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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    5.00 2014 شعر عربي عائشة البلوي ديسمبر 12  1

   12.00 2013 سياسة لورا مقدسي يوم في بغداد700  1

    6.00 2014 ادب معين بسيسو يوماً خلف متاريس بيروت88  1

    5.00 2014 سياسة جوزف ابو رزق A la Recherche De Nos Valeurs  1

   25.00 2013 علوم انسانية سليم نوفل Approche anthropologique du monde occidental  1

    8.00 2012 شعر عربي ايلدا مزرعاني CD+ غواية الم&ئكة  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    7.00 2011 فكر سياسي حسن خليل Démocratie Le grand Dégout

   10.00 2012 فلسفة حسن خليل La confusion des valeurs  

    6.00 2009 روايات عالمية جوزف ابو رزق La feuille de figuier

    6.00 2013 سيرة Gilbert MENGUY Liban Bilan  1

   25.00 2014 روايات عالمية قحطان مندوي The Quiet Euphrates  1

   15.00 2014 سيرة تحرير: شوقي رافع Un médecin libanais engagé dans la tourmente de peuples  1

    8.00 2014 <NO NAME> سمير سكماني sonatas de los angeles  1

    6.50 2013 تاريخ ابراھيم بيضون ابراھيم بن ا2شتر  1

    5.00 2011 روايات لبنانية محمود عثمان ابليس في الجنة

    8.00 2015 روايات عربية محمد محيي الدين ابن السكير  1

   15.00 2007 روايات عالمية رلى ذبيان انور بن مالك ابن الشعب العتيق  

    6.50 2002 دراسات أدبية احمد علبي ابن المقفع الكاتب والمترجم والمصلح  

   15.00 2013 علوم اجتماعية دراسة وتحقيق احمد عم ابن خلدون ابن خلدون الخبر عن دولة التتر  

   11.00 2011 فلسفة عماد نبيل تحقيق وترجمة: عماد ن ابن رشد في جوھر ا2جرام السماوية

   12.00 2007 فلسفة فرح انطون ابن رشد وفلسفته  

   13.00 2012 دراسات فلسفية تحقيق وترجمة: عماد ن ابو نصر الفارابي- الثمرة المرضية في بعض الرسا2ت الفارابية  

    5.00 2012 شعر عربي طارق العتيبي ات.. افروديت

   15.00 2013 تاريخ الياس صالح ال&ذقي اثار الحقب في 2ذقية العرب  1

   18.00 2005 فلسفة نديم نجدي اثر ا2ستشراق في الفكر العربي المعاصر  

   10.00 2005 دراسات أدبية فايز القيس اثر المعلم بطرس البستاني في النھضة في لبنان  

    8.00 2006 روايات عالمية نور ا2سعد جورج ارنو اجر الخوف  

   11.00 2014 روايات عربية غادة صديق رسول اجمل كابوس في العالم  1

   12.50 2012 مقا2ت فواز طرابلسي احاديث ا2ربعاء  

   13.00 2010 روايات عربية اثير عبد C النشمي احببتك أكثر مما ينبغي

    9.50 2014 شعر عربي سلمى حداد احبك ولكنني  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    6.00 2014 شعر عربي رامز ابو شقرا اح&م عابرة  1

    7.00 2001 مذكرات نبيل الخطيب ھـ.أ. غروس/ ك.ب. فول اح&مي 2 تعرف حدودا ـ تشي غيفارا

    7.00 2008 روايات عربية احمد الزبيدي احوال القبائل عشية ا2نق&ب ا2نكليزي في ص&لة  

    8.00 2014 اقتصاد مجموعة من المترجمين جمعية اتاك احوال ب&د المتوسط في عصر العولمة  1

   14.00 2009 فكر سياسي ميشال كرم امين معلوف اخت&ل العالم

    7.00 2014 روايات عربية ايھاب عبد ربه اخر ما تبقى من الزنبقة  1

    7.00 2014 ادب معين بسيسو ادب القفز بالمظ&ت  1

   11.00 2012 دراسات أدبية علي مھدي زيتون ادبية الخطابة ا2س&مية  

    6.00 2015 روايات عربية عادل فيصل الزعبي ادوارد الملعون  1

    6.00 2010 دراسات اس&مية مجموعة من المؤلفين اراء ودراسات حول كتاب ُعمان..الديمقراطية ا2س&مية

   11.50 2013 مسرح فيصل فرحات اربع مسرحيات عن الحب والغرام والزواج  1

    5.00 2008 قصص اسامة عبيد ارھاب الحب  

    5.00 2013 روايات عربية موسى عبود ازمار  1

    8.00 2012 شعر عالمي محمد عيتاني بودلير ازھار الشر

    5.00 2008 شعر عربي ستار  سعيد زويني اسئلة  

   10.00 2014 سياسة محمد خواجه استراتيجية الحرب اJسرائيلية  1

    5.50 2013 روايات عربية سليمان سليمان استيك الحاج فياض  1

    8.00 2015 سيرة نادر البزري اسد رستم  1

   10.00 2011 سياسة محمد خواجه اسرائيل : الحرب الدائمة

    7.00 2011 تاريخ نجيب البعيني اسرار ثورة بشامون في مفكرة سفير

    6.00 2013 قصص عادل الغامدي اسرار خلف ا2سوار  1

   14.00 2010 روايات عربية صالح بن ايراھيم السك اسطورة ساش

   12.00 2006 اس&ميات انور فؤاد ابي خزام اس&م الموحدين المذھب الدرزي  

    6.00 2014 روايات عربية فھد حجازي اسماء خلف وجوه برتقالية  1

    5.00 2013 نصوص عبد اللطيف الحرز اسمع ص&تي ايھا القلم  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   13.00 2007 روايات عالمية محمد ساري ياسمينة خضرا اشباح الجحيم  

    7.00 2010 شعر عربي رلى الحلو اشتقت الى الخطيئة

    9.00 2015 دراسة ھندسية ايلي حداد اشكاليات العمارة الحداثية  1

   14.00 2009 علوم اجتماعية مجموعة من المؤلفين اشكالية الدولة والمواطنة والتنمية في لبنان

    5.00 2014 شعر عربي 2را فوز اش&ء من عدم  1

   13.00 2012 سياسة خالد السعيد اشھر ا2غتيا2ت في ا2س&م

    5.00 2015 شعر عربي مھى عبود باعشن اشياء الغزل  1

   15.50 2013 قصص محمد عيتاني اشياء 2 تموت

    7.00 2013 فلسفة نديم نجدي 2اضاءات نيتشوية -   1

   11.00 2013 فلسفة نديم نجدي 1اضاءات نيتشوية-  

   10.00 2014 سيرة Cعبد الخالق عبد اعترافات اكاديمي متقاعد  1

    5.00 2006 شعر عربي عباس باني المالكي اعترافات رجل مات مبكرا  

    5.00 2013 مسرح فيصل فرحات اعترافات عانس  1

    5.00 2006 مسرح مشھور مصطفى اعداد الممثل ام اعداد المتفرج  

    6.00 2015 سيرة جودت نور الدين اع&م واق&م من قريتي  1

    5.00 2013 شعر عربي علي ملحم اع&ن نضوج  1

   12.00 2005 علم نفس C عدنان حب اعمال المؤتمر ا2ول للمحللين النفسيين العرب  

    5.00 2011 شعر عربي يحيى منَور اغاني الطائر ا2خضر

    7.00 2007 سياسة نبيل خليل خليل اغتيال الملك فيصل والخ&فة السعودية  

   12.00 2013 فلسفة عماد نبيل تمارا دلوكج افتتاحات فلسفة التنوير  1

    6.00 2012 قصص توفيق حيدر افراح واتراح عما يمكن ان يباح  

    6.00 2012 شعر عربي غريب اسكندر افعى كلكامش  

    5.00 2007 قصص يوسف خليفة افكار عارية  

   14.00 2009 اقتصاد ماجد كنج جيرمي ريفكن اقتصاد الھيدروجين بعد نھاية النفط

   12.00 2009 اقتصاد وتنمية عبد C رزق اقتصادات ناشئة في العالم  
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    5.00 2013 شعر عربي محمود عثمان اقول ستأتي التي أشتھيھا  1

    6.00 2008 شعر عربي دارين حوماني اكبر من نافذة قطار  

    9.00 2012 قصص عبد C بن علي السع اكواخ الظ&م

   10.50 2013 ديانات الياس موريس معلوف ا2باء اليسوعيون من ا2يمان الى المعرفة  1

   22.00 2008 نقد ودراسات محمد عبد العظيم ا2بداع ولزوم ما 2 يلزم في ا2دب  

   19.00 2010 سياسة ميشال كرم ا2ن غريش -دومينيك ا2بواب المائة للشرق ا2وسط

    8.00 2011 دراسات منى خويص ا2بواب المغلقة

    6.00 2014 ادب معين بسيسو ا2تحاد السوفييتي لي  1

    5.00 2014 قصص زكية راشد نجم ا2خرون ما زالوا يمرون  1

    6.00 2012 دراسات سياسية نسيم ضاھر ا2خوة ا2عداء ـ ظاھرة العنف في ا2حزاب والحركات  

    6.00 2011 روايات لبنانية محمود زعرور ا2رض الثامنة

   12.00 2014 روايات عربية فؤاد عبدC كفروني ا2رض الطيبة  1

   11.00 2009 روايات عربية علوان السھيمي ا2رض 2 تحابي أحداً   

   14.50 2013 سياسة ناصيف ياسين ا2رھاب ا2ميركي المعولم  1

   16.00 2005 علم نفس ماجد موريس ابراھيم ا2رھاب الظاھرة وابعادھا النفسية  

   14.00 2008 سياسة اسحاق الشيخ يعقوب ا2رھاب في جزيرة العرب  

   15.00 2010 روايات لبنانية فوزي ذبيان ا2رھابي ا2خير

    9.00 2010 سياسة البير فرحات ا2ساطير المؤسسة للنظام اللبناني

   15.00 2008 تاريخ مسعود ضاھر ا2ستمرارية والتغيير في تجربة التحديث العمانية  

   39.00 2013 سياسة مصطفى يوسف اللداوي 1/2ا2سرى ا2حرار   1

   12.00 2009 روايات عربية صبحي فحماوي 2050ا2سكندرية 

    8.00 2014 فكر ديني غازي برو اوكتاف فّرا ا2س&م كما يراه عربي مسيحي  1

   12.00 2012 فلسفة حيدر عبدC شومان ا2س&م والعلمانية في العالم العربي  

    8.00 2013 سياسة طاھر محيي الدين جبر الكسندر فافيلوف ا2س&موية في السياسة العالمية المعاصرة  1

    5.00 2013 دراسات اشتراكية فريدريك انجلز ا2شتراكية الطوباوية والعلم
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    5.00 2010 قصص جميلة سيد علي ا2صفار تشكل رقما

    9.00 2012 دراسات فلسفية علي سليمان الرواحي ا2صولية والعق&نية

   14.00 2011 فكر ديني علي مھدي زيتون ا2عجاز القرآني وآلية التفكير النقدي عند العرب

    6.00 2012 صحافة واع&م دومينيك وولتون ا2ع&م ليس تواص&ً 

   17.00 2014 سيرة موسى السبيتي 1ا2عمال الكاملة للع&مة موسى السبيتي ج   1

   16.00 2014 سيرة موسى السبيتي 2ا2عمال الكاملة للع&مة موسى السبيتي ج   1

   17.00 2014 سيرة موسى السبيتي 3ا2عمال الكاملة للع&مة موسى السبيتي ج   1

   22.00 2006 مسرح عصام محفوظ ا2عمال المسرحية الكاملةـ عصام محفوظ  

   12.00 2012 دراسات تاريخية خليل احمد خليل ا2غتيال ـ حرب الظ&ل والعنف المقدس

    5.00 2015 اقتصاد سياسي عبد الس&م اديب ستيفان انجل ا2قتصاد السياسي البرجوازي  1

    6.50 2002 اقتصاد سياسي سناء ابو شقرا سمير امين 21 ـ 20ا2قتصاد السياسي للتنمية في القرنين   

   11.50 2013 سياسة الكسندر كشيشيان ارشاك بو2ديان ا2كراد في حقبة الخ&فة العباسية  1

    6.00 2013 سياسة مجموعة من المترجمين ارشاك بو2ديان ا2كراد من القرن السابع الى القرن العاشر المي&دي/الفارابي  1

    9.00 2005 علوم اجتماعية نسيم عون ا2لسنيةـ محاضرات في علم الد2لة  

   16.00 2007 روايات عالمية فؤاد ايوب مكسيم غوركي ا2م  

    6.00 2006 مسرح نھلة بيضون امين معلوف ا2م ادريانا  

    8.00 2008 علوم اجتماعية فھمية شرف الدين ا2م النساء وأحزانھن العنف الزوجي في لبنان  

   10.50 2008 مقا2ت حسين غباش ا2مارات والمستقبل وقضايا راھنة  

   10.00 2006 سياسة د2ل حمدان سامي نائير ا2مبراطورية في مواجھة التنوع  

    8.00 2013 مختارات ادبية جعفر ا2مين ا2مثال العامية في جبل عامل  

   10.00 2012 شعر عربي سميح الضھر ا2ًم؟  

    6.00 2003 علم نفس احمد عياش ا2نتحار ـ نماذج حية لمسائل لم تحسم بعد  

    8.00 2012 روايات عربية موسى العلي ا2نتزاع  

    5.00 2007 شعر عربي عبد الخالق كيطان ا2نتظار في ماريون  

   10.00 2014 علوم اجتماعية تحرير  د. شبيب دياب مجموعة من المؤلفين ا2نتفاضات العربية  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    7.00 2009 قصص محمد المنصور الشقحاء ا2نحدار  

    6.00 2009 علوم اجتماعية سعيد بن سلطان الھاشم ا2وتاد

    6.00 2014 روايات عربية علياء بيضون ا2وركيديا  1

   10.00 2013 تاريخ جمال باشا ا2يضاحات  1

    6.00 2009 قصص ابراھيم كوكباني ا2يمان

    9.00 2007 روايات عربية لطيفة الحاج البحث عن السعادة  

   10.00 2009 روايات عربية عبد C ھ&ل البردويل  

   10.00 2007 تاريخ علي عبد فتوني الب&د العربية والتحديات التعليمية المعاصرة  

    9.00 2011 دراسات أدبية حسين خالفي الب&غة وتحليل الخطاب

   14.00 2013 دراسات فلسفية عبد اللطيف الحرز البناء وا2نتماء - الجزء ا2ول  1

   20.00 2013 دراسات فلسفية عبد اللطيف الحرز البناء وا2نتماء - الجزء الثاني  1

    6.00 2010 علوم بيئية ايوب ابو دية البيئة.. في مئتي سؤال

    7.00 2008 دراسات سياسية عصام امين ھرمان دونكر البيان الشيوعي  

    5.50 2013 قصص بسام المسلّم البيرق  1

   23.00 2013 روايات عالمية نھلة بيضون امين معلوف التائھون  1

   11.00 2008 تاريخ لحسن عيساني مجموعة من المؤلفين التاريخ الكامل للعالم  

   13.00 2004 علم نفس C عدنان حب التحليل النفسي للرجولة وا2نوثة  

   16.00 2008 سياسة ميشال كرم ريشار 2بيفيير التحول الكبير  

   15.00 2005 تاريخ علي شعيب التدخل ا2جنبي وازمات الحكم في تاريخ العرب الحديث والمعاصر  

   10.00 2008 مسرح ھشام زين الدين التربية المسرحية  

   12.00 2008 دراسة لغوية سعود بن عبد C الز التركيب الشرطي في النحو وا2صول  

   12.00 2007 اقتصاد سياسي عبد الرحمن أياس جوزيف إ. ستيغليتز التسعينيات الھادرة  

    6.00 2008 شعر عربي عباس باني المالكي التسول في حضرة الملك  

    6.00 2010 دراسات أدبية جمعان عبد الكريم التطور ا2بستيمولوجي للخطاب اللساني

    8.00 2007 علوم اجتماعية مصطفى التواتي التعبير الديني عن الصراع ا2جتماعي في ا2س&م
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    7.00 2015 دراسات أدبية حسن اسماعيل ويوسف مل التعريف وتبسيط العلوم  1

    8.00 2015 دراسات نقدية نسيم عون التعلم وبناء ا2نسان  1

   15.00 2009 دراسات اع&مية فارس م. ضاھر ثريا جعيبس 1960-2004التلفزيونات الفضائية العربية ـ نظام اع&مي متطور 

    9.00 2010 سياسة ميشال كرم احمد ھني التناذر ا2س&موي وتحو2ت الرأسمالية

    7.00 2008 سياسة خليل احمد خليل ارمان مات&ر التنوع الثقافي والعولمة  

   12.00 2008 فلسفة ماجد موريس ابراھيم دوريندا اوترام التنوير  

    6.50 2013 فلسفة الناصر عبدال&وي التواصل والحوار  1

    7.00 2010 نقد ودراسات سمير الشيخ الثقافة والترجمة

    6.50 2014 سياسة فؤاد خليل الثورة العربية  1

   10.00 2012 سياسة فؤاد خليل الثورة سردية وطنية  

   15.00 2012 دراسات أدبية سالم ال تويه الثورة وا2نق&ب ا2نكليزي  

   13.00 2015 روايات عالمية كيتي سالم سورج شا2ندون الجدار الرابع  1

    8.00 2011 قصص طارق شما الجدران

   20.00 2009 دراسات سياسية مسعود ضاھر الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية  

    9.00 2010 تاريخ حسين غباش الجذور الثقافية للديمقراطية في الخليج

   16.00 2005 سياسة محي الدين عميمور الجزائر الحلم والكابوس  

    4.00 2015 علوم اجتماعية شقيب مصطفى موريس غودلييه الجماعة، المجتمع، الثقافة  1

   20.00 2014 سياسة اعداد وتقديم: شبكة ا 2014الجمھورية   1

    5.50 2013 تاريخ فيصل جلول الجندي المستعرب  1

    6.00 2007 سياسة رياض حسن أ.ج. نوراني الجھاد وا2س&م  

    5.00 2002 مسرح نھلة بيضون امين معلوف الحب عن بعد  

   13.00 2012 روايات عربية مھى عبود باعشن الحب فوق سطح مرمرة  

    6.00 2012 شعر عربي وفاء خنكار الحب في ا2سكا  

   11.00 2008 روايات عربية صبحي فحماوي الحب في زمن العولمة  

   12.00 2011 روايات عربية وليد الرجيب الحب 2 يفنى و2 يستحدث من عدم
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    5.50 2012 قصص عبد الحسن حسن خلف الحب والحيرة  

    6.00 2012 تاريخ ايوب ابو دية الحجاب في التاريخ  

   20.00 2007 اس&ميات عبد C صولة الحجاج في القران  

   11.00 2009 سياسة اسعد الحسين جيف فو الحرب الطبقية العالمية  

   15.00 2012 علم نفس سياسي Cيوسف نصر C الحرب النفسية قراءات في استراتيجيات حزب  

   23.00 2013 سياسة مجموعة من المترجمين وديع جويده الحركة القومية الكردية  1

   16.00 2013 سياسة جورج البطل جوردي غورغاس الحركة الكردية التركية في المنفى  1

   18.00 2013 سياسة عبدي حاجي مجموعة من المؤلفين الحركة الكردية في العصر الحديث  1

   12.00 2010 روايات عالمية عفيف دمشقية امين معلوف الحروب الصليبية كما رآھا العرب

    9.00 2013 تاريخ C ابراھيم فضل الحضارة ا2نسانية في مسيرتھا التاريخية  1

   14.00 2009 روايات عالمية لويس عطوي عزة اغا ملك الحقيبة

   30.00 2011 مختارات ادبية منصور عبد الرحمن الحكمة وا2مثال والب&غة عند العرب

   10.00 2013 سينما ابراھيم العريس الحلم المعلق  1

    8.00 2004 قانون حسن قره ولي الحلول العملية المطبقة لمشكلة القوميات وا2قليات  

    6.00 2012 علوم اجتماعية فھمية شرف الدين الحوار والديمقراطية في اXسرة اللبنانية  

    8.00 2006 روايات عربية ھدى عيد الحياة في الزمن الضائع  

    5.00 2014 قصص عبد الحسن حسن خلف الحيرة وا2ح&م  1

   16.00 2013 روايات عربية احمد جمعة الخراف الضالة  1

    8.00 2009 شعر عربي فيصل اكرم الخروج من المرآة، والتداخ&ت

   34.00 2013 تاريخ جوزف ا2سمر الخمرة عند العرب وقصة العرق اللبناني  1

   10.00 2007 سياسة عبد الرحمن أياس بوبي س.سيد الخوف ا2صولي  

    7.00 2009 روايات لبنانية راتب الحوراني الدائرة المربعة

   11.00 2009 سيرة حبيب فارس الدرب ... كما اختاره مھدي خليل  

   13.00 2010 لغة عربية عباس علي ا2وسي الدرس النحوي في الموصل

   15.00 2012 صحافة واع&م برھان شاوي الدعاية وا2تصال الجماھيري  
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   20.00 2007 دراسات أدبية حسن اسماعيل الد22ت الحضارية في لغة المقدمة عند ابن خلدون  

   14.00 2010 سياسة اسماعيل سَكرية الدواء...مافيا أم أزمة نظام؟

   10.00 2007 روايات عربية علوان السھيمي الدود  

   12.00 2014 تنمية اديب نعمة الدولة الغنائمية والربيع العربي  1

    9.00 2015 سياسة وليد الرجيب الرأسمالية...الوغد الوسيم  1

    7.50 2014 نقد ادبي يمنى العيد الراوي: الموقع والشكل  1

   18.00 2013 سياسة سعيد بن سلطان الھاشم الربيع العماني  1

    8.00 2009 روايات عالمية نبيلة زويش جي&لي بسكري الرحلة الثامنة للسندباد

   22.00 2007 دراسات أدبية صالح بن رمضان الرسائل ا2دبية  

   16.00 2009 دراسات موسيقية احمد الواصل الرماد والموسيقى  

   12.00 2011 نقد ودراسات يمنى العيد الرواية العربية

   10.00 2008 دراسات أدبية رفيف رضا صيداوي الرواية العربية بين الواقع والتخييل  

   12.50 2012 نقد ادبي صالح زياد الرواية العربية والتنوير  

    5.00 2014 شعر عربي ايھاب حمادة الريح ظ&  1

    6.00 2010 روايات عربية نصر الدين علوي الريميس

    9.00 2010 قصص محمد المنصور الشقحاء الزھور الصفراء

    6.00 2012 روايات عربية نھلة غندور الزيارة  

    5.00 2015 فكر سياسي احمد المخيني السبيل الحرية للكلمات  1

   14.00 2012 سياسة مجيد القيسي الس&م في ا2س&م  

    6.00 2004 روايات عربية انعام بيوض السمك 2 يبالي  

   12.00 2010 مذاھب ادبية امين صالح اعداد: امين صالح السوريالية..في عيون المرايا

    5.50 2015 روايات عربية عبدالھادي أبو جويعد السوسنة البرية  1

   15.00 2009 اقتصاد سياسي ماجد الحمدان السيادة ا2ستثمارية  

    6.00 2010 نصوص عبد الحليم البراك السيدة (س) والحفلة

   15.00 2012 روايات عربية ابو العباس برحايل السيف والرصاص  
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    5.50 2003 نقد ودراسات يوسف العاني السينما.. استذكارات بين الضوء والظ&م  

    8.00 2012 روايات لبنانية مريم شبلي الشال ا2خضر  

   15.00 2008 سياسة حسين بللوفي الشرق ا2وسط الكبير حروب أم س&م  

   16.00 2008 سياسة محمد خواجه الشرق ا2وسط تحو2ت استراتيجية  

    7.00 2008 دراسة شعرية احمد قنشوبة الشعر الغض  

   23.00 2009 دراسة لغوية محمد سماحة عوض الشيخ احمد رضا العاملي لغوياً 

    8.00 2007 سياسة نسيب عون فرنسوا تويال الشيعة في العالم  

   10.00 2007 روايات عالمية نھلة بيضون ياسمينة خضرا الصدمة  

   10.00 2006 علم نفس C عدنان حب الصدمة النفسية  

    5.00 2002 تاريخ علي شعيب الصراع ا2يطالي على ب&د الشام  

    8.00 2008 روايات عالمية اسعد الحسين جورج اورويل الصعود الى الھواء  

   12.00 2007 روايات عالمية ميرنا صعب حميد فرين الص&ة ا2خيرة  

    4.00 2003 دراسات موسيقية احمد الواصل الصوت والمعنى  

    6.00 2010 علم نفس ماجدة خالد العتيبي الطريق الى التفاؤل

    7.00 2014 قصص محمود زيادة الطريق الى تل الورد  1

    6.00 2012 خواطر محمود عثمان الطريق الى جبل الشمس  

    8.00 2008 نقد اجتماعي خليل احمد خليل تييري باكو الطوبيا والطوباويون  

   11.00 2012 روايات لبنانية عبدالوھاب ا2مين العائدة  

   18.00 2013 فلسفة محمد مساعد العالم بين التناھي وال&تناھي لدى ابن رشد  1

   12.00 2014 فكر اسماعيل ناشف العتبة في فتح ا2بستيم  1

    7.00 2013 روايات عربية جمال ضاھر العدم  1

   18.00 2008 سياسة عبد اللطيف الحرز العراق الجديد ا2متناع والممانعة  

    6.00 2014 سياسة س&م مكي العراق السياسي  1

   11.00 2014 سياسة ط&ل سلمان العرب خارج عروبتھم  1

   12.00 2012 مقا2ت سليمان تقي الدين العرب في مخاض التغيير  
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   16.00 2006 تاريخ احمد بو ملحم العرب والتحديات الحضارية  

   16.00 2014 سياسة علي عبد فتوني العرب ومخاطر الشرق ا2وسط الجديد  1

   11.00 2013 فلسفة ماھر ابو شقرا العقل سفر في عالم مجرد  1

   13.00 2009 فلسفة حسن عودة باتريك فارو العقل والحضارة

   22.00 2009 علم نفس احمد بن سعيد الحريري الع&ج النفسي الجنائي  

   10.00 2012 سياسة محمد خير الوادي الع&قات الصينية ا2سرائيلية

   15.00 2011 سيرة عبدو توفيق يعقوب الع&مة ا2باتي نصر C شلق العاقوري

   12.00 2008 علم نفس مجموعة من المؤلفين العلم والدين والتحليل النفسي  

   10.00 2009 فلسفة ايوب ابو دية العلم والفلسفة ا2وروبية الحديثة  

   10.00 1999 دراسة ھندسية رھيف فياض العمارة الغانية وا2عمار الموجع  

    8.00 2004 دراسة ھندسية رھيف فياض العمارة ووعي المكان  

    8.00 2000 دراسة ھندسية رھيف فياض العمران والذاكرة العمران والوھم  

    6.00 2008 دراسات اجتماعية مجموعة من المؤلفين العنف القانوني ضد المرأة في لبنان  

   10.00 2010 تاريخ احمد علبي العھد السري للدعوة العباسية

    7.00 2007 اقتصاد سياسي نعيمة شومان العولمة بداية ونھاية  

    7.50 2012 دراسات أدبية سمير الشيخ الغاب: دراسات اسلوبية في الشعر العربي الحديث  

   11.00 2002 روايات عربية رشيد بو جدرة الف وعام من الحنين  

   15.00 2009 فلسفة وداد الحاج حسن محسن. س. مھدي الفارابي وتأسيس الفلسفة ا2س&مية السياسية

   14.00 2010 نقد ودراسات حسن اسماعيل الفاظ الحضارة عند ابي حيان التوحيدي

   12.00 2004 تاريخ يوسف عطا] نيقو2ي ايفانوف ) - عادي1516 - 1574الفتح العثماني ل&قطار العربية (

    6.00 2006 سياسة لطفي المرايحي الفرد الغائب  

   20.00 2013 فلسفة مجموعة من المؤلفين الفعل السياسي بوصفه ثورة  1

    6.50 2013 مقا2ت خالد السعيد الفقھاء والدھماء والنساء  1

   13.00 2006 سياسة كريم مروة الفكر العربي وتحو2ت العصر  

    6.00 2012 فلسفة Cافراح لطفي عبد الفلسفة: فسيولوجيا العقل وعلم تشريح ا2فكار  
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    7.50 2010 قصص ھشام البستاني الفوضى الرتيبة للوجود

    4.00 2004 اقتصاد سياسي سعد الطويل سمير امين الفيروس الليبرالي  

   10.00 2012 روايات عربية علوان السھيمي القار  

   12.00 2008 نقد ادبي صالح زياد القارىء القياسي  

   10.00 2013 روايات عربية ابو العباس برحايل القاضية والعفر  1

   17.00 2013 قانون عبد الجبار عبد الوھا القانون ابن الحياة  1

   17.00 2011 دراسات قانونية بتول قاسم القانون المطلق

    5.00 2015 علوم اجتماعية خليل احمد خليل وغازي موريس غودلييه القبائل في التاريخ وفي مواجھة الدول  1

    7.00 2008 روايات عربية حمزة باديس القبو  

   11.00 1999 دراسات دينية محمد سلمان غانم القرآن في ا2قتصاد السياسي  

   11.00 2013 دراسات فكرية محمد عيتاني القرآن في ضوء الفكر المادي الجدلي والنضال المسلح في ا2س&م  1

    8.00 1997 روايات عالمية نھلة بيضون امين معلوف القرن ا2ول بعد بياتريس  

    6.00 2011 روايات عالمية نھلة بيضون ياسمينة خضرا القريبة كاف

    8.00 2008 دراسات نقدية سمير الشيخ القصائد المائية دراسات اسلوبية في شعر نزار قباني  

   20.00 2015 دراسات أدبية علي حجازي القصة القصيرة في لبنان  1

   10.00 2011 دراسات نقدية عبد الحسن حسن خلف القصيدة الجاھلية

   12.00 2008 شعر عربي انور سلمان القصيدة امرأة مستحيلة  

    8.00 2013 قانون رفعت البياتي القضاء وا2نتھاكات الحكومية لحقوق ا2نسان  1

   10.00 2008 سيرة رلى ذبيان ريجينا صنيفر القيت الس&ح  

    5.00 2011 قصص عماد انيس بيطار الكاتبة الصغيرة

   13.00 2014 سياسة جورج كتورة غنثر ديشنر الكرد شعب بدون دولة تاريخ وامل  1

   25.00 2013 سياسة خليل الجيوسي ماريانا خاروداكي الكرد والسياسة الخارجية ا2ميركية  1

   26.00 2014 سياسة ھوكر طاھر توفيق الكرد والمسألة اXرمنية  1

   16.00 2013 فلسفة مجموعة من المترجمين ميشال فوكو الكلمات وا2شياء  1

   10.00 2007 روايات عربية سيف ا2س&م بن سعود الكنز التركي  
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    5.00 2003 علوم بيئية جان - ماري بيلت اللغات السرية في الطبيعة  

   11.00 2013 دراسة لغوية نسيم عون اللغة في المعرفة  1

   22.00 2011 فلسفة ديانا حرب وبشرى صعب توماس ھوبز اللفياثان

    5.50 2013 فلسفة عبدالوھاب ا2مين C الحياة وا2نسان  1

   12.00 2010 مسرح C محمد العبد C معك يا سيدنا يليھا دخلك يا حكيم

    9.00 2007 اس&ميات محمد سلمان غانم C والجماعة  

    5.50 2002 اس&ميات محمد سلمان غانم C والم\: رسالة الى بن 2دن  

   17.00 2008 روايات عربية عامر حسين المأزق  

   21.00 2015 روايات عربية عبد المجيد زراقط المؤلفات القصصية  1

   11.00 2010 نقد ودراسات فؤاد خليل الماركسية في البحث النقدي

    6.00 2009 فلسفة ثامر الصفار الماركسية وا2يكولوجيا  

    3.50 1998 علم نفس سناء ابو شقرا فرنسوا فوركيه المال,القوة والحب  

    5.00 2012 روايات عربية شروق حسين عطيفة المتمردة  

    7.00 2008 دراسات سياسية C عادل عبد المثقف السياسي  

    9.00 2004 دراسات أدبية مصطفى التواتي 1المثقفون والسلطة في الحضارة العربية ـ   

   11.00 2004 دراسات أدبية مصطفى التواتي 2المثقفون والسلطة في الحضارة العربية ـ   

   20.00 2012 روايات عربية عامر حسين المجانين  

   12.00 2008 علوم اجتماعية فؤاد خليل المجتمع ،النظام،البنية في موضوع علم ا2جتماع واشكاليته  

    7.00 2011 فلسفة ا2ب باسم الراعي المجتمع والدولة أشكالھما وتحو2تھما

    6.00 2008 قصص محمد المنصور الشقحاء المحطة ا2خيرة  

    4.00 2006 روايات عالمية ميشال كرم برونو بونتميللي المداعبة  

    6.00 2013 فلسفة نورالدين علوش المدرسة ا2لمانية النقدية  1

    6.00 2011 دراسات اجتماعية نعيمة شومان المرأة منذ العصر الحجري والمرأة في ا2س&م كإنسان

   15.00 2007 دراسات أدبية سمير خوراني المراة والنافذة  

    7.00 1999 تاريخ علي عبد فتوني المراحل التاريخية للصراع العربي - ا2سرائيلي  
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   15.00 2007 ديانات خليل احمد خليل جورج قرم المسألة الدينية في القرن الواحد والعشرين  

   19.00 2013 سياسة عبدي حاجي م.س.2زاريف 1917-1923المسألة الكردية   1

    6.00 2011 مذكرات اسحاق الشيخ يعقوب المساءلة

   10.00 2008 دراسات أدبية عبد اللطيف الحرز المستحيل في ا2دب العراقي  

   12.00 2009 مقا2ت سليمان تقي الدين المشروع اللبناني الصعب  

   10.00 2015 روايات عربية دريد عودة المضللون  1

    9.00 2011 مذكرات كاظم الموسوي المطرقة والمنجل في العراق

   30.00 2007 المعاجم والقوام فوزي اليازجي المعجم الشامل للعلماء والمخترعين  

   25.00 2008 ديانات مجموعة من المترجمين الھادي جط&وي المعنى الصحيح 2نجيل المسيح  

    4.00 2015 علوم اجتماعية غازي برو ريجيس دوبريه المفكر في مواجھة القبائل  1

    8.00 2012 روايات عربية عوض شعبان الملعونون  

    6.00 2014 قانون سعود بن عبد C الز المواطنة في سلطنة عمان  1

   13.00 2012 روايات عربية غادة صديق رسول الموت للحياة

    5.00 2007 دراسات موسيقية لطفي المرايحي الموسيقى العربية الى اين  

   13.00 2009 دراسات موسيقية الياس سحاب الموسيقى العربية في القرن العشرين  

    9.00 2011 سياسة جورج سكاف الموقف والقرار

    6.00 2013 دراسة لغوية جنان التميمي النحو العربي في ضوء اللسانيات الحديثة  1

   23.00 2008 فلسفة حسين مروة 1النزعات المادية في الفلسفة العربية ا2س&مية   

   23.00 2008 فلسفة حسين مروة 2النزعات المادية في الفلسفة العربية ا2س&مية   

   18.00 2008 فلسفة حسين مروة 3النزعات المادية في الفلسفة العربية ا2س&مية   

   16.00 2008 فلسفة حسين مروة 4النزعات المادية في الفلسفة العربية ا2س&مية   

   24.00 2011 فلسفة اس&مية وجيه قانصو النص الديني في ا2س&م

   11.00 2011 اقتصاد سياسي غالب ابو مصلح النظام العالمي ورياح التغيير

    9.50 2003 دراسات أدبية رفيف رضا صيداوي 1995 ـ 1975النظرة الروائية الى الحرب اللبنانية   

    7.00 1990 فكر سياسي مھدي عامل النظرية في الممارسة السياسية ـ بحث
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   15.00 2012 فلسفة عبد اللطيف الحرز النقاء وا2رتقاء  

   16.00 2015 فكر ديني عبد اللطيف الحرز النقص التفسيري 2ية الذر  1

    6.00 2010 شعر عربي باسل الحجاج النھر والغريب ومرئية ا2قمار المتساقطة

    5.00 2010 روايات عربية عادل جبرتي اله النفط والموت

   18.00 2015 دراسات اجتماعية محسنة سرحان الھجرة والجنوب  1

    6.00 2010 شعر عربي بارقة ابو الشون الھروب الى رضاب السحب

    9.00 2004 فكر سياسي نھلة بيضون امين معلوف الھويات القاتلة  

    6.00 2013 روايات عربية نزار دندش الھوية الثالثة  1

    8.00 2012 فلسفة الناصر عبدال&وي الھوية والتواصلية في تفكير ھابرماس  

    4.00 2013 قصص نزار دندش الوجه ا_خر للعدالة  1

   11.00 2013 سياسة نضال حمادة الوجه ا2خر للثورات العربية  1

    8.00 2009 روايات عربية ايمن كامل ملكاوي الوشق والذئاب

   11.00 2014 علوم اجتماعية عماد سامي سلمان الوطن العالمي.. اJنساني  1

   20.00 2006 دراسات اجتماعية نللي س&مة العامري الو2ية والمجتمع  

    9.00 2009 علم نفس باسل بديع الزين مزين عسيران الولد المقاتل

    5.00 2014 شعر عربي مصطفى عبدالفتاح الى الذين احبھم  1

    5.00 2014 روايات عربية ابراھيم عيسى الى اللقاء...قاتلتي  1

   13.00 2010 علوم بيئية حبيب معلوف الى الوراء ـ في نقد اتجاھات التقدم

    5.00 2014 قصص رأفت دعسان الى انثى  1

   16.00 2012 شعر عربي الياس لحود 1الياس لحود ـ ا2عمال الشعرية ـ   

   19.00 2012 شعر عربي الياس لحود 2الياس لحود ـ ا2عمال الشعرية ـ   

   23.50 2012 شعر عربي الياس لحود 3الياس لحود ـ ا2عمال الكاملة ـ   

   22.00 2012 شعر عربي الياس لحود 4الياس لحود ـ ا2عمال الكاملة ـ   

    6.00 2012 شعر عربي دارين حوماني الياطر الحزين

   10.00 2015 سياسة كمال ھاني اليسار اللبناني في زمن التحو2ت العاصفة  1

  Development by S.P.L. Smart production Line Tel +961 76963815 +961 70788319 nayefdeeb@yahoo.com



سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   12.00 2013 سياسة سليمان تقي الدين اليسار اللبناني وتجربة الحرب  1

   10.00 2015 سيرة حبيب صادق 1  المجلس الثقافي للبنان الجنوبي1964-2014اليوبيل الذھبي 

   10.00 2009 روايات عربية وليد الرجيب اليوم التالي 2مس  

   10.00 2010 روايات عربية وليد الرجيب اما بعد

   10.00 2004 سياسة احمد حيدر انطونيو بلتران ھرنان امبراطورية الحرية  

    6.00 2010 شعر عربي لميس شعبان امرأة تحمل البحر جنيناً 

    6.00 2013 خواطر اميرة الصيعري امرأة على عرش المحيط  1

   10.00 2010 روايات لبنانية عماد انيس بيطار امرأة قبل ا2وان

    5.00 2008 شعر عالمي صالح دياب ھدى الدغفق امرأة لم تكن  

   10.00 2012 روايات لبنانية عماد انيس بيطار امرأة لن تتكرر  

    8.00 2013 روايات عربية احمد الزبيدي امرأة من ظفار  1

   23.00 2015 اقتصاد كمال ديب امراء الحرب وتجار الھيكل  1

    5.00 2015 خواطر فاطمة ابراھيم امراة مخملية ورجل من صوف  1

    4.00 2004 قصص ثريا البقصمي امراة مكھربة  

    7.50 2006 تاريخ نبيل خليل خليل امريكا بين الھنود والعرب  

    5.00 2010 شعر عربي محمد نور عجاج امطري فحبيبتي تعشق المطر

    6.00 2014 روايات عربية فاطمة فھد امل بيأس  1

   19.00 2008 روايات عربية جمال حسين علي اموات بغداد  

    8.00 2004 اس&ميات محمد سلمان غانم امية محمد  

    7.00 2015 شعر عربي حمزة الحاج حسن امير الظ&م  1

   10.00 2009 سياسة محسن دلول اميركا ا2مبراطورية المضطربة  

    8.50 2011 فكر ديني امينة غصن امين الريحاني في العبء الرسولي

    5.00 2014 نصوص زاھر العريضي انا الغريب ھناك  1

    5.00 2013 شعر عربي غدي بو موسى انا وغدي  1

    5.00 2014 روايات عربية خضر س&مة انتظر قوس قزح  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    9.00 2013 روايات عربية فاطمة فھد انثاه  1

   12.00 2010 فلسفة احمد فقيه انثروبولوجيا سارتر والماركسية ـ الندرة والعنف

    6.00 2009 روايات عربية مريم مسعود الشحي انثى ترفض العيش  

    6.00 2015 شعر عربي طراد حمادة انساب العاشقين  1

    9.00 2011 شعر عالمي ص&ح حسن مجموعة من المؤلفين انطولوجيا الشعر الھولندي المعاصر

    5.00 2013 شعر عربي السي خليل انغاُم كلماتي  1

   28.00 2006 سياسة جورج قرم انفجار المشرق العربي  

   12.00 2013 روايات عربية نديم نجدي انكسارات صبي  1

   10.00 2010 سيرة اسحاق الشيخ يعقوب اني اشم رائحة مريم ـ الجزء ا2ول

    8.00 2010 سيرة اسحاق الشيخ يعقوب اني اشم رائحة مريم ـ الجزء الثاني

    7.00 2015 شعر عربي محمد زينو شومان اھبط ھذا الكون غريبا  1

   20.00 2008 سياسة خليل احمد خليل تييري  كوفيل ايران الثورة الخفية  

    8.00 2011 روايات عربية مروان عبد العال ايفان الفلسطيني

    6.00 2013 روايات عربية عوض عثمان عوض ايقاع العودة  1

    5.00 2007 شعر عربي الياس لحود ايقونات توت العليق  

    9.00 2011 روايات عربية سالم ال تويه ايوب شاھين

    7.50 2015 فلسفة كمال التاغوتي بؤس التأويل  1

   10.00 2007 فلسفة محمد مسـتجير مصطفى كارل ماركس بؤس الفلسفة

   12.00 2012 روايات عربية حكيم بن رمضان بائع الھوى  

    5.00 2014 ادب معين بسيسو باجس ابو عطوان  1

    6.50 2012 مقا2ت غالب غانم باسم الشعب... وللشعب  

    5.00 2014 روايات عربية فيصل فرحات باع سمك بالبحر  1

   12.00 2009 روايات عربية زياد احمد محافظة باXمس كنت ھناك

   16.00 2014 اقتصاد محمد صالح فليس بيار كا2م بحث في ا2قتصاد العادل  1

   13.00 2010 فلسفة عبد اللطيف الحرز بحوث في مدرسة الصدر بين الخلدونية  والھيغيلية
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    5.00 2008 شعر عالمي ھدى الدغفق بحيرة وجھي  

   16.00 2004 روايات عالمية نھلة بيضون امين معلوف بدايات ـ امين معلوف  

    6.00 2012 روايات عربية وليد الرجيب بدرية

    6.00 2010 شعر عربي رفيق خوري برق الزمان

   15.00 2007 روايات عربية فكتوريا الحكيم بعت الجسد  

    9.00 1998 مذكرات فؤاد ايوب أرنستو تشي غيفارا بعد انتصار الثورة  

   20.00 2015 سيرة ط&ل شتوي بعدك على بالي  1

    5.50 2013 روايات عربية ليلى عنقة بقدر ما أحببتك...أردته  1

    8.50 2015 روايات عربية لونا قصير ب&د القب&ت  1

   10.00 2011 روايات عالمية ميشال كرم نديم غورسيل C بنات

    6.00 2012 شعر عربي يعقوب زرقاني بنت الحواجز  

   11.00 2010 روايات عربية عبد الجبار عدوان بومة بربرة

   12.00 2011 سيرة جورج فرشخ بونا ھكتور

    8.00 1998 فلسفة نديم نجدي بيان ا2طياف  

    6.00 2005 فلسفة طيب تيزيني بيان في النھضة والتنويرالعربي  

   10.00 2012 دراسات أدبية ماجدة داغر بيت الذاكرة والقامات العالية  

   16.00 2010 شعر عربي شوقي بزيع بيروت في قصائد الشعراء

    6.00 2012 قصص سامية العطعوط بيكاسو كافيه  

    6.00 2012 روايات عربية رامي جاسم ا2براھيم بين ا2نوثة والرجولة  

    6.00 2015 نصوص نضال الحاج علي بين عاطفتي وانت  1

    6.00 2014 شعر عربي طوني أ. ا2ميوني بين قبلة وقبلة.. شوق  1

   10.00 2014 سيرة سامي عاصي بين لبنان وكندا  1

    5.00 2012 شعر عربي بارقة ابو الشون تأخرت كثيراً ايھا المطر  

    6.00 2012 خواطر ساره العسيري 2011تأم&ت   

   12.00 2012 علوم علي الشوك تأم&ت في الفيزياء الحديثة
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   13.00 2014 فكر ديني عبد اللطيف الحرز تأويل آية النور عند الع&مة المجلسي  1

   15.00 2007 تاريخ عفيفة البستاني لوتسكي تاريخ ا2قطار العربية الحديث

   25.00 2004 تاريخ راج ال محمد ديفيد  مكدول تاريخ ا2كراد الحديث  

   22.00 2011 تاريخ خيري الضامن فاسيلييف تاريخ العربية السعودية

   14.00 2013 سياسة احمد محمود الخليل روبرت اولسون تاريخ الكفاح القومي الكردي  

   11.00 2012 تاريخ علي عبد فتوني تاريخ اليھود السياسي  

   17.00 2011 تاريخ رلى ذبيان جورج قرم تاريخ اوروبا وبناء اسطورة الغرب

   10.00 2015 تاريخ خالد السعيد تاريخ ب& اصباغ  1

   15.00 2015 تاريخ مسعود ضاھر 1914-1926تاريخ لبنان ا2جتماعي   1

    8.00 2013 تاريخ علي عبد فتوني تاريخ لبنان الطائفي  1

   10.00 2008 سياسة محمد خير الوادي تجارب الصين من التطرف الى ا2عتدال  

    5.00 2007 شعر عربي ميشلين مبارك تجربة  

    7.00 2013 قصص محمد عيتاني تحت حوافر الخيل ومتراس ابو فياض  1

    9.00 2009 تربية وتعليم كيتي سالم بربارة عبد ا2له ـ ب تحدي ا2طفال المزدوجي اللغات  

   11.00 2011 سياسة Cيوسف نصر تداعي ا2سطورة

    9.00 2014 سياسة سليمان تقي الدين تداعي ا2س&م السياسي  1

    8.00 2013 علوم اجتماعية زكي حسين جمعة تدافع العقول  

    9.00 2004 روايات عربية مريم انطاكي تدمر في الذاكرة  

    8.00 2013 شعر عربي خالد الباتلي تراتيل السماء الثامنة  1

    5.50 2008 قصص رأفت دعسان ترانيم وجدانية  

   10.00 2009 روايات عربية حمود السايق تسونامي  

    8.00 2009 مذكرات سليمان سليمان تشارين العمر  

   17.00 2011 سياسة جورج قرم تعدد ا2ديان وانظمة الحكم

    5.00 2014 خواطر تغريد ابراھيم الطاسا تغاريد  1

   10.00 2015 روايات عربية محمد خليل تغاريد طائر الخريف  1
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   25.00 2003 علم نفس مصطفى صفوان سيغموند فرويد تفسير ا2ح&م  

   12.00 2011 روايات لبنانية نديم نجدي تقلبات رجل موسمي

   12.00 2010 نقد ودراسات يمنى العيد تقنيات السرد الروائي في ضوء المنھج البنيوي

   10.00 2008 روايات عربية سالم حميد تل الرؤوس  

    5.00 2011 قصص استبرق احمد تلقي بالشتاء.. عالياً   

    5.00 2011 قصص ساري العتيبي تماماً امامك

   12.00 2012 مقا2ت ادمون صعب تموز سراج الھداية  

    5.00 2004 اقتصاد سياسي ايوب ابو دية تنمية التخلف العربي  

   16.00 2015 <NO NAME> جورجي آمادو توكايا غبراندي  1

   20.00 2015 <NO NAME> جورجي آمادو تيريزا باتيستا  1

    5.00 2013 شعر عربي بدر ناصر منيف ثاني يوم في الجنة  1

   16.00 2010 سيرة عبد الجبار عبد الوھا ثرثرة فوق الذكريات

   13.00 2013 دراسة شعرية ريموند فارين ثروة من البادية  

    7.00 2008 فلسفة عبد الرحمن أياس ريتشارد سينيت ثقافة الرأسمالية الجديدة  

    5.00 2006 روايات لبنانية جواد صيداوي ثمالة حب  

    8.00 2013 سياسة عمار عزون ثورات العرب في القرن الحادي والعشرين  1

   13.00 2007 تاريخ احمد علبي ثورة الزنج

   11.00 2014 فكر سياسي تقديم:الياس شاكر ثورة الفتى العربي  1

    6.00 2009 مقا2ت مي عمار الشريف جاب الديب من ديله  

    9.00 2013 فلسفة عماد نبيل جاك دريدا جاك دريدا في الروح  1

   11.00 2011 دراسات فلسفية اشراف: محمد شوقي الز جاك دريدا ما ا_ن؟ماذا عن غد؟

   12.00 2010 فلسفة تحرير: احمد عبد الحل جاك دريدا والتفكيك

    8.50 2001 سياسة جواد صيداوي كمال بو شامه 1992 ـ 1962جبھة التحرر الوطني والسلطة (الجزائر  )  

    6.00 2012 شعر عربي عبدC الناصر جثث في ثياب الخروج  

    9.00 2011 روايات عربية ياسر سبسبي جدار ا2كاذيب
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   13.00 2012 فلسفة نديم نجدي جدل ا2ستشراق والعولمة  

   20.00 2014 فكر ديني عبد اللطيف الحرز جدل التشكل وا2ست&ب  1

   15.00 2007 تاريخ محمد دكروب جذور السنديانة الحمراء

   12.00 2000 دراسات أدبية مصطفى سبيتي جذور الميكافلية في كليلة ودمنة  

    6.00 2014 روايات عربية يحانث ماء العينين جراح مغتربة  1

   25.00 2004 تاريخ برھان الدين دلو جزيرة العرب قبل ا2س&م  

   13.00 2013 مذكرات جعفر ا2مين جعفر محسن ا2مين ـ سيرة وعامليات  ـ طبعة ثانية  1

   10.00 2014 مقا2ت اعداد: اكرم ا2مين جعفر محسن ا2مين ـ كتابات في سيرته وأدبه  1

    8.00 2010 روايات عربية مروان عبد العال جفرا

    5.00 2007 شعر عربي باسم عباس جمر عتيق  

   10.50 2014 سياسة ع&ء ا2سواني جملة اعتراضية  1

    7.00 2013 روايات عربية ھنا فرح ح&حل جنان في ثوب البيلسان  1

    8.00 2014 روايات عربية محمد الراشد جنة الفدائيين  1

    8.50 2011 شعر عربي اسماعيل الرز جنون الطقوس

    7.00 2015 شعر عربي ماجدة داغر جوازا تقديره ھو  1

   30.00 2011 مختارات ادبية وصال حمقة جواھر العقول  1

   25.00 2008 صحافة واع&م مجموعة من الكتاب جورج سكاف ..عاشق الكلمة والوطن  

    7.00 2014 روايات عربية يارا منصور جوري وبعد  1

   10.00 2010 سيرة نسيم ضاھر جيل اليسار

   13.00 2011 فلسفة تحرير: احمد عبد الحل جيل دولوز سياسات الرغبة

    8.00 2008 روايات عربية مروان عبد العال حاسة ھاربة  

    5.00 2015 روايات عربية مريم شمص حافية بين عمرين  1

    5.50 2013 قصص ميرة المنصوري حاول مرة أخرى  1

    6.00 2014 روايات عربية عبدالوھاب ا2مين حب السوسنة  1

    7.00 2012 روايات عربية تھاني الھاشمي حب في الزحام  
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    8.00 2013 روايات عربية ھدى عيد حب في زمن الغفلة  1

    8.00 2013 روايات لبنانية محمد عيتاني حبيبتي تنام على سرير من ذھب ـ طبعة ثانية  1

    6.00 2004 روايات عالمية ميشال كرم ألما وليلى ليفي حجابي ھويتي  

   13.00 2009 روايات عالمية عفيف دمشقية امين معلوف حدائق النور  

    6.00 2013 روايات عربية ھاني القنطار حدث في مثل ھذا اليوم  1

    8.00 2013 نصوص بشاير الشيباني حديث الغيم  1

   13.00 2007 روايات عالمية عياش سلمان بوع&م صنصال حراقة  

   16.00 2015 <NO NAME> جورجي آمادو حرب القديسين  1

   10.00 2011 علم نفس عماد سامي سلمان حرر ذاتك..منك

   10.00 2010 روايات عربية صبحي فحماوي حرمتان ومحرم

    7.00 2008 تاريخ ايوب ابو دية حروب الفرنج حروب 2 صليبية  

    6.00 2012 شعر عربي فادي فرحات حزب النسوان  

    5.00 2007 شعر عربي عامر العامر حزن يتجسد  

    6.00 2012 مذكرات حديث اجراه معه عباس حسين مروة ، ولدت شيخاً واموت طف&ً 

    5.00 2012 مختارات ادبية تقديم وتجميع: قاسم ب حسين مروة: كلمات حية

   11.00 2014 سيرة حبيب جابر حصاد الثمانين  1

   17.00 2014 تاريخ برھان الدين دلو حضارة مصر والعراق

    5.00 2010 قصص محمد العريشية حفلة الرجل الكبير

   21.00 2015 قانون عبد الجبار عبد الوھا حقوق ا2نسان بين النصوص والنسيان  1

    8.00 2013 قانون رفعت البياتي حقوق ا2نسان في دساتير العالم العربي  1

   12.00 2010 مسرح تقديم: ديفيد غريغ حكايا الروح وا2سمنت

   10.00 2007 مقا2ت سمير اليوسف حكاية اف&طون والشعراء  

    5.00 2005 روايات لبنانية ربى الصلح حلم في وسط بيروت  

    8.00 2014 روايات عربية نجوى الزھار حمام القرماني  1

   30.00 2015 سيرة حبيب صادق حوار اXيام  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    7.00 2014 ديانات منير العلي دافيد فيرجسون حوار ا2يمان ومنتقديه  1

    5.00 2011 شعر عربي فيصل اكرم حوار الليل ونجمة الصبح

   13.00 2013 دراسة ھندسية مصطفى المزوغي حوار على ھامش نظريات العمارة  1

    5.00 2014 تربية رفيق ابو صالحة حوار في ضيعتي  1

    3.00 2004 فلسفة عصام محفوظ حوار مع الملحدين في التراث  

   10.00 2009 فكر سياسي راتب الحوراني حوارات في التداخل الديني والسياسي

    5.00 2014 شعر عربي ايلدا مزرعاني حواس عاشقة  1

    7.00 2014 فكر ديني س&م دياب ا2ب يواكيم مبارك حول لبنان وفلسطين والحوار ا2س&مي ـ المسيحي  1

    5.50 2013 تاريخ مجموعة من المترجمين ارشاك بو2ديان حول مسألة اصل الكرد  1

    7.00 2014 قصص اميل منذر حول نار الشتاء  1

    8.00 2012 روايات لبنانية ھدى عيد حياة أخرى  

    8.50 2012 قصص لطيفة الحاج حياة جديدة  

   18.00 2011 مذكرات اراددشيس قيومجيان ارتين مادويان حياة على المتراس

   11.00 2013 سيرة سميح مسعود حيفا برقة البحث عن الجذور  1

   15.00 2012 سياسة ميشال كرم ريشار 2بيفيير وط&ل حين تستيقظ سوريا

   10.00 2013 دراسة ھندسية لطفي فؤاد لطفي خانات ب&د الشام  1

   11.00 2014 سياسة نصري الصايغ خذ حصتك من القتل  1

   10.00 2011 روايات عالمية محمد ساري ياسمينة خضرا خرفان المولى

    5.50 2015 قصص علي عباس خريف دمشق  1

    6.00 2009 قصص عوض شعبان خزين الذكريات

    5.50 1999 مسرح جواد ا2سدي خشبة النص  

   10.00 2012 روايات لبنانية Cباسل عبد خطاب راكان في الزمان واھله  

    6.00 2013 سياسة عبد الجبار خمسه ايميه سيزير خطاب عن ا2ستعمار  1

    6.00 2012 شعر عربي امنة سعدون البيرماني خطابات مفتوحة  

    8.00 2004 سياسة ميشال كرم نويل مامير خطورة اميركا  
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   10.00 2008 فلسفة نديم نجدي خفايا ساطعة.. ما نريده وما 2 ارادة لنا فيه  

   15.00 2013 دراسة ھندسية رھيف فياض خ&صات  1

    7.00 2009 قصص ابراھيم سنان خمس دقائق آثمة

   15.00 2015 تاريخ اشراف حبيب صادق خمسون عاما للجنوب والثقافة الوطنية  1

    3.50 2001 روايات عربية حسين المناصرة خندق المصير  

    6.50 2013 خواطر حنان عواضة سويد خواطر بلون ا2يام  1

    6.00 2014 روايات عربية وفاء الفارسي خيوط الياسمين  1

    6.00 2010 شعر عربي علي بزيع خيول التعب

    6.00 2014 شعر عربي عبد الكريم بعلبكي خيول قلبي  1

    4.00 2009 كتب اطفال Cحسن عبد داخل الكھف

   14.00 2006 روايات عالمية عبد المعين الملوحي ـ رسول حمزاتوف داغستان بلدي

    8.00 2005 روايات عربية محمد علي اليوسفي دانتي&  

    7.00 2008 دراسات فكرية مريم سلطان لوتاه دراسات في السياسة والفكر  

    6.00 2011 دراسات سياسية مريم سلطان لوتاه دراسات في السياسة والفكرـ الجزء الثاني

    6.00 1993 مقا2ت حسين مروة دراسات في الفكر وا2دب  

   12.00 2014 سياسة عفيف فراج دراسات في الفلسفة والفكر والدين والسياسة والثقافة وا2دب  1

    7.00 2010 فلسفة جورج تنوري دراسات موضحة عن ا2نسان

   17.00 2014 تاريخ لطفي فؤاد لطفي دراسة تاريخية لتطور مدينة حماه المعماري والعمراني  1

    6.00 2008 دراسات أدبية مصطفى التواتي دراسة في روايات نجيب محفوظ  

    4.00 2000 فلسفة كمال عبد اللطيف درس العروي في الدفاع عن الفكر التاريخي  

    5.00 2013 شعر عربي ذوقان عبد الصمد دروب الغمام  1

   18.00 2011 تاريخ عبد الوھاب محمد الحم دروب اندلسية

    8.00 2015 روايات عربية منى عبد الكريم الرشي دعنا نلتقي روحا لروح  1

    5.00 2013 شعر عربي محمد مخزوم دعوات امرأة  1

    7.00 2012 دراسات نسيم ضاھر دفاتر الحرية  
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    8.00 2014 ادب معين بسيسو دفاتر فلسطينية  1

    5.00 2014 شعر عربي الياس عجاقة دفتر الذكريات  1

   12.00 2008 روايات عربية جيان دلمون  

   20.00 2014 روايات عربية دريد عودة دموع الرياحين  1

   10.00 2014 علوم اجتماعية تحرير: شوقي رافع دور منظمات المجتمع المدني في مواجھة المخاطر  1

    9.00 2007 روايات عربية شاكر نوري ديا2س بين يديه  

   13.00 2011 فلسفة توفيق سلوم فريدريك انجلز ديالكتيك الطبيعة

    9.00 2010 فكر سياسي حسن خليل ديمقراطية، عولمة... وحروب

    8.00 2013 شعر عربي اعداد: اكرم ا2مين ديوان الشاعر السيد جعفر محسن ا2مين  1

   30.00 2008 شعر عربي حمزة عبود ديوان الشعر اللبناني المعاصر  

   16.00 2010 شعر عربي حمزة عبود ديوان الشعر اللبناني المعاصر ـ مختارات من الشعر العامي

   10.00 2010 روايات لبنانية سامر منصور ذاكرة ا2وراق ا2ثمة

    8.00 2010 شعر عربي ذوقان عبد الصمد ذاكرة الغياب

    5.00 2013 روايات لبنانية فرح محمد دياب ذاكرة الفينيق  1

    5.50 2014 شعر عربي رجا سعد الدين ذاكرة القلب  1

   13.00 2008 نقد ودراسات حسين المناصرة ذاكرة رواية التسعينيات  

  125.00 2013 اقتصاد فالح عبد الجبار كارل ماركس 1/3رأس المال   1

    4.50 2002 دراسات فكرية محمد دكروب رؤى مستقبلية في فكر النھضة والتقدم والعدالة ا2جتماعية  

   15.00 2015 دراسات أدبية ربيعة ابي فاضل رئيف خوري تراث ادبي في خدمة الثقافة العربية  1

   20.00 2013 ادب احمد علبي رئيف خوري داعية الديمقراطية والعروبة  1

   20.00 2006 روايات عربية عبد الجبار عدوان راوي قرطبة  

    8.50 2014 روايات عربية ھنا فرح ح&حل راوية  1

    5.00 2008 شعر عربي خلود المع& ربما ھنا  

    7.00 2015 روايات عربية ھنا فرح ح&حل ربى  1

   14.00 2012 سياسة يوسف مرتضى ربيع العرب  1
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   10.00 2012 سياسة منى خويص رجال الشرفات  

    9.00 2007 روايات عالمية نھلة بيضون مليكة مقدم رجالي  

    7.00 2009 روايات عربية ابراھيم الشامي رجل من الشر  

    9.00 2010 شعر عربي دانا تقي رحلة ا2بداع

   17.00 2001 روايات عالمية نھلة بيضون امين معلوف رحلة بالداسار  

    6.50 2010 علوم ايوب ابو دية رحلة في تاريخ العلم

   15.00 2012 مذكرات احمد بن سويدان البلو رحلتي في عالم ا2تصا2ت  

    5.00 2015 نصوص عائشة البلوي رسائل غير مرسلة  1

    7.00 2015 شعر عربي نھ& سكر رشفة حب  1

    5.00 2014 شعر عربي امينة الزعري وعادل ا رعشة قنديل  1

   16.00 2013 روايات لبنانية سامي معروف رقصات التيه  1

    6.00 2012 روايات لبنانية مشھور مصطفى رقصة التنين  

    5.00 2014 قصص محمد عسيري رقصة الغجر  1

    8.00 2008 روايات لبنانية ھدى عيد ركام  

    7.00 2011 قصص غادة صديق رسول رمادية

    8.00 2007 نقد ودراسات حافظ قويعة تزفيتان تودوروف روح ا2نوار  

    9.00 2009 تربية وتعليم علي دعيبس اندريه لوموان ـ بيار رياضيات ل&و2د  

    5.00 2008 شعر عربي ھدى الدغفق ريشة 2 تطير  

   11.00 2011 فلسفة تحرير: احمد عبد الحل ريكور والھيرمينوطيقا

    7.00 2009 روايات عربية انس سعد زحل  

    5.00 2009 شعر عربي علي سلمان زرعوا رج& على ا2رض  

   20.00 2003 سياسة كمال ديب 2015 ـ 1915زلزال في ارض الشقاق ـ العراق   

   13.00 2005 روايات عربية اميرة الحسيني زمن االطيور الكاسرة  

    5.00 2012 روايات عربية ثريا البقصمي زمن المزمار ا2حمر  

    6.00 2011 روايات عالمية رنا الموسوي أّنا ك&فيل زھر البنفسج، زھر الرغبة
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    5.00 2008 شعر عربي C محمد العبد زھرة الصبار  

    6.00 2006 روايات عربية مروان عبد العال زھرة الطين  

    6.00 2014 قصص انطوان ابو زيد زھرة المانغو  1

    8.00 2013 سينما حسن داوود زوايا سيناريو لم يكتمل  1

    6.00 2015 قصص محمد خروبي زوجة لرجلين  1

    6.00 2007 مسرح ھشام زين الدين زيارة السيد الوزير  

   11.00 2012 علوم اجتماعية عبدالكريم يحيى الزيب سؤال الھوية الكردية  

   13.50 2011 فلسفة تحرير: احمد عبد الحل سارتر والفكر العربي المعاصر

    8.00 1999 مذكرات نبيل الملحم سبعة ايام مع آبو  

    7.00 2013 شعر عربي رجاء جرجي فرح سبعون  

    5.50 2015 شعر عربي ذوقان عبد الصمد ستائر ممزقة  1

    7.00 2015 روايات عربية نورا مرعي ستحبينني يوما  1

   11.00 2004 فكر سياسي عصام محفوظ سجا2ت  القرن العشرين  

   10.00 2006 دراسات موسيقية احمد الواصل سحارة الخليج  

    9.00 2007 روايات عربية موسى ابراھيم سريلنكيتي الفلبينية  

    6.00 2015 روايات عربية عوض مبارك سفر في جسد امرأة  1

    8.00 2014 شعر عربي الع&مة الشيخ حسن صا سفينة الحق  1

    7.00 2009 روايات لبنانية مكرم خليفة سفينة الحياة  

    7.00 2006 فلسفة ط&ل السھيل ثيوكاريس كيسيديس سقراط  

   10.00 2013 روايات عربية عوض مبارك سقوط  1

   11.50 2014 روايات عربية سلمى حداد سكينة ابنة الناطور  1

   17.00 2008 سيرة نھلة بيضون كاترين ناي سلطة اسمھا اللذة  

   15.00 2010 تاريخ مسعود ضاھر سلطنة ُعمان اربعون عاماً من التنمية المستدامة

   15.00 2009 روايات عالمية عفيف دمشقية امين معلوف سمرقند

   12.00 2011 روايات عربية ابو العباس برحايل سنابل وقنابل
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    7.00 2012 روايات عربية احمد الزبيدي سنوات النار  

   12.00 2013 قصص ھند بن جمعة سنوات على غيابك  1

    7.00 2007 روايات عالمية محمد ساري ياسمينة خضرا سنونوات كابول  

   10.00 2009 روايات عربية سعيد الوھابي سور جدة  

    5.00 2007 روايات عربية احمد الواصل سورة الرياض  

    8.00 2008 علوم اجتماعية خليل احمد خليل فيليب ريتور سوسيولوجيا التواصل السياسي  

   15.00 2010 اقتصاد عبد العزيز محمد الدخ سوق ا2سھم السعودي ـ قراءة تاريخية واستشراف للمستقبل

    7.00 2014 شعر عربي سمير سكماني سونات الم&ئكة  1

    5.00 2010 شعر عربي فواغي القاسمي سوناتات إنانا

    9.00 2008 روايات عربية عبد الجبار عدوان سياسة في الجنة  

    7.00 2010 سيرة ايلي حداد الدو روسي سيرة ذاتية علمية

    5.00 2007 سيرة فيصل اكرم سيف بن اعطى  

    6.00 2011 قصص انجاد قصيباتي سيليكون

    6.00 2012 شعر عربي وفاء خنكار سيمفونية الربيع  

   11.00 2013 روايات عالمية طارق محمد عبدالحميد خوان مانويل ماركوس شتاء غونتر  1

    6.00 2008 قصص اسامة الطيب شجرة الذاكرة  

   11.00 2009 روايات عربية لطيفة الحاج شجرة النور

    6.00 2009 شعر عربي فيصل اكرم شربنا من الكون حتى العدم  

    6.00 2010 روايات عربية اس&م عصام شطحة اس&ميكية

   15.00 2012 روايات عربية ابو العباس برحايل شعبة الزيتون  

   11.00 2015 دراسات أدبية نجيب البعيني شعراء لبنانيون منسيون  1

   12.00 2010 دراسات أدبية ھند اديب شعرية سعيد عقل

    6.00 2002 روايات عالمية صفاء ابو شھ& جبران ميلتون حاطوم شقيقان  

   11.00 2009 روايات عربية محمد علي اليوسفي شمس القراميد  

    7.00 2010 شعر عربي مھا النھدي شھقة باب
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   10.00 2008 فلسفة وفيق غريزي شوبنھاور وفلسفة التشاؤم  

    5.00 2013 مقا2ت قاسم الساحلي شيء 2 يشبه الطين  1

   11.00 2013 روايات عربية مروان عبد العال شيرديل الثاني  1

    5.00 2012 شعر عربي سعيد ضاھر صحوة عز  1

    8.00 2015 روايات عربية قاسم توفيق صخب  1

   13.00 2009 روايات عالمية نھلة بيضون امين معلوف صخرة طانيوس  

    7.00 2009 روايات عربية عبد الس&م صالح صرة المر

    6.00 2012 شعر عربي محمد السناني ص&ة الوطن الغائب  

    6.00 2009 مقا2ت محمد يحيى القحطاني صلوات الشياطين  

   11.00 2011 سياسة نضال حمادة صناعة شھود الزور

    6.00 2008 روايات عربية رامي ا2حمدي صندوق الذكريات  

   35.00 2012 دراسات أدبية فواز طوقان 1/2صورة الفلك والتنجيم في الشعر العباسي   

    6.00 2012 قصص محمد خروبي صورة واضحة... صورة مشوشة  

    8.00 2008 قصص عبد C بن علي السع طائر المئذنة  

    8.00 2012 طب نبيل نجيب فاضل طب وما اشبه  

    9.00 2011 روايات عربية ياسر سبسبي طبيب في الجيش

    9.00 2012 روايات لبنانية مازن حيدر طريق الى الروح  

   13.00 2011 روايات لبنانية مصطفى سبيتي طفران وارلي

   15.00 2006 روايات عربية سيف ا2س&م بن سعود طنين  

    5.00 2009 قصص نبھان الحنشي ظل يسقط من مراة  

   10.00 2009 سيرة فارس يواكيم ظ&ل ا2رز في وادي النيل  

    6.50 2014 نصوص سمر السامرائي ظ&ل الغاردينيا  1

    5.00 2013 قصص زكية راشد نجم ظ&ل بيضاء  1

    7.50 2013 روايات لبنانية عماد حمزة ظ&ل زائفة  1

    5.00 2007 قصص حميدي حمود ظلي  
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    5.50 2015 قصص زكية راشد نجم عابر بالباب  1

    4.00 2006 شعر عربي ابراھيم عبد الملك عابرا وحده  

    6.00 2011 شعر عربي ذوقان عبد الصمد عابرات على جسد القصيدة

   12.00 2014 مذكرات كامل جابر وعلي مزرعا عادل صباح مذكرات وشھادات  1

    8.00 2013 سيرة رجاء الشلبي باولو دالوليو عاشق اJس&م، مؤمن بعيسى  1

   11.00 2014 سياسة فاطمة الذھبي ايان بريمر عالم ب& قيادة  1

    6.00 2014 روايات عربية سليم الشيخلي عباءات محترقة  1

    8.00 2011 روايات عربية ماري رشو عباءة حب

    3.00 2010 سيرة عبد العزيز محمد الدخ عبد C بن حمود الطريقي

   10.00 2014 تغذية عبير ابو رجيلي عبير الصحة في غذائك  1

    5.00 2007 روايات عربية محمد علي اليوسفي عتبات الجنة  

   14.00 2013 روايات عربية Cطلعت العبد عذاب الذاكرة  1

    8.00 2005 روايات عربية صبحي فحماوي عذبة  

   10.00 2012 روايات لبنانية بشير ابو زيد عذراً أحببتك  

    6.00 2011 روايات عربية حسن الفرطوسي عشبة الم&ئكة

    6.00 2015 شعر عربي 2مع الحر عشق عرضه السماوات وا2رض  1

   12.00 2014 سيرة فؤاد عبد النور عشنا وھرمنا وشفنا اخيراً   1

    5.00 2006 روايات عالمية نھلة بيضون جاك ـ بيار اميت عشيقة برتولد برشت  

    7.00 2014 شعر عربي محمد يونس مطر عطر الفرح  1

   13.00 2014 روايات عربية رويدا عويس - سھيلة س عطر عذري  1

    5.00 2008 قصص الجوھرة سعود القويضي عطش الروح  

    8.00 2011 علم نفس C ابراھيم فضل علم النفس ا2دبي

   12.00 2009 علم نفس جوزف بو رزق برتران تروادك علم النفس الثقافي  

    6.00 2011 فكر ايوب ابو دية علماء النھضة ا2وروبية

    9.00 2014 روايات عربية صبحي فحماوي على باب الھوى  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   15.00 2015 روايات عربية كاميران حسن على ضفتي انثى  1

   10.00 2012 قصص حيدر عبدC شومان على قارعة السعادة  

    9.00 2009 مقا2ت حسام عيتاني على قلق  

   15.00 2006 تاريخ حسين غباش عمان: الديمقراطية ا2س&مية  

   10.00 2010 شعر عربي اعداد: سمير الزعني عمر الزعني

    5.00 2008 قصص ھشام البستاني عن الحب والموت  

   12.00 2008 روايات لبنانية فداء عيتاني عن حياة 2 تغادرنا  

    6.00 2015 شعر عربي كريستين حبيب ..عن نجمة ھوت  1

    5.00 2012 قصص علي حجازي عناقيد العطش  

    6.00 2015 مسرح مضر الحجي عندما تبكي فرح  1

    9.00 2010 شعر عربي منتصر منصور عندما تجھض الحرية

    5.00 2015 تاريخ نجيب غزاوي وغازي برو برتران بادي عندما يبدأ التاريخ  1

   10.00 2007 مسرح مشھور مصطفى عندما يتضاءل المسرح او ينعدم  

    3.00 2006 روايات عربية عوض شعبان عندما يحل الظ&م والصقيع  

   10.00 2013 روايات لبنانية C ابراھيم فضل عين الجوزة  1

   16.50 2010 روايات لبنانية C ابراھيم فضل عين الش&ل

    7.50 2012 شعر عربي ذوقان عبد الصمد عين العريش  

    6.00 2011 فلسفة سعيد بوخليط غاستون باش&ر نحو نظرية في ا2دب

    5.00 2007 شعر عربي جمانة مصطفى غبطة برية  

    7.00 2011 روايات لبنانية لميس العبدC فرحات غداً يزھر نيسان

    9.00 2008 روايات عربية جاسم سلمان غرباء في الرمادي  

    5.00 2014 شعر عربي خليل عكاش غزل الرياح  1

    5.00 2013 شعر عربي رضوان حمزة غفوتي عارية  1

   13.00 2011 فكر سياسي عبد الجبار عبد الوھا غليان ا2فكار

    6.00 2012 شعر عربي ايلدا مزرعاني غواية م&ئكة وشياطين  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   30.00 2009 مذكرات فاضل لقمان أرنستو تشي غيفارا غيفارا - ا2عمال الكاملة

   11.00 2009 مذكرات جورج فرشخ فؤاد بطرس مذكرات موازية ومتقاطعة

    8.00 2013 شعر عربي محمد زينو شومان فاصلة بين امرأتين  1

   15.00 2013 روايات عربية عبد الجبار عدوان فتنة الكرسي  1

    6.00 2013 روايات عربية مريم مسعود الشحي فراشة من نور  1

   13.00 2013 دراسات أدبية حسين المناصرة فردوس ا2رض المغتصبة  1

   14.00 2009 سياسة رياض صوما فرص التغيير  

    4.00 2003 روايات لبنانية جواد صيداوي فساتين ھندومة  

    6.00 2004 فلسفة طيب تيزيني فصول في الفكر السياسي العربي

    6.00 2014 نصوص محمد منصور آل فاضل فضاء المعاني  1

    5.00 2013 شعر عربي مھدي عامل فضاء النون - طبعة ثانية  1

   10.00 2011 دراسات فكرية محمد ايت حمو فضاءات الفكر في الغرب ا2س&مي

   13.00 2014 فلسفة كمال القنطار فكر المعّري ـ م&مح جدلية  1

    6.00 2011 سيرة فيصل فرحات فلتة زمانة

   10.00 2013 روايات عربية اثير عبد C النشمي فلتغفري  1

   15.50 2012 فلسفة ص&ح فليفل الجابري فلسفة العقل  

   15.00 2012 فلسفة كريم موسى فلسفة العلم من العق&نية الى ال&عق&نية  

    5.00 2012 خواطر ميرنا خليل وارديني فلسفة انثى  1

   30.00 2009 دراسات أدبية عبد الرضا صادق في أدب العراق الحديث  

    8.00 2013 علوم اجتماعية كامل مھنا في التطوع والمجتمع المدني  1

    7.00 2012 دراسات أدبية اسحاق الشيخ يعقوب في الثقافة والنقد  

    7.50 1999 دراسات فنية عبد الرحمن ياغي في الجھود المسرحية العربية  

    9.00 2003 فلسفة مھدي عامل في الدولة الطائفية

   15.00 2008 دراسات أدبية يمنى العيد في القول الشعري الشعرية والمرجعية الحداثة والقناع  

    5.00 2014 ادب معين بسيسو في المعركة يوميات غزة  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   14.00 2014 دراسات موسيقية نزار مروة في الموسيقى اللبنانية العربية والمسرح الغنائي الرحباني  

    4.00 2003 دراسات سياسية يمنى العيد في النفاق ا2سرائيلي ـ قراءات في المشھد والخطاب  

    5.00 2006 روايات عربية سعدي المالح في انتظار فرج C القھار  

    7.00 2001 روايات عربية ھدى عيد في ب&د الدخان  

    5.00 2001 فلسفة مھدي عامل في تمرحل التاريخ  

    5.00 2015 روايات عربية اسحاق الشيخ يعقوب في حضرة ج&ل الدين الرومي  1

    7.50 2011 روايات عربية اثير عبد C النشمي في ديسمبر تنتھي كل ا2ح&م

    5.00 2014 سياسة مجموعة من الباحثين في ظ&ل السنديانة الحمراء  1

    5.00 2006 فلسفة مھدي عامل في علمية الفكر الخلدوني

    8.00 2007 تربية وتعليم مھدي عامل في قضايا التربية والسياسة التعليمية  

    8.00 2011 نقد ادبي علي مھدي زيتون في مدار النقد ا2دبي

    7.00 2011 قصص حسن ناصر في مرايا حانة

   10.00 2005 دراسات أدبية يمنى العيد في مفاھيم النقد وحركة الثقافة العربية  

    5.00 2008 شعر عربي حسن البياتي في ملكوت الظ&م  

   15.00 2012 مقا2ت الفضل شلق في مھب الثورة  

    7.50 2014 سياسة الفضل شلق 2في مھب الثورة   1

   13.00 2008 دراسات أدبية نجوى الرياحي القسنطي في نظرية الوصف الروائي  

   18.00 2015 المعاجم والقوام ميشال فاني قاموس بيروت  1

   20.00 1979 المعاجم والقوام غريغوري شرباتوف قاموس روسي ـ عربي  

    5.00 2014 تربية رفيق ابو صالحة قبل المسؤولية  1

   15.00 2006 روايات عالمية ميشال كرم اوبير برولونجو قبلة يھوذا  

    5.00 2014 شعر عربي سامي معروف قبور الشھوة  1

   18.00 2015 دراسات أدبية طنسي زكا قراءة سياسية 2دب اع&م المھجر  1

    6.00 2012 شعر عربي عارف حمزة قرب كنيسة السريان  

   12.00 2015 دراسة سوسيولوجي جودت نور الدين قرية ا2مس في الجنوب  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    6.00 2013 شعر عربي محمد السناني قصائد الثكنة المظلمة  1

    6.00 2014 شعر عربي الياس لحود قصائد الشرفة  1

    6.00 2010 شعر عربي الياس لحود قصائد باريس

    5.00 2015 نصوص مكرم كامل قصائد حب على شكل انتحار جماعي  1

    7.00 2014 شعر عربي ناجي بيضون قصائد ساخرة  1

    5.00 2008 شعر عالمي محمد عناني سامي الحاج قصائد من غوانتنامو  

    9.00 2009 روايات عربية صبحي فحماوي قصة عشق كنعانية  

   10.00 2011 فكر سياسي حسن خليل قضايا قيد التكوين تعددية، ھويات، وانتماء وطني

    6.50 2012 روايات لبنانية سليمان سليمان قطار الشرق السريع يتجه غرباً   

   17.00 2012 روايات عربية ليلى علي المطوع قلبي ليس للبيع  

    5.00 2015 شعر عربي محمود عثمان قمر على بيت الفرزدق  1

    5.00 2011 شعر عربي حبيبة العلوي قھوة مرة

   11.00 2014 سياسة جميل مطر قوس ا2زمات ا2قليمية  1

    5.00 2006 شعر عربي جنات بو منجل كأنك روحي  

   10.00 2012 مذكرات امال م. اليوسف كامل الحسين زعيم الحولة والجيرة  

   14.00 2010 فلسفة تحرير: احمد عبد الحل كانط وانطولوجيا العصر

    6.00 2012 شعر عربي مھى عبود باعشن كتاب اسمه الحب  

    5.00 2014 شعر عربي طراد حمادة كتاب الجمال  1

    5.00 2013 قصص رامز عوض كتاب الفيض والعوارض في ھتك استار الليبراليين القوارض  1

    7.00 2010 مسرح رئيف كرم كتابات على متن المسرح وھامشه

    6.00 1999 مقا2ت فرج C الحلو كتابات مختارة - فرج C الحلو  

   30.00 2013 فنون فيصل سلطان كتابات مستعادة من ذاكرة فنون بيروت  1

    9.00 2012 مقا2ت ط&ل سلمان كتابة على جدار الصحافة  

   14.50 2013 سياسة محمد الم& عبدالكريم كمال مظھر احمد كردستان في سنوات الحرب العالمية ا2ولى  

    8.50 2013 خواطر نضال الحاج علي كلمات آخر المشوار  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    5.00 2012 روايات عربية فاطمة المزروعي كمائن العتمة  1

    9.00 2011 سياسة عبد الحسين شعبان كوبا الحلم الغامض

    4.00 2006 صحافة واع&م ج&ل فرحي كيف تحقق النجاح في المجال ا2ع&مي  

    7.50 2015 سيرة ھاني القنطار 2 تقتلوا ا2رجنتين  1

   10.00 2012 خواطر عدي ضاھر 2 تقرأوا ھذا الكتاب  

    6.00 2012 شعر عربي كريستين حبيب 2 تقطف الوردة  

    5.00 2013 شعر عربي ذوقان عبد الصمد 2 تقل اني أتيت  1

    6.00 2014 شعر عربي اسكندر الديك 2 حيلة لي  1

    5.50 2014 روايات عالمية احمد حيدري طاھرة علوي 2 ريب فيه  1

   10.00 2013 مقا2ت الياس عون 2 شيء غير الحقيقة  1

    9.00 2007 فكر سياسي ماري طوق فرانز فانون 2جل الثورة ا2فريقية  

   14.00 2009 دراسات دينية محمود حيدر 2ھوت الغلبة  

    6.50 2014 مسرح مازن جميل دقة 2وديكي  1

   11.00 2014 تنمية زياد علوش لبنان التنمية ـ آفاق وتحديات  1

    9.00 2006 مقا2ت البير فرحات لبنان الدين والدنيا  

   20.00 2009 مقا2ت ط&ل سلمان لبنان العرب... والعروبة  

   20.00 2013 تاريخ فھد حجازي لبنان من دوي&ت فينيقيا إلى فيدرالية الطوائف ـ الجزء ا2ول  1

   21.00 2013 تاريخ فھد حجازي لبنان من دوي&ت فينيقيا إلى فيدرالية الطوائف ـ الجزء الثالث  1

   19.00 2013 تاريخ فھد حجازي لبنان من دوي&ت فينيقيا إلى فيدرالية الطوائف ـ الجزء الثاني  1

    5.50 2013 شعر عربي محمد شيا لحظات ھاربة  1

    4.50 1997 قصص فضيلة الفاروق لحظة 2خت&س الحب  

    5.00 2014 تربية رفيق ابو صالحة لحظة من فضلكم  1

    6.00 2012 شعر عربي خليل عكاش لسَت وحيداً في الميدان  

    5.00 2012 قصص ماجد القطامي للحقيقة وجه آخر  

    6.00 2010 قصص C ياسمين عبد لم تعد تبالي
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    5.00 2007 شعر عربي دعد الكسان لو سألت  

    6.00 2014 نصوص ادبية نبيل جميل لوحات ريفية تراثية  1

    7.00 2010 شعر عربي خالد الباتلي ليتھا تقرأ

    9.50 2012 روايات عربية وليد الرجيب 2010ليتوال   

   15.00 2015 مذكرات واصف عواضة ليس كمثله يوم  1

    8.00 2005 روايات عربية كمال ديب ليلى بنت الكروم  

    6.00 2015 روايات عربية نزار دندش ليلى وليالي الفيسبوك  1

   11.00 2011 فلسفة تحرير: احمد عبد الحل ليوتار والوضع ما بعد الحداثي

   16.00 2010 روايات عالمية عفيف دمشقية امين معلوف ليون ا2فريقي

   16.00 2009 ديانات C حسين نصر مأزق الديانات وأزمة العلمانية  

    6.00 2013 روايات عربية عماد انيس بيطار مئة سنة من الحب  1

   13.00 2010 فلسفة فالح عبد الجبار ما بعد ماركس

    9.00 2008 شعر عربي نادين س&مة ما بين الحب والحب  

   11.00 2008 ندوة مجموعة من المؤلفين ما بين دولة الطوائف والدولة اليمقراطية: اشكاليات وتوجھات  

   14.00 2014 علم نفس زينة غصوب ا2سود كاثي غرينبرغ و افيغد ما تعرفه ا2مھات العام&ت السعيدات  1

    6.50 2012 قصص عبد اللطيف الحرز ما لم تشھد عليه النوارس  

   10.00 2009 علوم نزار دندش ما ھو العلم؟ رحلة التفكير العلمي  

    9.00 2003 فلسفة جيزي& فالور حجار نيتشيه ما وراء الخير والشر  

    8.00 2012 روايات عالمية كيتي سالم عزة اغا ملك ماذا فعلت بأطفالك يا أبي  

   10.00 2008 فلسفة علي الفريوي مارتن ھايدغر الفن والحقيقة  

   20.00 2015 فلسفة عماد نبيل مارتن ھايدغر مارتن ھايدغر مدخل الى الميتافيزيقيا  1

   16.00 2008 فلسفة علي الفريوي مارتن ھايدغر نقد العقل الميتافيزيقي  

    8.00 2013 فلسفة غسان الرفاعي ماركس دون دوغمائية دون تفريط  1

    6.00 2013 روايات عربية وليد الرجيب مانيفستو الشر  1

    5.00 2007 فكر فريدريك انجلز مبادىء الشيوعية  
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   16.00 2013 طب فاروق بزي مبادىء الطب الوقائي  1

    8.00 2001 فلسفة فھمية شرف الدين ج. بوليترز مبادىء اولية في الفلسفة

    6.00 1998 سيرة فؤاد ايوب أرنستو تشي غيفارا مبادىء حرب الغوار  

    9.00 2008 فلسفة موسى وھبي ديفيد ھيوم مبحث في الفاھمة البشرية  

   12.00 2015 روايات عربية عماد حمزة مبرومة  1

   18.00 2009 سياسة ميشال كرم ريشار 2بيفيير مجزرة إھدن

   11.00 2012 سيرة فيصل فرحات مجنون بن بيروت  

   14.00 2009 مقا2ت عدنان الحاج 2005-2008محطات اقتصادية   

   10.00 2013 مذكرات ليندا مطر محطات من سيرة حياتي  1

   12.00 2009 مقا2ت ساطع نور الدين محطة أخيرة.. خارج السياق  

   13.00 2012 مقا2ت ساطع نور الدين محطة أخيرة..خارج المكان  

    5.00 2007 روايات عربية عبد اللطيف الحرز محطة قطار براماتا  

    6.00 2009 شعر عربي غريب اسكندر محفة الوھم  

   13.00 2012 دراسات نقدية عبد الجبار عبد الوھا محمد (ص) النظرية والتطبيق  

   17.00 2009 سياسة عبد اللطيف الحرز محمد الصدر ـ كفاح الجماھير

   14.00 2015 دراسات أدبية فايز علم الدين القيس محمد بن عبدالملك الزيات  1

   11.00 2013 فلسفة ا2ب سھيل قاشا مدخل الى الفلسفة ا2س&مية  1

   12.00 2015 فلسفة محمد مسـتجير مصطفى موريس كونفورث مدخل الى المادية الجدلية  1

    9.50 2014 فلسفة جمال ضاھر مدخل الى علم المنطق  1

    5.00 2011 دراسات اجتماعية مصطفى تيلوين مدخل عام في ا2نثروبولوجيا

    9.00 2006 دراسات سياسية رس&ن شرف الدين مدخل لدراسة ا2حزاب السياسيةالعربية  

    5.00 2014 نصوص بدرية الشمري مدن مسافرة  1

   10.00 2013 تاريخ ھ& سليمان مدونات حملة نابليون على مصر  1

   12.00 2007 ديانات فارس غصوب جاك ونيكول كاليبو مذاھب وملل واساطير في الشرقين ا2دنى وا2وسط  

   10.00 2011 مذكرات اعداد: محمد دكروب مذكرات ابو فريد
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    8.00 2007 مذكرات فؤاد ايوب أرنستو تشي غيفارا مذكرات الحروب الثورية  

   24.00 2013 تاريخ جمال باشا مذكرات جمال باشا  1

    5.00 2014 روايات عربية فوزي ذبيان مراتب الموتى  1

    7.00 2009 سياسة ماجد كنج مجموعة من المؤلفين مراكز الفكر أدمغة حرب ا2فكار  

    6.00 2015 علوم اجتماعية زكي حسين جمعة مركبات التفكير ومناھج البحث العلمي  1

    7.00 2014 روايات عربية عماد محمود ا2مين مريم  1

   10.00 2007 روايات عربية فضيلة الفاروق مزاج مراھقة  

    6.00 2012 علوم اجتماعية زكي حسين جمعة مساھمات في التنشئة ا2جتماعية  

   12.00 2007 سياسة تانيا بشارة جون فوران مستقبل الثورات  

    5.00 2007 روايات عربية ليلى بيران مسج الى صديقتي  

   11.00 2002 دراسات عصام محفوظ   ـ المؤلفون1مسرح القرن العشرين ـ 

    9.00 2002 دراسات فنية عصام محفوظ   ـ العروض2مسرح القرن العشرين ـ 

   15.00 2015 مسرح جواد ا2سدي مسرح النور المر  1

   50.00 2014 سياسة ديانا حرب كريس كوتشيرا مسيرة الكرد الطويلة  1

    5.00 2006 فكر سياسي علي سالم مشاھد معاصرة في الماركسية  

   10.00 2010 سينما جاسم المطير مشاھدات في السينما العالمية

    8.00 2012 فلسفة مازن مرسول محمد مشكلة الوعي ووعي المشكلة  

   16.00 2009 علوم بيئية ماجد كنج بيتر ھوفمن مصادر الطاقة المستقبلية

   14.00 2012 مقا2ت نصري الصايغ مصارع ا2ستبداد  

   14.00 2009 دراسات تاريخية ميشال كرم صوفي بومييه مصر الوجه ا2خر  

   15.00 2014 نقد ادبي عبد المجيد زراقط مضادات وسجا2ت ثقافية  1

    6.00 2010 روايات لبنانية توفيق حيدر مضاف اليه

    7.50 2013 سياسة علي ناصر ناصر مضيق ھرمز والصراع ا2ميركي ا2يراني  1

   12.00 2012 فلسفة بشير ربوح مطارحات في العقل والتنوير  

    6.00 2009 شعر عربي فارس عدنان مظله من كلمات  
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    6.00 2009 شعر عربي يحيى منَور مع الحب

   12.00 2012 مقا2ت ط&ل سلمان مع الشروق  

    5.00 2003 فلسفة عصام محفوظ مع الشيخ ا2كبر ابن عربي  

    6.00 2012 قصص فاتحة معادلة الحياة  

   13.00 2011 دراسات أدبية فرج شكيب كرباج معالم ا2ص&ح ا2جتماعي في ادب توفيق يوسف عواد

    8.00 2015 سياسة البير فرحات معالم على الطريق  1

    9.00 1999 سياسة محمد سعيد القدال معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني  

    5.00 2012 قصص ساعد قويسم معاناة جوليان..ضحية التنصير  

   30.00 2007 المعاجم والقوام خليل راشد الجيوسي ھتشنسون معجم ا2فكار وا2ع&م  

   20.00 2010 المعاجم والقوام مجموعة من المؤلفين معجم السرديات

   50.00 2003 المعاجم والقوام مجموعة من المترجمين جورج 2بيكا معجم الماركسية النقدي  

   16.00 2012 دراسات فكرية اسماعيل ناشف معمارية الفقدان  1

    5.50 2015 فلسفة فارس نوفل معمر بن عباد السلمي  1

   14.00 2011 فلسفة راتب الحوراني مفھوم الحرية في التاريخ

    6.00 2012 دراسات فكرية جنان التميمي مفھوم المرأة بين نص التنزيل وتأويل المفسرين  

    6.50 2012 سياسة ص&ح بن يوسف الجودر مقا2ت ا2ص&ح السياسي  

    6.00 2012 سياسة ص&ح بن يوسف الجودر مقا2ت الوعي الوطني  

    6.50 2013 شعر عربي رنا حيدر مقامات الروح  1

    6.00 2014 شعر عربي لمى الغماس مقامات المزھرية  1

   11.00 2015 دراسات نقدية لطيفة الحاج مقامات نون النسوة  1

   16.00 2013 فلسفة مھدي عامل مقدمات نظرية لدراسة اثر الفكر ا2شتراكي في حركة التحرر الوطني  1

    9.00 2009 تربية وتعليم ھنا قباني بيار فيانين مكافحة الفشل المدرسي  

    6.50 2011 روايات عالمية حنان عاد ياسمينة خضرا مكر الكلمات

   10.00 2009 شعر عربي حبيب فارس استراليا مكعبات ھيام  

    5.00 2015 شعر عربي دارين حوماني م&ءات رقيقة في غرفة واحدة  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   16.00 2010 روايات لبنانية حبيب فارس  ـ المتمردة1ملح ا2رض 

   14.00 2013 روايات عربية حبيب فارس 1  ـ الثائرون2ملح ا2رض ـ 

   20.00 2010 سيرة تحرير: شوقي رافع ملحمة الخيارات الصعبة من يوميات الدكتور كامل مھنا

    7.00 2013 روايات عربية ايھاب قاسم ملعون  1

   11.00 2008 سياسة نبيل خليل خليل ملف ا2نق&بات في الدول العربية المعاصرة  

   12.00 2007 سياسة نبيل خليل خليل ملف التسلح العربي  

    5.50 2013 سياسة منير قرم من اجل الجمھورية الثالثة في لبنان  1

    5.00 2014 شعر عربي فيصل اكرم من اجل حتى  1

   12.00 2013 ديانات عبدو توفيق يعقوب من البابا بنديكتوس السادس عشر الى البابا فرنسيس  1

   17.00 2011 فكر ديني عبد اللطيف الحرز من العرفان الى الدولة

   13.00 2010 دراسة ھندسية رھيف فياض من العمارة الى المدينة

    5.00 2014 قصص منى عبدالقادر العلي من النافذة  1

    7.00 2014 قصص زبيدة اشكناني محمد آصف زاده من الھروب الى التيه  1

    8.00 2012 قصص اميل منذر من اماسي السمر  

   10.00 2009 مقا2ت فواز طرابلسي من زوايا أخرى  

    8.00 2009 روايات عربية عبد اللطيف الحرز من سرق الطماطة ايھا الوطن  

   10.00 2014 روايات عربية عبد اللطيف يتيم من قتل أبي؟  1

    7.00 2013 شعر عربي احمد محمد المعتوق من وراء البحر  1

   12.00 2015 دراسات أدبية اديب سيف منطق تحليل الخطاب التعريفي  1

    7.00 2013 دراسات اجتماعية زينب قھوجي منھج ا2رتقاء بالقيم  

    7.00 2003 دراسات أدبية جابر عصفور مواجھة ا2رھاب ـ قراءات في ا2دب العربي المعاصر  

   13.00 2013 قصص محمد عيتاني مواطنون من جنسية قيد الدرس  1

   10.00 2004 نقد ودراسات محمود امين العالم مواقف نقدية من التراث  

   12.00 2014 سياسة رجا سعد الدين 1985-2013مواقف وآفاق في قضايا الثقافة واليسار والثورة (  1

    9.00 2008 روايات عالمية نھلة بيضون امين معلوف موانىء المشرق  
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    6.00 2000 روايات عربية لطيفة الحاج مواويل الغربة  

    5.00 2015 شعر عربي عصام دعنا موت استعارة  1

   16.00 2015 قصص حسام فوزي سعيد موج  1

   21.00 2013 تاريخ كمال ديب موجز تاريخ العراق  

    6.00 2008 روايات عربية وليد الرجيب موستيك  

   25.00 2005 تاريخ محمد عجينة موسوعة اساطير العرب  

   10.00 2007 اقتصاد وتنمية احمد بعلبكي موضوعات وقضايا خ&فية في تنمية الموارد العربية  

    6.50 2015 شعر عربي C حسن م. عبد مو2نا الغرام  1

   15.00 2015 روايات عربية فارس خشان مومس بالمذكر...أيضا  1

   15.00 2012 فنون ناجي العلي ناجي العلي  1

    6.00 2009 روايات عربية شاكر نوري نافذة العنكبوت  

    9.00 2014 روايات عربية حسام فوزي سعيد ناي  1

    9.00 2014 روايات عربية وليد الرجيب نحن ا2ثمون نحتاج الى الحب  1

    7.00 2014 دراسات أدبية نزار دندش نحو ثورة في ثقافتنا  1

    6.00 2006 سياسة كريم مروة نحو جمھورية ثالثة  

    7.00 2001 مقا2ت البير فرحات نحو دولة علمانية  

   15.00 2014 سياسة س&م دياب جورج قرم نحو مقاربة دنيوية للنزعات في الشرق ا2وسط  1

    5.00 2003 علوم اجتماعية يوسف شلحت نحو نظرية جديدة في علم ا2جتماع الديني  

   17.00 2011 دراسات اس&مية محمد سلمان غانم نحو نظرية قرآنية

   10.00 2014 سيرة اعداد وتقديم: كريم م نزار مروة في عوالمه الثقافية وفي دروب حياته  1

    6.00 2004 روايات عربية شاكر نوري نزوة الموتى  

    7.00 2004 مقا2ت نھلة بيضون مارلين توينينغا نساء ضد الحروب  

   12.50 2014 علوم اجتماعية اص&ح جاد نساء على تقاطع طرق  1

    5.00 2012 قصص غيداء طالب نساء في مھب الحب  

    6.00 2015 قصص عبدالعزيز الكعبي نسيم الريف  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   15.00 2013 سياسة جورج قرم نظرة بديلة الى مشك&ت لبنان السياسية وا2قتصادية  1

    5.00 2014 شعر عربي بديع ابو شقرا نفس  1

   10.00 2005 فكر سياسي مھدي عامل نقد الفكر اليومي

    5.00 2013 نصوص خلود باسماعيل نقرات على أصابع البيانو  1

    7.00 2012 سياسة خالد السعيد نقوش على الماء  

    5.00 2014 ادب معين بسيسو نماذج من الرواية ا2سرائيلية المعاصرة  1

    8.50 2012 علوم بيئية ايوب ابو دية نھاية العالم على مذبح التغير المناخي  

    9.00 2011 اقتصاد سياسي محمد دياب نھاية العصر السعيد؟

   15.00 2009 اقتصاد سياسي خليل راشد الجيوسي جيرمي ريفكن نھاية العمل  

   10.00 2013 فكر ديني عبد اللطيف الحرز نھج تطوير الذات  1

    8.00 2011 روايات لبنانية ھدى عيد نوارة

   12.00 2012 سياسة الخوري انطوان شبير البابا بنديكتوس نور العالم  

    8.00 2007 مختارات ادبية امينة غصن نون في المحراب  

   13.00 2010 فلسفة تحرير: احمد عبد الحل نيتشه وجذور ما بعد الحداثة

    3.00 2003 شعر عربي خلود المع& ھاء الغائب  

    6.00 2014 سيرة اسامة العارف ھات العمر من ا2ول  1

    5.00 2013 قصص ايناس العباسي ھشاشة  1

    7.00 2013 فلسفة اسحاق الشيخ يعقوب ھكذا تكلمت المعتزلة عق&ً   1

    5.00 2006 فلسفة مھدي عامل ھل القلب للشرق والعقل للغرب ـ ماركس في استشراق ادوار سعيد  

   17.00 2009 سياسة رياض صوما عبد C حمودة ھل تتوافق الديموقراطية مع ا2س&م؟

    5.00 2007 شعر عربي محمد ھشام المغربي ھو المطر  

   25.00 2014 سيرة كسبار ديردريان ھواجس الذكرى المئوية ومناداة الى الكفاح  1

    5.00 2012 قصص سمية طليس ھواجس امرأة  

   12.00 2014 مقا2ت ط&ل سلمان ھوامش في الثقافة وا2دب والحب ـ الجزء الرابع  1

   20.00 2009 مقا2ت ط&ل سلمان 3ھوامش في الثقافة وا2دب... والحب ـ   
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

   11.00 2012 فلسفة راتب الحوراني ھيغل والفارابي  

    6.00 2013 روايات عالمية صباح زوين دجايلي أمادو أمل وا2اندي  فن تقاسم الزوج  1

    6.00 2015 روايات عربية عبد الحسن حسن خلف والنفس اللوامة  1

    5.00 2010 قصص منى الشافعي وبعضا من حياة

   10.00 2013 فكر سياسي مھدي خليل ...وتبقى الكلمات  1

    6.00 2010 روايات عربية عبد الحسن حسن خلف وتساقطت اوراق الخريف

   20.00 2014 سياسة مجموعة من الباحثين وجدت لتنتصر  1

    5.00 2015 شعر عربي سھام فتشاطي وجع الغياب  1

    7.00 2009 شعر عربي فاروق شويخ وجه زينب

    5.00 2014 تربية رفيق ابو صالحة وجھة نظر  1

    6.00 2010 شعر عربي فاطمة عبد الرحمن الس وجھھا الذي شوھته الحرب

    8.00 2010 نقد ادبي حسن البياتي وجوه بصرية

   14.00 2011 سيرة اسحاق الشيخ يعقوب وجوه في مصابيح الذاكرة

    8.00 2014 سيرة اسحاق الشيخ يعقوب وجوه في مصابيح الذاكرة - الجزء الخامس  1

    6.00 2015 سيرة اسحاق الشيخ يعقوب 6وجوه في مصابيح الذاكرة- الجزء   1

   12.00 2010 دراسات أدبية محمد دكروب وجوه 2 تموت  

   11.50 2006 فلسفة فكتور باسيل وحدة الوجود عند ابن عربي  

    6.00 2009 شعر عربي حسام السراي وحده التراب يقھقه  

    5.00 2012 شعر عربي محمد حبلص وحروفي الخضراء تثمر كالنخيل  

    8.50 2012 شعر عربي ھنا فرح ح&حل وردة ھي الحياة  

   10.00 2011 روايات عربية احمد الواصل وردة وكابتشينو

    6.00 2014 نصوص عوض عثمان عوض وشم النخيل العاري  1

    5.00 2007 شعر عربي ورود الموسوي وشم عقارب  

    7.00 2013 سياسة عبدC ا2مين وطن فوق صفيح ساخن  1

   12.00 2014 سياسة ط&ل سلمان وطن لشعوب كثيرة  1
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سنة ا�صدارالمترجمرمز الموضوعا�ســــــم السعرالمؤلف

    9.00 2015 سياسة انطوان ساروفيم وظيفة ا2نتخابات النيابية في لبنان  1

    6.00 2010 روايات عربية ھشام ص&ح الدين وقائع الصم البكم في قلب نظام الحكم

    6.00 2014 شعر عربي الياس لحود ولد ختيار  1

    3.00 2004 مقا2ت غادة الحلواني ولكن كيف  

    8.50 2012 روايات لبنانية سليمان سليمان ولھا في ا2رض جذور  

    9.00 2015 خواطر مكرم خليفة ومضات من القلب  1

   10.00 2009 روايات لبنانية شربل داغر وي.اذن لست بافرنجي  

    7.00 2014 روايات عربية رفيق دقيق ويبقى ا2مل  1

    5.50 2013 شعر عربي 2مع الحر ويقول العاشق ليتي كنت سرابا  1

    9.00 2015 سيرة فيصل فرحات يا ضيعان الشجر  1

   12.00 2009 سياسة ناھض حَتر يساري اردني على جبھتين

    8.00 2009 شعر عربي وفائي لي& يعطي ظھره للمرآة

    5.00 2010 قصص باسمة العنزي يغلق الباب على ضجر

    5.00 2008 سيرة فيصل فرحات يوم بدأت الكتابة  

   13.00 2011 روايات عربية زياد احمد محافظة يوم خذلتني الفراشات

    7.50 2011 قصص Cطلعت العبد يوم من خريف العمر

    7.00 2011 روايات لبنانية نزار دندش ـ نرمين ال يوميات آدم وحواء

    9.00 2009 مذكرات مصطفى الفقير أرنستو تشي غيفارا يوميات بوليفيا  

   10.00 2008 مذكرات حسونة مصباحي 2004 ـ 2001يوميات ميونيخ   
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