسات أدبيةاحمد خريسالعوالم الميتاقصية في الرواية العربية
20026.50دراسات أدبيةاحمد علبيابن المقفع الكاتب والمترجم والمصلح

20037.00دراسات أدبيةانعام بيوضالترجمة االدبية
20039.50دراسات أدبيةرفيف رضا صيداويالنظرة الروائية الى الحرب اللبنانية 1975 ـ 1995

200310.00دراسات أدبيةشهناز استيتيهآمال ناصر ـ حياته وشعره
20037.00دراسات أدبيةجابر عصفورمواجهة االرهاب ـ قراءات في االدب العربي المعاصر

20045.00دراسات أدبيةاحمد جواد مغنيةالغربة في شعر محمود درويش
20046.00دراسات أدبيةمصطفى التواتيالمثقفون والسلطة في الحضارة العربية ـ 1
20049.00دراسات أدبيةمصطفى التواتيالمثقفون والسلطة في الحضارة العربية ـ 2

20058.00دراسات أدبيةفايز القيساثر المعلم بطرس البستاني في النهضة في لبنان
20057.50دراسات أدبيةيمنى العيدفي مفاهيم النقد وحرآة الثقافة العربية

200718.00دراسات أدبيةصالح بن رمضانالرسائل االدبية
20075.50دراسات أدبيةعمارة ناصراللغة والتأويل
200711.00دراسات أدبيةسمير خورانيالمراة والنافذة

20088.00دراسات أدبيةرفيف رضا صيداويالرواية العربية بين الواقع والتخييل
20084.50دراسات أدبيةمصطفى التواتيدراسة في روايات نجيب محفوظ
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200813.00دراسات أدبيةيمنى العيدفي القول الشعري الشعرية والمرجعية الحداثة والقناع

200813.00دراسات أدبيةنجوى الرياحي القسنطينيفي نظرية الوصف الروائي
200212.00دراسات تاريخيةبرهان الدين دلومساهمة في اعادة آتابة التاريخ ـ طبعة االنيب

20034.00دراسات موسيقيةاحمد الواصلالصوت والمعنى
20067.50دراسات موسيقيةاحمد الواصلسحارة الخليج

20074.00دراسات موسيقيةلطفي المرايحيالموسيقى العربية الى اين
200911.00دراسات موسيقيةالياس سحابالموسيقى العربية في القرن العشرين

19995.00دراسة شعريةعبد الرحمن ياغيقيروان ابن رشيق
20085.50دراسة شعريةاحمد قنشوبةالشعر الغض

199910.00دراسة هندسيةرهيف فياضالعمارة الغانية واالعمار الموجع
20008.00دراسة هندسيةرهيف فياضالعمران والذاآرة العمران والوهم

20046.00دراسة هندسيةرهيف فياضالعمارة ووعي المكان
200712.00دياناتخليل احمد خليلجورج قرمالمسالة الدينية في  القرن الواحد والعشرين

20079.00دياناتفارس غصوبجاك ونيكول آاليبومذاهب وملل واساطير في الشرقين االدنى واالوسط
200814.00دياناتمجموعةمظهر ملوحيالمعنى الصحيح النجيل المسيح
200915.00دياناتحسين نصر اهللامأزق الديانات وأزمة العلمانية

198910.00روايات عالميةعفيف دمشقيةامين معلوفالحروب الصليبية آما رآها العرب
19902.00روايات عالميةبسام حجاربوهوميل هرابالقطارات تحت الحراسة المشددة - 4 - سلسلة روايات من العالم

19903.50روايات عالميةفارس غصوبغراهام غـرينلقاء مع الجنرال - 3 - سلسلة روايات من العالم
199011.00روايات عالميةعفيف دمشقيةامين معلوفليون االفريقي

19912.50روايات عالميةجورج آعديجونشيرو تانيزاآيحبان طاغيان - 6 - سلسلة روايات من العالم
199110.00روايات عالميةعفيف دمشقيةامين معلوفسمرقند

19912.00روايات عالميةبسام حجارآريستا فولفما يبقى - 5 - سلسلة روايات من العالم
19913.00روايات عالميةاتحاد آتاب وأدباء االمارآوبو آبيموعد سري

19926.00روايات عالميةعوض شعبانجورجي آمادوالبزة والرداء وقميص النوم
19926.50روايات عالميةعوض شعبانجورجي آمادوالدونا فلور وزوجاها االثنان - 1
19925.50روايات عالميةعوض شعبانجورجي آمادوالدونا فلور وزوجاها االثنان - 2

19924.50روايات عالميةاسماعيل آاداريهقصر االحالم
19934.00روايات عالميةبسام حجارياسوناري آواباتابلد الثلوج - 9 - سلسلة روايات من العالم

19939.00روايات عالميةعفيف دمشقيةامين معلوفحدائق النور
19976.00روايات عالميةنهلة بيضونامين معلوفالقرن االول بعد بياتريس

19974.50روايات عالميةبسام حجارج.د. سالنجراليوم المرتجى لسمك الموز
19975.50روايات عالميةمصطفى آريمجورجي آمادوبالد الكرنفال

19975.00روايات عالميةميشال آرمجورجي آمادوعرق
19975.00روايات عالميةماري طوقجوزف روثمدفن الكبوشيين
19984.00روايات عالميةاسكندر حبشجوزف آونرادالشريك الخفي

19989.00روايات عالميةصالح علمانيماريو بارغاس يوسادفاتر دون ريغو بيرتو
19987.00روايات عالميةنهلة بيضونامين معلوفموانىء المشرق
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19994.00روايات عالميةحنا عوضجون شتاينكاللؤلؤة

19997.00روايات عالميةفارس غصوبهبه دي بونافينيام ضد الديكتاتورية
199911.00روايات عالميةاسكندر حبشجوزيه سارنيهسيد البحار

19995.00روايات عالميةرؤى عبودميشال سوآيهنقطة حبر في المحيط
200110.00روايات عالميةنهلة بيضونامين معلوفصخرة طانيوس

20026.00روايات عالميةصفاء ابو شهال جبرانميلتون حاطومشقيقان
20033.00روايات عالميةخليل احمد خليلحسين ابراهيم جرجي زريقوردة الرياح
200412.00روايات عالميةنهلة بيضونامين معلوفبــدايــات

20044.00روايات عالميةميشال آرمألما وليلى ليفيحجابي هويتي
20058.00روايات عالميةخليل احمد خليلهنري دي مونفريدالمرآب النشوان

20066.00روايات عالميةنور االسعدجورج ارنواجر الخوف
20064.00روايات عالميةميشال آرمبرونو بونتميلليالمداعبة

20065.00روايات عالميةخالد نسبينغوران تريبوسونالمقبرة الغارقة
20063.00روايات عالميةخليل احمد خليلحسين ابراهيم جرجي زريقبحثا عن اورور

200614.00روايات عالميةعبد المعين الملوحي ـ يوسفرسول حمزاتوفبلدي
20065.00روايات عالميةنهلة بيضونجاك ـ بيار اميتعشيقة برتولد برشت

200612.00روايات عالميةميشال آرماوبير برولونجوقبلة يهوذا
200712.50روايات عالميةرلى ذبيانانور بن مالكابن الشعب العتيق

20079.50روايات عالميةمحمد ساريياسمينة خضرااشباح الجحيم
200713.00روايات عالميةفؤاد ايوبمكسيم غورآياالم

20077.50روايات عالميةنهلة بيضونياسمينة خضراالصدمة
20079.50روايات عالميةميرنا صعبحميد فرينالصالة االخيرة

200710.00روايات عالميةعياش سلمانبوعالم صنصالحراقة
20076.50روايات عالميةنهلة بيضونمليكة مقدمرجالي

20075.00روايات عالميةمحمد ساريياسمينة خضراسنونوات آابول
20088.00روايات عالميةاسعد الحسينجورج اورويلالصعود الى الهواء

19893.00روايات عربيةوليد الرجيببدرية
19903.00روايات عربيةمحمد ابي سمرابولين واطيافها

19953.50روايات عربيةمنصور عبد الرحمنالمخلوقات االخرى
19972.50روايات عربيةمنصور عبد الرحمنابن موالي السلطان

19974.50روايات عربيةجواد صيداويمطاردة
19973.00روايات عربيةفداء عيتانينهاية الروح الحزينة
19983.50روايات عربيةعوض مباركاحزان الزمن الغابر

19986.00روايات عربيةعادل صومابنادق صغيرة
19984.00روايات عربيةجوزف رزقسمفونية ريما
19986.00روايات عربيةجوزف بريستليلعنة زحل
19986.00روايات عربيةاحمد علي الزينمعبر الندم

19983.00روايات عربيةمحمد اليحيائييوم نفضت خزينة الغبار عن منامتها



السعر $سنة االصدارالموضوعاسم المترجماسم المؤلفاسم الكتاب
19993.50روايات عربيةعاصم الجندياالغتيال
19997.50روايات عربيةعاصم المصريالعسلية

19992.00روايات عربيةمحمد حسن الحربيلفائف الربع الخالي
19993.00روايات عربيةحمزة عبودهدوء حذر

20003.00روايات عربيةجواد صيداويالعودة على متن الرحيل
20003.50روايات عربيةتوفيق حيدربيت العربي (الرايات)

20006.00روايات عربيةلطيفة الحاجمواويل الغربة
20015.00روايات عربيةجواد صيداوياسنان المشط

20012.00روايات عربيةمنصور عبد الرحمنالرجل الذي اشترى اسمه
20015.00روايات عربيةنهى حمود طبارهالوجه الثالث للحب

20014.00روايات عربيةتوفيق حيدربيت العربي (الحصة الكبيرة)
20013.50روايات عربيةحسين المناصرةخندق المصير
200113.00روايات عربيةنهلة بيضونامين معلوفرحلة بالداسار
20014.50روايات عربيةمراد بو آرزازةشرفات الكالم
20014.50روايات عربيةهدى عيدفي بالد الدخان
20016.00روايات عربيةمحمد عيد العريميمذاق الصبر
20013.00روايات عربيةناصر منصورمقتل الشتيري
20024.50روايات عربيةعادل صوماالجسر القديم

20029.00روايات عربيةرشيد بو جدرةالف وعام من الحنين
200210.50روايات عربيةمحمد حسن علوانسقف الكفاية

20027.00روايات عربيةلطيفة الحاجصخرة الروشة
20023.50روايات عربيةجواد صيداويصرنا على الليسته

20022.50روايات عربيةرامز عوضفي السهول, خارج القوافل
20034.00روايات عربيةخليل احمد خليلرشيد بو جدرةالجنازة

20034.00روايات عربيةلزهري لبترالعودة الى االغواط
20033.00روايات عربيةتوفيق حيدربيت العربي ـ خاتمة للجميع

20033.50روايات عربيةمحمد علي اليوسفيبيروت ونهر الخيانات
20035.00روايات عربيةانيس يحيجسد آان لي

20034.00روايات عربيةجواد صيداويفساتين هندومة
20044.00روايات عربيةنبيل خليل خليلاشواك الجليل
20044.50روايات عربيةانعام بيوضالسمك ال يبالي
20046.50روايات عربيةمريم انطاآيتدمر في الذاآرة
200412.00روايات عربيةسيف االسالم بن سعود بن عبد العزيزقلب من بنقالن
20044.00روايات عربيةشاآر نورينزوة الموتى

20045.00روايات عربيةبديع ابو شقراواعتزلت الحياة في الرابعة
20043.00روايات عربيةمحمد بن حمد المسروريولد العجيلي
20049.00روايات عربيةرشا االميريوم الدين

20053.00روايات عربيةربى الصلححلم في وسط بيروت



السعر $سنة االصدارالموضوعاسم المترجماسم المؤلفاسم الكتاب
20055.50روايات عربيةمحمد علي اليوسفيدانتيال

200510.00روايات عربيةاميرة الحسينيزمن االطيور الكاسرة
20056.00روايات عربيةصبحي فحماويعذبة

20056.00روايات عربيةآمال ديبليلى بنت الكروم
20063.00روايات عربيةمحمد العريشيةااليام االخيرة في عّالج
20066.00روايات عربيةهدى عيدالحياة في الزمن الضائع

20063.00روايات عربيةتوفيق حيدربيت العربي ـ حي الريش والبحيرة الكبرى
20063.00روايات عربيةجواد صيداويثمالة حب

200615.00روايات عربيةعبد الجبار عدوانراوي قرطبة
20064.50روايات عربيةمروان عبد العالزهرة الطين

200612.00روايات عربيةسيف االسالم بن سعود بن عبد العزيزطنين
20063.00روايات عربيةعوض شعبانعندما يحل الظالم والصقيع

20064.50روايات عربيةمحمد طعانفول سوداني
20064.00روايات عربيةسعدي المالحفي انتظار فرج اهللا القهار

20077.00روايات عربيةلطيفة الحاجالبحث عن السعادة
20078.00روايات عربيةعلوان السهيميالدود

20078.00روايات عربيةسيف االسالم بن سعود بن عبد العزيزالكنز الترآي
200712.00روايات عربيةفكتوريا الحكيمبعت الجسد

20077.00روايات عربيةشاآر نوريدياالس بين يديه
20077.00روايات عربيةموسى ابراهيمسريلنكيتي الفلبينية

20074.00روايات عربيةاحمد الواصلسورة الرياض
20074.00روايات عربيةمحمد علي اليوسفيعتبات الجنة

20074.00روايات عربيةعبد اللطيف الحرزمحطة قطار براماتا
20077.00روايات عربيةفضيلة الفاروقمزاج مراهقة

20074.00روايات عربيةليلى بيرانمسج الى صديقتي
20085.50روايات عربيةاحمد الزبيدياحوال القبائل عشية االنقالب االنكليزي في صاللة

20087.50روايات عربيةعادل صومااغنية الفصول
20088.50روايات عربيةصبحي فحماويالحب في زمن العولمة
20086.00روايات عربيةجمال المقرنالرقص في ساحة تاسي

20085.00روايات عربيةحمزة باديسالقبو
200813.00روايات عربيةعامر حسينالمأزق

200816.00روايات عربيةجمال حسن علياموات بغداد
20088.50روايات عربيةسالم حميدتل الرؤوس
20085.50روايات عربيةمروان عبد العالحاسة هاربة

200810.00روايات عربيةجياندلمون
200811.00روايات عربيةعماد البليكدماء في الخرطوم
20087.50روايات عربيةعبد الجبار عدوانسياسة في الجنة

20084.00روايات عربيةرامي االحمديصندوق الذآريات



السعر $سنة االصدارالموضوعاسم المترجماسم المؤلفاسم الكتاب
20089.00روايات عربيةفداء عيتانيعن حياة ال تغادرنا
20087.00روايات عربيةجاسم سلمانغرباء في الرمادي

20084.50روايات عربيةوليد الرجيبموستيك
20096.00روايات عربيةهدى عيدرآام

20095.50روايات عربيةمكرم خليفةسفينة الحياة
20098.00روايات عربيةشربل داغروي.اذن لست بافرنجي
20043.50رواية شعر يةعادل معيزيامس.. منذ الف عام
19893.00سياسةسالمة آيلةالعرب ومسألة االمة

19895.00سياسةمهدي عاملمدخل الى نقض الفكر الطائفي
19907.00سياسةمهدي عاملالنظرية في الممارسة السياسية ـ بحث

19905.00سياسةمحمد صالح الهرماسيتونس... الحرآة العمالية في نظام التبعية والحزب الواحد
19916.00سياسةآميل داغرأرنست ماندلاالتحاد السوفياتي الى اين?
19944.50سياسةآريم مروةجدل الصراع مع اسرائيل

19946.00سياسةعزيز صليباصفحات مجهولة من العمل الثوري في لبنان وسوريا
19975.00سياسةعصام محفوظابعد من السالم
19977.00سياسةمحمود حيدرالاليقين السلمي
199710.00سياسةمفيد قطيشغينادي زوغانوفروسيا وطني

199713.00سياسةندوةنحو تجديد المشروع االشتراآي
19986.00سياسةمروان النمر - ربيع الرشيدالموساد واالخفاقات االخيرة

19983.00سياسةسمير اميننقد روح العصر
19999.00سياسةفهمية شرف الدينمحمد العربي بو قرةالعلم ضد العالم الثالث

19999.00سياسةاحمد الصياداليونسكو رؤية للقرن الواحد والعشرون
19999.00سياسةمحمد سعيد القدالمعالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني

20007.00سياسةمحمد علي مقلداالصوليات - بحوث في معوقات النهوض العربي
20007.50سياسةفؤاد خليلالطائفية آالم آخر
20006.00سياسةغازي بروآالن ميشالالعراق, الخطأ

200010.00سياسةمحمد سلمان غانمفي جدل التحوالت من منظور االزمات في الخليج
20018.50سياسةجواد صيداويآمال بو شامهجبهة التحرر الوطني والسلطة (الجزائر 1962 ـ 1992)

20025.00سياسةغازي بروزهرة بن عروساالسالموية السياسية: المأساة الجزائرية
20038.00سياسةفارس غصوبجان زيغلراسياد الجريمة

20033.50سياسةعصام محفوظاالرهاب بين السالم واالسالم
20039.50سياسةخليل احمد خليلالياس بو آراعالجزائر الرعب المقدس

200312.00سياسةفارس غصوبرضا مالكالجزائر في افيان
200311.50سياسةخليل احمد خليلخالد نزارالجيش الجزائري في مواجهة التضليل ـ محاآمة باريس

20033.00سياسةحسن الشامياوليفييه روااوهام 11 ايلول
20034.50سياسةجواد صيداويمحمد بلحيتبحرين ـ اختطاف الرهبان

20034.50سياسةجوزف بو رزقرضا مالكتقليد وثورة
200316.00سياسةآمال ديبزلزال في ارض الشقاق ـ العراق 1915 ـ 2015
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20036.00سياسةآريم مروةعشية افول االمبراطورية

20037.00سياسةرياض حسننيكوالس  غاياتقرن اميرآي آخر
20049.00سياسةغازي بروتييري هنتشالشرق المتخيل
20048.00سياسةنسيب الحسينيالغرب المتخيل

20046.00سياسةزهرة بلحاجالغرب في فكر هشام شرابي
20048.50سياسةاحمد حيدرانطونيو بلتران هرنانديزامبراطورية الحرية
20047.50سياسةشوقي الدويهيبيار آاالمتفتت الديموقراطية

20046.00سياسةميشال آرمنويل ماميرخطورة اميرآا
20045.50سياسةحسن ابراهيم احمدقضايا النهوض العربي والعولمة

20044.50سياسةبدري يونسمتى يعود آارل مارآس
20047.00سياسةاحمد الشيخباسكال بونيفاسمن يجرؤ على نقد اسرائيل
200513.50سياسةمحي الدين عميمورالجزائر الحلم والكابوس

20056.50سياسةغازي برواالن جوآسامبراطورية الفوضى ـ الجمهوريات في مواجهة الهيمنة االميرآية
200610.00سياسةدالل حمدانسامي نائيراالمبراطورية في مواجهة التنوع

200612.00سياسةشوقي الدويهيبرتران باديالدولة المستوردة
20064.00سياسةلطفي المرايحيالفرد الغائب

200610.00سياسةآريم مروةالفكر العربي وتحوالت العصر
200625.00سياسةجورج قرمانفجار المشرق العربي

20064.00سياسةعلي سالممشاهد معاصرة في المارآسية
20064.00سياسةآريم مروةنحو جمهورية ثالثة

20075.00سياسةنبيل خليل خليلاغتيال الملك فيصل والخالفة السعودية
20075.00سياسةرياض حسنأ.ج. نورانيالجهاد واالسالم
20077.50سياسةعبد الرحمن أياسبوبي س.سيدالخوف االصولي
20076.00سياسةنسيب عونفرنسوا تويالالشيعة في العالم

20077.00سياسةماري طوقفرانز فانونالجل الثورة االفريقية
200710.00سياسةتانيا بشارةجون فورانمستقبل الثورات

20079.00سياسةنبيل خليل خليلملف التسلح العربي
20087.50سياسةالياس عوناقول الحقيقة

200811.00سياسةاسحاق الشيخ يعقوباالرهاب في جزيرة العرب
200813.00سياسةميشال آرمريشار البيفييرالتحول الكبير

20087.00سياسةخليل احمد خليلارمان ماتالرالتنوع الثقافي والعولمة
200812.00سياسةحسين بللوفيالشرق االوسط الكبير حروب أم سالم
200813.00سياسةمحمد خواجهالشرق االوسط تحوالت استراتيجية
200813.50سياسةعبد اللطيف الحرزالعراق الجديد االمتناع والممانعة

200816.00سياسةخليل احمد خليلتييري  آوفيلايران الثورة الخفية
20087.00سياسةمحمد خير الواديتجارب الصين من التطرف الى االعتدال

20089.00سياسةنبيل خليل خليلملف االنقالبات في الدول العربية المعاصرة
20074.00سيرةفيصل اآرمسيف بن اعطى
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20088.00سيرةرلى ذبيانريجينا صنيفرالقيت السالح

200814.00سيرةنهلة بيضونآاترين نايسلطة اسمها اللذة
20084.00سيرةفيصل فرحاتيوم بدأت الكتابة

199012.00شعر عالميجاك األسودصـالح سـتيتيـهصالح ستيتية - االعمال الكاملة
19994.00شعر عالميحسان حيدربرتولد بريختبرشت - قصائد من االلمانية

20084.00شعر عالميصالح ديابهدى الدغفقامرأة لم تكن
20084.00شعر عالميمحمد عنانيسامي الحاجقصائد من غوانتنامو
19892.50شعر عربيبسام العنداريال شيء آانه الشعر

19901.50شعر عربيزاهي وهبيحطاب الحيرة
19913.00شعر عربيمهدي عاملتقاسيم على الزمان

19912.50شعر عربيجعفر الحجيريشيء من السهو في رئتي
19911.50شعر عربيمهدي عاملفضاء النون
19933.00شعر عربيبسام حجارمهن القسوة
19973.00شعر عربيجهاد الزغيرالوان والوان

19973.50شعر عربيهدى خوريتدفق فّي ايها البحر
19974.50شعر عربيمنصور عبد الرحمنتصاويب الهوى
19973.50شعر عربيعادل مصطفىجئت من عيونها

19972.50شعر عربيآميل ضاهرجداريات
199713.00شعر عربيشوقي عبد االميرديوان المكان
19974.50شعر عربيعادل مصطفىديوان النثر

19973.00شعر عربيوفائي ليالمتوقفا عن الضحك
19973.00شعر عربيعادل مصطفىنغم االفكار

19982.00شعر عربيحسان منذراسفار الوالدة على سرج الكفن
19986.00شعر عربيبدر شاآر السيابالنهر والموت

19988.00شعر عربيشوقي عبد االميرديوان االحتماالت
19984.00شعر عربيماهر خيرعاريا تحت الشمس
19983.00شعر عربيسعيد الشيخآما تفكر صحراء

19982.50شعر عربيمنصور عبد الرحمنميالد قلب
19992.00شعر عربياسكندر حبشتلك المدن

19993.00شعر عربيآميل ضاهرجروح على الورق
19993.00شعر عربيجمال جعفررقائق الصمت الزجاجية
19993.00شعر عربيمحمد العبد اهللاقمر الثلج على النارنج

20006.00شعر عربيآريم المصرياغاني القلب
20003.00شعر عربيجهاد الزغيرحين تمطر السماء رمال
20013.50شعر عربينشمي مهناالبحر يستدرجنا للخطيئة

20012.50شعر عربيبديع ابو شقراالرجل الذي رقص
20012.00شعر عربياحمد االمينبساط الربيع

20014.00شعر عربيذوقان عبد الصمدرياح واشرعة
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20012.50شعر عربيجمال جعفرظالل المطر

20012.00شعر عربيمازن سهيل معروفآأن حزننا خبز
20023.00شعر عربيبسام منصورالفصول السبعة

20022.00شعر عربيمحمد الخطيبالالهنا
20022.50شعر عربيياسر مروةامتطي غيمة

20024.50شعر عربيلينا شمبوررد..
20026.00شعر عربيفرج اهللا فوعانيقادمون من الشمس
20033.00شعر عربيفؤاد جواداغاريد رومانسية

20034.50شعر عربيجعفر االمينديوان السيد جعفر االمين
20032.50شعر عربيياسر خنجرطائر الحرية
20036.00شعر عربيحمزة الطفيليقبل أن أمشي
20033.50شعر عربيبول ايلوارقصائد حب

20032.00شعر عربيعايدة صبراآبريت
20033.00شعر عربيخلود المعالهاء الغائب

20043.00شعر عربيامال نوارتاج على الحافة
20045.00شعر عربياحمد االمينورود

20054.00شعر عربيحسين وهبة فراناالعمدة
20053.00شعر عربيخير غزالةبقايا ارصفة
20055.00شعر عربينادين سالمةجسد يتعانق

200510.00شعر عربيسيلفيا شفلكهرحيل
20053.00شعر عربياحمد االمينوآر الحمامة
20064.00شعر عربيطارق مزرعانياشرعة للريح

20064.00شعر عربيعباس باني المالكياعترافات رجل مات مبكرا
20063.00شعر عربيانور السباعياغتيال امرأة الظل االسود

20064.00شعر عربيسلوى صافيذاك الذي في المراة
20066.00شعر عربيمصطفى سبيتيسبل القوافي
20063.00شعر عربيابراهيم عبد الملكعابرا وحده
20064.00شعر عربيجنات بو منجلآأنك روحي
20065.00شعر عربيعمر رياض مالعبوجوه وزوايا

20074.00شعر عربيحسن عبداهللاذآر انني احببت
20074.00شعر عربيعبد الخالق آيطاناالنتظار في ماريون

20074.00شعر عربيجورج حاوياليوم اشعر انني شاعر
20074.00شعر عربيمحمد العريشيةامراة من اويا

20074.00شعر عربيالياس لحودايقونات توت العليق
20074.00شعر عربيميشلين مباركتجربة

20074.00شعر عربيباسم عباسجمر عتيق
20073.00شعر عربيعامر العامرحزن يتجسد
20074.00شعر عربيياسر مروةحكت الورود
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20074.00شعر عربيجمانة مصطفىغبطة برية

20076.50شعر عربياحمد االمينآروم القلم وثمار الحكم
20075.00شعر عربيمحمد زينو شومانال تعاودي العبث

20074.00شعر عربيدعد الكسانلو سألت
20074.00شعر عربيمحمد هشام المغربيهو المطر

20074.00شعر عربيورود الموسويوشم عقارب
20084.00شعر عربيحسن يتيمادخل الشجر عاريا

20084.00شعر عربيستار  سعيد زوينياسئلة
20084.50شعر عربياحمد حافظاعشاش االبد

20084.00شعر عربيدارين حومانياآبر من نافذة قطار
20085.00شعر عربيعباس باني المالكيالتسول في حضرة الملك

20085.00شعر عربياشرف فياضالتعليمات بالداخل
200812.00شعر عربيانور سلمانالقصيدة امرأة مستحيلة

20084.00شعر عربيهدى الدغفقبحيرة وجهي
20084.00شعر عربيعمر رياض مالعببال فواصل

200830.00شعر عربيحمزة عبودديوان الشعر اللبناني المعاصر
200811.50شعر عربياحمد االمينذآريات وحنين

20084.00شعر عربيخلود المعالربما هنا
20084.00شعر عربيهدى الدغفقريشة ال تطير
20084.00شعر عربيمحمد العبد اهللازهرة الصبار

20084.00شعر عربيحسن البياتيفي ملكوت الظالم
20087.50شعر عربينادين سالمةما بين الحب والحب

20084.00شعر عربيجورج غنيمةمحابر الغمام ونايات الريح
20094.00شعر عربيعلي سلمانزرعوا رجال على االرض
20094.00شعر عربيفيصل اآرمشربنا من الكون حتى العدم

19894.00صحافة واعالمعواطف عبد الرحمندراسات في الصحافة العربية المعاصرة
20048.50صحافة واعالمرياض صوماارمان ماتالراآتشاف االتصاالت والمواصالت

20064.00صحافة واعالمجالل فرحيآيف تحقق النجاح في المجال االعالمي
200825.00صحافة واعالممجموعة من الكتابجورج سكاف ..عاشق الكلمة والوطن

200610.00طب شعبياميمة فؤاد زهر الدينبواآير الطب الحديث
19944.00علم نفسمحمد الجوةمفهوم القمع عند فرويد ومارآوز

19983.50علم نفسسناء ابو شقرافرنسوا فورآيهالمال,القوة والحب
19997.00علم نفسغسان يعقوبسيكولوجيا الحروب والكوارث

19995.50علم نفسماجد موريس ابراهيمسيكولوجيا القهر واالبداع
20036.00علم نفساحمد عياشاالنتحار ـ نماذج حية لمسائل لم تحسم بعد

20037.00علم نفسسامي ادهمالعدمية النهيلستية (بحث في انطولوجية الخير والشر والجمال)
200318.00علم نفسمصطفى صفوانسيمغموند فرويدتفسير االحالم

20037.50علم نفسجيزيال فالور حجارنيتشيهما وراء الخير والشر
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20048.50علم نفسعدنان حب اهللالتحليل النفسي للرجولة واالنوثة

200510.00علم نفسعدنان حب اهللاعمال المؤتمر االول للمحللين النفسيين العرب
200513.00علم نفسماجد موريس ابراهيماالرهاب الظاهرة وابعادها النفسية

20067.50علم نفسعدنان حب اهللالصدمة النفسية
200812.00علم نفسمجموعة من المؤلفينالعلم والدين والتحليل النفسي

20033.00علوم اجتماعيةجوزف سمرانيمجموعة من المؤلفينمعارف الجنوب, علم واجتماع
20034.00علوم اجتماعيةيوسف شلحتنحو نظرية جديدة في علم االجتماع الديني

20048.00علوم اجتماعيةنهلة بيضونامين معلوفالهويات القاتلة
20057.00علوم اجتماعيةنسيم عونااللسنيةـ محاضرات في علم الداللة

20076.00علوم اجتماعيةمصطفى التواتيالتعبير الديني عن الصراع االجتماعي في االسالم
20074.00علوم اجتماعيةجان بيار نخلهجوزف ابو رزقبحثا عن قيم جديدة

20086.00علوم اجتماعيةفهمية شرف الديناالم النساء وأحزانهن العنف الزوجي في لبنان
20088.50علوم اجتماعيةفؤاد خليلالمجتمع ،النظام،البنية في موضوع علم االجتماع واشكاليته

20086.50علوم اجتماعيةخليل احمد خليلفيليب ريتورسوسيولوجيا التواصل السياسي
20004.00علوم بيئيةرنا موسويمجموعة من المؤلفينالمياه والحياة

20004.00علوم بيئيةفارس غصوبريتيمو سوالغرالفي سبيل تجارة تكافؤية
20012.75علوم بيئيةمجموعة من المؤلفينوقاية التربة اساس الحياة

20037.00علوم بيئيةحاتم سلمانآاترين فوريهادارة المدن بمشارآة سكانها
20035.00علوم بيئيةجان - ماري بيلتاللغات السرية في الطبيعة

20033.00علوم بيئيةغسان يعقوبفاليري بيجو فيكامشبكات بشرية وشبكات الكترونية
20033.00علوم بيئيةخليل احمد خليلاديث سيزوما ال تقوله الكلمات

20066.00علوم بيئيةغازي برومحمد العربي بو قرةمعارك المياه
19903.50فلسفةسناء ابو شقراجورج لوآاتشالبديل الحقيقي ستالينية ام ديمقراطية اشتراآية
19905.50فلسفةحسان حيدرمجموعة من العلماء والباحثين السوفياتالفلسفة المارآسية في القرن التاسع عشر - 1
19905.00فلسفةحسان حيدرمجموعة من العلماء والباحثين السوفياتالفلسفة المارآسية في القرن التاسع عشر - 2

19905.00فلسفةرفعت سالمبحثا عن التراث العربي"
19906.50فلسفةمجموعة من الكتاب والمفكرين العربحوار مع فكر حسين مروة

19906.50فلسفةمهدي عاملمقدمات نظرية لدراسة اثر الفكر االشتراآي في حرآة التحرر الوطني العربي
19906.50فلسفةمهدي عاملمناقشات وأحاديث

19903.00فلسفةصالح آاملميشالن برترانوضعية الدين عند مارآس وانجلس
19924.00فلسفةالهادي التيموميالجدل حول االمبريالية منذ بدايايته الى اليوم

19922.00فلسفةمحمد ابراهيم نقدحوار حول النزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية
19975.50فلسفةآريم مروةحوار االيديولوجيات

19975.00فلسفةفكتور باسيلمن االحساس الى الوجدان
19988.00فلسفةنديم نجديبيان االطياف

200010.00فلسفةتوفيق سلومالفلسفة العربية االسالمية
20004.00فلسفةآمال عبد اللطيفدرس العروي في الدفاع عن الفكر التاريخي

20016.00فلسفةتوفيق سلومسغدييفابن سينا ـ طبعة االنيب
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20013.50فلسفةمهدي عاملفي تمرحل التاريخ

20016.00فلسفةفهمية شرف الدينج. بوليترزمبادىء اولية في الفلسفة
20025.00فلسفةمهدي عاملازمة الحضارة العربية ام ازمة البرجوازيات العربية

20026.50فلسفةنديم نجدياضاءات نيتشوية
20028.00فلسفةجميل قاسمالفكر المحض

20026.00فلسفةحاتم سلمانثيوآاريس آيسيديسهيراقليطس ـ طبعة االنيب
20037.00فلسفةمهدي عاملفي الدولة الطائفية

20034.00فلسفةعصام محفوظمع الشيخ االآبر ابن عربي
20044.50فلسفةهشام غصيبتجديد العقل النهضوي

20046.00فلسفةامينة غصنحداثة بال جذور
20043.00فلسفةعصام محفوظحوار مع الملحدين في التراث

20048.50فلسفةعصام محفوظسجاالت  القرن العشرين
20044.50فلسفةطيب تيزينيفصول في الفكر السياسي العربي

20045.00فلسفةسالمة آيلةموضوعات حول الجدل
200514.50فلسفةنديم نجدياثر االستشراق في الفكر العربي المعاصر

20054.00فلسفةانور فؤاد ابي خزامالدين والجمال
20054.00فلسفةطيب تيزينيبيان في النهضة والتنويرالعربي

20058.00فلسفةمهدي عاملنقد الفكر اليومي
20067.00فلسفةطالل السهيلثيوآاريس آيسيديسسقراط

20063.00فلسفةمهدي عاملفي علمية الفكر الخلدوني ـ مارآس في استشراق ادوارد سعيد
20063.00فلسفةمهدي عاملهل القلب للشرق والعقل للغرب ـ مارآس في استشراق ادوار سعيد

200611.50فلسفةفكتور باسيلوحدة الوجود عند ابن عربي
20079.50فلسفةفرح انطونابن رشد وفلسفته

200716.00فلسفةحسن اسماعيلالدالالت الحضارية في لغة المقدمة عند ابن خلدون
20078.00فلسفةمحمد مسـتجير مصطفىمارآسبؤس الفلسفة

20074.00فلسفةفريدريك انجلسمبادىء الشيوعية
200811.00فلسفةماجد موريس ابراهيمدوريندا اوترامالتنوير

200820.00فلسفةحسين مروةالنزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية 1
200820.00فلسفةحسين مروةالنزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية 2
200816.00فلسفةحسين مروةالنزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية 3
200814.00فلسفةحسين مروةالنزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية 4

20087.00فلسفةعبد الرحمن أياسريتشارد سينيتثقافة الرأسمالية الجديدة
20087.50فلسفةنديم نجديخفايا ساطعة.. ما نريده وما ال ارادة لنا فيه

20088.00فلسفةوفيق غريزيشوبنهاور وفلسفة التشاؤم
20088.00فلسفةعلي الفريويمارتن هايدغر الفن والحقيقة

200812.50فلسفةعلي الفريويمارتن هايدغر نقد العقل الميتافيزيقي
20087.00فلسفةموسى وهبيديفيد هيوممبحث في الفاهمة البشرية
199710.00قانونمحمد مرادالمجالس البلدية واالختيارية



السعر $سنة االصدارالموضوعاسم المترجماسم المؤلفاسم الكتاب
20048.00قانونحسن قره وليالحلول العملية المطبقة لمشكلة القوميات واالقليات

20053.00قانونالبير فرحاتفي السيادة والدستور والنظام االنتخابي
19974.50قصصعادل صومالبنانيون في المنسى

19974.50قصصفضيلة الفاروقلحظة الختالس الحب
19987.00قصصناصر الظاهرياصواتهم - قصص من الخليج
19987.00قصصناصر الظاهرياصواتهن - قصص من الخليج

19983.00قصصعوض شعبانالفلسطينيات
19984.50قصصجوزف رزقرقصة الفراشة

19993.00قصصعبد اهللا صقر احمدالخشبة - مجموعة قصص
20001.50قصصنرمين الخنساطفولة في عهدة أفعى

20006.00قصصمحمد العبد اهللالحم السعادة
20004.00قصصتوفيق حيدرما طعم هذه الحرب اآلن

20023.00قصصنرمين الخنسامرآة عشتروت
20033.50قصصلينا شمبورالتمثال

20033.00قصصهاني حاجوايقونة الشارع
20043.00قصصوفيق الخنسهاحاديث النهار
20042.00قصصالبير فرحاتهنري اليغاالستجواب

20042.50قصصثريا البقصميامراة مكهربة
20054.00قصصمرتضى محمد االمينرجل المطاط

20053.00قصصلينا شمبورآلمات
20064.00قصصصبحي فحماويالرجل المومياء
20064.00قصصمحمد خروبيسمفونية الدم
20074.00قصصيوسف خليفةافكار عارية

20074.00قصصحميدي حمودظلي
20084.00قصصاسامة عبيدارهاب الحب

200816.00قصصفارس غصوبمحمد ديبالدار الكبيرة الحريق النول
20084.50قصصمحمد المنصور الشقحاءالمحطة االخيرة
20084.00قصصرأفت دعسانترانيم وجدانية
20084.00قصصاسامة الطيبشجرة الذاآرة
20085.50قصصعبد اهللا بن علي السعدطائر المئذنة
20084.00قصصالجوهرة سعود القويضيعطش الروح

20084.00قصصهشام البستانيعن الحب والموت
20095.50قصصمحمد المنصور الشقحاءاالنحدار

20032.00آتب اطفالماري روز جحاآورين فلوروالفتى الكسول
20042.00آتب اطفالمنى حيدرآريستين بوتينالحاسوب الشبح

20045.00آتب اطفالماري روز جحاغودولساذهب النام في قعر البئر
20055.50آتب اطفالياسر مروةنور

19985.50مختارات ادبيةناجي بيضونانتحار عنتر
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20045.00مختارات ادبيةجعفر االميناالمثال العامية في جبل عامل

20076.50مختارات ادبيةامينة غصننون في المحراب
19968.00مذآراتيوسف صنصورلن انسى

19987.00مذآراتفؤاد ايوبأرنستو تشي غيفارابعد انتصار الثورة
19998.00مذآراتنبيل الملحمسبعة ايام مع آبو

20003.50مذآراتجواد صيداويمحمد العربي بو قرةاستقالليات
20016.00مذآراتنبيل الخطيبهـ.أ. غروس/ ك.ب. فولفاحالمي ال تعرف حدودا ـ تشي غيفارا

200112.00مذآراتغازي بروارفييه بورجذاآرة عصر ـ طبعة االنيب
20043.00مذآرات\نورا نويهض حلوانياوالدي ـ سيرة ذاتية

20049.00مذآراتجعفر االمينجعفر محسن االمين سيرة وعامليات
200420.00مذآراتآلودا فاضل عقلفاضل سعيد عقل ـ ابن الشهيد

20046.00مذآراتجاك مناساروبرتو خطلبلوال من عامل الى رئيس البرازيل
200612.00مذآراتعبيدو باشاعبيدو باشا 11

20065.00مذآراتاعداد: مصطفى احمد ـ يوسف مرتضىجورج حاوي في حوارات عن الماضي والحاضر والمستقبل
200612.00مذآراتاعداد: مصطفى احمد ـ يوسف مرتضىجورج حاوي.. شهيدا ـ البدايات 1938 ـ 1967

20076.00مذآراتفؤاد ايوبأرنستو تشي غيفارامذآرات الحروب الثورية
20077.00مذآراتمصطفى الفقيرأرنستو تشي غيفارايوميات بوليفيا
200815.00مذآراتابراهيم عمارخبايا الذاآرة

20087.50مذآراتحسونة مصباحييوميات ميونيخ 2001 ـ 2004
19913.00مسرحعصام محفوظالمسرح مستقبل العربية

19993.00مسرحسليم ابو رزقالعرشان
19995.00مسرحجواد االسديالموت نصا - حافة المسرح

19995.50مسرحجواد االسديخشبة المسرح - نصوص مسرحية
20003.50مسرحعصام محفوظالتعري

20003.50مسرحجواد االسديانسوا هاملت
20023.00مسرحنهلة بيضونامين معلوفالحب عن بعد

20053.00مسرحجواد االسديسنوات مرت بدونك
20053.00مسرحعصام محفوظهوارد زنمارآس في اميرآا

20065.00مسرحمشهور مصطفىاعداد الممثل ام اعداد المتفرج
200618.00مسرحعصام محفوظاالعمال المسرحية الكاملةـ عصام محفوظ

20064.50مسرحنهلة بيضونامين معلوفاالم ادريانا
20066.00مسرحمحمد العبد اهللالف ومئة واحد عشر يوما في بيروت

20074.00مسرحهشام زين الدينزيارة السيد الوزير
20077.50مسرحمشهور مصطفىعندما يتضاءل المسرح او ينعدم

20088.50مسرحهشام زين الدينالتربية المسرحية
19917.00مقاالتغانم عبيد غباشبلوطي

19936.00مقاالتحسين مروةدراسات في الفكر واالدب
19999.00مقاالتفرج اهللا الحلوآتابات مختارة - فرج اهللا الحلو
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200113.00مقاالتاحمد طحانتجاعيد في وجه الزمن العربي

20017.00مقاالتالبير فرحاتنحو دولة علمانية
200112.00مقاالتطالل سلمانهوامش في الثقافة واالدب.. والحب ـ 1
200112.00مقاالتطالل سلمانهوامش في الثقافة واالدب.. والحب ـ 2

20026.50مقاالتفيصل سلماناختصر!
200211.00مقاالتطالل سلمانعلى الطريق

20026.00مقاالتباسم السبعللحرية.. ضد الحرب
20025.00مقاالتساطع نور الدينمحطة اخيرة

20032.50مقاالتجوزيف يوسفجهادي
20043.50مقاالتجوزف رزقالقلم العاصف

20047.50مقاالتعباس بيضونربما, قليال, على االرجح
20048.00مقاالتطالل سلمانسقوط النظام العربي من فلسطين الى العراق

20044.50مقاالتنهلة بيضونمارلين توينينغانساء ضد الحروب
20043.00مقاالتغادة الحلوانيولكن آيف

20056.00مقاالتفؤاد شبقلوبيروت العروبة والحرية
200510.00مقاالتسامي الريشونيسطور من ايامنا

20055.00مقاالتجان دانيالهذا الغريب شبيهي
20069.00مقاالتالبير فرحاتلبنان الدين والدنيا

20078.00مقاالتسمير اليوسفحكاية افالطون والشعراء
20088.00مقاالتحسين غباشاالمارات والمستقبل وقضايا راهنة

20096.00مقاالتعبد اللطيف الحرزمن سرق الطماطة ايها الوطن
20043.00ندوةبشير العمريافاق االزمة االقتصادية

200810.00ندوةمجموعة من المؤلفيناليسار العربي في مواجهة العولمة النيوليبرالية
20088.00ندوةمجموعة من المؤلفينما بين دولة الطوائف والدولة اليمقراطية: اشكاليات وتوجهات

20087.00نقد اجتماعيخليل احمد خليلتييري باآوالطوبيا والطوباويون
20089.00نقد ادبيصالح زيادالقارىء القياسي

19893.50نقد ودراساتعبد الرزاق عيدالعالم القصصي لزآريا تامر
19906.00نقد ودراساتيمنى العيدتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي

19904.00نقد ودراساتحبيب صادققضايا ومواقف
19914.00نقد ودراساتغالي شكرينجيب محفوظ.. من الجمالية الى نوبل

19924.00نقد ودراساتمصطفى التواتيجدلية الريف والمدينة في القصة التونسية
19924.00نقد ودراساتسيف الرحبيذاآرة الشتات

19933.50نقد ودراساتزينات البيطاربودلير ناقدا فنيا
19935.00نقد ودراساتغالي شكريتوفيق الحكيم.. الجيل والطبقة والرؤيا

20024.00نقد ودراساتفهمية شرف الديناصل واحد وصور آثيرة
20035.50نقد ودراساتيوسف العانيالسينما.. استذآارات بين الضوء والظالم

20047.00نقد ودراساتمحمود امين العالممواقف نقدية من التراث
20076.00نقد ودراساتحافظ قويعةتزفيتان تودوروفروح االنوار
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20074.00نقد ودراساتسامية السلومصراع االلهة

200822.00نقد ودراساتمحمد عبد العظيماالبداع ولزوم ما ال يلزم في االدب
200811.50نقد ودراساتحسين المناصرةذاآرة رواية التسعينيات


