
17"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

( أ )

  الفرع األول 





التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1990 خاص إصدار(ابراهٌم باقر محمد للشاعر) شعر-   دانٌة قطوؾ1ابراهٌم جعفر1

1933 ( وإعداد وتحقٌق جمع )

1979المركزي المطبوعات مكتبةشعر-   الشمس وتولد1 ابراهٌمشرٌؾ2

1985 آسٌا دارشعر-    لفاطمة نشٌد19492

1992الباحث دارشعر-  الجسد سمفونٌة3

2009 ببلل دار إصبلح رابد الصدر موسى اإلمام1 ابراهٌمطارق3

 المقاومة مجتمع ومإسس1950

1977حمد منشوراتعلى اإلمام رحاب ف1ًابراهٌم علً السٌد4

1968حمد منشوراتببلدي من شعراء191119812

1964منٌمنة مكتبة لبنان من شعراء3

1973ومحٌو حمد دار  خالدون شعراء4

1978محٌو دار علً بن الحسٌن الشهداء سٌد رحاب ف5ً

1974حمد منشوراتواألدب الشعر أعبلم6

19"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

جبٌل بنت-  عٌناتا

 النبطٌة-  أنصار

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-  عٌناتا

 النبطٌة-  الدوٌر



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1962 الجدٌد الفجر دار منشوراتالشعبً والتنظٌم  الدٌمقراطٌة و الثورة ف1ًابراهٌم محسن5

1963 الجدٌد الفجر دار منشورات الثوري العربً العمل نظرٌة19352

1983 بٌروت-  الطلٌعة دار منشورات اللبنانٌٌن اإلشتراكٌٌن منظمة لماذا3

1983المساء بٌروت منشورات اللبنانٌة الوطنٌة الحركة وتجربة الحرب4

1983المساء بٌروت منشورات الحرب بعد وسٌاسٌة نظرٌة قضاٌا5

1985المساء بٌروت منشورات الوطنً العمل آفاق6

1985المساء بٌروت منشورات العربً الوضع وأزمة اللبنانٌة األهلٌة الحرب7

1990خاص إصدارشعر-   دانٌه قطوؾ1ابراهٌمباقر محمد6

19121988

1995 بٌروت-  اللبنانً الفكر دار والنقد والتنظٌر  اإلبداع بٌن العربٌة الشعرٌة الحداثة1 أبو جهجهخلٌل.  د7

1995 اللبنانٌٌن الكتاب إتحادنقدٌة رإى19472

2004 اللبنانٌٌن الكتاب إتحاد نعٌمة مٌخابٌل أدب فً الكونٌة الرإٌة3

) ودمنة كلٌلة فً اإلسبلمٌة المدارك4 الطبع قٌد  )

) الشعراء فحولة كتاب فً النقدي األصمعً منهج5 الطبع قٌد  )

20"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  أنصار

جبٌل بنت-  حانٌن

 النبطٌة-   الدوٌر



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1999 ببلل دار والصورة الصوت بٌن الجرح- المنصوري إسعاؾ1 أبوجهجهنجبلء8

ON.OFF2010 ودار المإلؾ دار النار خط على صحافٌة2

2010 دارON.OFF الصمت ٌخرق إعبلم3

2010 المإلؾ دار الفوتوؼرافً التصوٌر زواٌا4

) اللوؼو عشاق5 الطبع قٌد )2010

)الفضابٌات كوكب6 الطبع قٌد )2010

) اإلعبلنات أؼرب7 الطبع قٌد )2010

) المرأة إعبلم8 الطبع قٌد )2010

1980خاص إصدارشعر-   سبؤ من همسات1أبو خدود بلقٌس9

1997خاص إصدارشعر-    تؽنً دموع19352

1997خاص إصدارشعر-   كوري ماري3

1998خاص إصدارشعر-   الؽابة فً رٌم4ً

1998خاص إصدارشعر-   وزوال بقاء5

2007خاص إصدارشعر-   كرببلء واقعة6

21"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

جبٌل بنت-  حانٌن

 النبطٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2004 النهار دار عرفتهم كما لبنان حكومات رإساء1 أبو زٌدحكمت10

2008 النهار دار وخباٌا قضاٌا19312

1960بٌروت أبٌب تل فً واشنطن1 أبو زٌد سلٌمان11

1964بٌروتالعرب عدو االستعمار190919992

1964بٌروتاإلستعمار مخالب بٌن أفرٌقٌا3

1987خاص إصدار العناقٌد4

) (شومان زٌنو محمد الشاعر تحقٌق) متناثرة قصابد5 الطبع قٌد )

1835ومواعظ دروس1 أبو كسممخول12

1864الطب كتاب180018932

2002والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي داروشعر رواٌة-  لبنان من مقاوم أسٌر سٌرة:  قٌد ببل1 أبوطاسدٌؽول13

1959

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

جزٌن-  ملٌخ

جزٌن-  ملٌخ

مرجعٌون جدٌدة

جبٌل بنت-  رمٌش

الوالدة  وتارٌخ مكان

22



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1990 الفارابً داررواٌة-  واطٌافها بولٌن1أبً سمرا محمد14

1995الجدٌد داررواٌة-  السابق الرجل19532

2003 النهار داررواٌة-  الصَور سّكان3

2005 النهار داررواٌة-  والخوؾ المهانة ببلد4

2005 النهار داررواٌة-  السابق الرجل5

ٌَّة الشٌعة فً شهادات:المخلص أقنعة6 2009 النهار دار وإمامها العون

( شرارة وضاح مع باإلشتراك )

ٌّدها المقاومة فً العربً الشعر روابع1أحمد عفٌؾ عل15ً 2007 إٌوان داروس

(إعداد)   1979

1983 خاص إصدارشعر - حسٌنٌة خواطر1 إدرٌسحسٌن16

19232000

1991 والنشر للطباعة اإلنسانٌة الدار لبنان فً العالً التعلٌم ودور نشؤة1 أرزونًخلٌل. د17

1994 والنشر للطباعة الفقٌه دار1990 -1915 الكوٌت إلى اللبنانٌة الهجرة19482
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صور-  شحور

الوالدة  وتارٌخ مكان

حاصبٌا-  شبعا

ٌّة الزهرانً-  البٌسار

مرجعٌون-  الخٌام



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1996 والنشر للطباعة اإلنسانٌة الدار الدولة عن الطوابؾ وفصل الطابفٌة إلؽاء3

2001 والنشر للطباعة اإلنسانٌة الدار2000 -1900 اإلجتماعً شحور تارٌخ4

2002 والنشر للطباعة اإلنسانٌة الدار اإلجتماعً التطور فً لبنانٌة أبحاث5

2005 والنشر للطباعة اإلنسانٌة الدار لبنان فً والمجتمع الدولة إصبلح فً مدخل6

2010 والنشر للطباعة اإلنسانٌة الداراللبنانٌٌن تارٌخ ومنطلق ببلدنا تارٌخ7

2010 والنشر للطباعة اإلنسانٌة الدار  وكٌؾ؟ لماذا متى،:  والطابفٌة الطوابؾ8

1962اإلتحاد دار منشورات راسل برتراند مفهوم فً العالم1األرناؤوط شفٌق18

1981بٌروت-  للنشر اللبنانٌة المإسسة وثورة نضال  سعد معروؾ19182

1981 ناصر مإسسة التربٌة فً خواطر3

2000 للمبلٌٌن العلم دار العربٌة األسماء قاموس4

1999 للمبلٌٌن العلم دار الموسع العربٌة األسماء قاموس5

1984 باء ألؾ دار سعد للشٌخ المعانً أبواب على مرتب قاموس 6

 الشرتونً الخوري 

1983 والنشر للدراسات العربٌة المإسسةقصص-  سؤعود ؼدا1ًاألسعد سعاد19

1983 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة فجر إشراقة19382
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الوالدة  وتارٌخ مكان

صٌدا

 مرجعٌون-  الطٌبة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

) حٌاتً حٌاة ٌا3 الطبع قٌد )

) قلب حبات4 الطبع قٌد )

) حالمة ُنسٌمات5 الطبع قٌد )

) فكر تنهٌدة6 الطبع قٌد )

1890استنبول األسعد بٌك علً بن شبٌب أشعار فً المنضد العقد1األسعد باشا شبٌب20

ه1323استنبولشعر-  البرٌة خٌر مدح فً البابٌة القصٌدة185219172

شعر-  والفجور الزور أهل اباطٌل فً مصدور نفـثـة3

ه1323استنبولشعر-   المؤنوس بالجلوس النفوس مسراة4

1984( طبعتان) بٌروت- الجدٌدة اآلفاق دارشعر-  األوان وأعبر... أنِت1 إسماعٌلأمثل21

1987( طبعتان) بٌروت- الجدٌدة اآلفاق دارشعر-  الفراغ طعم ٌرتدي... بحزٍن فرحان19602

ُر3 1998 لندن-  بٌروت ، العربً اإلنتشار مإسسةشعر-  الورد ٌَُعمِّ

2001 اإلستقبلل دار(الفرنسٌة عن ترجم) الوسطى  آسٌا  جٌوسٌاسٌة1 اسماعٌلعصام22

2001 اإلستقبلل دار الجزابٌة المحاكمات أصول19712

2003 الحقوقٌة زٌن مكتبة األجانب ترحٌل3
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جبٌل بنت-  تبنٌن

 صور-  شحور

 صور-  شحور
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الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2003 الحقوقٌة زٌن مكتبة المشروعة ؼٌر لؤلنظمة اإلجباري اإللؽاء4

2005 والمعلومات لؤلبحاث بٌروت مركز الشهٌد دولة على شهادة5

2005 الحقوقٌة الحلبً مكتبة منشوراتاألعلى والمجلس العدلً القضاء بٌن الوزراء محاكمة6

2005 الحقوقٌة الحلبً مكتبة منشورات العربٌة البلدان فً اإلنتخابٌة القوانٌن7

2006 الحقوقٌة الحلبً مكتبة منشورات الدستوري المجلس تعطٌل8

2008 برس رشاد دار الصدر موسى اإلمام إختفاء جرٌمة9

2009 اإلستقبلل دار السٌاحٌة النظم10

2009 الحقوقٌة الحلبً مكتبة منشورات اإلداري للقرار القانونٌة الطبٌعة11

2009 برس رشاد دار الدوحة اتفاق12

2009 الحقوقٌة الحلبً مكتبة منشورات العربٌة الدساتٌر  جمع13

2010 الحقوقٌة زٌن مكتبة اإلنتخابٌة النظم14

) 1ET Dieu l'atomeأسود جرٌس23 ٌالفرنسٌة كتاب ) 

19051989
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 جزٌن

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1873 بٌروت القرى لنار الورى إرشاد1 األسٌرٌوسؾ الشٌخ24

1873 بٌروتالفرابض رابد181518902

1874 األستانة للسهم الشهم رد3

 الفرابض رابد شرح4

للزمخشري الذهب أطواؾ شرح5

1888 بٌروت شعر-  األسٌر ٌوسؾ الشٌخ دٌوان6

رواٌة-  النصر سٌؾ7

1904 بٌروت العدلٌة واألحكام الشرعٌة القوانٌن:  المجلة8

" الفنون ثمرات"تحرٌر ربٌس9

 دمشق الجمهورٌة مطبعة(ترجمة )  البنات ساحر1األشقر ابراهٌم25

1960دمشق العربٌة الٌقظة دار( ترجمة ) الحدٌث العصر فً عالمات نساء191419982

دمشق العربٌة الٌقظة دار ( ترجمة )  والشعوب األجناس3

دمشق الجمهورٌة مطبعة ( ترجمة ) توٌد مارك طفولة4

دمشق العربٌة الٌقظة دار ( ترجمة ) مجهول عالم الى رحلة5

(ترجمة)  أمٌركا فً العنصرٌة6
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الوالدة  وتارٌخ مكان

 صٌدا

مرجعٌون-   الخٌام



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1960دمشق العربٌة الٌقظة دار ( ترجمة ) أوروبا فً صلٌبٌة حرب7

1975الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسةاالسرابٌلً الجو سبلح1األشقر  رٌاض26

1979الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة  وأبعادها االسرابٌلٌة-  المصرٌة المعاهدة194719822

والعسكرٌة االستراتٌجٌة 

1979الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة  العربٌة والحرب االسرابٌلٌة العسكرٌة االداة3

 المقبلة االسرابٌلٌة

1981الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة العربٌة الدول بٌن العسكرٌة القوى مٌزان4

الثمانٌنات فً واسرابٌل 

5Werpons and egvipnent of the 1971الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة

 Esraeli armed forces 

القرن أول  بفلسطٌن مطبوع الدارجة االمثال فً الباهجة التحفة1 األشقر سعٌد القس27

1920وفاة

1953بٌروتواالستعمار التوراة بٌن الٌهودٌة الدسابس1 األشقر لٌدٌا28

1976وفاة
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مرجعٌون-   الخٌام

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-   الخٌام

مرجعٌون-   الخٌام



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1993 بٌروت-  الحرؾ أصدقاء دارشعر-  المنطفً السراج1األمٌن حسن أحمد29

2001 الفارابً دار شعر- الربٌع بساط2 

1986 بٌروت-  الحرؾ أصدقاء دار شعر-   صَور3

1986 بٌروت-  الحرؾ أصدقاء دار شعر-  الثانً الجزء صَور4

 بٌروت-  الحرؾ أصدقاء دار شعر-   حدثتن5ً

1987 بٌروت-  الحرؾ أصدقاء دار شعر-   الٌاسمٌن زهور6

2008 الفارابً دار وحنٌن ذكرٌات7

1999 بٌروت-  الحرؾ أصدقاء دار شعر-  الحمامة سجع8

1996 بٌروت-  الحرؾ أصدقاء دار شعر-  الشعر سفن9

2007 الفارابً دار شعر-  الحكم وثمار القلم كروم10

2004 الفارابً دار شعر-  ورود11

2005 الفارابً دار شعر-   الحمامة ِوكر12

1996 بٌروت-  الحرؾ أصدقاء دارواألحكام واألشعار السٌرة: األمٌن محمود حسن السٌد13

( وتحقٌق جمع )
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الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت-  شقراء



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1958 النجؾ-  العلمٌة والمطبعة األمٌن مكتبة الكتابة تحرٌر1 مرجعٌون-  سلم مجدل األمٌنشوقً أحمد السٌد30

والجنوب لبنان أوضاع فً نظرة19322

 النجؾ-  العلمٌة والمطبعة األمٌن مكتبة(قصٌر أحمد مع تحقٌق ) القرآن تفسٌر فً التبٌان3

األشرؾ النجؾ( وتصحٌح تحقٌق )  الكلم وُدَرر الحكم ُؼَرر4

2005( آخرٌن مع)  وشهادات سٌرة الحر نزار5

(مخطوطة) اآلداب زهر مختصر6

2004 الفارابً دار(إعداد) وعاملٌات سٌرة: األمٌن محسن جعفر1األمٌن جعفر أكرم31

الجنوبً للبنان الثقافً والمجلس 1949

2000 اللبنانٌات الباحثات تجمع(آخرٌن مع) مجتمعاتنا فً واإلتصال اإلعبلم1  األمٌنأنٌسة.د32

1995 اللبنانٌات الباحثات تجمع(آخرٌن مع)1995-1994 والسلطات المرأة2

1999 اللبنانٌات الباحثات تجمعوتفاعبلت تمثبلت ، العربٌة المجتمعات فً الؽرب3

(آخرٌن مع) بٌبلوؼرافٌة إشارة

1996 اللبنانٌات الباحثات تجمع(آخرٌن مع) والكتابة المرأة4

2008 اللبنانٌات الباحثات تجمع الرجولة ، المهٌمنة الذكورة مفهوم تفكٌك5

(آخرٌن مع) الٌوم واألبوة

1990القاهرة-  العربٌة البحوث مركز(آخرٌن مع) الصهٌونٌة ومواجهة المقاومة ثقافة6

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

 جبٌل بنت-  شقرا

30

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت-  شقرا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998 اللبنانٌات الباحثات تجمع العربً والعالم لبنان فً السٌاسة فً المرأة موقع7

 ( آخرٌن مع )

1985 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(آخرٌن مع) األدبً التعبٌر فً المقاومة8

2000 بٌسان مكتبة شعر-  شعرٌة وشذرات نصوص أخرى، إمرأة1   األمٌنأٌمن33

2000 األنوار دار شعر-  مارؼرٌت أحب ال أنا19632

 الفارابً دار شعر-  ُشُرفات3

1991 والتوزٌع للنشر الرٌس رٌاض دار مختلفة تارٌخٌة رإٌة:  األندلس ٌؽزوا لم العرب1 األمٌن إسماعٌل.د34

2007 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة للصورة الكتابة19472

2009 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركةتلفزٌونٌاً؟ خبراً تكتب كٌؾ ، 2 ج للصورة الكتابة3

(مخطوطة)  شعر-   دٌوان1األمٌن بسام35

19392008

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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مرجعٌون-  الصوانة

مرجعٌون-  الصوانة

 جبٌل بنت-  شقرا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2002 الفارابً دار شعر-  األمٌن جعفر دٌوان1 األمٌن محسن جعفر36

 الجنوبً للبنان الثقافً والمجلس19081981

ٌّة األمثال2 2004 الفارابً دار عامل جبل فً العام

 الجنوبً للبنان الثقافً والمجلس

1981 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(آخرٌن مع مشاركة)2ج الجنوبٌة الذكرٌات دفتر من3

2004 الفارابً دار وعاملٌات سٌرة:  األمٌن محسن جعفر4

 ( األمٌن  جعفر أكرم إعداد  الجنوبً للبنان الثقافً والمجلس(

2010 خاص إصدار األمٌن جواد السٌد الشهٌد دٌوان  من والدهر أنا1 األمٌن جواد السٌد 37

19101948

2001التعارؾ دار (جزءاً 30) الشٌعٌة االسبلمٌة المعارؾ دابرة1 األمٌنمحسن حسن السٌد38

1973الؽدٌر دار1ج الذكرٌات190820022

1974 االسبلمً التراث دارعامل جبل فً الشعرٌة  الحٌاة و المحمود حمد عصر3

1974 االسبلمً التراث داروالؽرب الشرق فً رحبلت ، بلد الى بلد من4

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

 جبٌل بنت-  شقرا

 جبٌل بنت-  شقرا

32

 جبٌل بنت-  شقرا

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1974 العربً التراث دارواألدب التارٌخ فً خالدة قٌم5

1976للمطبوعات التعارؾ دار المؽولً الؽزو6

1979للمطبوعات التعارؾ دار اإلسبلم فً ثورات7

1980 النهار دارالشٌعٌة أصولها فً إٌران ثورة8

الؽدٌر دار الموحدٌن دولة9

1981للمطبوعات التعارؾ دار أجزاء 6  اإلسبلمٌة الموسوعة10

1995الجدٌد دار من وصفحات العهد ووالٌة والمؤمون (ع)الرضا11

 العباسً التارٌخ

2000 الجدٌد دار والفاطمٌٌن العباسٌٌن بٌن ، األٌوبً الدٌن صبلح12

  والصلٌبٌٌن

1964 باكستان دروب على13

ٌّون14 ًّ الدٌن نصٌر و والمؽول اإلسماعٌل 1997 والنشر للطباعة الؽدٌر دارالطوس

1998 والنشر للطباعة الؽدٌر دار مكً بن محمد األول الشهٌد15

للمطبوعات التعارؾ دار واإلسبلم والنصرانٌة الوثنٌة بٌن المؽول16

1996 والنشر للطباعة الؽدٌر دار والصلٌبٌٌن السبلجقة بٌن اإلسبلمً الوطن17

2000 البٌضاء المحجة دار التارٌخ على إطبلالت18

2003األمٌر دار والقلم السٌؾ عامل جبل19

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1983 النهار دار اإلسبلمٌة للببلد المؽولً الؽزو ، وهوالكو جنكٌز20

 جالوت عٌن إلى بؽداد من 

 والتوزٌع للنشر الرٌس رٌاض دار وترحال حل21

2001 الهادي دار عاطفٌة ووقفات قضابٌة ذكرٌات22

1998 والتوزٌع للنشر الرٌس رٌاض دار الشام ببلد فً اإلستقبلل سراب23

2001 والنشر للطباعة الؽدٌر دار الشرق على الشرق فً صراعات24

2000 قتٌبة دار الشام ببلد على ؼارات25

2000 البٌضاء المحجة دار التارٌخ خضم ف26ً

1998 اإلسبلمٌة للدراسات الؽدٌر مركز التشٌع تارٌخ من لمحات27

2001 األكرم الرسول ودار البٌضاء المحجة دار عربٌة وحروب وثورات مظاهرات28

للمطبوعات التعارؾ دار الشٌعة أعٌان مستدركات29

2001 والنشر للطباعة الؽدٌر دار والنقد واألدب التارٌخ فً مقاالت30

ً التارٌخ من31 ً قدٌما 2002 والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دار وحدٌثا

للمطبوعات التعارؾ دار خراسان نوابػ من32

1981الجنوبً للبنان الثقافً المجلس (آخرٌن مع ) -1ج-  الجنوبٌة الذكرٌات دفتر من33

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1996 الحرؾ أصدقاء داراألشعار، ، السٌرة:  األمٌن محمود حسن السٌد1 محمود حسن السٌد39

(األمٌن حسن أحمد وتحقٌق جمع) األحكام18811949األمٌن 

 الرضاع مسابل فً الٌراع فصٌلة2

 ( الرضاع أحكام فً منظومة )

واالجتهاد التقلٌد فً منظومة3

(مخطوطة)الطهارة كتاب4

2007 العربٌة النهضة دار شعر-  كبٌر شاعٌر أنا1األمٌن رام40ً

1984

 والنشر للطباعة عوٌدات دار الفن فلسفة1األمٌن  رٌم41

1969 

1994 الجدٌد دار شعر-  سكران اننً أعتقد1 األمٌن  شبٌب42

1965

1990 للمبلٌٌن العلم دار (المثنٌان) المثناة األلفاظ معجم1 األمٌنٌحٌى شرٌؾ43

2010 الصفوة دار مبّسط موسوعً بحث اإلسبلمٌة، الفرق معجم19362

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

مرجعٌون-  الصوانة

 جبٌل بنت-  عٌترون

 جبٌل بنت-  شقرا

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت-  سلم خربة

 جبٌل بنت-  شقرا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2010(الطبع قٌد)-  الصفوة دار العربٌة األمثال3

2004 لندن- النور ودار الخٌرٌة الخوبً اإلمام مإسسة تحرٌر-  العلمٌة الحوزة زعٌم الخوبً القاسم أبو اإلمام1األمٌن الحسن عبد44

 لندن- النور ودار الخٌرٌة الخوبً اإلمام مإسسة( وإشراؾ تحرٌر ) ومستقبله دوره ، الحسٌنً المنبر19432

2002 لندن- النور ودار الخٌرٌة الخوبً اإلمام مإسسة( آخرٌن مع )  وجهاد تضحٌة مسٌرة3

1929 صٌدا-   العرفان مطبعةشعر-  الثابرة العواطؾ1 األمٌنالرإوؾ عبد45

1996 المناهل ودار العربً الحرؾ دار شعر-  الجبل فتى دٌوان190019702(فتى الجبل)

1942 األشرؾ النجؾ-  الراعً مطبعة شعر-  قرٌش صقور3

(مخطوطة) شعر  دٌوان1ألمٌنا الكرٌم عبد46

19072000

1975شقراء- العاملٌة المطبعةشقراء1 الحسٌن عبد عبدهللا47

2009البٌضاء المحجة دارشقراء بلدة عامل، جبل منارة19362 األمٌن

1980 المسٌرة دار؟ لبنان لماذا1األمٌن  علً محمد عبدهللا48

1946

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

 جبٌل بنت-  شقرا

جبٌل بنت- دٌركٌفا

مرجعٌون-  الصوانة

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-  الصوانة

 جبٌل بنت-  شقرا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1976 العاملٌة المطبعة األمٌن عبدالمطلب شعر1 محسن المطلب عبد49

19161974األمٌن

2003الهادي ودار الصفوة داروعٌناها الدفابن و بؽداد1 األمٌن الودود عبد50

1997الصفوة دار رواٌة-  األخبلق و النفس فً ترانٌم19562

 الببلؼة دار(لؤلطفال سلسلة) أوابل مسلمون3

الصفوة دار(لؤلطفال سلسلة) العقٌدة حكاٌات 4

 الببلؼة دار(لؤلطفال سلسلة) القرآنً القصص وحً من5

الصفوة داررواٌة-  المطر ٌمسك حٌن6

1997 نوفل مإسسة رواٌة-  الحٌاة دروب على1 األمٌن الوهاب عبد.د51

1936

 1Systéme d' enseignement et division  األمٌنعدنان. د52

1947 sociale au liban  بارٌسوهبه نخلة. د مع باإلشتراك (CNRS-France)1980

1994 الجدٌد دار ومشاهد زواٌا-  لبنان فً التعلٌم2

1999النهار داروإصبلحها اللبنانٌة الجامعة قضاٌا3

1993 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة الفرص سوسٌولوجٌا,  االجتماعً البلتجانس4

 العربً العالم فً الدراسٌة

2005 العربً الثقافً المركز-  البٌضاء الدارالطباع وتكوٌن اإلجتماعٌة التنشبة5

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

 جبٌل بنت-  شقرا

 جبٌل بنت-  شقرا

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

 جبٌل بنت-  شقرا

 جبٌل بنت-  شقرا
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الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1981 الجامعٌة والدراسات للتعلٌم الثقافً المركز صٌدا مدٌنة فً اإلجتماعً والتفاوت التعلٌم6

1981 واإلنماء  للبحوث التربوي المركز قطاع-  لبنان فً العمل وسوق التربٌة بٌن العبلقة7

(ومشارك مإلؾ) والخدمات التجارة

1992 العربً اإلنماء معهد ( بٌار إٌرنً عن مترجم ) التربٌة إنتولوجٌا8

1993 والتطوٌر التربوٌة البحوث مركز البحرٌن فً اإلبتدابً التعلٌم تطوٌر تقوٌم9

التعلٌم فً ومشاركة إشراؾ )  ) 

1995 للتربٌة اإلقلٌمً الٌونسكو مكتب إطار فً األساسً التعلٌم نوعٌة لتحسٌن التخطٌط10

العربٌة الدول فً للجمٌع التعلٌم 

1997بٌروت-  التربوٌة للعلوم اللبنانٌة الهٌبة لبنان فً العالً التعلٌم11

 ( التؤلٌؾ فً ومشاركة إشراؾ  )

1998بٌروت-  التربوٌة للعلوم اللبنانٌة الهٌبة,  واتجاهاتهم لبنان فً الجامعٌون الطبلب12

 (ومشاركة إشراؾ ) اإلنقسامات إرث 

2001بٌروت-  التربوٌة للعلوم اللبنانٌة الهٌبة( تحرٌر ) العربٌة البلدان فً التربوٌة اإلدارة13

2005بٌروت-  التربوٌة للعلوم اللبنانٌة الهٌبة( تحرٌر ) العربٌة الدول فً العام التعلٌم إصبلح14

2005بٌروت-  التربوٌة للعلوم اللبنانٌة الهٌبة ( تحرٌر ) العربٌة الجامعات فً الجودة ضمان15

2008 بٌروت-  اإلنمابً المتحدة األمم برنامج المواقؾ,  المفاهٌم,  المعارؾ,  والمواطنة, التربٌة16

 ( ومشارك مإلؾ ) واألعمال

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

الوالدة  وتارٌخ مكان

38"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008بٌروت-  التربوٌة للعلوم اللبنانٌة الهٌبة لبنان فً والشباب لؤلطفال النفسٌة األحوال17

  2006تموز حرب بعد

 لبنانٌة خطط السلطة شهوة بٌن الشٌعٌة الدٌنٌة األحزاب1  جبٌل بنت-  قبلوٌهاألمٌن محمد علً السٌد 53

 األبمة ورسالٌة 1952

2008 وتصوٌبه المجتهد تخطبة فً رسالة2

2007 المواطنة وتحدٌات الشٌعة ، الفقٌه ودولة الدولة والٌة3

(مخطوطة) الّدرة  شرح1األمٌن محمد علً السٌد54

1834وفاة

(مخطوطة) البؽدادٌة القصٌدة على الرد1 األمٌنمحمود علً السٌد55

(مخطوطة) الموارٌث كتاب186019102

1994 والنشر للطباعة الهادي دار الحافظة1 األمٌن مرتضى علً. د56

1992 والنشر للطباعة الهادي دار ونتاجه سٌرته ، األمٌن محسن السٌد193420002

1992 والنشر للطباعة الهادي دار القناطر3

حاروؾ-  حٌدر دار1926-1894 الفاعور حمزة صادق ببلدي، من ثابر4

1993 والنشر للطباعة الهادي دارشعر-  األٌام جدول5

1993 والنشر للطباعة الهادي دار(وتحقٌق جمع) ومفارق قنادٌل6

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

الوالدة  وتارٌخ مكان

39 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

 جبٌل بنت-  شقرا

 جبٌل بنت-  شقرا

 جبٌل بنت-  شقرا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

(وتحقٌق جمع) وتارٌخ وثابق7

2003القارئ دار(وتحقٌق وتقمٌش جمع)الكبلم حلو8

خاص إصدار (وتحقٌق وشرح جمع)ٌنسى ال شعر9

2005 الوالء دار اطفال أدب-  القرٌة فً عطلة1 األمٌن ؼزوة57

2005 الحدابق دارأطفال أدب-   أمٌنة والجدة عنتر19672

1995 للكتاب العالمٌة الشركةشعر-  أوراق أوراق أوراق1 األمٌن فضل58

1994 والنشر والطباعة للصحافة النور شركة الحمٌم اإلنتماء شاعرة ، الصباح سعاد193419942

رواٌة - (ترجمة) مرتٌن مات الذي الرجل3

2000 الجدٌد دار رواٌة-   أكتبها لن رواٌة ، حادة أصوات1 األمٌن مرتضى.د59

1994 الصفوة دار أخرى وقصص القسوة بعض19572

2005 الفارابً دار قصة-  المّطاط رجل3

1998 ببلل دار قصة-  الجدار ظل4

1997 الصفوة دارقصص-  ؼرٌبة مخلوقات5

40"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

 جبٌل بنت-  شقرا

جبٌل بنت-   عٌترون

 جبٌل بنت-  شقرا

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998 للمطبوعات التعارؾ دار5ط"   مجلدا 15-  الشٌعة أعٌان1االمٌن محسن السٌد60

2004 والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دار وشعره حٌاته الحمدانً، فراس أبو186719522 

1948اإلتقان مطبعة العشرون العلوٌات4

1963اإلنصاؾاألفؽانً الدٌن جمال5

2002 األكرم الرسول دار-  البٌضاء المحجة دار عامل جبل خطط6

1977 االعلمً مإسسة واألوهام الحقابق بٌن الشٌعة-   الوشٌعة نقض 7

والتوزٌع والنشر للطباعة الؽدٌر دار األمٌن محسن السٌد رحبلت8

1996األمٌر دار (ع) الحسٌن اإلمام مقتل فً األشجان لواعج9

1974التعارؾ دار  النبوٌة العترة ومصابب مناقب فً السنٌة المجالس10

1991 الوهاب عبد بن محمد اتباع فً االرتٌاب كشؾ11

2004 والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي داروشعره حٌاته الطابً، تمام أبو12

 الحسٌن بن علً بن زٌد13

وشعره حٌاته ، الخزاعً دعبل14

(مخطوطة) األطهار االبمة أحادٌث شرح فً الزخار البحر15

 األوابل أخبار فً الخواطر ونزهة الجواهر معادن16

واألواخر 

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

 جبٌل بنت-  شقرا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1915 دمشق-  الوطنٌة المطبعة الزمان صاحب وجود على البرهان17

العقول آفة التقلٌد18

 والتوزٌع والنشر للطباعة الزهراء دار المنار صاحب أورده ما رد فً المنٌعة الحصون19

 الشٌعة حق فً 

 دمشق-  الوطنٌة المطبعةأجزاء 6  المحفوظات ألجل المنتقاة الدرر20

ٌَة الدَرة21 ه1332 دمشق-  الوطنٌة المطبعةالعرفٌة على الشرعٌة الموازٌن تطبٌق فً البه

 الحدٌثة منٌمنة مطبعةالمسلمٌن على معرفته ٌجب ما أهم فً الثمٌن الدر22

1983 األعلم تقلٌد حكم فً المنّظم الدر23

شعر-  الشهٌد السبط مراثً فً النضٌد الدر24

 الدٌنٌة الدروس25

 دمشق-  الوطنٌة المطبعةشعر-   والمنظوم المنثور فً المختوم الرحٌق26

المرٌض تصّرفات حكم فً األِرٌض الروض27

1957صٌدا-  العرفان مطبعة آخرٌن وأقبلم بقلمه سٌرته األمٌن، محسن السٌد28

2000 والتوزٌع والنشر للطباعة الؽدٌر شركة التارٌخً مسارهم فً الشٌعة29

ٌَة العقود30 ٌّة شبهات رد فً الدّر  الوهاب

 والتقلٌد اإلجتهاد فً السدٌد القول31

 التصرٌؾ علم فً المنٌؾ32

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2002 والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دار طالب أبً آل33

2004 والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دار وشعره حٌاته نواس، أبو34

 األموات أحكام35

 النكاح فً أرجوزة36

 الشرٌعة أساس37

2002 والتوزٌع والنشر للطباعة المرتضى دار بالثار األخذ قصة فً األخبار أصدق38

 والحبلل الحرام مسابل إلى الجّهال إرشاد39

2009 بٌروت-  الصفوة دار المآتم إقامة على البلبم إقناع40

 والشراب الطعام آداب فً األحباب تحفة41

(مخطوطة)عامل جبل تارٌخ42

1968 األشرؾ النجؾ ومكتبتها الحٌدرٌة المطبعة الشٌعة شعراء أخبار تلخٌص43

 الفرابض تعلم إلى الناهض جناح44

ٌّـة المسابل جوابات45  الدمشق

ٌّـة المسابل جوابات46 الصافت

 العراقٌـّة المسابل جوابات47

والدرر الؽرر حاشٌة48

 القوانٌن حاشٌة49

43        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 المطّول حاشٌة50

 الفبلح مفتاح حاشٌة51

 األصول علم عن الفضول حذؾ52

 المسلمٌن بٌن التؤلٌؾ فً  الٌقٌن حق53

 الوثقى العروة حواش54ً

 المعالم حواش55ً

 المرتضى أمالً حواش56ً

2002البٌضاء المحجة دار-  العالمٌة الدار عامل جبل خطط57

 والمفقود الؽابب زوجة حكم فً العقود درر58

 والنِفاس واإلستحاضة الحٌض دروس59

2000 والتوزٌع والنشر للطباعة المرتضى دارالصحٌحة الرواٌة السبلم، علٌه علً اإلمام دٌوان60

شعر  - (ع) طالب أبً بن عل61ً

1996 الجدٌد دار الشبٌه ألعمال التنزٌه رسالة62

 والنقود الردود رسالة63

الفرابض بحر فً الخابض سفٌنة64

2000 للنشر الرٌس رٌاض دار كتاب من جزء/ األمٌن محسن السٌد سٌرة65

 الشٌعة أعٌان 

44        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

اإلٌساؼوجً شرح66

1947 دمشق-  اإلتقان مطبعة الدٌن أحكام فً المتعلمٌن تبصرة شرح67

 النحو علم فً الصفوة صفوة68

2000 والتوزٌع والنشر للطباعة الؽدٌر شركة (ع)طالب أبً بن علً المإمنٌن أمٌر  أحكام عجابب69

1992 للمطبوعات التعارؾ دار البٌت أهل أبمة رحاب ف70ً

 الشرٌؾ النبوي المولد قصة71

 الرضاع أحكام فً القناع كاشفة72

الفرابض أحكام فً الؽامض كشؾ73

2001 للمطبوعات التعارؾ دار والصلوات واألعمال األدعٌة فً الجنات مفتاح74

 والزٌارات

1945 دمشق- الترّقً مطبعة الحج مناسك75

 الؽفاري ذّر أبو76

2010 خاص إصدارشعر-  األمٌن جواد السٌد الشهٌد دٌوان من والدهر، أنا1شوقً أحمد محسن السٌد61

(تحقٌق)1974األمٌن

) العلمً البحث تقنٌة2 الطبع قٌد )2010

)األمٌن آل مإلفات فً المعٌن الفهرست3 الطبع قٌد )2010

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

 مرجعٌون-  سلم مجدل

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 قم و دمشق و مصر بٌن ما طبع  العبلمة قواعد شرح فً الكرامة مفتاح1 جبٌل بنت-  شقرا األمٌنالجواد محمد السٌد62

17511811

1973 جامعٌة رسالة-  التربٌة كلٌةاألول الشهٌد:  الكبلمٌة األربعون المسابل1مرجعٌون-  سلم مجدلاألمٌن  عماد محمد63

( تحقٌق) مكً بن محمد1939

(الطبع قٌد)-  للنشر ألؾ دار العاملً مكً بن محمد شخصٌة2

(الطبع قٌد)-  للنشر ألؾ دار العولمة فً ودراسات أبحاث3

2003والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دار التعددٌة فً مراجعات  االسبلمً العربً االجتماع1األمٌن حسن محمد السٌد64

 والتنوٌر والنهضة 1946 

ٌّر الثابت بٌن الحقوقً المرأة وضع2 1997 الثقلٌن دار والمتؽ

 (آخرٌن مع) لبنان فً المسلمة المرأة وواجبات حقوق3

(مخطوطة)الديوان4

ٌِّد الشهٌد اإلمام5 2000 والنشر للطباعة الؽدٌر دار الذات سموُّ الصدر، باقر محّمد الس

العطاء وخلود

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت-  شقرا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1993 الحقوقٌة الحلبً مكتبةاللبنانً القانون فً للملكٌة المكسب التقادم1 مرتضى علً محمد. د65

 مقارنة دراسة2005وفاةاألمٌن 

2005 الجدٌد دارشعر-   البٌت نحو بٌضاء خطوط1 األمٌنمهدي محمد 66

1971

الطبع قٌد ) الكرٌم القرآن فً الحجاب حكم1حسن محمد مهدي السٌد67 )2010

1970ألمٌنا

2009 البٌضاء المحجة دار واجبات- والطبلق الزواج: بالمعروؾ العشرة1  علً محمد مهدي السٌد68

ومستحبات وحقوق1962األمٌن 

2009 الوفاء مطبعةرواٌة-  الناعمة الورقة1 األمٌن ناج69ً

1932

(مخطوطة)شعر-  الدٌوان1األمٌن الحسن أبو هاشم70

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

 جبٌل بنت-  شقرا

مرجعٌون-  الصوانة

 جبٌل بنت-  شقرا

47 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

 جبٌل بنت-  شقرا

الوالدة  وتارٌخ مكان

 نٌحا

 جبٌل بنت-  شقرا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1991 والنشر للدراسات العربٌة المإسسةشعر-  جدابلها تحلُّ لؽة1(خاتون ) األمٌن هناء71

1993الجدٌد دارشعر-  الهوان هذا لؽٌر194320062 

2000 والنشر للطباعة الرٌس رٌاض دار الشٌعة أعٌان كتاب من جزء األمٌن محسن السٌد سٌرة1 األمٌن هٌثم72

1945( مٌرفان صابرٌنا مع وشرح تحقٌق ) 

2003 النهار دار إلى العثمانٌة الدولة نهاٌة من الشٌعً اإلصبلح حركة2

 (ترجمة) اإلستقبلل عهد بداٌة 

1996 المناهل ودار العربً الحرؾ دار األمٌن عبدالرإوؾ السٌد  الجبل، فتى دٌوان3

( وتقدٌم وتحقٌق جمع  )

2007بٌروترواٌة - (باإلنكلٌزٌة ) المختارة1أنطون  منذر73

1989

1996للكتاب العالمٌة الشركة الرومانً التارٌخ1أٌوب  ابراهٌم74

1989للكتاب العالمٌة الشركةالعباسً التارٌخ193619982

1997للكتاب العالمٌة الشركة السٌاسً الفاطمً التارٌخ3

1997للكتاب العالمٌة الشركةاالجتماعً الفاطمً التارٌخ4

للكتاب العالمٌة الشركةمٌماس دٌر دلٌل5

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

 جبٌل بنت-  شقرا

مرجعٌون-  الصوانة

مرجعٌون-  دٌرمٌماس

 النبطٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2004الحدٌث الكتاب دار نثر-  جدي أرٌكة نٌام... نٌام1أٌوب جهاد75

2007الحدٌث الكتاب دار  نثر-  مؽتصبة أطبلل19622

2007الحدٌث الكتاب دار قصص-  مهدور جسد ثرثرة3

2007 الحدٌث الكتاب دار أنت؟ من4

32005ط_  بٌروتظل فً العربٌة الحرٌة عن بحث:  هً إلى5

 الراهنة السٌاسٌة األنظمة

2002 بٌروت-  األدبٌة الكنوز دار الحب و الوطن فً عبق6

2002 بٌروت-  األدبٌة الكنوز دار المثقوبة الذاكرة7

2002   بٌروت المراهقات العاشقات النساء كل إلى: الٌمامة أخبرتن8ً

1999 الكوٌت العربً و الكوٌتً التشكٌل فً وأجوبة أسبلة9

1998 بٌروت-  األدبٌة الكنوز دار  العربٌة الثقافة فً خواطر: وقفة10

2009بٌروترواٌة-  الشمس من الهارب11

2009بٌروترواٌة-   فوزٌة12

2009بٌروترواٌة-   الطابش الحقد13

2009بٌروتنثر-  جسدها خانت....  إمرأة14

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ

النبطٌة-  الدوٌر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008 بٌروت-  الفارابً دار والسٌاسً واإلجتماعً اإلقتصادي عٌناتا تارٌخ1 أٌوب خدٌجة76

1962 1920 -1979

50        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًأ "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-  عٌناتا



        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

  الفرع الثانً 

( ب )
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1991  النموذجٌة الدار- العصرٌة المطبعةشعر-  الباقات باقة1(البابا) بركات رقٌة77

2000 النموذجٌة الدار- العصرٌة المطبعةشعر-   دابمة إلٌَك لهفت2ً

2001النموذجٌة الدار- العصرٌة المطبعةشعر-  معك قصتً ؼالٌة3

2003 العربٌة العلوم دارشعر-  الشوق مواسم4

)شعر-  فصول ببل عالم حبك5 الطبع قٌد  )

)شعر-  ناي صحوة6 الطبع قٌد  )

1986 الطلٌعة دار( المنهج فً) الثالث العالم فً  والتنمٌة التخلؾ قضاٌا1 البابا طبلل. د78

1984 بٌروت-  العالً التصمٌم وزارة لبنان فً الوطنٌة الصناعة تطور قضاٌا19412

2002 نوفل  مإسسة المتخلفة البلدان فً االقتصادٌة التنمٌة مشكبلت3

1974 بٌروت-  العالً التصمٌم وزارة(آخرٌن مع) اللبنانٌة للصناعة األساسً الملؾ4

1991 وندوة والصناعة التجارة ؼرفة اإلقتصاد فً المصرفً للقطاع المستقبلً الدور5

 اإلنمابٌة الدراسات  اللبنانً

2000 واإلنماء للبحوث التربوي المركز (آخرٌن مع) اإلقتصادٌة والسٌاسات التنمٌة6

1ُُ باسٌال امٌل.  د79 Etudes des couched limiteé ONERAFRANCE1980

193419962Fusion et spris isolopisuePARIS1963

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان

صٌدا

صٌدا

 مرجعٌون-  مٌماس دٌر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

3Les Champs de Forces nucléairesPARIS1964

4Sur une théorie des pemticules PARIS1969

5Tachyures in the two centres particlesHONGARIE

 خاص إصدار باسٌبل كامل الدكتور مسٌرة فً محطات1 باسٌال كامل. د80

1998وفاة

1992 التربوي المركز مدرسٌة كتب سلسلة الرٌاضٌات فً كتاب1باسٌال  لبٌب81

1931( آخرٌن مع باإلشتراك )

2003 بٌروت-  العلم داروارتباطه الشٌرازي الدٌن صدر عند الروحانً المعاد1 بدر الدٌن زهرة82

 والشقاوة السعادة بنوع1967

) والمساواة العدالة وجهتً من المرأة حقوق2 الطبع قٌد  )

) المساواة ومفهوم الجندر3 الطبع قٌد  )

) المرأة عند العقل نقصان4 الطبع قٌد  )

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

 مرجعٌون-  مٌماس دٌر

 مرجعٌون-  مٌماس دٌر

الوالدة  وتارٌخ مكان

54

النبطٌة-  كفرصٌر



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1977بؽدادشعر-   الدٌوان1بدرالدٌن  السٌدعل83ً

1978بؽداد والحضارة التقدم مع194919802

1971بؽدادشعر-  الوطن أٌها سٌدي3

2002 بٌروت-  خاص إصدار وآالم أمل اللبنانً اإلؼتراب1بدر الدٌن  شرٌؾ عل84ً

2004 بٌروت-  خاص إصدار وعطاء جهاد سٌرة طرابلسً أحمد19582

2005 بٌروت-  خاص إصدار ورسالة تارٌخ الشرقٌة3

2007 بٌروت-  المواسم دارشعر-  بدرالدٌن علً.د دٌوان1بدرالدٌن مصطفى علً.د85

19101986

2006 بٌروت-   المواسم دارشعر-  نورالدٌن السٌد دٌوان1بدر الدٌن  نورالدٌن86

19101978

1973 وكمال حاٌك مطبعةشعر-  الجرح حاشٌة على كتابة1  بدر الدٌنٌاسر87

1978 اآلداب دارشعر-  الطوفان بعد طٌور19422

1999 والنشر للطباعة الساقً دارشعر-  الؽربة دفتر3

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

 النبطٌة-  حاروؾ

 النبطٌة

النبطٌة
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النبطٌة-  الشرقٌة

 النبطٌة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2001 والنشر للطباعة الساقً دارشعر-  والمنفى وجهك4

2003 والنشر للطباعة الساقً دارشعر-  التراب حنٌن5

2006 االداب دارشعر-  بلونً زهور6

1997 كتابات دارشعر-  سارا7

2006 خاص إصدار والمدٌنة السٌرة صور1بدوي  عل88ً

1998 الفكر عالم دار واآلثار التارٌخ صور19662

3tyr اآلثار دار _magazin 2004

1998 بٌروت-  خاص إصدار العشرٌن القرن فً صور دلٌل1 بدويمنٌر89

1988 بٌروت-  خاص إصدارخواطر-  ؼربة19542

1994 بٌروت-  خاص إصدارصور فً الرٌاضة بتارٌخ والنور العطاء3

1900-1991

ٌّب) ومستقببلً حاضراً صور بلدٌة4 1998 بٌروت-  خاص إصدار(كت

)(جزءٌن من كتاب) الشعبً التراث فً... صور هنا5 الطبع قٌد  )2010

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان
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 صور

 صور



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1987 بٌروت-  المتنبً دارشعر-  المحارة1 بدٌر أسمهان90

1961بٌروت ورسالة حقٌقة-  الصحً اإلرشاد1  بدٌرمحمد91

2002 خاص إصدارشعر-  األٌام رذاذ1بدٌر  كامل منٌفة92

2006 بٌروت-  دارالفرات شعر-  تشبهنً كلمات19332

1958بٌروت شعر-  النٌل مارد1بري  إبراهٌم93

1963بٌروتشعر-  عٌناِك191719972

1969بٌروتشعر-  وآله للنب3ً

1981بٌروتشعر-  الشمس أشرقت هنا من4

والتوزٌع للنشر بحسون مإسسةشعر-  زمان ٌا ردها5

1987 خاص إصدارشعر-  التارٌخ نكتب بدأنا6

( مخطوطة) اللوز أزهار7

( مخطوطة) القضاء فً أٌام8ً

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

 النبطٌة

 جبٌل بنت-  تبنٌن
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النبطٌة

 النبطٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

( مخطوطة) ربٌتهم هكذا9

( مخطوطة) ضابعة قصابد10

1997 والنشر للطباعة الهادي دار الجامعٌة الدراسة طرق1 بريباقر الشٌخ94

2001 والنشر للطباعة الهادي دار اإلسبلم فً النظرٌة فقه19692

2002 والنشر للطباعة الهادي دارسعٌد إلدوارد اإلستشراق كتاب على إضاءات3

 بٌروت المادة و هللا حول دراسات1بري اللطٌؾ عبد الشٌخ95

 بٌروتوالعلم الدٌن بٌن التعارض19482

 بٌروتأفضل عقٌدة  عن البحث3

 بٌروت واالجتماعٌة  الروحٌة والتحوالت الصوم4

 بٌروت البٌت أهل والٌة5

 بٌروت  االجتماعً واإلصبلح  الروحً اإلنماء6

 بٌروت والجامعة الجامع7

 بٌروت والعبادة المال8

 بٌروت ؟ نصلً لماذا9

 بٌروت (ع) علً اإلمام10

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-  تبنٌن

جبٌل بنت-  تبنٌن
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 بٌروت الخمر مشكلة11

 بٌروت الناجحة التربٌة سر12

2000والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دار اإلسبلم حول أسبلة13

1973  الثقافً اإلسبلمً المجمع منشورات والمادة هللا حول حوار14

1948 بٌروت الهاشمً العربً الملك الحسٌن بن عبدهللا1بري  عبدهللا96

1954 خاص إصدار والخلفاء حسٌن طه191220092

( مخطوطة) الخطاب بن عمر3

شعر - (والعربٌة باإلنكلٌزٌة) عنوان ببل رسابل4

1980بٌروتشعر-  الٌك أكتب5

الحٌاة  مكتبة دار  الٌهودٌة القومٌة و العربٌة القومٌة6

والتوزٌع للنشر بحسون مإسسة( االدٌان بٌن مقارنة ) واالنسان اإلسبلم7

2003والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دار السمراء الشجرة وقنادٌل األكبر الشٌخ أٌام8

2004 خاص إصدارشعر-  الموت دروب9

2009 أمٌركا(باإلنكلٌزٌة) جمٌل عالم1  بريؼسان97

1940

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

جبٌل بنت-  تبنٌن
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الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-  تبنٌن



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2007للعلوم العربٌة دارقصٌرة قصص-  تراب رابحتها1بري بدٌر  فاطمة98

2003والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دارقصٌرة قصص-  امرأة مذكرات19712

2005للعلوم العربٌة دار الذكرٌات حدٌث3

( العربٌة الثقافة رجاالت بعض مع حوار )

2008للعلوم العربٌة دار رواٌة-  المخاض جاءها لّما4

2001 بٌروت-  الفارابً دار التوحٌد دعاة آخر الفاضل الشٌخ1بركات   قاسم99

2001 بٌروت-  الفارابً دار جزآن/  وأعبلمه الدرزي التصوؾ19502

2003 بٌروت-  الفارابً دار حٌة كلمات/   مروة حسٌن3

2008خاص إصداروالحرب الذاكرة جبٌل بنت1 بزي علً. د100

2009 الفارابً دار فصل لبنان، فً والتنمٌة والمواطنة الدولة إشكالٌة19502

(مع آخرٌن)الكفاءات العلمٌة اللبنانٌة  للهجرة : بعنوان 

2005وزارة التنمٌة اإلدارٌة واإلتحاد األوروبً لتجمع المقترحة المحلٌة للتنمٌة المبسطة الخطة3

(آخرٌن مع باإلشتراك) جبٌل بنت بلدٌات 

2002بالتعاون مع منظمة االونسكو (آخرٌن مع باإلشتراك) لبنان فً الحرفٌون4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

جبٌل بنت-  تبنٌن

حاصبٌا-  شوٌا

 جبٌل بنت

60"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2001مركز البحوث ووزارة الشإون والواقع السكانٌة الخصابص جبٌل، بنت قضاء5

UNDP اإلجتماعٌة،(آخرٌن مع باإلشتراك) واإلجتماعً اإلقتصادي 

2001مركز البحوث ووزارة الشإون  والواقع السكانٌة الخصابص مرجعٌون، قضاء6

UNDP اإلجتماعٌة،(آخرٌن مع باإلشتراك) واإلجتماعً اإلقتصادي

2001مركز البحوث ووزارة الشإون والواقع السكانٌة الخصابص حاصبٌا، قضاء7

UNDP اإلجتماعٌة،(آخرٌن مع باإلشتراك) واإلجتماعً اإلقتصادي 

2003الفقٌه دارحنٌن1  بزيجمٌل101

2005الفقٌه دار الطٌب موكب2

1998 مٌتشٌؽن-  بٌرن  دٌر تارٌخه فً عامل جبل:  التارٌخٌة حقٌبتً من1 جبٌل بنتبزي حكمت102

 التارٌخٌة وقصصه 19182009

1995 األمٌر دارشعر-  والمسلّح الؽزل1بزيمحمد  103

2003 األمٌر دار شهادة ببل شاهد19712

2005 األمٌر دار ٌؽداد من أسرار3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

 جبٌل بنت

 جبٌل بنت

61"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2006 األمٌر دار"السادسة الحرب ٌومٌات" الصادق الوعد4

ٌِّبة الحقٌقة...حسٌن صدام5 2008 األمٌر دارالمَؽ

2007 األمٌر داربن مالك" منظومتً فً الذات إلى العودة6

"شرٌعتً وعلً نبً 

2009 األمٌر دار السهروردي الوجود فلسفة7

" اإلشراق حكمة فً مقاربة "

2010 األمٌر دارشعر-  أمركان علٌها من كل8ُّ

2010 األمٌر دار شعر-  الحرام العشق9

2010 األمٌر دارشعر-  صوفٌة مطوٌات10

( الطبع قٌد)- األمٌر دار قصص- اللوز شجرة11

( الطبع قٌد)- األمٌر دار 1/2 أمرٌكا جرابم12

( الطبع قٌد)- األمٌر دار رواٌة-  المسك نخلة13

( الطبع قٌد)- األمٌر دار رواٌة-  ضابعة عربٌة أمٌرة: شمس14

2008برس رشاد شركة األنبٌاء قصص فً وعجابز معجزات1 بزي محمود104

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت

62



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1993 المجلس فً والتوثٌق الدراسات مركزالعربً محٌطه فً عامل جبل1  بزيمصطفى.د105

 األعلى الشٌعً اإلسبلمً 1948

1993 الحدودٌة المنطقة إنماء هٌبة اإلنسان و األدٌب,  شرارة محمد2

1995 الحدودٌة المنطقة إنماء هٌبة نهاٌة منذ عامل جبل فً والثقافة التعلٌم تطور3

21 قرن منتصؾ حتى 19 قرن 

1998 األمٌر دار عامل جبل حاضرة,   جبٌل بنت4

2002 المواسم دار العربً ومحٌطه عامل جبل بٌن اإلقتصادي التكامل5

1850-1951

2002 المواسم دار فلسطٌن شمال فً وتوابعه عامل جبل6

2007 البٌضاء المحجة دار الشعبٌة الذاكرة من7

2008 األمٌر دار2006 -2000 النصرٌن مدٌنة جبٌل بنت8

2009 البٌضاء المحجة دار اإلنتشار ببلد,  األسباب,  لبنان من  والنزوح الهجرة9

 واإلنعكاسات النتابج, الواقع 

2009 البٌضاء المحجة دار وإجتماعٌة سٌاسٌة وطرابؾ نوادر,  تنسى ال ك10ً

1998 الفارابً دار العربً اإلقتصادي الوضع سمات11

والمعاصر الحدٌث العربً المجتمع كتاب ضمن ) )

2009 األمٌر دار وعطاء عزٌّ:  عٌترون12

63"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 والنشر للكتب الرٌس رٌاضشعر-  المرقط1بزي ٌوسؾ106

1992 الجدٌد دار شعر-  كؤسنان قوٌة رؼبات2 

 والنشر للكتب الرٌس رٌاضشعر-  المطرقة تحت3

2004 والنشر للكتب الرٌس رٌاضشعر-   مؽفرة ببل4

2001 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة( علً أبو محمد  مع  باالشتراك ) الطبري اإلمام1زيب مرٌم107

 

2005 داراآلدابشعر-  مقتول لوطن سرٌعة عناوٌن1 بزٌع شوق108ً

2002 داراآلدابشعر-  اللٌطانً نهر على حب أؼنٌات19512

1992 داراآلدابشعر-  ٌثرب شمس الى الرحٌل3

1992 داراآلدابشعر-  الؽبار مرثٌة4

2002 داراآلدابشعر-  النساء بٌن ؼرٌبك كؤنن5ً

1996 داراآلدابشعر-  ٌوسؾ قمصان6

1998 داراآلدابشعر-  مبكرة شهوات7

1999 داراآلدابشعر-  الوحشة فرادٌس8

2002 داراآلدابشعر-  الباروك جبل9

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

 صور-  زبقٌن

64"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

 جبٌل بنت

 جبٌل بنت

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2003 داراآلدابشعر-  المثنى سراب10

2005 داراآلدابشعر-   خلفٌة ابواب11

2005  والنشر للدراسات العربٌة المإسسةشعر-  االول الجزء  الشعرٌة االعمال12

2005والنشر للدراسات العربٌة المإسسةشعر-  الثانً الجزء  الشعرٌة االعمال13

2005 داراآلدابشعر-  الندم وردة14

2007للعلوم العربٌة الدارشعر-  حاولت أننً مجدي كل15

2007اآلداب دارشعر-   األشجار صراخ16

2008اآلداب دارشعر-  هذا كل من شًء ال17

2009اآلداب دارشعر-  الكلمات هجرة18

2009 الفارابً دار(لآلخرٌن وقصابد دراسة) الشعراء قصابد فً بٌروت19

1990 العربٌة العلوم دارشعر-  الصدى تبلوٌن1بزٌع  علً.د109

1996البٌارق دارشعر-  السراب شواطا19522 

2003 كتابات دارشعر-  النهار شمس وجهك3

2010 الفارابً دار التعب خٌول4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

 صور-  زبقٌن

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1999 االهلٌة المإسسات من مجموعة( اشراؾ )  العمارة فً العربً الخط1البزري أمٌن110

 

1989الجدٌد دار والمرأة االجتماعً العمل1 البزريدالل.د111

بٌضون عزة مع باالشتراك )  )

1994الجدٌد دار الدٌوانٌة فً ؼرامش2ً

1994النهار دار والٌقٌن الظل أخوات3

1994النهار دارمشروعهم والتباسات االسبلمٌون:  والدولة الدٌن دنٌا4

2003والتوزٌع للنشر مٌرٌت الحداثة من أقوى السٌاسة5

2009 والنشر للطباعة الساقً دارمصر ضد مصر6

1996 الجدٌد الفكر دارالعربٌة النثر قصٌدة1 بزون أحمد112

1998 العربً االنتشار مإسسةرواٌة-  ؼد ببل جسد19522

1997 العربً االنتشار مإسسة التعلٌمٌة التربوٌة النظرٌة-  الؽزالً عند المعرفة1صور-  البازورٌة بزون حسن113

1988 الحقٌقة دار-  العربً االنتشار مإسسة والثورة الدٌن بٌن القرمطٌة194919872شهٌداً قضى

66        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

صور-  البازورٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان

 صٌدا

 صٌدا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2005لندن-  الحكمة دار ( ترجمة )  الحدٌث ألمانٌا تارٌخ موجز1 البساط شفٌق114

 والنشر للطباعة دارعوٌدات ( مراجعة )  األلمانً األدب تارٌخ2

1967الٌوم دار( الخلٌل الكرٌم عبد مع ) انترا1 البساط  هشام. د115

1975بٌروت العربٌة للدول المتاحة التموٌل موارد2

2000 الساقً دار مقاومة-  بشارة سهى1بشارة سهى116

1967

1978 العربً االنماء معهد الٌوؼسبلفً الرهان فً الزراعً التعاون1  بعلبكًأحمد. د117

1980 العربً االنماء معهد(ترجمة) العالم فً الفبلحٌة المجتمعات19442

1983والنشر للطباعة عوٌدات( ترجمة )  العالم فً الزراعٌة األسواق3

1985والنشر للطباعة عوٌدات الجزابر رٌؾ فً الزراعٌة المسؤلة4

1985والنشر للطباعة عوٌدات االرٌاؾ فً الدولة وتدخبلت اللبنانٌة الزراعة5

1993 الفارابً دار الرٌفٌة التنمٌة فً محاوالت6

2001 الفارابً داروالقطاعٌة المحلٌة التنمٌة7

اللبنانٌة والتجارب المفاهٌم فً سجال )  )

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

 صٌدا

مرجعٌون-  مٌماس دٌر

مرجعٌون-  العدٌسة

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

صٌدا

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2007 الفارابً دار العربٌة الموارد تنمٌة فً خبلفٌة وقضاٌا موضوعات8

2008 الفارابً دار لبنان فً التنمٌة معوقات9

الجدٌد اآلفاق دار( معنا ولون تعلم ) النقل وسابل1بعلبكً  رلى118

الجدٌد اآلفاق دار( معنا ولون تعلم ) الؽذاء2

الجدٌد اآلفاق دار( معنا ولّون تعلّم )  قصٌر طوٌل.. صؽٌر كبٌر3

الجدٌد اآلفاق دار معنا ولّون تعلّم سلسلة4

الجدٌد اآلفاق دار( معنا ولّون تعلّم ) صؽٌرة حٌوانات5

الجدٌد اآلفاق دار( معنا ولون تعلم)  الخمس الحواس6

الجدٌد اآلفاق دار( معنا ولون تعلم ) وتطبٌقات تمارٌن7

1999 بٌروت-  والنشر للطباعة المحترفونشعر-  الصمت ٌكون لكٌبل1 بعلبكً الحمٌد عبد119

2001 بٌروت-  الحدٌثة برس تكنو مإسسةشعر-  العشق فً خواطر19402

2002 بٌروت-  الحدٌثة برس تكنو مإسسة ملونة أصداؾ3

2003 بٌروت-  الحدٌثة برس تكنو مإسسةشعر-  لمثواها ورود4

والفنانٌن األدباء من مجموعة مع )    ) 

2005 بٌروت-  الحدٌثة برس تكنو مإسسةشعر-   اللٌّل ٌقول ماذا5

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

مرجعٌون-  العدٌسة
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

(الطبع قٌد) بٌروت-  الحدٌثة برس تكنو مإسسة والجوار العدٌسة من وأخبار طرابؾ...قراٌا حكاٌا6

ٌّات7 ٌّام رباع (الطبع قٌد) بٌروت-  الحدٌثة برس تكنو مإسسةشعرٌة ترجمة-  الخ

(الطبع قٌد) بٌروت-  الحدٌثة برس تكنو مإسسة عبدول تكلّم هكذا8

1997-1998سنة بٌن صدرت مجلةألوان أشكال نشرة9

الجدٌد اآلفاق دار؟ جسمك تعرؾ هل1بعلبكً فاطمة120

الجدٌد اآلفاق دار(ص)  الرسول ؼزوات سلسلة2

الجدٌد اآلفاق دار( معنا ولون تعلم ) السنة أوقات3

الجدٌد اآلفاق دار( معنا ولــّون تعلــّم ) بااللوان باء االلؾ4

الجدٌد اآلفاق دار( معنا ولــّون تعلــّم ) واأللوان األشكال5

الجدٌد اآلفاق دار( معنا ولــّون تعلــّم ) ولّون إحسب6

2010جدٌدة طبعة-  اآلداب دار رواٌة-  أحٌا أنا1  بعلبكًلٌلى121

2010جدٌدة طبعة-  اآلداب دار رواٌة-  الممسوخة اآللهة2

2010جدٌدة طبعة-  اآلداب دار رواٌة-  القمر إلى حنان سفٌنة3

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

النبطٌة-  التحتا حومٌن
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1980 العصرٌة المطبعة األدبٌة األنواع1 البقاعً  شفٌق. د122

1985الشٌاح-  الدٌن عز مطبعة ومدارس مذاهب  األدبٌة األنواع19362

1990للمبلٌٌن العلم دار الشام وببلد مصر فً النهضة عصر أدب3

2000بٌروت- الجٌل داراألدب نظرٌة4

2000بٌروت- الجٌل دار؟ الشمال الى الٌمٌن من العربٌة نكتب لماذا5

1983 جامعٌة منشورات المهجر ومدرسة االوروبٌة الرومنطٌقٌة6

1981 جامعٌة منشورات العربٌة الحداثة بداٌة  االندلسً األدب7

1981 جامعٌة منشورات الفنً النثر زمن فً العباسً األدب8

) شعر دٌوان9 الطبع قٌد  )

)( الصحؾ فً نشرت ) مقاالت10 الطبع قٌد  )

2003 العربً الفكر دارشعر-  القصٌدة بستان عٌناِك1 البندر محمد123

2009 اللبنانٌٌن الكتاب إتحادشعر-  البٌلسان دموع19802

2009 اللبنانٌٌن الكتاب إتحادشعر-  شعراً البحر ٌكتب حٌن3

البٌضاء المحجة ودار األكرم الرسول داروالبرزخ الموت فً رسالة1البندر حسٌن الشٌخ124

البٌضاء المحجة ودار األكرم الرسول دار المسلمة األسرة حضارة19602

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-  السقً إبل

صور-  زبقٌن

النبطٌة-  كفررمان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 البٌضاء المحجة داروالمعراج اإلسراء3

(مخطوطة) الدٌن عمود الصبلة4

(مخطوطة) الكتابٌٌن طهارة5

(مخطوطة) المحكمة أمام دارِون6

1993 بٌروت-  المٌزان دار عامل جبل فً النضال حركات1  بنوتجهاد.د125

1998 لبنان فً الثقافٌة الحركة خنجر أدهم19642

2008 بٌروت-  اللبنانً الثقافً المركز العرب ببلد فً إصبلحٌة حركة قصة:  أمل3

أجزاء عشرة ) )

1980بٌروت ( وترجمة تقدٌم ) 1905 سنة العربٌة األمة ٌقظة1 بو ملحم أحمد. د126

1981 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس( آخرٌن مع )  الجنوب من ثقافٌة وجوه19432

2006 بٌروت-  الفارابً دار والتحدٌات العرب3

2006 بٌروت-  الفكر داروالمهجر النهضة أدب فً دراسات4

 الهبلل ومكتبة دار األدبً األسلوب ف1ًبو ملحم علً.د127

 الهبلل ومكتبة دار الجاحظ عند الفلسفٌة المناح19352ً

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان

صٌدا-  المروانٌة

جزٌن-  ملٌخ

جزٌن-  ملٌخ
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةالفن فلسفة إلى جدٌدة رإٌة نحو3

 المواسم دار الطبٌعة وراء ما إلى جدٌدة رإٌة نحو4

 المواسم دار األخبلق مبادئ5

 والنشر للطباعة الدٌن عز مإسسة وحلول مشكبلت:  العربٌة الفلسفة6

 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة المعاصر العربً الفكر أزمة7

 الحدٌثة المطبعة وفنونه األدب ف8ً

 المواسم دار الخٌال فلسفة فً المقال خبلصة9

 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة ُعْمر سٌرة10

 الهبلل ومكتبة دار(وتقدٌم وشرح تحقٌق) السٌاسٌة الجاحظ رسابل11

 الهبلل ومكتبة دار(وتقدٌم وشرح تحقٌق) األدبٌة الجاحظ رسابل12

 الهبلل ومكتبة دار(وتقدٌم وشرح تحقٌق) الكبلمٌة الجاحظ رسابل13

 الهبلل ومكتبة دار للجاحظ والتبٌٌن البٌان14

 الهبلل ومكتبة دار الببلؼة علوم فً اإلٌضاح15

 الهبلل ومكتبة دار للؽزالً اإلعتقاد فً اإلقتضاء16

 الهبلل ومكتبة دار للؽزالً الضبلل من المنقذ17

 الهبلل ومكتبة دار للؽزالً المنطق فن فً العلم معٌار18

 الهبلل ومكتبة دار للؽزالً الفبلسفة مقاصد19

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 الهبلل ومكتبة دار للؽزالً الفبلسفة تهافت20

 الهبلل ومكتبة دار للفارابً الحكٌمٌن رأًٌ بٌن الجمع21

 الهبلل ومكتبة دار للفارابً العلوم إحصاء22

 الهبلل ومكتبة دار للفارابً السعادة تحصٌل23

 الهبلل ومكتبة دار للفارابً الفاضلة المدٌنة أهل آراء24

 الهبلل ومكتبة دار للفارابً المدنٌة السٌاسة25

 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة(الفرنسٌة عن مترجم) سبونفٌل أندرٌه-  الفلسفة26

 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة( الفرنسٌة عن مترجم) ؼارنٌٌه جان-  نٌتشه27

 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة(الفرنسٌة عن مترجم) هانسل جوال-  فٌناس لو28

(الطبع قٌد)- والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة(كتاب مجموعة) معاصرة فلسفات29

(الطبع قٌد)- والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة(كتاب مجموعة) زماننا فلسفات30

(الطبع قٌد)- والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة فٌٌنا حلقة31

1974 العربً الفكر دار حتى االسبلم فجر من  السٌاسً العرب تارٌخ1بٌضون ابراهٌم. د128

 بؽداد سقوط1941

11974ط بٌروت-  االسبلمً التراث دار التّوابون2

21979ط بٌروت-  التعارؾ دار( الفارسٌة إلى ترجم ) التّوابون

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

 جبٌل بنت

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

31986ط بٌروت-  العربٌة النهضة دار اسبانٌا فً العربٌة الدولة3

1979بٌروت-  العربٌة النهضة دار الهجري االول القرن فً السٌاسٌة التٌارات مبلمح4

1979 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(آخرٌن مع باإلشتراك) عامل جبل تارٌخ من صفحات5

1980 بٌروت-  الحداثة دار والمعارضة االموٌة الدولة6

2005والتوزٌع للنشر  بٌسان داروالممالٌك  االٌوبٌٌن عصري فً  الشام على الصراع7

22002ط  والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة العصور فً والدور الموقع إشكالٌة,  الشام ببلد تارٌخ8

 اإلسبلمٌة

2005والتوزٌع للنشر  بٌسان دار التارٌخ"  رواٌة"و" النهج" رإٌة فً علً اإلمام9

الفارسٌة للؽة ترجم )  )

31991ط بٌروت-  العربٌة النهضة دار عبدالملك دولة الى عمر دولة من10

21995ط بٌروت-  العربٌة النهضة داراالسبلمٌة والدولة الحجاز11

1987 العربً االنماء معهد(للهجرة 71-41)الكوفة فً المعارضة اتجاهات12

1987بٌروت-  العربٌة النهضة داراألندلس فً الشعراء األموٌون األمراء13

1986إقــرأ دار األول االسبلم فً الدولة الى الحاضرة من14

21996ط بٌروت-  العربٌة النهضة دار الجابٌة مإتمر15

1989 العربً االنماء معهد والرسول األنصار16

1996العربً المإرخ دار العربٌة التارٌخٌة الكتابة فً المنهج مسابل17

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1996العربً المإرخ دار(واألسطورة والدور النص إشكالٌة)سبؤ بن عبدهللا18

2000العربً المإرخ دارجنوبٌة أوراق,الدوي فً أصواتهم قرأت19

2001  والنشر، للتوزٌع المطبوعات شركة واشكالٌات" حدثا,  الحسٌن ثورة20

1996بٌروت-  العربٌة النهضة دار المهدٌة والحركة والتشٌع العربٌة السٌطرة فً أبحاث21

 أمٌة بنً خبلفة ظل فً

2007الهادي دار الصلٌبٌة الحروب ملحمة,ؼروسٌه رٌنٌه22

( زؼٌب سامٌة مع باالشتراك ترجمة )

2008 خاص إصدار لبنان نموذج: والدولة السٌادة إشكالٌة1  بٌضونأحبلم.د129

)شعر-  ٌاءات19542 الطبع قٌد  )

1985 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة نقدٌة مشاركات ومخارج، مداخل1  بٌضون أحمد.د130

1984الباحث دار سٌنارٌو-  اللقاء بٌروت19432

1984 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةشعر-  واألمزجة األخبلط3

1989 اللبنانٌة الجامعة لبنان تارٌخ على الصراع4

1989 العربٌة دارمٌتشٌؽان جبٌل بنت5

1990البٌضاء والدار العربً الثقافً المركز(اللبنانٌة الحرب فً مسالك) وذقتم علمتم ما6

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت

 جبٌل بنت
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1997 الجدٌد دار  الثقافة مركبات إلى اللؽة مفردات من: كلمن7

1999النهار دار معركة فً اللبنانٌون-   ناجٌة فرقة عشرة تسع8

 المدنً الزواج

1999النهار داراللبنانٌة الصٌؽة مصابر:  المتقّطعة الجمهورٌة9

الطابؾ اتفاق بعد 

2000 للٌونسكو اللبنانٌة الوطنٌة اللجنة وحاجات اإلجتماعٌة العلوم فً البحث اتجاهات10

(إشراؾ) اللبنانً المجتمع

2003النهار داربٌن الطابفً لبنان-   الدستور المٌثاق، الصٌؽة،11

(والفرنسٌة بالعربٌة) وسبلم دٌمقراطٌة 

ً طوابؾ اللبنانٌون: المؽاٌرة مؽامرات12 2005النهار داروفٌنٌقٌٌن وعربا

2006 للٌونسكو اللبنانٌة الوطنٌة واللجنة النهار دار المثقفٌن وأعمال اللؽة أحوال فً: المبانً معان13ً

2007 الساقً دار(تحرٌر) بٌانٌن فً المتمادٌة لبنان محنة: الحرب هذه14

2007 بٌروت-  للدراسات اللبنانً المركز: الشٌعة وأسنان السنة أشٌاع15

الببلء؟ هذا بلبنان حّل كٌؾ

)(مجلدان) زمانه فً الصلح رٌاض16 الطبع قٌد  )

17Identite confessionnelle et Temps 1984 بٌروت-  اللبنانٌة الجامعة

social chez les historiens libanais contemporains

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان

76 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

18Le LIBAN :Itineraires dans une guerre Karthala-Cermoc -PARIS1993

 incivile 

19La reforme orpheline ou la degenerescenceACTES-SUD -PARIS2009

du liban

1994 شٌحا مٌشال ومإسسة النهار دار شٌحا مٌشال-  الٌوم لبنان20

2005 شٌحا مٌشال ومإسسة النهار دار الداخلٌة السٌاسة ف21ً

(  الطبع قٌد ) الدولٌة الفرنكفونٌة المنظمة والتنمٌة الجنسٌن بٌن المساواة22

1994 النهار دارشعر-  ندمنا أشقاء1بٌضون  عباس131

2005 اآلداب دارشعر" - حطابا تشبه شجرة19452

2005 الفارابً دار االرجح على ،" قلٌبل ، بما3

2003 اآلداب دارشعر-   معلم ببل الجسد4

ٌّس رٌاض رواٌة-  دم تحلٌل5 2002 والنشر للكتب الر

1997 والنشر والتوثٌق لؤلبحاث المسارشعر-   االمل هو لمرٌض6

 الشرقٌة المطبوعات دارشعر-  األلم نقد7

 العربٌة األبحاث مإسسةشعر - ( قصٌدة ) صور8

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

صور

77 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008 والنشر للطباعة الساقً دارشعر-  مقاساتنا ٌؤخذ الموت9

2007 والنشر للطباعة الساقً دارشعر-  ب.ب.ب10

2007 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة( الفرنسٌة باللؽة)  الشعرٌة األعمال11

( سعٌد خالدة:ألمترجم ـ بٌضون عباس:المإلؾ )

1990الجدٌد دارشعر-  القدح هذا خبلء12

1992 الجدٌد دارشعر-  حجرات13

1955بؽداد سلمة أم1 بٌضون زكً محمد132

1970وفاة

1999 الفارابً دار عنتر انتحار1بٌضون  ناج133ً

1994 والتوزٌع للنشر بحسون مإسسة سٌاسٌة ومقاالت-  قصابد بالكلمات كارٌكاتٌر19412

ساخرة واجتماعٌة

2008 والنشر للكتب الرٌس رٌاض العولمة دٌوك3

2000 العربً الثقافً المركز( مترجم ) الحرٌم ضد محصنون أنتم هل 1بٌضون نهلة134

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت

 جبٌل بنت

 جبٌل بنت

78 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1960 بٌروت الصٌنٌة الهند فً التحرٌر حرب1بٌضاوي خٌرات135

1961 بٌروتعفرٌت كؾ على ترقص إٌران19842وفاة

1961 بٌروت العربً المؽرب فً التحرٌر حرب3

1964 بٌروت الخارجٌة أمٌركا سٌاسة4

1965 بٌروت المعسكرٌن بٌن ألمانٌا5

1966 بٌروت الؽربٌة ألمانٌا فً أٌام عشرة6

العربً االنماء معهدالثالث العالم فً وآثاره التضخم7

العربً االنماء معهدالبتروكٌمابٌات صناعة8

 للمبلٌٌن العلم داررواٌة - ( ترجمة ) االزرق المبلك9

1975بٌروت الصهاٌنة هإالء1 بٌضاوي كمال136

المختلفة  المدرسٌة الكتب من سلسلة ) 191019792  )

1999العربً الثقافً المركزواألسالٌب القٌم وتحوالت والفن النقد الصورة ؼواٌة1 بٌطارزٌنات137

ً ناقداً بودلٌر19562  1994 الفارابً دارفنٌا

1992 الكوٌت-  المعرفة عالم سلسلة الفرنسً الرومانسً الفن فً اإلستشراق3

1998العربً الثقافً المركز الفن تارٌخ فً دراسات4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة

79 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

صٌدا

 صٌدا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2010مإسسة التراث الدرزي  وبٌروت الؽرب إمارة فً والزخرفة العمارة فن5

) روسٌا فً الفضً العصر شعراء6 الطبع قٌد )

1962 المعارؾ دار رواٌة-  العمر ؼصة1 بٌطار  حسن138ً

1964 المعارؾ دار رواٌة-  االخٌرة الهدٌة193019902

1966 المعارؾ دار رواٌة-   ؼرٌبة3

1968 المعارؾ دار رواٌة-  الوفاء عن الباحثة4

2004بٌروت-  الفرات دار شعر-  بذنوبً آمنت1  بٌطارختام139

1998اللبنانٌات الباحثات تجمع السٌاسة فً المرأة موقع1(حجازي)   بٌومًنهى.د140

 العربً الثقافً والمركز1951

1999اللبنانٌات الباحثات تجمع العربٌة المجتمعات فً الؽرب2

 العربً الثقافً والمركز

2001اللبنانٌات الباحثات تجمعوحضور هوٌة:  العشرٌنات فً العربٌة المرأة3

 العربً الثقافً والمركز

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان

النبطٌة

 النبطٌة

صٌدا

80 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2004اللبنانٌات الباحثات تجمع المعاصر العربً الخطاب فً العربٌات النساء4

 العربً الثقافً والمركز

2006اللبنانٌات الباحثات تجمع العربٌات النساء حٌوات5

 العربً الثقافً والمركز

2001 الساقً دار1950-1850 من اللبنانٌات الكاتبات6

1999اللبنانٌات الباحثات تجمع اإلجتماعٌة العلوم فً العربٌات الباحثات دلٌل7

 واإلنسانٌة 

1987 العربً اإلنماء معهددراسات الفكر العربً 8

2003 البحرٌن-  اآلداب كلٌةندوة حول كتابات إدوارد سعٌد 9

1998 القاهرة-  والذاكرة المرأة مجموعة البدٌلة والذاكرة النساء زمن10

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًب

الوالدة  وتارٌخ مكان
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        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًت

  الفرع الثالث 

83"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

( ت )





التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1983 بٌروت-  اآلفاق دار العاملً والفكر رضا أحمد الشٌخ1 ترحٌنً فاٌز.  د 141

ً مفكراً العبلٌلً هللا عبد الشٌخ19462 ً ولؽوٌا 1984خلدون ابن دار-  اللبنانٌٌن الكتاب إتحاد وفقٌها

1985 بٌروت-  عوٌدات منشورات المعاصر الفكر فً والتجدٌد العبلٌلً عبدهللا الشٌخ3

1988 والتوزٌع والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة األدب ومذاهب الدراما4

1990 اللبنانً الفكر دار اإلسبلم صدر فً الخطابة أدب5

1990 اللبنانً الفكر دار والشعر اإلسبلم6

1990 اللبنانً الفكر دار(تحقٌق) ووسابطه ؼاٌاته الشعر7

1992 والتوزٌع والنشر للطباعة النخٌل مإسسة والنهج الخطابة8

2001 والتوزٌع والنشر للطباعة النخٌل مإسسة ومذاهب أنواع أألدب9

2001 والتوزٌع والنشر للطباعة النخٌل مإسسة والزهد اللذة بٌن العتاهٌة وأبو نواس أبو10

2002 والتوزٌع والنشر للطباعة النخٌل مإسسة الصرؾ فً الكاف11ً

2004 والتوزٌع والنشر للطباعة النخٌل مإسسة العباسً العصر فً النثر12

42009ط- والتوزٌع والنشر للطباعة النخٌل مإسسة وقواعد ببلؼة: مٌسرة عربٌة نحو13

1981الجدٌدة اآلفاق دار الطابفً لبنان لنظام التارٌخٌة األسس1ترحٌنً  أحمد محمد. د142

85"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًت

 النبطٌة-  عبا

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  عبا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

42002ط- للنشر الهادي دار الكبلم علم فً األحكام1 ترحٌنًحسن محمد السٌد143

1995 للنشر الهادي دار ( أجزاء9) الروضةالبهٌة شرح فً الفقهٌة الزبدة19532

22002ط- للنشر الهادي دار المنصوصة الحسٌنٌة الشعابر3

2002 للنشر الهادي دار والنواصب الحسٌنٌة النهضة4

2002 للنشر الهادي دار المدنٌة األٌام وأخبار مصادر:  الحسٌنٌة النهضة5

1988 األعلمً دارالشهٌد ابن حسن للشٌخ الطاووسً التحرٌر كتاب6

(تحقٌق) الثانً

ٌّب) ودوره اإلنسان ماهٌة7 (كت

ٌّب) والباطل الحق8 (كت

1995 إٌران-  قم-  الهجرة دار الكافً رواٌات حول بحوث1 ترمس أمٌن الشٌخ144

1996إٌران-   قم-  الحدٌث دار اإلسناد وقرب الكلٌنً ثبلثٌات19652

1932شعر-  التقً دٌوان1 التقً أدٌب145

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًت

 صٌدا

مرجعٌون-  طلــّوسة
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الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  عبا



        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

( ج )
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 الفرع الرابع 

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 





التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1997والتوزٌع والنشر للطباعة الكتب عالمالطرابؾ أحلى مع إضحك1 جابر أسعد146

1996 اللبنانً الفكر دار  العرب عند العلوم تارٌخ فً الواف1ً جابر بهزاد147

( حلو عبدو مع باالشتراك )1946 أجزاء 3   

1983 التربٌة كلٌة الرسمً التعلٌم وأزمة المعلمون2

1988الفكر مصباح دار(آخرٌن مع )  العرب عند العلوم تارٌخ من الكاف3ً

2000 اللبنانً الفكر دار العامة الفلسفة-  الفلسفة فً الواف4ً

آخرٌن مع  ) ) -( واألدبً العلمً لفرعً   ) 

2000 اللبنانً الفكر دار( آخرٌن مع ) العربٌة الفلسفة-  الفلسفة فً الواف5ً

6Philosophie ( Series E.S, S.V, L.H )2000 اللبنانً الفكر دار

2005 اللبنانً الفكر دار( آخرٌن مع ) العربٌة الفلسفة دلٌل7

2005 اللبنانً الفكر دار( آخرٌن مع ) العامة الفلسفة دلٌل8

2005 الفارابً دارشعر - األمٌن محسن جعفر السٌد الشاعر دٌوان1 جابرحبٌب148

1928( وتقدٌم وشرح تحقٌق الجنوبً للبنان الثقافً والمجلس ( 

2006 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس أحمد للشٌخ  المعارؾ وزبدة الطرابؾ طرفة2

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

الوالدة  وتارٌخ مكان

النبطٌة-  مٌفدون

89

 النبطٌة

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

( وتقدٌم تحقٌق)-   العاملً رضا

2003 الجنوبً للبنان الثقافً المجلسوالنرجس الورد محاورة فً األنفس نزهة3

 ( وتقدٌم تحقٌق  )

1999 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس صباح توفٌق  الشعبً الشاعر دٌوان4

( وتقدٌم وتحقٌق جمع ) 

2002 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس الصعبً آل أعٌان مدح فً المنبً الدٌوان5

( وتقدٌم تحقٌق و جمع  )

1996 والتوزٌع والنشر للطباعة منرٌخ(وتقدٌم تحقٌق)-   لئلربلً الطٌؾ رسالة6

2009 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس عزالدٌن علً محمد للشٌخ المعادن سوق7

 ( وتقدٌم تحقٌق العربً اإلنتشار ودار( 

(الطبع قٌد )- الجنوبً للبنان الثقافً المجلس( وتقدٌم تحقٌق)-  سبٌتً علً للشٌخ الكاملة األعمال8

)  ٌحٌى ابراهٌم الشٌخ عاملة شاعر دٌوان9 الطبع قٌد  )

 ( وتقدٌم تحقٌق  )

2007والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دار األبعاد فً قراءة-   االستراتٌجٌا مٌزان فً المقاومة1 جابر حسن.د149

والتنموٌة والتارٌخٌة الحضارٌة 

90        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-  حٌان بنً

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2001البٌضاء المحجة/  األكرم الرسول دار منهجً تؤسٌس المعاصر واإلجتهاد الكلٌة المقاصد1صورجابر محمد حسن150

االستنباط آللٌات وقرآنً 

2003 للطباعة القماطً دار(أمن رجل مذكرات) الفقر ؼنى1 جابر حسٌن151

 والتوزٌع والنشر للطباعة منرٌخشعر-  القوافً همس19242

 للطباعة القماطً دار(فصول أربعة فً  شعرٌة  مسرحٌة) القبابل حرب3

 للطباعة القماطً دار عمر رحلة4

2010 الخلود دار لمحمكة العامة الهٌبة أمام المتبعة التطبٌقٌة األصول1جابر اسماعٌل حسٌن152

 لبنان فً التمٌٌز 1947 

2003 العربٌة النهضة دارالعام اإلجتماع علم1جابر  سامٌة153

1988 جمهورٌة على ملك1 جابر سلٌم154

1988شعر-  عٌنٌك فً أبحرت194719862

91        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

النبطٌة-  شوكٌن

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

النبطٌة-  شوكٌن

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  مٌفدون

 صور-  طٌردبا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1992 مٌرٌم دارشعر-  الظبلم طقس1 جابر عناٌة155

2002والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-  أبٌض ساتان2

2000والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-  مشؽولة أننً ثم3

1997النهار دارشعر-  بسٌطة أمور4

1995والتوزٌع والنشر للثقافة المدى شعر-  خاسر مزاج5

2001والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-  للعشاء استعد6

2006مصر-  شرقٌات دارشعر-  أسبابنا جمٌع7

2009 اآلفاق دار:  بعنوان  الشعرٌة مجموعاتها من مختارات8

 شعر-   لً أخوات ال 

1987 بٌروت-  مجد دارالببلؼة نهج فً واإلعتزال الفلسفة1 جابر قاسم.د156

2002 العلمٌة الكتب دار والحضارة البداوة بٌن اإلسبلم19492

2005 لئلعمار الجنوب مإسسة وأثر عٌٌن: الجنوب ذاكرة1 جابر كامل157

2005 األوروبً اإلتحاد الذاكرة ترصد العٌن التّفاح، إقلٌم19632

2008 السٌاحة  وزارة الجمال تحاكً عٌن لبنان، جنوب3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

 النبطٌة

 النبطٌة

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت

92



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1979 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(آخرٌن مع)    عامل جبل تارٌخ من صفحات1جابر  منذر.د158

1999الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة مسارات االحتبلل، مسالك: المحتل اللبنانً الشرٌط19482

األهالً مصابر المواجهة، 

2008 بٌروت-  لندن-  الدرزي التراث مإسسة ومصٌر سٌرة:  طلٌع رشٌد أنا سّجل3

2009 النهار دار حوادث للتارٌخ، مذكرات: رضا أحمد الشٌخ4

1923-1914 عامل جبل

الحدٌث الكتاب مإسسةترجمة-  المجتمع فً الجنسٌة التربٌة1جابر ندى159

خاص إصدارشعر - (األول الجزء) ُعْمر عصارة1ُجابرنمر  160

خاص إصدار شعر - (الثانً الجزء) ُعْمر عصارة19292ُ

2009 للكتاب العالمٌة الدار البرٌبة السخرٌة بٌن العرب عند السٌاسٌة النكتة1جابرهشام  .د161

 النفسٌة والحرب 1943

)الصحؾ فً نشرت مقاالت مجموعة) مقال مقام لكل2 الطبع قٌد )

(والعربٌة اللبنانٌة 

)؟ خرجوا وكٌؾ أتوا لماذا: لبنان فً المارٌنز3 اإلعداد قٌد )

(باإلنكلٌزٌة)

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت

 النبطٌة

 النبطٌة

93



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1988 والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-  المصل بحٌرة1جابر  ٌحٌى162

1994 والنشر للكتب الرٌس رٌاض دار شعر-  بقوة الكتاب خذ19612

1995 والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارالظهر نجوم3

1997والنشر للكتب الرٌس رٌاض دار مسرح-  لبنانً أنت إبتسم4

1998والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-  خطؤ من عواصم5

1999والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-  ببلدي6

معة سٌبة كلمات7 2001والنشر للكتب الرٌس رٌاض دار  السُّ

2001والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-   الّزعران8

2002والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارمسرح-   علق خلق ٌلًّ 9

2007 العربٌة النهضة دارشعر-   مطلقة امرأة كؤنن10ً

2008والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-   فقط للراشدٌن11

2009والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-   الؽسالة فً حب12

2002للعلوم العربٌة الداراإلسبلم فً الحكم ونظام البٌعة1(آل صفا) جابر  عل163ً

94"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور-  جٌلو وادي

 النبطٌة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2001والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دارواالدراكات المعرفة نظرٌة2

42004ط-  النهار دار عامل جبل تارٌخ1(آل صفا )جابر   محمد164

1989 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة الصلح آل187519452

1974 اإلجتماعٌة العلوم معهد-  اللبنانٌة الجامعة صٌدا فً والمستخدمٌن العمال نقابات1الجباعً  ٌوسؾ. د165

1995 اٌبرت فرٌدرٌش منشورات النقابٌة العمالٌة الثقافة فً مساهمات193720092

1996 العصرٌة المكتبة والحلول واقعه،مشاكله: لبنان فً األساسً التعلٌم3

(أبورجٌلً خلٌل.د مع باإلشتراك) لتحسٌنه المقترحة 

1997 اٌبرت فرٌدرٌش منشورات لبنان فً العمالٌة النقابٌة القٌادة4

( حوري مروان.د مع باإلشتراك )

2003 والنشر للطباعة العربٌة العلوم دار شعر-  التراب رحٌق5

2006 والنشر للطباعة العربٌة العلوم دار دوركاٌم إلمٌل-  السوسٌولوجً المنهج قواعد6

2009 خاص إصدارقصٌرة قصص-  السرٌع النوم قطار7

2009 خاص إصدارقصٌرة قصص-  التبلؼ8ً

2009 خاص إصدارشعر-  النساء كٌمٌاء9

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

 صٌدا
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الوالدة  وتارٌخ مكان

النبطٌة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1978عوٌدات دار الجرم وشبه والجرم القانون1جزٌنجبران  ٌوسؾ القاض166ً

1980عوٌدات داروالتنفٌذ االحتٌاط طرق2

1972عوٌدات دار والحرٌة والحق االنسان3

 الثقافة دار القانون فً دراسات4

1978 بٌروت( كساب جورج مع باالشتراك ) المخالب1  جحامصطفى167

 بٌروتشعر-  قضٌة أٌة ، عروبة أٌة194219922

1978 بٌروتواحدة امرأة الى3

1978 بٌروت(جزآن )  المتراس خلؾ من رسابل4

1979 بٌروتقصص-  تابه ٌومٌات5

1980 بٌروت وقضٌة وطن سبٌل ف6ً

1980 بٌروتزرادشت ٌؽتال الخمٌن7ً

1981 بٌروت اإلسبلم فً العقل محنة8

الحكمٌة المعارؾ دارالدٌن فلسفة فً منهجٌة مقاربات1جرادي  شفٌق الشٌخ168

الحكمٌة المعارؾ دار العرفان كتاب19622

الحكمٌة المعارؾ دار المعرفة االهٌات3

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور-  الجبٌن

النبطٌة-  الشرقٌة
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

الحكمٌة المعارؾ داراالقتدار نهج4

الحكمٌة المعارؾ دارالثورة الى المظلومٌة من الحسٌنٌة الشعابر5

2008 الخلود دار خبلل الحكومً صور مستشفى1جرادي مصطفى169

 2006  آب-  تموز حرب1957

2001 بٌروت-  الفكر عالم دار مسمَّى على إسٌم معركة بلدة1جرادي  ٌوسؾ170

1991 العالمً التراث دار العربً الشعر فً وجمالها العدوانٌة سٌكولوجٌة1 جرجسجرجس.د171

 الحدٌث1949 

1991 مختارات دار العربً األدب فً العربٌة الحكمة بدابع2

1996 للكتاب العالمٌة الشركة والقانونٌة الفقهٌة المصطلحات معجم3

1997 الجٌل دار العربً المثقؾ جعبة4

1999 اللبنانً الفكر دار المصّور القاموس5

1999 بدران دار النصوص وتحلٌل اإلعراب دلٌل6

2000 بدران دار مدرسٌة كتب سلسلة7

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

صور-  معركة

صور-  معركة

مرجعٌون-  دٌرمٌماس

97

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2001 المرٌجة-  المحبة دار الحدٌث األلسنٌة علم8

2005العربٌة النهضة دار والتعلٌم التربٌة مصطلحات معجم9

2006العربٌة النهضة دار العربٌة اللؽة فً الداعم10

2008 اللبنانً الناشر دار والعروض والببلؼة القواعد فً المرشد11

2009 عون دار قصة-  الحمراء والوردة األمٌرة12

2009 عون دار المساء دروب على13

2009 معلوؾ ؼطاس مكتبة التعبٌر وتقنٌات اإلنشاء فً الشامل الدلٌل14

2009 بٌروت-  العودة دار- شعره فً  جدٌدة قراءة:  دروٌش محمود1جرجور مهى.د172

 الثانٌة الداللة1974

1950 المكشوؾ دارقصة-  والمرأة فاؼنر1جرداق جورج173

1950بٌروت الروابع دار-  الفكر دار قصة-  رفٌق19262ً

1956بٌروت الروابع دار-  الفكر دار قصة-  المشّردون3

1963 بٌروت الشروق ودار الروابع دار قصة-  االسد قلب ورٌكاردوس الدٌن صبلح4

5ًّ  االنسان وحقوق  عل

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-  رمٌش

 مرجعٌون جدٌدة
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

ًّ بٌن6  الفرنسٌة الثورة و  عل

7ًّ  وسقراط  عل

8ًّ وعصره  عل

9ًّ  العربٌة والقومٌة  عل

الشروق دار الببلؼة نهج روابع10

 الروابع دار قصة-  وأكواخ قصور11

1970بٌروت-  الحٌاة مكتبة دارتونػ ماوتسً قصابد12

1960 القاهرة-  الهبلل دار ( آخرٌن مع باالشتراك ) العرب قصص13

1959 بٌروت-  الرسالة دار قصة-  بؽداد قصور فً وجارٌة شاعر14

برس جروس الؽوانً حدٌث15

برس جروس المبلهً حدٌث16

 للمبلٌٌن العلم دار الظهر نجوم17

2ط-  والنشر للطباعة الؽدٌر شركة الببلؼة نهج روابع18

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1974بٌروت-  معتوق دارشعر-  الهواجس1  جرداقفإاد174

1930صٌدا-  العرفانشعر-  المنعشات190919652

(مخطوطة )العراب الخٌل3

(مخطوطة )الدواجن تربٌة4

(مخطوطة )التحرٌج فن5

(مخطوطة )البٌان علم6

 المناهل دار الحوامل النساء عند المتؤخرة التسممات1 جعفرؼسان. د175

 المناهل دارشعر-  الصباح معمودٌة19622

 المناهل دار(كتب3) الوالدة ، العقم الحمل، كتاب3

 المناهل دار النسابٌة األمراض4

 المناهل دارالدم أمراض5

 المناهل دار التنفسً الجهاز أمراض6

 المناهل دار الصماء الؽدد أمراض7

 المناهل دار المعدٌة األمراض8

 المناهل دار والتناسلٌة الجنسٌة األمراض9

 المناهل دار الجلدٌة األمراض10

100"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

الوالدة  وتارٌخ مكان

 مرجعٌون جدٌدة

جبٌل بنت-  عٌناتا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 المناهل دار والنفسٌة العصبٌة األمراض11

 المناهل دار العصر أمراض12

 المناهل دار الؽذابً والرٌجٌم  البدانة13

 المناهل دار والنباتات باألعشاب العبلج14

 المناهل دار العٌن أمراض15

 المناهل دار والحنجرة واألنؾ األذن أمراض16

 المناهل دار الهضمً الجهاز أمراض17

 للعلوم العربٌة والدار المناهل دار الماكروبٌوتٌك18

 العربً الحرؾ ودار المناهل دار الزلوع وشرش الفٌاؼرا19

 العربً الحرؾ دار الذاكرة فقدان20

 العربً الحرؾ دار األطفال عند العقلً التخلؾ21

 العربً الحرؾ ودار برس رشاد الدموٌة واألوعٌة القلب وأمراض الجلطة22

 العربً الحرؾ ودار برس رشاد(الهواء كاسات) الحجامة طب23

  برس رشاد دار األنبوب طفل24

  برس رشاد دار والمرأة الرجل عند الٌؤس سن25

  برس رشاد دار الفراسة علم26

  برس رشاد دار الثدي وأمراض سرطان27

101"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

  برس رشاد دار الذكري التناسلً والجهاز البروستات سرطان28

  برس رشاد دار البشر وأنفلونزا الطٌور أنفلونزا29

  برس رشاد دار الخنازٌر أنفلونزا30

 الحكاٌات دار األحٌاء أطلس31

  برس رشاد دار لها المناسب والؽذاء الدم فصابل32

  برس رشاد دار(الزهاٌمر) الشٌخوخة خرؾ33

  برس رشاد دار المؽنطٌسً والتنوٌم اإلٌحاء34

  برس رشاد دار والفتاة الشاب عند السرٌة العادة35

  برس رشاد دار(ترجمة) فالٌٌر ألٌس الفرنسً للكاتب النهر عشاق36

  برس رشاد دار(للبلؽارٌة ترجمة) جبران خلٌل لجبران النب37ً

  برس رشاد دار(جزآن) والنفسٌة الصحٌة الطفل موسوعة38

 عون دار والطفل باألم العناٌة39

 عون دار الطبٌة المصطلحات40

 عون دارأجزاء3- األدوٌة علم41

 المناهل دارجزآن - (والتؽذٌة الصحة) الصحة علم42

  برس رشاد دار9و6و3-  األومٌؽا حمٌة43

  برس رشاد دار(أي أن دي) النووي الحمض44

102"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسةاالسرابٌلً الجٌش فً األسلحة1جعفر  قاسم176

1995 الجنوبً للبنان الثقافً المجلسشعر-  العاملٌة الرواب1ً جعفر محمد177

1928

2004خاص إصدارشعر-  قلق حفنة1 جعفر موسى178

1953

الحدٌث الكتاب دار مإسسةالدٌنً و السٌاسً قرٌش مجتمع1 جلٌانعطاهللا179

الحدٌث الكتاب دار مإسسةاالوروبً الؽزو وأبعاد االسبلم2

1986 بٌروت أنصار  معتقل ذكرٌات-  جهنم وادي1جمعة علً نعمة 180

 

2009بٌروت ولبنان سورٌة فً النسابٌة الرواٌة1جواد  محسن181

1948

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

 النبطٌة-  السٌاد كوثرٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت قضاء- ٌارون

النبطٌة-  الزهرانً دٌر

مرجعٌون-  القلٌعة

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

 جبٌل بنت
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1982خاص إصدارشعر-   المضٌبة والقنابل طفلت1ًجونً علً حسن182

1986خاص إصدارشعر-   العبور خط على ؼزل19542

1990خاص إصدارشعر-   دمع من ؼبلله3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًج

 النبطٌة-   رومٌن

الوالدة  وتارٌخ مكان

104 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 



        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

( ح )
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1960شعر مجلةشعر-  لن1الحاج أنس183ً

1963شعر مجلةشعر-  المقطوع الرأس19372

1970 دارالنهار؟ بالورد فعلت ماذا بالذهب صنعت ماذا3

1987 دارالنهار كلمات كلمات كلمات4

1997 والنشر للكتب الرٌس رٌاض دار2ج خواتم5

21994ط- الجدٌد دارشعر-  الٌنبوع حتى الطوٌل بشعرها الرسولة6

1994 الجدٌد دار  اآلتٌة االٌام ماض7ً

1994شعر-  الولٌمة8

2001 دارالنهار الموشحات أجمل االناشٌد نشٌد:  النفابس مجموعة9

2003 الجدٌد دار الحاج انسً أعمال من10

 عالمٌٌن ألدباء مسرحٌات عشر من أكثر ترجمة11

 بعد تنشر لم مإلفات مجموعة12

2004 لئلعبلن اللبنانٌة المإسسة الثبلثة واألقانٌم األعظم الحبر1 الحاج علً محمد الشٌخ184

2005 اإلجتماعٌة الثقافٌة الرابطة المستقبل ومخاطر الماضً ظلم بٌن لبنان فً الشٌعة19772

2006 اللبنانً المنهل دار والبوٌضات المنوٌة الحٌوانات لتجمٌد الشرعً الحكم3

2007 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة رمضانٌة مفاهٌم4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان

جزٌن-  قٌتولً

107 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

 صور-  شحور



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2007 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة آذار 14 و 8 عن بعٌداً حدٌثة دولة نحو5

2008"  بنا هٌا"  دفاتر عن صادر,  الواقع...  األعلى الشٌعً اإلسبلمً المجلس6

،األفق األدوار  .

2008 الصفوة دار والمبٌض الخصٌة لزرع الشرعً الحكم7

2008 الصفوة دار ومعاصرة حدٌثة فتاوى 8

ً تكون هكذا....  سلٌمان مٌشال9 2008 اإلجتماعٌة الثقافٌة الرابطة للجمهورٌة ربٌسا

الصفوة دار   الترتب فً رسالة1الحاج حسٌن محمد185

2000الفارابً دار رواٌة-  الؽربة مواوٌل1(قدٌح ) الحاج  لطٌفة186

2002الفارابً دار رواٌة-  الروشة صخرة19472

2007الفارابً دار رواٌة-  السعادة عن البحث3

2008الهادي داررواٌة-  النور شجرة4

1952بٌروت دار(ترجمة)   ( لهتلر) كفاح1ً الحاجلوٌس187

1944المكشوؾ دارترجمة-  ( دٌؽول للجنرال )  المحترؾ الجٌش نحو2

108"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

جزٌن-  قٌتولً

 النبطٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1996والتوزٌع والنشر للطباعة المإلؾ دارالقلق على تؽلب3

1997والتوزٌع والنشر للطباعة المإلؾ دار المال تكسب كٌؾ4

1993النهار دار الذاكرة فخرون من5

1990 العلمٌة الكتب دار المبارك بن عبدهللا المجاهد اإلمام1الحاج علً عصام.د188

1992 العلمٌة الكتب دار الثوري سعٌد بن سفٌان اإلمام19462

1993 العلمٌة الكتب دار (المحدثٌن شٌخ) الحجاج بن شعبة اإلمام3

1994 العلمٌة الكتب دار(المكً الحرم محدث) الهبللً عٌٌنة بن سفٌان4

1994 العلمٌة الكتب دار(الزاهد الفقٌه) الطابً نصٌر بن داوود5

1995 العلمٌة الكتب دار(الحجاز وشٌخ الحرم إمام) عٌاض بن الفضٌل6

1996 العلمٌة الكتب دار زٌد بن وحّماد سلّمى بن حماد-  الحمادان7

2001 العلمٌة الكتب دار (الزاهد المحدث) الحافً الحارث بن بشر8

2001 العلمٌة الكتب دار الدٌنوري حنٌفة ألبً الطوال األخبار9

2003 المواسم دار العباس بنً تارٌخ فً األساس10

2009 العلمٌة الكتب دار طٌفور بإبن المعروؾ أحمد فضل ألبً بؽداد تارٌخ11

) بفلسطٌن الرملة فً الجّراح بنً إمارة12 الطبع قٌد  )

) الرشٌد هارون زمن:  البؽدادي المجتمع13 الطبع قٌد  )

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

) العباس بنً مع للبرامكة وقع بما الناس إعبلم14 الطبع قٌد  )

1998 خاص إصدار التجارٌة األعمال قانون1الحاج علً مصباح. د189

1998 خاص إصدار المدنٌة المسإولٌة فً الخطؤ قرابن19352

2002 الفارابً دار رواٌة-   الشارع أٌقونة1 حاجو هان190ً

1946

1994 الجدٌد دار رواٌة-  الروح عزؾ من نؽم1حارٌصً   حسٌن191

1996 الجدٌد دار رواٌة-  الشرق من قوم2

1998 بٌروت-  الطلٌعة دارمّنا كل صمٌم فً االهلٌة الحرب:  العنؾ جرثومة1 حب هللاعدنان. د192

2002 االكرم الرسول دار العربً النفسً الطب193520092

2002 االكرم الرسول دار المختارة العبودٌة فً مقال3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة

صور

صور
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2004 الفارابً دارالكان إلى فروٌد من األنوثة و للرجولة النفسً التحلٌل4

2004 العلم دار األهلً العنؾ5

2006 الفارابً دار وأبعادها العٌادٌة أشكالها: النفسٌة الصدمة مصٌر6

الوجودٌة

2008العربً الثقافً المركزمنظور من قراءة ، العربً المجتمع فً إشكالٌة7

(صفوان مصطفى مع باإلشتراك) النفسً التحلٌل

2000 خاص إصدارشعر-  وتارٌخ قرٌة-  قانا عٌن1حبحاب  صاف193ً

) مذكرات19382 الطبع قٌد  )

) قانا عٌن نادي هً تجربتً:  الجمعٌات ف3ً الطبع قٌد  )

1980 الجدٌد العالم دارشعر-  جداً هادئ رجل1حّجار  بسام194

1990 الشرقٌة المطبوعات دارشعر-  ٌرى أن ٌخاؾ كمن ألروى195520092

1990 الفارابً دارشعر-   ٌدك لو فقط3

1992مٌرٌم دارشعر-    الظبلل صحبة4

1993 الفارابً دارشعر-    القسوة مهن5

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

 النبطٌة-  قانا عٌن

 جزٌن

الوالدة  وتارٌخ مكان
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1994 العربً الثقافً المركزشعر-   األشواق معجم6

2008 العربً الثقافً المركزشعر-   الرخام وتفسٌر العابلة البوم7

1994النهار دارشعر-   تعب مجرد8

1996الجدٌد دارشعر-  الكنار احب الذي الرجل حكاٌة9

1999المسار دارشعر-    الرمل كتاب10

1997 العربً الثقافً المركزشعر-  الخٌانة مدٌح11

2000 الجمل دارشعر-   اشٌاء بضعة12

2002 العربً الثقافً المركزشعر-   بعدي من تحٌا سوؾ13

2002 العربً الثقافً المركزشعر-   لٌلً منظر فً العابر14

1998 حوال إنماء رابطة الشهٌدة حوال1 حجازيأٌسر.د195

1957

1975 بٌروت-  الحقٌقة دارسخون الى األحداث1حجازي مصطفى. د196

1976 العربً االنماء معهداالجتماعً التخلؾ2

1979 بٌروت-  الطلٌعة دار النفسانً الفحص3

والتوزٌع والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة النفسً التحلٌل مصطلحات معجم4

1995 اللبنانً الفكر دار( الجانحون االحداث )  مكتفٌة الؽٌر الطفولة تؤهٌل5

112"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

 مرجعٌون-  حوال

الوالدة  وتارٌخ مكان

 صٌدا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2000 العربً الثقافً المركز والمدرسة البٌت فً تكاملً نمو نحو النفسٌة الصحة6

2000 العربً الثقافً المركزوالدعوات  الفضابٌة القنوات بٌن ) الثقافة حصار7

 ( االصولٌة

2000 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة واالدارة االنسانٌة العبلقات فً الفّعال االتصال8

2001 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة التربٌة فً  مستقبلٌة رإى والعولمة النفس علم9

 والتنمٌة 

2004 بٌروت-  المإلؾ دار تطورها 1975 -1950 لبنان فً القصٌرة القصة1 حجازي  علً.د197

 وأعبلمها1951 

2006 الحدٌثة الكتب داروالناس الطبٌعة مرآة, الشعبٌة األمثال2

1983 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة الدٌن شمس مهدي علً الشٌخ-  عامل جبل من شاعر3

وأدبه حٌاته فً 

2003 اآلداب دارقصص-  واألرض القبضة4

1994 بٌروت-  المٌزان دارقصص-   الؽاربة العٌون5

2005 الحدٌثة الكتب دارقصص-   العواصؾ وأمٌر النعاس6

2001 اللبنانٌٌن الكتاب اتحادقصص - ( للفرنسٌة ترجمت ) الزٌتون وفاء7

2005 الحدٌثة الكتب دار للفتٌان قصص-   البٌضاء الوردة8

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-   قبرٌخا
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2006 الحدٌثة الكتب دار للفتٌان قصص-  الصخر حنان9

2006 الحدٌثة الكتب دار للفتٌان قصص-  الصخر تسامح10

2006 الحدٌثة الكتب دار للفتٌان قصص-  الحجر وجه11

2006 العربٌة النهضة دار باستخدام البرمجٌات تصمٌم ومعاٌٌر أسس1حجازي فادٌا198

 المتعددة الوسابط

2007العربً اإلنتشار مإسسة رواٌة-  الشارع فً أمشً كنت رأٌتنً؟ هل1 حجازي هناء199

2007 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة رواٌة-  التفاح دهشة1حجازي ٌاسر200

1987 الباحث دار النبع رحٌق1 حجٌج عل201ً

والنشر للطباعة الحداثة دارالخرمهٌة أوالد2

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-  قبرٌخا

مرجعٌون-  قبرٌخا

مرجعٌون-  قبرٌخا

انطار دٌر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1995 بٌروتشعر-  لحلم وقٌت1حداد جـمـانة202

1998 للنشر النهار دارشعر-  سري عشاء إلى دعوة19702

2000 للنشر النهار دارشعر-   هاوٌة إلى ٌدان3

2003 القاهرة-  نون  كاؾ دارشعر-   ٌكفً ما أرتكب لم4

2004 للنشر النهار دار شعر-  لٌلٌلت عودة5

2007 للعلوم العربٌة والدار اإلختبلؾ منشوراتشعر-   الكتفٌن مسقط عند الخبوءة النمرة6

2007 القاهرة-  الثقافة لقصور العامة الهٌبةشعر-   سٌبة عادات7

2008  للعلوم العربٌة والدار للنشر النهار دار شعر-  المنام فً العابرات مراٌا8

 بٌروت  شهرزاد قتلت9

  ( واإلنكلٌزٌة الفرنسٌة إلى ترجم )

2002المإسسة العربٌة للدراسات والنشر شعر- لمسات الظل إلٌمانوٌل مٌناردو 10

 (ترجمة عن اإلٌطالٌة) 

2003 للنشر النهار داررواٌة- بٌروت عندما كانت مجنونة ألنطونٌو فٌراري 11

 (ترجمة عن اإلٌطالٌة) 

Editorial Vaso Roto,Mexico2010هناك حٌث ٌشتعل النهر ، أنطولوجٌا الشعر12

(ترجمة) اللبنانً الحدٌث باإلسبانٌة  

2007دار النهار للنشر والدار العربٌة للعلوم مبة وخمسون : سٌجًء الموت وستكون له عٌناك13

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان
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 جبٌل بنت-  ٌارون



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 شاعراً إنتحروا فً القرن العشرٌن 

1937شعر - ( برتؽالً) سوداء صلوات1 حداد جمٌل. د203

1947 شعر - (برتؽالً ) الفبلندرز فً الربٌع191419992

1950 شعر - (برتؽالً )  االنشاد نشٌد3

1951شعر - (برتؽالً ) الندم قمر4

1977شعر - (برتؽالً ) الفبلحٌن الى إنذار5

1978شعر - (برتؽالً )  الخٌام عمر رباعٌات6

1972 المكشوؾ دار رواٌة-  االرض عدالة1لحدادا   عل204ً

1984 الفارابً دار(ترجمة) األمٌركٌة السٌاسة فشل: رمال من حبال19412

1984 الفارابً دار(ترجمة) إسرابٌل حروب آخر لبنان3

1984 الفارابً دار(ترجمة) إسرابٌل حروب أطول لبنان4

1985 الفارابً دار(ترجمة) والسٌاسة الحرب5

1985الفاربً دار(ترجمة) اإلنهٌار دروب6

2006 الخٌال دار رواٌة - (ترجمة) الؽجر زابر7

2006 الخٌال داررواٌة - (ترجمة) الحب قص8

2007 الخٌال دار رواٌة - (ترجمة) واقعٌة كانت لو ماذا9

116"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-  السقً إبل

مرجعٌون-  الملوك برج



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008 الخٌال دار رواٌة - (ترجمة) النهاٌة كما البداٌة10

2008 الخٌال داررواٌة - (ترجمة) اللٌل منتصؾ مذكرات11

2008 الخٌال دار(ترجمة) النفس صٌدلٌة12

2009 الخٌال دار(ترجمة) إستثنابٌة شخصٌات مع لقاءات13

2009 الخٌال دار(ترجمة) التنوٌر باء ألؾ14

1970 بٌروت-  الطلٌعة دارشعر-  منسٌة قصابد1 الحر زهرة205

1992 الجنوبً للبنان الثقافً المجلسشعر-  الخرٌؾ رٌاح191720042

2007خاص إصدارشعر-  جبلله جَل هللا3

1972 الصادق داروفكر علم قابد-  الدٌن شرؾ الحسٌن عبد السٌد االمام1الحر الحمٌد عبد الشٌخ206

 ونضال 19371988

( مخطوطة)نٌكاداخوس الى االخبلق كتاب2

( مخطوطة) الٌونانٌة الفلسفة تارٌخ3

1967 بٌروت العاملً الشعر فً وأثرها جباع1 الحرالمجٌد عبد207

1976 بٌروت العاملً الشعر فً الفكري التٌار193220102

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

النبطٌة-   جباع 
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النبطٌة-   جباع 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1982 بٌروت-  الجدٌدة اآلفاق دار العاملً األدب معالم3

2004شعر-  الروح منهل4

2004شعر-   العمر أرجوحة5

2004شعر-   األحرار ترنٌمة6

2006 ثانٌة طبعة-  البٌضاء المحجة دارقصص-   شاهٌن مملكة1  الحر عصام208

2006 البٌضاء المحجة دار رواٌة-  البوصلة19552

ً الؽرفة كانت لو1  الحرعماد209 1995األدبٌة الكنوز دارقصص-  أقل جدرانا

19501999

1993 اآلداب دار شعر-  كلها نارك واجهت1الحر المع210

مسرح-  ومانا حانا بٌن19582

 الصباح سعاد دارشعر-  ٌدٌها عن ٌبحث الظل فتى3

1987 الباحث دار نثر-  أنصار إلى مهاجر4

2004 الصباح سعاد دارشعر-  الكرنفال وتر على أبابٌل5

 اللبنانٌٌن الكتاب إتحادشعر-  تعدون مما كؤلؾ عشق6

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان

النبطٌة-   جباع 

118"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

النبطٌة-  كفرفٌبل

النبطٌة-   جباع 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1996 ببلل دارشعر-  حّرة نزارٌات1 الحرنزار211

1997 ببلل دارشعر-  مبحرة قصابد19312

1997 ببلل دار بالمحكٌة شعر-  ملّونة كلمات3

2000 ببلل دارشعر-  قزح قوس4

2001 ببلل دارشعر-   للمقاومة...  للوطن5

2003 ببلل دارشعر-   قبلبد6

2003 ببلل دارشعر-   األوصٌاء واألبمة األنبٌاء خاتم7

2006 ببلل دارشعر-  الثامن الدٌوان8

2008 ببلل دارشعر-   والحّب الوطن باسم9

2009 ببلل دارشعر-   حّب لٌلة ألؾ10

1970الحكمة بٌتزٌدان جرج1ً حرب جوزؾ212

1970الحكمة بٌتفاخوري عمر19442

1970حبٌب مكتبةاالدبٌة النصوص دراسة فً المرجع3

:  الؽروب مع سلسلة4

1974حبٌب مكتبةشعر-    أسفار-

1974حبٌب مكتبةشعر-    شعبٌة قنادٌل-

119        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  جباع

صٌدا-  المعمارٌة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1974حبٌب مكتبةشعر-    شبابٌك-

1974حبٌب مكتبةشعر-   اللوز حقول-

1986الفارابً دارشعر-   االكاسٌا شجرة5

1991االداب دارشعر-  الورد و الخبز مملكة6

1995االداب دارشعر-   والمزمار الخصر7

1996بٌسان دار توزٌع-  امواج دارشعر-   الحبر مقص8

2000 والنشر للكتب الرٌس رٌاضشعر-  الكحلٌة شهوتها فً البٌضاء السٌدة9

2002 والنشر للكتب الرٌس رٌاضشعر-  الرٌح وعكازه الؽٌم شٌخ10

2005 والنشر للكتب الرٌس رٌاض بالمحكٌة شعر-  بنفسجٌة شمسٌه تحت سنونو11

2006 والنشر للكتب الرٌس رٌاضشعر-   المحبرة12

2007 والنشر للكتب الرٌس رٌاض بالمحكٌة شعر-   فل بالً ع طالع13

2007 والنشر للكتب الرٌس رٌاض شعر-  الماء رخام14

2008 والنشر للكتب الرٌس رٌاضشعر-  أنت إال عندي كلك15

2009 والنشر للكتب الرٌس رٌاض بالمحكٌة شعر-   ناي فلٌت قصب زرتك16

2009 والنشر للكتب الرٌس رٌاض شعر-  علٌها أبقى أن األرض فً ما أجمل17

120        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1970 اللبنانٌة الجامعة الساوي منطق1 حرب حسٌن. د213

1974 فرنسا-  السوربون جامعة(بالفرنسٌة )الفلسفٌة المعري شخصٌة19432

1990 اللبنانً الفكر دارأفبلطون قبل-  الٌونانً الفكر3

1990 اللبنانً الفكر دار أفبلطون-  الٌونانً الفكر4

1993 جامعٌة أوراق شعر فً والقٌم والسلطة اآللهة بعنوان بحث5

 هومٌروس

2000الفلسفة قسم- اللبنانٌة الجامعة طبلب إتحاد الحج كمال فلسفة فً لبنان6

1987 العلمٌة الكتب دار ؼرابب فً النظار تحفة:  بطوطة ابن رحلة1  حربطبلل. د214

( تحقٌق )- االمصار 1952

1985 المروج دارالشعبٌة للحكاٌة النفسً التحلٌل2

 ترجمة-  بتلهاٌم لبرونو

صفاتها عن" بعٌدا االنثى المرأة3

1992  والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة ترجمة-  أنزٌو آلنً

1993 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة بالمعلقات الواف4ً

1994 بٌروت-   الجدٌدة اآلفاق دارالنفسً التحلٌل زاوٌة من  ونتابجه أسبابه:  الفشل5

 ترجمة 

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

النبطٌة-  جبشٌت

الوالدة  وتارٌخ مكان

121 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

صٌدا-  البابلٌة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1994 بٌروت-  األمٌر دار ترجمة-  المرأة عند الحسٌة الرؼبة معالم6

1993 العالمٌة دار حلزة بن الحارث دٌوان7

1993 العالمٌة دار كلثوم بن عمرو دٌوان8

1993 العالمٌة دار ربٌعة بن مهلهل دٌوان9

1993 العالمٌة دارالشنفرى دٌوان10

1993 العالمٌة دار شّراً تؤبط دٌوان11

1993 العالمٌة دار الورد بن عروة دٌوان12

1999 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةعصر فً الملحمً وخطابها الشعبٌة السٌرة بنٌة13

الممالٌك

1999 العلمٌة الكتب دار والخرافات األساطٌر أعبلم معجم14

1994 الطلٌعة دار نقدٌة مقاربات:  الفكر ورهانات الحقٌقة اسبلة1حرب  عل215ً

 وسجالٌة

 والنشر للطباعة الحداثة دار ( وتقدٌم ترجمة )  والدولة العنؾ أصل2

1990 المناهل دار ( والوجود والعشق المرأة فً تؤمبلت ) والؽناء الحب3

1996 االدبٌة الكنوز دار فكرٌة سٌرة-  الهوٌة خطاب 4

1997 االدبٌة الكنوز دار ومحاور حوارات والحدث الفكر5

122"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998 العربً الثقافً المركز ( تحوٌلً منطق نحو ) والعبلقة الماهٌة6

1998 العربً الثقافً المركز المثقؾ نقد او النخبة أوهام7

2000 العربً الثقافً المركز والممتنع الممنوع:  الحقٌقة و النص9

2000 العربً الثقافً المركز الحقٌقة نقد:  الحقٌقة و النص10

2000 العربً الثقافً المركزالنص نقد:  الحقٌقة و النص11

2000 العربً الثقافً المركز الهوٌة ومؤزق العولمة فتوحات:  النهاٌات حدٌث12

2001 العربً الثقافً المركز التقدمٌة والشعابر االصولٌة االختام13

2001 العربً الثقافً المركز- الحرٌة وأطٌاؾ النظرٌة اصنام14

 وتشومسكً بوردٌو نقد 

2002 العربً الثقافً المركز التداول ولؽة الصدام منطق ومؤزق العالم15

2005 العربً الثقافً المركز الشراكة-  االرهاب-  االصبلح: الفابقة الحداثة أزمة16

2005 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة الحداثة وأعطال الدٌن أمراض  االدنى االنسان17

2005 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة التفكٌر بعد ما أقرأ هكذا18

2006قانصو مصطفى مطبعةالحقٌقة و التؤوٌل19

2008للعلوم العربٌة دار العالم وخراب الجدد اآللهة   االضداد تواطإ20

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1952 الفنون كنز1 حرب محمد216

1951وفاة

الصفوة دار رواٌة-   مراهقة إعدام1حرب موسى217

1970البرازٌل-  باولو سانوحقابق اضواء1(مهاجر)حردان   نواؾ218

1970البرازٌل-  باولو سانمهجرٌات2

1970البرازٌل-  باولو سانالنسور حفٌد3

2005البرازٌل-  باولو سانالمنفى أبناء4

2003دار الكاتب العربًالعرفانٌة  القصص1حدرجالشٌخ رضا 219

2003دار الكاتب العربًاالولٌاء كرامات19792

2003دار المحجة البٌضاءوتحقٌق تقدٌم التبرٌزي حسٌن لمحمد  المكاشفات كتاب3

2003العارؾ دارالذاكرة تقوٌة الى طرٌقك4

2003دار المحجة البٌضاء الدٌن شمس رضا محمد مإلفات فً الراؼبٌن بهجة5

2003دار الهادياآلملً للسٌد...  الطرٌقة واطوار الشرٌعة اسرار6

 م.م.ش كومبانً ٌونٌفرسال دار جزٌن ذاكرة1  حرفوشخلٌل220

1973
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صٌدا-  الصرفند

صٌدا-  البابلٌة

حاصبٌا-  الفخار راشٌا

صور-  البازورٌة

 جزٌن
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1945 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  الصافً المورد1حرقوص عباس221

1945 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  األفكار وح192020062ً

1945 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  الذكاء رٌاحٌن3

1957 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-   الؽزل عٌون4

1957 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  الزجل مناهل5

1964 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  النجوم سمٌر6

1966 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  األخضر األمل7

1968 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  الوطن حنٌن8

2005 خاص إصدارشعر-  حرقوص معتوق الحاج دٌوان1النبطٌة   حاروؾ حرقوصمعتوق222

1948

2003 بٌروت المناسك جامع1 النبطٌة عبا  حرٌرياسماعٌل الشٌخ223

 بٌروت الفقه أصول2

2008 خاص إصدارقصة-  العقرب اإلٌدٌولوجٌا1 النبطٌة1951 حرٌري على حسن.   د224

21963 ط بٌروت-  للنشر الحٌاة دار  لبنان فً  الدستوري القانون 1 الحسنحسن. د225

1972 2 ط-  للنشر الداراللبنانٌة والدولة االعبلم192819972

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1971 2 ط-  للنشر الداراللبنانٌة البلدان وسابر لبنان فً والدستورٌة السٌاسٌة األنظمة3

 العربٌة

1975ثانٌة طبعة العامة والعبلقات واإلعبلم العام الرأي4

ً لبنان فً السٌاحة5 1982والنشر للطباعة بٌروت منشوراتمستقببلً و حاضراً,  ماضٌا

1975 القاهرة-  العربً اإلتحاد عامة وعبلقات صناعة السٌاحة6

1986 للمبلٌٌن العلم دار وإستعبلم إعبلم الحدٌثة الدولة7

1989اإلدارٌة للعلوم العربٌة المنظمة منشورات ومهارة فن التفاوض8

(مخطوطة) األمم ولعبة الشرقٌة المسؤلة9

(مخطوطة) العامة والعبلقات التفاوض10

(مخطوطة) الرقٌب حذفة11

1985 العالمٌة الدار والروم العرب بٌن واألسر المعارك1جبٌل بنت-  عٌترون حسنسٌد رضا226

1987 الفكر مصباح دار عامل جبل فً آثارهم و الصلٌبٌون194219862

1969 األعلمً داروأصحابه الرسول عند األخبلق1الصاحب عبد السٌد227

 األعلمً دار ومعالمه الحج  معارؾ190919962الحسنً 

 األعلمً دار وأساطٌرهم وقصصهم األنبٌاء3

 األعلمً دار اإلسبلمً الدٌن فً اإلٌمان روح4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

 صور-  جناتا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998المجلس الثقافً للبنان الجنوبً "  دهالٌز الخٌام " على بوابة الوطن  1الحسٌنًأمٌرة 228

فرج داوود رواها ) )

21983ط- القلم دار(جزآن) باللؽات والبرمجة الكومبٌوتر1 الحسٌنً الحسن عبد.د229

1985  القلم دار كوبول بلؽة البرمجة19532

1985 القلم دار البرمجة فً المساعد3

1987 القلم دار(إنكلٌزي- عربً- فرنسً) المعلوماتٌة قاموس4

1987 القلم داربالمٌكروبروسسور التحكم أجهزة ومحاكاة تصمٌم5

1987 القلم دار باسكال بلؽة البرمجة6

1989 بٌروت-  للعلوم العربٌة الدار الصؽري المعالج إلى المنطقٌة الدارات من7

1988 القلم دار أوالدك مع الكومبٌوتر تعلم8

1988 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة باسكال بلؽة اإلنشابٌة والبرمجة الخوارزمٌات9

1988 القلم دارالكومبٌوتر فً الموسوعً المعجم10

( إنكلٌزي-عربً-فرنسً )

1989 بٌروت-  للعلوم العربٌة الدار لؤلطفال بٌسك بلؽة الحاسوب مفاهٌم11

1989 بٌروت-  للعلوم العربٌة الدار باسكال بلؽة المعطٌات هٌاكل12

1991 بٌروت-  للعلوم العربٌة الدار والمٌكروكومبٌوتر المٌكروبروسسور13

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور-  جناتا

127



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2002 اللبنانٌة الجامعة والحٌاة العلوم على اإلسرابٌلً العربً الصراع14

 والتكنولولجٌا واإلقتصاد

15Blocage automatique des enregristrements 

d'une base de donnees dans

16un reseau d'odinateurs PARIS-DUNOD1991

17Parler avec l'ordinateurPARIS-DUNOD1991

18Cheminement dans les graphesPARIS-DUNOD1991

19Representation d'un groupe dans PARIS-DUNOD1991

 la memoire 

20Systemes a microprocesseurs etUniversite libanaise 1981

 micro-ordinateurs

21( والعربٌة والفرنسٌة اإلنكلٌزٌة باللؽة ) informatiques1997والمركز العالً والتعلٌم التربٌة وزارة

 واإلنماء للبحوث  التربوي  متوسط السابع للصؾ التلمٌذ كتاب

22( والفرنسٌة اإلنكلٌزٌة باللؽة ) informatiques98-1997 والمركز العالً والتعلٌم التربٌة وزارة

 واإلنماء للبحوث  التربوي  ثانوي والثالث األول للصؾ  التلمٌذ كتاب

23Methodes de conception de curriculum 1999 والمركز العالً والتعلٌم التربٌة وزارة

 d'informatique واإلنماء للبحوث  التربوي 

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2004 بٌروت-  ناشرون واإلتصاالت المعلوماتٌة فً الموسوعً المعجم24

 عربً-  فرنسً-  إنكلٌزي- القانونٌة والمعلوماتٌة 

 العمل سوق مع وتفاعلها التعلمٌة البرامج تطوٌر25

 توسٌعه فً العلمٌة البحوث ودور

2007 األردن-  عمانالرابع الهندسً للمإتمر العلمٌة26

2007 بٌروت-  ناشرون واإلتصال المعلومات تكنولوجٌا فً الموسوعً المعجم27

2005 مصر-  القاهرة التعلٌم مإتمر فً) العلمً والبحث التعلمٌة البرامج28

(العربً الوطن فً وانعكاساته الخاص الهندسً

2007 بٌروت-  للعلوم العربٌة الداراسرابٌل فً العالً والتعلٌم العلوم استراتٌجٌات29

 العربً والوطن 

2008 بٌروت-  للعلوم العربٌة الدار فً قراءة:  المعرفة مجتمع وبناء البشرٌة التنمٌة30

 العربٌة والدول ومالٌزٌا والصٌن اسرابٌل تجارب فً

31Cooperation culturelle et scientifique Universite Michel de Montaigne Bordeaux 2008

entre le monde arabe et la france 

1985 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة الفرنسٌة من والمعلوماتٌة العلوم فً كتب 10 ترجمة32

1990
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار اإلمامٌة الشٌعة عقٌدة1معروؾ هاشم السٌد230

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دارالمصطفى سٌرة191919832الحسٌنً 

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار عشر اإلثنً األبمة سٌرة3

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار التارٌخ عبر الشٌعٌة اإلنتفاضات4

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار والمعتزلة األشاعرة بٌن الشٌعة5

ٌّع التصوؾ بٌن6  القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار والتش

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار الجعفري اإلسبلمً الفقه فً الجزابٌة المسإولٌة7

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار اإلسبلمً الفقه فً العقد نظرٌة8

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار الموضوعة األحادٌث من9

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار والمحدثون الحدٌث10

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار والكلٌنً الطابً فً دراسات11

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار اإلسبلمً الفقه فً واألوقاؾ الوصاٌا12

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار اإلسبلمً الفقه فً الشخصٌة األحوال13

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار اإلسبلمً الفقه فً والحقوق والتحوٌل اإلرث قضاٌا14

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار الحسٌنٌة الثورة وحً من15

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار التشٌع أصول16

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار اإلسبلم وحً من مشرقة وصَور نظرات17

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار الجعفري الفقه تارٌخ18

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار الجعفري الفقه فً الهامة المبادئ19

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار واإلجارة والشفعة الوالٌة20

 القلم دار-  التعارؾ دار-اللبنانً الكتاب دار اإلسبلمٌة والمذاهب الفرق فً نظرات21

1998 األشرؾ مإسسةشعر-  الطٌون رابحة للدم1حسٌن منٌر231

1973

العربً اإلنماء معهد األوروبً البرلمان1 حشٌشو نهاد232

                                                SPDاأللمانً الدٌموقراطً اإلشتراكً الحزب19412

العربً اإلنماء معهد( مشترك ) الثانٌة بٌؽن حكومة3

 للمعلومات العربً المركز- معلومات مجلة اللبنانً الشٌوعً الحزب4

1998 والبحوث اإلستراتٌجٌة الدراسات مركز لبنان فً األحزاب5

1978العربً اإلنماء معهد واإلرهاب العنؾ6

2007 عشتروت دار وهزابم قٌادات7
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008للمعلومات العربً المركز لبنان فً الدستورٌة الحٌاة8

1994 بٌروت-  اللبنانً الكتاب دار عند الحرب استراتٌجٌة فً دراسة:  المؽول حروب1حطٌط  أحمد.د233

 تٌمورلنك إلى جنكٌزخان من المؽول1947 

2003والتوزٌع للنشر الفرات دار والحضاري السٌاسً الممالٌك تارٌخ من قضاٌا2

( م1517-1250/ه648-923 )

1992 والتوزٌع والنشر للطباعة الكتب عالم بن أحمد: التارٌخ فً األول وآثار الدول اخبار3

القرمانً ٌوسؾ 

1983 بٌروت-  الشرقٌة للدراسات األلمانً المعهد(وتحقٌق دراسة) شداد البن بٌبرس الظاهر سٌرة4

1992 بٌروت-  اللبنانً الكتاب دار الثقفً شعبة بن المؽٌرة5

2009 لندن-  الدرزي التراث دارفكره فً دراسة:  تٌمٌة ابن الدٌن تقً الشٌخ6

 واجتهاداته

1996 بٌروت-  اللبنانً الكتاب دار (وتحقٌق دراسة) السركٌنً لحٌدر قرن فً عامل جبل7

1994 بٌروت-  اللبنانً الكتاب دار(وتحقٌق دراسة) بك للخضري اإلسبلمٌة األمم تارٌخ8

1993 بٌروت-  الثقافً الحرٌري مركز (آخرٌن مع) وتراثه تارٌخه فً لبنان9

1992بٌروت-  والتوزٌع والنشر للطباعة الكتب عالم للقرمانً التارٌخ فً األول وآثار الدول أخبار10

 ( مجلدات 3 وتحقٌق دراسة ) 

132"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح
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النبطٌة-  الدوٌر



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1986بٌروت-  والتوزٌع والنشر للطباعة الكتب عالم للٌوسفً الناصر الملك سٌرة فً الناظر نزهة11

( وتحقٌق دراسة ) 

 البٌضاء المحجة دار-  الطبع قٌد الصلٌبٌة الحروب زمن فً لبنان سكان12

2004 والعلوم للثقافة االمٌر دار والخط الدولٌة الحدود بٌن لبنان أرض على صراع1حطٌط  أمٌن.د234

(وأسرار وقابع) األزرق1949

2006والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دار....و عامة مبادئ: الدفاعٌة اإلستراتٌجٌة2

 لبنان فً تطبٌق 

2009 للدراسات باحث مركز األول الكٌان هزٌمة فً إسرابٌلٌة قراءات: لبنان حرب3

2005 البحار ودار الهبلل ومكتبة دار الكرٌم القرآن فً العلمً اإلعجاز1 حطٌط حسن.د235

)المستقبل وتطلعات الماضً اطبلل بٌن االندلس19642 الطبع قٌد )

1955بٌروتالعربً المجتمع ف1ً حطٌط كاظم.د236

1977 المصري اللبنانً الكتاب دار العربً األدب فً دراسات193020082

1987 للكتاب العالمٌة الشركةالعربً االدب فً ورواد أعبلم3
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1990 للكتاب العالمٌة الشركة االسبلمٌة العقٌدة فً قتٌبة ابن مع4

1992 للكتاب العالمٌة الشركة الحقٌقة ظبلل فً المرأة5

2002 للكتاب العالمٌة الشركة والتؽٌٌر والتحرٌر القطرٌة ) والعرب لبنان6

( العربٌة والوحدة 

2002 والنشر للطباعة الهادي دار العربً الصراع مسار فً قتٌبة ابن مع7

2003 الحقوقٌة الحلبً مكتبة والقانون السٌاسة فً أبحاث8

1996شعر-  حبق شمٌلة1الحلو  فرنسوا237

1998شعر- خطٌة2

 الؽلط ممنوع3

1994 الجدٌد دار المساء رٌؾ1 حالويهان238ً

1998 الذهبً والحرؾ اإلبداع دار الزمان ذلك بعض194120062

) المطران لوكندة3 الطبع قٌد  )
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صور
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1992 الحداثة دار العربً الشعر فً األسطورة1حالوي ٌوسؾ239

1994 اآلداب دار المعاصر العربً الشعر فً األسطورة19482

1997 للمبلٌٌن العلم دار المعاصر العربً الشعر فً األجنبٌة المإثرات3

1987 بٌروت-   اللبنانً الكتاب دار العرب عند العلوم تارٌخ1حمادة  حسٌن240

2005 بٌروت-  الهادي دار الٌونانٌة الفلسفة تارٌخ19372 

2007 بٌروت-  البٌضاء المحجة دار القرآن علوم مباحث3

2008 بٌروت-  البٌضاء المحجة دار علً اإلمام أدب4

2007 خاص إصدار السرطان فتاة1حمادي رشا241

1998

2002خاص إصدارشعر-  وعلً محمد سوي الصراط1 حمام ابراهٌم242

2004خاص إصدارشعر-   فاطمة مجنون19282 

خاص إصدارشعر-   عذري الهوى3

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح
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                 راشكٌدا

                   النبطٌة

النبطٌة-  جبشٌت
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1994 خاص إصدار الحمام هدٌل دٌوان1 حمام صبلح243

2009 خاص إصدار الحمام رفٌؾ دٌوان19432

1990الفارابً دار فً اإلشتراكً الفكر أثر لدراسة نظرٌة مقدمات1 حمدانحسن.د244

( جزآن) الوطنً التحرر حركة19361987(مهدي عامل) 

1986الفارابً دار الطابفٌة الدولة ف2ًقضى شهٌداً

1989 الفارابً دار العربٌة؟ البورجوازٌة أزمة أم العربٌة الحضارة أزمة3

1990 الفارابً دارللشرق القلب هل-  سعٌد ادوارد استشراق فً ماركس4

 ؟ للؽرب والعقل

1990الفارابً دارأسباب فً بحث- السٌاسٌة الممارسة فً النظرٌة 5

لبنان فً االهلٌة الحرب

الفارابً دارشعر -  (زٌتون بن هبلل) الزمان على تقاسٌم6

1989 الفارابً دارالطابفً الفكر نقض الى مدخل7

1990الفارابً دارالوطنً التحرر حركة قضاٌا فً-  واحادٌث مناقشات8

ٌّز ً الماركسٌة المفاهٌم وتم عربٌا

1984شعر-     النون فضاء9
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النبطٌة-   حاروؾ

        صٌدا-  عنقون
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2001الفارابً دارالتارٌخ تمرحل ف10ً

2003والنشر للطباعة ورد دارعامل مهدي فكر فً  العربً القومً التحرر فلسفه11

الرزاز منٌؾ امٌن سمٌر مرقص الٌاس )  )

2007الفارابً دار والتعلٌم والسٌاسة التربٌة قضاٌا ف12ً

1989 الفارابً دار الٌومً الفكر نقد13

14L'Etat confessionnel - الدولة الطابفٌةEditions la Breche- الفرنسٌة ط   1996

1990 الفارابً دار الخلدونً الفكر عملٌة ف15ً

1997بٌروت-  كتابات دار شعر-  األشواق سرٌر1حمدان حٌدر245

1999بٌروت-  كتابات دارشعر-  عشقً أوقدي193420022

2002بٌروت-  كتابات دارشعر-  أؼلى أنت3

1976 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة االسرابٌلً-  العربً الصراع و الكبرى الدول1حمدان  كمال.د246

آخرٌن مع )1949  )

1976 العربً االنماء معهد 1973 بعد البترولٌة االقتصادٌة التطورات2

1972 الٌسوعٌة الجامعة   لبنان فً البتروكمٌاوٌة الصناعة3

 الفرنسٌة باللؽة 
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الوالدة  وتارٌخ مكان

                النبطٌة

النبطٌة-   حاروؾ
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998 الفارابً دار ترجمة-  اللبنانٌة االزمة4

2002 ماهر داروالتاسع الثامن األساسٌة للمرحلة القراءة فً المنتخب1حمزة   كمال247

2002 ماهر داروالتاسع الثامن األساسٌة للمرحلة القواعد فً المنتخب19462

1987 بٌروت-  العرفان مجلة منشورات الزٌن عارؾ أحمد الشٌخ1  حمٌدأٌوب248

1946 صٌدا-  العرفانشعر-   البشٌر دٌوان1حمود بشٌر الشٌخ249

1955وفاة

1988 الباحث دار الجنوب شفاه على كلمات1 حمودزٌنب250

1994 للعلوم الرشٌد دار لهم اآلخر الوجه2

) اللبنانٌة الثقافة أعبلم3 الطبع قٌد )

) رحلوا أدباء4 الطبع قٌد )

) عامل جبل من وجوه5 الطبع قٌد )

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح
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النبطٌة كفرحتى 

جبٌل بنت-  لٌؾ بٌت
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

) شعر دواوٌن خمس6 الطبع قٌد )

) لبنان فً التشكٌلً الفن بانوراما7 الطبع قٌد )

1995 الحداثة دار الجرح على إبتسامة1الحمود  عبدالحلٌم251

2004 األنوار دار والعالمً العربً الكارٌكاتٌر19742

2006 الهبلل دار للرسول المسٌبة الرسوم أزمة-  الحضارات صراخ3

2007 الهادي دار (أجزاء9) العصر سمة:  اإلعبلم سلسلة4

2009 المإلؾ دار(أجزاء5) كومٌدٌا سلسلة5

ON.OFF2010 دار(أجزاء 10) الفضابح إعبلم-  إعبلمٌة سلسلة6

1992 للكتاب العالمٌة الشركة ومظاهرها بٌانها المعاصر الشعرالعربً فً الحداثة1حمود  العبد محمد. د252

 اللبنانً الفكر دارومعانٌها العربٌة األسماء19452

 واللؽة واإلعراب اإلمبلء فً الواف3ً

: العرب وشعراء أدباء موسوعة

1991 اللبنانً الفكر دار عزة كثٌر4

1991 اللبنانً الفكر دار البحتري5

1993 اللبنانً الفكر دارالخنساء6
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النبطٌة-   أنصار

جبٌل بنت-  تبنٌن
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1993 اللبنانً الفكر دار المتنب7ً

1994 اللبنانً الفكر دار نواس أبو8

1994 اللبنانً الفكر دار الرومً ابن9

1995 اللبنانً الفكر دار تمام أبو10

2003 اللبنانً الفكر دار شوقً أحمد11

2003 اللبنانً الفكر دار ماضً أبو إٌلٌا12

2004 اللبنانً الفكر دار المقفع إبن13

2005 اللبنانً الفكر دار الشدٌاق فارس أحمد14

2005 اللبنانً الفكر دارالصبور عبد صبلح15

2005 اللبنانً الفكر دار الرٌحانً أمٌن16

2008 اللبنانً الفكر دار حاوي خلٌل17

2008 اللبنانً الفكر داردروٌش محمود18

2008 اللبنانً الفكر دارالدٌن شمس علً محمد19

2008 اللبنانً الفكر دار نعٌمة مٌخابٌل20

مجد دار األفرٌقً األدب21

مجد دار االروسً األدب22

مجد دار البلتٌنٌة أمٌركا أدب23
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

مجد دار اإلنكلٌزي األدب24

مجد دار الٌهودٌة الفكاهة25

مجد دارالصٌنً األدب معجم26

مجد دار الشعر تحلٌل27

 اللبنانً الفكر دار(تحقٌق) العرب دواوٌن سلسلة28

 الندٌم دار للناشبة العالمٌة األساطٌر روابع29

 بٌروت-   العودة دار رواٌة-  الكولٌرا أزمنة فً الحب30

( ماركٌز جابرٌٌل عن ترجمة )

 بٌروت-   العودة دار رواٌة-  متاهته فً الجنرال31

( ماركٌز جابرٌٌل عن ترجمة  )

1996 بٌروت-   العودة داررواٌة-  التشٌلً  فً سرٌة مهمة32

( ماركٌز جارسٌا جابرٌٌل عن ترجمة  )

1997 بٌروت-   العودة دار رواٌة-  باتٌسٌا تٌرٌزا33

امادو جورج عن ترجمة ) )

 بٌروت-   العودة دار رواٌة-  الرمال فتٌان34

امادو جورج عن ترجمة )  )

 بٌروت-   العودة دار رواٌة-  سلٌمان أؼنٌة35

141        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 ( مورٌسون تونً عن ترجمة ) 

ً تشرق الشمس36  للكتاب العالمٌة الشركة رواٌة-  أٌضا

 ( همنؽواي أدنست عن ترجمة )

 للكتاب العالمٌة الشركة  رواٌة-  النزل خادمات37

 ( كاواباتا ٌاسوناري عن ترجمة ) 

2005والنشر للطباعة العصرٌة المكتبة الببلؼة نهج38

1967( االنكلٌزٌة باللؽة ) النهضة عصر فً العربً الفكر1حورانً البرت.د253

 نوفل مإسسة(أجزاء5) العربٌة الشعوب تارٌخ191519932

 نوفل مإسسة االوروبً الفكر فً االسبلم3

1963( االنكلٌزٌة باللؽة )  العرب عند المبلحقة1 حورانً جورج.د254

2001 بٌروت-  خاص إصدار الشاعرة جبٌل بنت1حورانً رامز255

142        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

 مرجعٌون جدٌدة

 مرجعٌون جدٌدة

 جبٌل بنت
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1992 خاص إصدار البال فً ضٌعت1ً حورانً عصام. د256

1994 بٌروت-  الحداثة دار الخٌام عمر19452

1990 وحاصبٌا مرجعٌون قضاءي من ألدباء مسرد3

1992 بٌروت-  الجامعٌة الدار أدبٌة وصالونات مجالس4

1998 بٌروت-  الحق دارنٌشابور من عطار5

العطار الدٌن فرٌد عن الصوفً الفكر فً دراسة )  )

2009 بٌروت-  الجٌل دار المصرٌة المٌثولوجٌا ف6ً

2009 بٌروت-  الجٌل دار الشعبٌة والمعتقدات الشرقٌة المٌثولوجٌا ف7ً

) النهرٌن بٌن ما ببلد مٌثولوجٌا ف8ً الطبع قٌد )

)وشعب وطن جكاٌة-  بزي عل9ً الطبع قٌد )

 الذرة مجال فً عالمٌة علمٌة دراسات1الحورانً  عٌد257

19402008

1956الحٌاة دارمكتبة جماعة ال فرد االنسان1الحورانً ٌوسؾ.د258

1970النهار دار حضارة فً وأثارها الفٌنٌقٌة التكوٌن نظرٌة ف19312ً

اإلؼرٌق

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح

جبٌل بنت- ٌارون

جبٌل بنت- ٌارون
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مرجعٌون-  مٌماس دٌر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

21992ط- دارالنهار( الفٌنٌقً العهد ) تارٌخه قٌم فً لبنان3

21993ط-النهار دار المتوسطً الشرق فً الحضارٌة الذهنٌة البنٌة4

 القدٌم اآلسٌوي

1994النهار دار البابلً الثقافً التراث فً الحكمة جمالٌات5

1995 اللبنانٌة السٌاحة وزارة(ثبلث بلؽات) اللبنانً الجنوب فً الجلٌل قانا6

1999والتوزٌع والنشر للطباعة الحداثة داراللبنانً الجنوب تارٌخ من والمهمل المجهول7

 م.ق الثانً لؤللؾ الفراعنة سجبلت من-عاملة جبل

1999 بٌروت-  الثقافة دار العهد من" نّنوس" للشاعر المٌمونة بٌروت ملحمة8

(وتقدٌم ودراسة ترجمة ) الرومانً

2001 بٌروت-  الثقافة دارالبٌروتً سانخونٌاتن خبلل: الفٌنٌقٌٌن تارٌخ مجاهل9

 الجبٌلً وفٌلون 

2003والتوزٌع والنشر للطباعة الحداثة دار لبنان تراث من10

32009ط والتوزٌع والنشر للطباعة الحداثة دار  والحضارة االنسان11

)(العدنانٌون) ولؽتهم العرب تارٌخ من مجهولة فصول12 الطبع قٌد  )2010

144        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1967 بالمحكٌة شعر-  أولى مجموعة ؼنٌنا هٌك1 الحومانً أمٌرة259

1968 بالمحكٌة شعر-  ثانٌة مجموعة ؼنٌنا هٌك2

1969حمد منشورات رواٌة-   اللجى ح1ً حومانً بلقٌس260

1979قطر رواٌة-  أختاه ٌا حٌاتك إنها189819462

2008 بٌروت-  الفارابً دارشعر-  قطار نافذة من أكبر1حومانً دارٌن261

1977

1986شعر-  الجنوب زمن1الحومانً  سعٌد262

1987 بٌروت-  اللبنانً الكتاب دارشعر-  الجسر رماد تحت2

1993 بٌروت-  األدبٌة الكنوز دارشعر-  الجمٌل إلى رحلة3

1932دمشققصص-  المآس1ً الحومانً علً  محمد263

1954 الكاشؾ مطابعجزآن-  الرافدٌن وح189819642ً 

1946 الكاشؾ مطابع( والفرات دجلة ) النهرٌن بٌن3

1948كوستاتوماس مطابع الناس مع4
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1950دمشقببلسم5

1955 للطباعة مصر داراالصفٌاء6

1959 القاهرة العربً الكتاب دارالخامس الجزء     وتمدٌن دٌن7

1944 بٌروت-  الكشاؾ مطبعة رواٌة-  سلوى8

1952 ٌسمع من9

1927 صٌداشعر-  الحومانً دٌوان10

1960 بٌروت العصر معاقات11

1943 بٌروت شعر-  حواء12

1953 المعارؾ دار شعر-  النخٌل13

1944بٌروت-  خاص إصدار شعر-  فبلن14

1948 القاهرة- خاص إصدار المجالس أدب15

الوحً ظبلل ف16ً

1938 العرفان مطبعةشعر-  والمسوس السابس نقد17

1930المتحدة الوالٌات شعر-  القنابل18

 شعر- النجاة19

األدب رجال20

1943بؽدادقصص-  بارٌس ف21ً

146"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1945االحد دار مطبعة شعر-  خبلن22

1945 القاهرةشعر-  أنت أنت دٌوان23

الفقٌه دار ثانٌة طبعة     والحب والشعر الجمال فً-  المآس24ً

1935" اللٌل منتصؾ"  بعد باسم  أوالً أسسها العروبة مجلة25

2007 ناشرون-  للعلوم العربٌة الدار تكتمل لم شخصٌة أحوال-  قدٌم مطر إلى1حٌدر اسماعٌل264

1994 الجدٌد دار بالمحكٌة شعر-  تراب كمشة1 حٌدررامز265

 خاطر لحد داربالمحكٌة شعر-  الخشب  ع  دّقوا2

 الحدٌث الكتاب دار مإسسة المعري العبلء أبً رباعٌات3

2009 التنوٌر دار عاملٌة مقامات1حٌدر سعٌد  266

1945

1997 الفارابً دار( الحرب بعد لبنان أحوال ) السلمً البلٌقٌن1  حٌدرمحمود267

1995الحدٌث الكتاب دار مإسسةالتماس لؽة19572

2001 والنشر للكتب الرٌس رٌاض   للبنان اإلسرابٌلً اإلحتبلل سٌرة الطٌب الجدار نهاٌة3

(1976 - 2000)  
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2001 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة حٌدر محمود:  الشعرٌة األعمال4

2004 والنشر للكتب الرٌس رٌاض الجؽرافٌا بداٌة الى التارٌخ نهاٌة من المستباحة الدولة5

2002 والنشر للكتب الرٌس رٌاض شبعا مزارع حول دراسة-  المؽلولة األرض6

1998 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس اإلسرابٌلً المشروع تحوالت فً لبنان7

1996 خاص إصدار( واإلنكلٌزٌة بالعربٌة ) األخبلق و اإلعبلم8

2009 الفارابً دار السٌاسٌة للفلسفة الدٌنً التؤسٌس-   الَؽلََبة الهوت9

)-   باإلسبلم المسٌحٌة لقاء-  التعرؾ الهوت10 الطبع تحت  )

اإلسبلمً الفكر لتنمٌة الحضارة مركز 

1994 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس النهضوي والمشروع الدٌمقراطٌة11

(باإلشتراك مع آخرٌن) 

1993 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس للبنان اإلسرابٌلً اإلحتبلل تارٌخ12

(باإلشتراك مع آخرٌن )

2003 للدراسات الصدر اإلمام مإسسة القٌم ونظام اإلعبلم13

2007 بٌروت-  للدراسات اإلسبلمً المركز اإلقتدار ثقافة14

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًح
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الفرع السادس
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2001 البٌضاء المحجة دار القرآن فً الؽدٌر1خازم   ابراهٌم268

2005 البٌضاء المحجة دارفرجه هللا عجل الحجة أنباء19682

1995 المرتضى دار الكبابر معرفة فً البصابر نزهة3

2005 المرتضى دار(ع) الحسٌن مصرع فً العٌن عبرة4

2004 الؽدٌر مإسسة(ع) المإمنٌن أمٌر مقتل5

2008 البٌضاء المحجة ودار المرتضى دار العارفٌن بهجة6

2000 المحجة ودار العاملٌة الشٌعٌة اإلسبلمٌة الرابطة الصدر موسى السٌد المؽٌب العصر ؼرٌب7

1998 المرتضى دار األخبلق فرابد8

1997الجدٌد دارشعر-   ٌطاق ال الذي والحر والدي مرض عن1خبٌز ببلل269

1999منشورات العالم الثالث شعر  - (مع ولٌد صادق)الكسل، شعر فً جرٌدة، 19632

2000 التشكٌلٌة للفنون اللبنانٌة الجمعٌة شعر-   المقهى فً باردة المٌاه3

1973 االشتراكٌة البحوث منشورات لبنان فً لبلعبلم البرجوازي الدور1 خلٌلأحمد خلٌل.د270

1978بٌروتالمٌثاق فلسفة:  التقدمً الحزب19422

1979بٌروت اإلنعزالٌة ضد-  الطابفٌة ضد3

1979بٌروت والدولً العربً الصراع معالم بعض4

1977بٌروت العربٌة الثورة وأزمة لبنان حرب5

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًخ

صور
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حاصبٌا-  كفرشوبا

جزٌن-  الرٌحان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1963 العصرٌة المكتبةشعر-  اآلخر الصوت6

1968 الطلٌعة دارشعر-  الفقٌرة الثورة مزامٌر7

1970 الطلٌعة دارشعر-  الحمراء الؽابة فً فبلح ٌومٌات8

1973 الطلٌعة دارشعر-  السبلسل بٌر9

1977بٌروتشعر-  الموت جدار على نور10

1967 الطلٌعة دارفرح الٌاس مع الجنوبً الٌمن11

1970بٌروت(شاهٌن  فإاد. د) مع بلؽارٌا فً الوطنٌة الجبهة12

1978 (عٌاش أبو نهاد  مع) شعر ، السبلم ، جنببلط كمال13

1979 القدس دار( شاهٌن فإاد. د مع)    بومٌدٌن استراتٌجٌة14

1980 الحقٌقة دار العرب ، رودٌنسون مكسٌم15

1980 الحقٌقة دار مجلدات 3-   االجتماع علم مناهج موسوعة16

( شاهٌن فإاد.د مع )

1980والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة والدٌمقراطٌة المثقفون17

1986 الطلٌعة دار العربً الفكر فً االسطورة مضمون18

1981 الطلٌعة دار القرآن جدلٌة19

1975 الطلٌعة دار اللبنانً الشعبً الشعر20

1971 الطلٌعة دار التؽٌٌر وقضاٌا العربٌة المرأة21

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًخ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1966 الطلٌعة دارفً القرن الرابع عشر العربً المثقؾ واقع:  خلدون ابن22

1979 الحداثة دار الشعبٌة للثقافة سوسٌولوجٌا نحو23

1980والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة العربٌة الفلسفة مستقبل24

1980والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة واالخبلق الفلسفة وتهافت سارتر25

1981 الحداثة دار والقٌادة العرب26

1974 النضال من قرن ربع ، االشتراكً التقدمً الحزب27

1975 الفارابً دار"ٌسارا لبنان28

1973 االشتراكٌة البحوث منشورات لبنان فً الزراعة وعمال الفبلحون29

1973 االشتراكٌة البحوث منشوراتلبنان فً العاملة والطبقة الصناعة30

1980والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة العلمً العقل تكوٌن  ، باشبلر ؼاستون31

1980والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة التارٌخً المنطق ،  بلنشً روبٌر32

1997 بٌروت-  الطلٌعة دار مساهمة:  والثقافً السٌاسً الجنون سوسٌولوجٌا33

 والمسٌحٌة االسبلم بٌن الدٌنً الحوار نقد فً 

1993 بٌروت-  الطلٌعة دار الشراكة حدود فً فلسفً بحث:   االسبلم فً العقل34

الدٌنً والعقل العلمً العقل بٌن

1988 بٌروت-  الطلٌعة دار المعاصرة الفلسفة مدخل35

1990 بٌروت-  الطلٌعة دار االنسانٌة العلوم مفاتٌح36

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًخ
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998 بٌروت-  الطلٌعة دار السحري العقل نقد37

 اللبنانً الفكر دار والدبلوماسٌة السٌاسٌة المصطلحات معجم38

1998 اللبنانً الفكر دار الكمبٌوتر مصطلحات معجم39

2007 الفارابً دار( ترجمة ) والعشرٌن الواحد القرن فً الدٌنٌة المسؤلة40

2005 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة فً الدٌنً السٌاسً الجمهور سوسٌولوجٌا41

االوسط الشرق

2004 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة السٌاسة موسوعة ملحق42

2003 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة ومحكومٌن" حكاما العرب هموم43

2003 الحقوقٌة الحلبً مكتبة المدنٌة المحاكمة اصول قانون44

2003 التقدمٌة دارالتؽٌٌر فلسفة المتخطً العقل فلسفة-   تحقٌق45

جنببلط كمال تؤلٌؾ )  ) 

2003 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة العربٌة الجمهورٌة االنظمة فً السٌاسً التورٌث46

 المعاصرة

2003 الفارابً دار الدٌنً االجتماع علم فً جدٌدة نظرٌة نحو-  تحقٌق47

االسبلم-  النصرانٌة-  الٌهودٌة-  الطوطمٌة )   )   

2003 الفارابً دار سوء من للحد الطرق بعض ) الكلمات تقوله ال ما48

ترجمة - (الثقافات تفاهم 
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2003 والنشر للدراسات العربٌة المإسسةاألرواحٌة من اإلسبلم إجتماع علم إلى مدخل49

 ترجمة-  الشمولٌة الى

2003 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة العشرٌن القرن فً المبدعٌن العرب أعبلم موسوعة50

2002 الحقوقٌة الحلبً مكتبة الجبري التنفٌذ51

2002 الحقوقٌة الحلبً مكتبةفً الطعن طرق فً متعمقة دراسة التحكٌم قواعد52

 داخلً تحكٌم فً الصادر التحكٌمً القرار

2002 والنشر للدراسات العربٌة المإسسةترجمة-  راسل حتى ارسطو من وتارٌخه المنطق53

2002 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة ترجمة-  اإلنسان إٌدٌولوجٌا54

2002 والنشر للدراسات العربٌة المإسسةترجمة-  الفلسفة تارٌخ فً محاضرات هٌؽل55

2001 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة العقلً التضلٌل نقد56

2001 والنشر للطباعة الجامعٌة الدار المدنٌة المحاكمات أصول فً دراسات57

2001المعاصر الفكر دار والسلطة المثقؾ بٌن العبلقة مستقبل58

(مع محمد علً الكبسً)

2001 الحقوقٌة الحلبً مكتبة المدنٌة المحاكمات أصول 59

1998والتدرٌب االمنٌة للدراسات العربً المركز االمنٌة وتطبٌقاتها الجنابٌة األستراتٌجٌات أسس60

( الدٌن ضٌاء أحمد مع  )

1997 اللبنانً الفكر دار االقتصادٌة المصطلحات معجم61
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1997 اللبنانً الفكر دار االجتماعٌة-  النفسٌة المصطلحات معجم62

1997 اللبنانً الفكر دار االسطورٌة المصطلحات معجم63

1997 اللبنانً الفكر دار سبٌنوزا فلسفة فً هللا حب64

1996 اللبنانً الفكر دار الخٌال وفلسفة االجتماع علم65

1995 اللبنانً الفكر دار اللؽوٌة المصطلحات معجم66

1995 اللبنانً الفكر دار الدٌنٌة المصطلحات معجم67

1995 اللبنانً الفكر دار االجتماعٌة المصطلحات معجم68

1995 اللبنانً الفكر دار الفلسفٌة المصطلحات معجم69

1995 اللبنانً الفكر دار الرموز معجم70

1995 اللبنانً الفكر دار أساطٌر فً دراسة  االستهبلكً المجتمع-  ترجمة71

وتراكٌبه اإلستهبلكً النظام

21994ط- اللبنانً الفكر دار  القرآن جدلٌة72

1993 واالعبلم  والتوزٌع للنشر بٌسان دار             ترجمة-  واحدة عربٌة المة دولة73

1979 القدس دارالشعبً والعمل األهلٌة الحرب74

( صالح فرحان مع باإلشتراك )

1980(مخطوطة) جبران أدب فً االجتماعٌة المعرفة75

(مخطوطة) العصافٌر بٌر76

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًخ
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2003 للنشر ألؾ دار شعر-  الصمت بقاٌا من ترانٌم1(األمٌن)  الخلٌل سلوى271

2004 للنشر ألؾ دار الواحات لٌل من قطوؾ2

2007 للنشر ألؾ دار المحابر همس3

2005 للنشر ألؾ دار1ج - 2003-1999 سنة من العطاء من سنوات خمس4

2010 للنشر ألؾ دار2ج - 2008-2004 سنة من العطاء من سنوات خمس5

2009 للنشر ألؾ دار من وأمجاد عبقرٌات سجل:  اإلبداع ندوة6

2008-1999 العام 

2010 للنشر ألؾ دار2ج-1ج األربعاء أحادٌث7

1988 بٌروت-   زٌدون ابن دار قصص-  بداٌة عن البحث1صٌدا-  الصرفند خروبً محمد272

1990 بٌروت-  الجدٌد دارقصص-  التارٌخ فً الطؽاة19542 

1988 بٌروت-  الفارابً دار  قصص-  المدٌنة سقؾ3

1990 بٌروت-  الفارابً دار( ستٌتٌة صبلح الشاعر مع حوار) المعنى لٌل4

1995 بٌروت-  الجدٌد دار رواٌة-  الرحٌل متن على العودة5

 بٌروت-  اآلداب دار رواٌة - ( ذاتٌة سٌرة) التٌه أجنحة6

1995 بٌروت-  الجدٌد دار رواٌة-  جمانة7

1995 بٌروت-  الفارابً دار رواٌة-  مطاردة8

2001 بٌروت-  الفارابً داررواٌة-   المشط أسنان9
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2002 بٌروت-  الفارابً دار رواٌة-  اللٌسته على صرنا10

2004 بٌروت-  الفارابً دار رواٌة-  هندومة فساتٌن11

2006 بٌروت-  الفارابً دار رواٌة-  حب ثمالة12

1998الؽبٌري-  الحٌاة ومكتبة دارقصص-  المستور كشؾ13

2006 الفارابً دارقصص-  الدم سمفونٌة14

2000 لٌلى دار1ECONOMETRIE APPLIQUEEخرٌبانً محمود.د273

1945

: مؤلفاته منخضرة  سامً السٌد274

2009البٌضاء المحجة دارالبركة أبواب19591

2009البٌضاء المحجة دار النبً على صلوا2

2009البٌضاء المحجة دارالمضر السهر3

2009البٌضاء المحجة دارالصباح دعاء شرح4

2009البٌضاء المحجة داراإلسبلمٌة؟ بالشعابر اوالدنا نجٌب كٌؾ5

2009البٌضاء المحجة دارأٌن؟ إلى النسابٌة العباءة6

2009البٌضاء المحجة دارالجسد عبادة7

2009البٌضاء المحجة دارالعقاب وشدٌد رحٌم ؼفور8

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًخ

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  عدشٌت

 صٌدا
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2009البٌضاء المحجة داراألعرج الحجاب قصة9

2009البٌضاء المحجة دارالمنهزمٌن قصص10

2009البٌضاء المحجة دارالصبح؟ لصبلة القٌام نستطٌع كٌؾ11

2009البٌضاء المحجة دارالرزق فً ٌزٌد ما12

2009البٌضاء المحجة دارساعة؟ العمر من لك لوبقً ماذا13

2009البٌضاء المحجة داروفاته؟ ساعة له نفعل ماذا14

2009البٌضاء المحجة داروهم أو حقٌقة المراهقة15

2009البٌضاء المحجة داراألنوثة واستباق الطفولة حرق بٌن-  صؽٌراتنا16

1995 التارٌخ على نافذة شبعا1 الخطٌب منٌؾ275

2001والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة ووثابق حقابق شبعا مزارع19392

1996 الحداثة دار العربً النظم ألوان من لون الموشح1 الخطٌب نبٌل. د276

2006 الثقافً حرمون منتدى خرجته وجمالٌة بنٌته الموشح19522

2007 الثقافً حرمون منتدى والمؽرب المشرق بٌن الموشح3

2007 الثقافً حرمون منتدى والتؽاٌر التماثل بٌن الموشح فً الشعرٌة األؼراض4

2008 الثقافً حرمون منتدى الحداثة وحركة النثر قصٌدة5

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًخ

الوالدة  وتارٌخ مكان

 حاصبٌا-   شبعا

 حاصبٌا-   شبعا
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2008 الثقافً حرمون منتدى واألندلس المشرق بٌن األدبٌة المعارضات6

2009 الثقافً حرمون منتدى الشعري التجدٌد حركة فً موقعة البند7

2009 الثقافً حرمون منتدى وانتشاره وتطوره نشؤته:  الزجل8

1962االنطبلق مجلة رواٌة-  والسرطان هللا1 خواجه بطرس277

1965الحٌاة مكتبة دار رواٌة-  الشٌطان عقدة193219942

1967الحٌاة مكتبة دار رواٌة-  االسود المندٌل3

1971الحٌاة مكتبة دار رواٌة-  االحزان جنة4

2006 بٌروت-  بٌسان مكتبة السادسة الحرب1 خواجه محمد278

2008 بٌروت-   الفارابً دار الدولٌة واإلستراتٌجٌات األوسط الشرق19562

2005 الطلٌعة داراللبنانً السٌاسً الكبلم فً خواطر1  الخوري بولس279

INFO.K 1984 دار اإلنقاذ مؽامرة1 الخوري راجح280

2006 النهار دارشعر-  الجسد إلناء رمال19412

2007 النهار دارشعر-  األحزان بحر قنادٌل3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًخ

 السلطانٌة

حاصبٌا-  الكفٌر

 حاصبٌا-   الكفٌر

الوالدة  وتارٌخ مكان

النبطٌة-   جرجوع
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2008 النهار دارشعر-  الماء بوابات4

2009 النهار داراإلرهاب ضد إرهاب5

1979بٌروت-  للثقافة نعمان دارشعر-  الخرساء األمة ترانٌم1الخوري نسٌم.د281

 19482le conflit irako - iranien (مترجم)E.M.A PARIS1982

E.M.A PARIS1982 الجدٌد العالمً النظام و اإلنحٌاز عدم3

1985دمشق-  بٌروت-  العربً المشرق دار(مترجم) أٌن؟ إلى إسرابٌل4

1986 بٌروت-  الحداثة دارأو العرب حداثة إلى مدخل5

Introduction a la modernite arabe 

1989بٌروت-  والنشر للمطبوعات الشرقٌة الشركة البلوعً و الوعً بٌن األحبلم معان6ً

1993 بٌروت-  الحمراء دارشعر-  اللؽة إال ٌبق لم7

1994 بٌروت-  إعبلمك دار الجنوب من تشرق المقاومة8

1994 بٌروت-  إعبلمك دار مستورد وطن مذكرات9

1999 والنشر للتوزٌع اللواء دار األخبلقً الفلتان و الصهٌونً اإلعبلم10

2004 بٌروت-  إعبلمك دار اإلعبلمً التحرٌر فنون11

161"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًخ

الوالدة  وتارٌخ مكان

 حاصبٌا-   الكفٌر
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1952بٌروت العٌال عن الشهٌة االخبار1خوري  حنا282

قصص-  والتٌمٌة المرجعٌونٌة 

1908 المسرات مجمع1 الخوري شاكر. د283

18471914

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًخ

 جزٌن-  بكاسٌن

حاصبٌا-   الفخار راشٌا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1978العربً االنماء معهد العربً الوطن فً البتروكٌمٌابٌات صناعة1 دبس محمد. د284

1976العربً االنماء معهد الطاقة بدابل19482

العربً االنماء معهد: أجزاء 4-  والتكنولوجٌا العلم مصطلحات معجم3

) ــــ عربً-  إنكلٌزي ) -  (A-D) األول الجزء  1982

1984 (عربً-  إنكلٌزي) - (E-L) الثانً الجزءــــ

1986(عربً-  إنكلٌزي)  - (M-R) الثالث الجزءــــ

1988 (عربً-  إنكلٌزي) - (S-Z) الرابع الجزءــــ

( تحرٌر ربٌس )

2000 أنترناشٌونال أكادٌمٌا(تحرٌر ربٌس)-  الطبً أكادٌمٌا معجم4

 أنترناشٌونال أكادٌمٌا:(تحرٌر ربٌس)-   المتخصصة األكادٌمٌا المعاجم5

1992(عربً- فرنسً-   إنكلٌزي)-  الجٌولوجٌا معجمــــ

1992(عربً- فرنسً-  إنكلٌزي)- الكٌمٌابٌة الهندسة معجمــــ

1992 (عربً-  فرنسً-  إنكلٌزي)-  اإللكترونٌات معجمــــ

1992(عربً-  فرنسً-  إنكلٌزي)-  المٌاه هندسة معجمــــ

1992(عربً-  فرنسً-  إنكلٌزي)-  الفٌزٌاء معجمــــ

1993(عربً-  فرنسً-  إنكلٌزي)-  الطاقة  معجمــــ

1994(عربً-  فرنسً-  إنكلٌزي)-  والقٌاس األجهزة معجمــــ

165"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًد

 النبطٌة-  أنصار

الوالدة  وتارٌخ مكان
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1995(عربً-  فرنسً-  إنكلٌزي)-  الرٌاضٌات معجمــــ

1995(عربً-  فرنسً-  إنكلٌزي)-  البٌولوجٌا معجمــــ

1995(عربً-  فرنسً-  إنكلٌزي)-  والصوتٌات البصرٌات معجمــــ

2000(عربً-  فرنسً-  إنكلٌزي)-  الكهرباء معجمــــ

2006(عربً-  فرنسً-  إنكلٌزي)-  المدنٌة والهندسة العمارة معجمــــ

1994 أنترناشٌونال أكادٌمٌا والتقنٌة العلمٌة للمصطلحات أكادٌمٌا معجم6

 :(ترجمة)-  مصورة علمٌة معاجم7

1993 أنترناشٌونال أكادٌمٌا(عربً- إنكلٌزي)-   المصور الفٌزٌاء معجمــــ

1995 أنترناشٌونال أكادٌمٌا(عربً- إنكلٌزي)-   المصور الكٌمٌاء معجمـــــ

2005 أنترناشٌونال أكادٌمٌا(عربً- إنكلٌزي)-  المصور البٌولوجٌا معجمـــــ

2010 أنترناشٌونال أكادٌمٌا(عربً- إنكلٌزي)- المصور  الرٌاضٌات معجمــــ

2003 أنترناشٌونال أكادٌمٌا(تحرٌر ربٌس)- المحٌط أكسفورد معجم8

( عربً-إنكلٌزي ) 

(تحرٌر ربٌس)-   المحٌط الروس معجم9

( عربً-  فرنسً 2007 أنترناشٌونال أكادٌمٌا(

2003 أنترناشٌونال أكادٌمٌا(تحرٌر ربٌس)  الطبٌة الموسوعة10

1998 أنترناشٌونال أكادٌمٌا باألعشاب التداوي: البدٌل الطب موسوعة11

166        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًد "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 
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(تحرٌر ربٌس)-  الطبٌة والنباتات 

2004 أنترناشٌونال أكادٌمٌا(تحرٌر ربٌس) المٌسرة العلمٌة الموسوعة12

العربً االنماء معهد(تحرٌر ربٌس) والتكنولوجٌا العلم مجلة13

1992 حتى   1981 العام من

1936 المكشوؾ داررواٌة-  الشٌخ خطٌبة1 دارؼوث رشاد. د285

1948 مصر-  المعارؾ داررواٌة-  اونارونور تهاتا190719842

1944الكتب دارقصص-  الحٌاة دروب على3

1948العلمٌة المكتبةقصص-  لبلطفال قصص خمس4

وحماره جحا-

مبروك بابا-

 والدوري زلوط-

 بطة شطة-

 اسطة زٌزي-

1950 مصر-  المعارؾ دار رواٌة-  االربعة الفرسان5

1952 مصر-  المعارؾ دارقصص-  اللٌالً بطون ف6ً

1952 العصرٌة المكتبة رسالتان7

167        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًد

الوالدة  وتارٌخ مكان

 صٌدا
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1956 االدبٌة المطبعةمسرحٌة-  سٌعودون8

1955 بٌروت مسرحٌة-  صراع9

1957 التراث احٌاء مسرحٌة-  الهٌثم بن الحسن10

1958 التراث احٌاءمسرحٌة - ( البٌروتً ) االستاذ11

1965 بٌروتالمستشرقون12

1978النفابس دار: الصحابة مآثر13

الصدٌق بكر أبو                

الخطاب بن عمر                

عفان بن عثمان                

 طالب ابً بن علً                

 الجراح بن عبٌدة ابو                

1976 للمبلٌٌن العلم دار العربٌة اللؽة قواعد14

رحبلت15

1944الجدٌد دار رواٌة-  بحج الحاج16

1948 العربٌة النشرقصص-  الوادي حمامة17

1951 العصرٌة المكتبة العربٌة اللؽة تٌسٌر18

1955الحٌاة مكتبة( زٌد بن عدي عن دراسة )   الرٌح مع ٌذهب لم19

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًد

الوالدة  وتارٌخ مكان
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1964الكتب دارشعر-  شعري20

1965الحكمة بٌتقصص-  أبً عاد ٌوم21

1967الحكمة بٌتقصص-  امرأة هناك كانت22

1963 الرٌحانً دار رواٌة-  مراهق مذكرات23

1952الحٌاة مكتبة رواٌة - ( ترجمة ) وانٌرولٌت ترٌستان24

1964الكتب دار مدرسٌة  كتب  سبلسل)العشاٌا ف25ً

  والجؽرافٌا  والتارٌخ والعلوم األدب فً 

( الوطنٌة التربٌة و 

صورجوٌاداٌخعلى أحمد 286

1926صٌدا- مطبعة العرفان العقد الثمٌن فً مدح االبمة المعصومٌن 18741

1993 الهادي دار الحٌاة السٌاسٌة والثقافٌة1697-1516 بٌن عامل جبل1 دروٌش علً. د287

)تؤسٌس مرحلة فً والدٌن السٌاسة19582 الطبع قٌد )

1572-1501الصوفٌة الدولة

1944 أمٌركا المتحدة للوالٌات تبنٌن أهل هجرة تارٌخ: البنٌان1 دكروب أسعد288

1944-1864 األمٌركٌة18801955

169        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًد "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

 صور-  الشهابٌة

جبٌل بنت-  تبنٌن
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1957 النجمة مطابعشعر-  العاملٌة وحً من1جبٌل بنت-  تبنٌندكروب  حمٌد289

1999 الرٌحانً دارشعر-  الجناح قوادم193120092

2008 الرٌحانً دار العرب عند والحكم األدب3

CNRDP 2000متوسطً.م 1Sciences de la vie et de la terreجبٌل بنت-  تبنٌندكروب  رٌاض290

19492Sciences de la vie ( الثانوٌة للمرحلة  )CNRDP et Librairie Habib  2002

3Pour reussir au Brevet Librairie des Lettres 2005

4Pour reussir en secondeLibrairie des Lettres 2005

5Pour reussir en premiere - serie scientifique Librairie des Lettres 2006

6Pour reussir au Bac serie sv . Librairie des Lettres 2003

7Pour reussir au Bac serie LH-SE . Librairie des Lettres 2004

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًد

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1954القلم دارقصص-  الطوٌل الشارع1دكروب محمد291

1974 الفارابً دارالحمراء السندٌانة جذور19292

1980 الفارابً دار والثورة الجدٌد االدب3

1992 الفارابً دار العصر ٌحاورون رواد خمسة4

1993 الفارابً دار واالوراق... الذاكرة5

1987 العربٌة األبحاث مإسسة الحدٌثة العربٌة الثقافة فً وادوار شخصٌات6

1999 الفارابً دار تموت ال وجوه7

2002 الفارابً دار والعدالة والتقدم والنهضة الفكر فً مستقبلٌة رإى8

 االجتماعٌة

2002  والتوزٌع والنشر للثقافة المدى"  الواقعٌة"   و"   الحداثة"   امام تساإالت9

1980 الفارابً دار(آخرٌن مع باإلشتراك) اإلسبلم فً دراسات10

1980 الفارابً دارونضاله فكره فً شهادات مروة حسٌن11

( آخرٌن مع باإلشتراك )

1990 الفارابً دار(آخرٌن مع باإلشتراك) مروة حسٌن فكر مع حوار12

)حسٌن طه سٌرة هامش على13 الطبع قٌد )

)العربٌة الرواٌة تكوٌن ف14ً الطبع قٌد )

 الشهرٌة"  الطرٌق"  مجلة و" الوطنٌة الثقافة" مجلة عن المسإول

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًد

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور
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1981 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة لبنان موارنة عند والؽرابة والطابفة السلطة1جبٌل بنت-  تبنٌن دكروب حسٌن محمد.د292

1984 العربً اإلنماء معهد والمعاش الذاكرة:  األنتروبولوجٌا19512

1992 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة العربٌة الحداثة أنتروبولوجٌا3

1948 اإلتحاد مطبعة عربٌة فلسطٌن1جبٌل بنت-  تبنٌن دكروبنمر293

18831965

:  العربً الوطن فً السٌاسٌة األحزاب لدراسة محاولة1 صٌدادندشلً مصطفى.د294

 اإلشتراكً البعث حزب

1979 أولى طبعة( 1963 - 1940) السٌاسً والتارٌخ اإلٌدٌولوجٌا 2

1985 واندالع سعد معروؾ__ 1975 صٌدا أحداث3

 لبنان فً األهلٌة الحرب 

1983 أولى طبعة اإلجتماعً الفعل,  العام اإلجتماع علم إلى مدخل4

( روشٌه ؼً ) ترجمة 

5ً 2002 ثانٌة طبعة ترجمة - ( أجزاء 3 ) المثقفٌن عن دفاعا

)( أجزاء 4 ) والسٌاسة الثقافة فً أحادٌث6 الطبع قٌد  )
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 الناخرٌة منشوراتترجمة  ٌالطةـ ـ طهران مإتمرات مقررات1 النبطٌة-  جباع دهٌنً الرضى عبد295

1988 بٌروت-  الفارابً دار1943 - 1920  اإلجتماعً صور تارٌخ1دٌاب  حسن296

1951 بٌروت-  للمبلٌٌن العلم دارشعر-  ٌؽنً قلب1مرجعٌون-  الخٌامدٌب  ودٌع297

1957 بٌروت-  للمبلٌٌن العلم دارشعر-  ظامبة ؼٌوم19952وفاة

1958 بٌروت-  الرٌحانً دار( التدرٌس فً جدٌدة نظرٌة )   جدٌد نحو3

1968 بٌروت-  الرٌحانً دار مسرحٌة-  وأفاعً نساء4

1993 بٌروت-  للمبلٌٌن العلم دار( ثانٌة طبعة )  االمرٌكً المهجر فً العربً الشعر5

شعر-  الضاحكة الموجة6

(مخطوطة) األدبً نتاجه ضوء على:  الرٌحانً أمٌن7

(مخطوطة) العربً الشعر عبقرٌة8

(مخطوطة) مؽتربون شعراء9

(مخطوطة)شعر-  مشتعلة ثلوج10

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًد

الوالدة  وتارٌخ مكان
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 صور-  البازورٌة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1989 والنشر للطباعة الحداثة دار اللؽة فً التوراة:  الصلٌبً كمال اطروحات حول1حاصبٌا-  كفرشوبا  دٌبصالح هللا فرج298

 الشعبٌة والثقافة والتارٌخ

1994 نوفل مإسسة الٌمنٌة وأورشالٌم العربٌة التوراة2

2001 نوفل مإسسة الفرنسٌة اللؽة فً العرب كبلم من مزوقات3

2001 نوفل مإسسة الموارنة وأصول العرب والمسٌحٌون المسٌحٌة4

2008الحدٌث الكتاب دار لبلسماء العربٌة الجذور: االصل هً الٌمن5

2009 للنشر ؼرب شرق الٌمنٌة والقرى والمدن القبابل اسماء:العروس لسان6

ومعانٌها

2008 نوفل مإسسة المحٌط إلى بٌروت من الشعبٌة الثقافة7

1998 نوفل مإسسةالفٌنٌقٌة وحقٌقة السامٌة كذبة8

1991 والنشر للطباعة الحمراء دار والقرى المدن أسماء وأصول معانً معجم9

 والنشر للطباعة الحداثة دار العربٌة الثقافة وسوسٌولوجٌا القرٌة10

1991 بٌروت لبنان فً اسرابٌل-  الهزٌمة فً شهادات1 دٌب ٌوسؾ299

19582006( 1982 -1988 )

1995 بٌروت-  النواب مجلس اإلسرابٌلً العدوان وثابق2

2001 بٌروت-  النواب مجلس شبعا مزارع3

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًد

 النبطٌة-  أنصار

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1989 بٌروت1986 -1090 عامل جبل فهرس4

1986 بٌروت  م1985 اللبنانٌة الٌومٌات5

1987 بٌروت  م1986 اللبنانٌة الٌومٌات6

2001 بٌروت-  أمل حركةمسٌرة كتاب ضمن ووثابقه الصدر اإلمام ٌومٌات7

(آخرٌن مع)الصدر موسى اإلمام

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًد

الوالدة  وتارٌخ مكان

175





        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًذ

الفرع الثامن
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( ذ )





التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2000 عطٌة دار(رزق عبدهللا.د مع باإلشتراك) المإسسة إقتصاد1 ذٌاب محمد. د300

2007 اللبنانً المنهل دار للمشارٌع واإلجتماعٌة اإلقتصادٌة الجدوى دراسات19502

2010 اللبنانً المنهل دار العولمة عصر فً الدولٌة التجارة3

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًذ

 مرجعٌون-  الطٌبة

الوالدة  وتارٌخ مكان

179





        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًر

الفرع التاسع

181"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

( ر )





التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

دٌوان الترانٌم الروحٌة للكنابس االنجٌلٌة  1أسعد الراسً 301

باالشتراك مع ٌواكٌم الراسً 18581915

1992الخلود دار تذكرت: الراسً إمٌل1ًالراسً   امٌل302ً

 نوفل مإسسة الراسً سبلم حكاٌات فً وعجب أدب192219942

2000 نوفل مإسسة تستمر الحٌاة3

1926خاص إصدار العٌون1 الراسً أنٌس303

18871945

1943 وعبر ذكرٌات1 الراسً  خلٌل  القس304

18601947

 الواجبات1  الراسًسام305ً

( عربٌة  )-   البرازٌل  فً العربٌة  الجالٌة مجلة188919282

1971 نوفل مإسسة تضٌع لببل1الراسً سبلم306

1974 نوفل مإسسة خباٌا الزواٌا ف191120032ً

1976 نوفل مإسسة سراٌا وحكً قراٌا حك3ً

1978 نوفل مإسسة برٌح شٌح4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًر

مرجعٌون-  السقً إبل

مرجعٌون-  السقً إبل
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مرجعٌون-  السقً إبل

مرجعٌون-  السقً إبل

مرجعٌون-  السقً إبل

مرجعٌون-  السقً إبل

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1980 نوفل مإسسة بالناس الناس5

 نوفل مإسسة أجناس الناس6

 نوفل مإسسة المثل قال7

 نوفل مإسسة والقال القٌل8

 نوفل مإسسة ثمانون9

 نوفل مإسسة الموجود من جود10

 نوفل مإسسةالجرار على الحبل11

2000 نوفل مإسسة كبلمك سماع اٌامك أحسن12

 نوفل مإسسةبٌص حٌص13

2000 نوفل مإسسةرٌح ٌهزك ما جبل ٌا14

2001 نوفل مإسسةالراسً لسبلم  الكاملة االعمال15

 الراسًمٌخابٌل307

( مخطوطة)دٌوان شعر 186019181

1945( برتؽالً )  التارٌخ فً معالجة1 الراسً ٌواكٌم308

18281916

2004 الهادي دار المعرفة إجتماع علم ضوء فً دراسة:التجدٌد إشكالٌات1رحال  حسٌن.د309

2010 اإلسبلمً الفكر لتنمٌة الحضارة مركز اإلصبلحٌة رإاه فً دراسة:  الدٌن شمس مهدي محمد19652

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًر

مرجعٌون-  السقً إبل

184"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

صور-   بستٌات

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-  السقً إبل



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998اصدار خاص حقوق االسرة عند أولً األلباب 1رحالالشٌخ صبحً 310

2001دار المحجة البٌضاءالحق المبٌن فً سر الصادق األمٌن 19472

2005دار المحجة البٌضاءأحداث وثورات مابعد كرببلء 3

ٌّة عهد فً جزٌن بلدٌة1رحال ؼسان311 1980 المتصرف

universal company unseclopedea  2000 الزمن هٌبة ٌحاكً سحٌر جزٌن منطقة-  سٌاحً دلٌل19452

2006 جزٌن مناطق مجلة(جزآن) النبع سٌدة لكنٌسة الثانً المبوي الٌوبٌل3

الطبع قٌد1962-1736 جزٌن قضاء فً والتعلٌم التربٌة4

الطبع قٌد جزٌن قضاء فً األخوٌات5

الطبع قٌد وتطور نشؤة وصٌدا صور أبرشٌة6

الطبع قٌد المتصرفٌة عهد فً جزٌن قضاء7

1971 بالمحكٌة شعر-  العام فً لبنان1 جزٌن-  لبعارعد  جان312

1996 خاص إصدار السورٌة العبلقة1 جزٌنرزق أدمون313

1996 خاص إصدار ودماء آراء19342

1996 خاص إصدار الصمت زمن فً شهادة3

كارهم اذ ف4ً 1996 خاص إصدار ُّ

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًر

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور-   بستٌات

 جزٌن
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1996 خاص إصدار الترؾ أٌام5

1996 خاص إصدار المسٌح كنؾ ف6ً

1996 خاص إصدارقصص-  الملقط7

1996 خاص إصدار اإلسبلم فً مشاركة8

1996 خاص إصدار الفرح رنٌن9

1996 خاص إصدار الماء حباب10

1996 خاص إصدار الؽربة نشٌد11

1996 خاص إصدار لبنان سبٌل ف12ً

2004 خاص إصدار 1ج (والدستور الوثٌقة لقاء بٌانات) ومواقؾ شهادة13

آخرٌن مع باإلشتراك )    )

( قٌدالطبع) (واإلّذكار الترؾ فً) إضافٌة نصوص14

( قٌدالطبع)مختارة مقاالت) األهراء من15

1968-1960 بٌن"  األٌام حصاد" من ) 

( قٌدالطبع) (وجدانٌات) اآلتً عمري16

( قٌدالطبع)( لبنان إذاعة فً  مختارة تعلٌقات) الدولة باسم17

( قٌدالطبع)(خطؾ حكاٌة) الشمال ضٌافة ف18ً

( قٌدالطبع)( العربٌة الصحافة مع مقاببلت) أحداث فً أحادٌث19

186        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًر "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1968 الفلسطٌنٌة االبحاث مركز الكبرى اسرابٌل1رزوق أسعد. د314

1966 الفلسطٌنٌة االبحاث مركز اسرابٌل أحزاب فً نظرة2

1968 الفلسطٌنٌة االبحاث مركز ( جزءان )  االنسان وحقوق الصهٌونٌة3

1968 الفلسطٌنٌة االبحاث مركز اسرابٌل فً  الدٌن و الدولة4

1970 الفلسطٌنٌة االبحاث مركز والصهٌونٌة التلمود5

1970 الفلسطٌنٌة االبحاث مركز للٌهود االمٌركً المجلس6

( قٌدالطبع)شعر-    رزق أمٌن دٌوان1 رزق أمٌن315

18901982

الحدٌث الكتاب دار مإسسةشعر-   الورد وبكى الوعد سقط1 رزقحلم316ً

1997 بٌروت-  الطلٌعة دار الدم ٌوم1رزق هللا  رالؾ. د317

19511995

2000 عطٌة دار الكلً اإلقتصاد مبادىء1 رزق عبدهللا.د318

2001 عطٌة دار المإسسة إقتصاد19532

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًر

الوالدة  وتارٌخ مكان

 مرجعٌون جدٌدة

 مرجعٌون-  حوال

187"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

 جزٌن

 جزٌن

  صٌدا-   جشناٌا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008 الفارابً دار الفتة تنموٌة نماذج العالم فً ناشبة إقتصادات3

( قٌدالطبع)العالمٌة المالٌة واألزمة لبنان4

 رواٌة-   اللبنانٌة لٌلى1رزق ٌوسؾ319

 رواٌة-  الفاضلة اللبنانٌة188019682

عهدٌن بٌن لبنان3

 لبنان تارٌخ من ولمحة جزٌن تارٌخ4

1941 عام جزٌن فً الحرب5

1952 صٌدا-  العرفان دار الفصٌح إلى العامً رد قاموس1 رضا أحمد الشٌخ320

1958 بٌروت-  الحٌاة مكتبة دار (مجلدات خمسة ) اللؽة متن معجم 187219532

1986 العربً الرابد دار الخط رسالة3

2003 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس والنرجس الورد محاورة فً األنفس نزهة4

2006 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس المعارؾ وزبدة الطرابؾ طرفة5

 صٌدا-  العرفان مطبعة المتعلمٌن هداٌة6

 صٌدا-  العرفان مطبعة الشٌعة مذهب فً الفقهٌة الدروس7

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًر

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة

188 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

 جزٌن



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

( مخطوطة) اللؽة فً الوسٌط8

( مخطوطة) اللؽة فً الموجز9

( مخطوطة) المستحدثة للمعانً المنتخبة األسماء فً التذكرة10

( مخطوطة) اللؽة مولد11

1992 الخفاٌا خدر1رضا حسن321

1992 الكلمات زورق19772

1995 والظاء الضاد معجم3

2004 األرسطٌة وأوتادها صدرا مبل مدامٌك-  العرضٌة المقوالت4

2005 واألؼراض واآللٌات التقنٌات فً دراسة- القرآنً السردي الحوار5

2008 األرسطً المنطق نقد فً اإلسبلم مفكري مناهج6

 شعري دٌوان7

1982 القاهرة و بٌروت-  العربً الفتى دار1981 - 1865 البرٌد طوابع فً فلسطٌن1(مكداشً  )رضا  حسناء322

واللباد  شعث،. د مع باإلشتراك )1947  ) 

2004 العربٌة المرأة لدراسات نور مإسسة1999 - 1873 العربٌة الكاتبة موسوعة2

 القاهرة

189"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًر

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة

 جبٌل بنت



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

3Arab Women Writers The American University 2008

( Literary Reference Guide )1873-1999 PRESS , CAI

 القاهرة" العربٌة المرأة لشإون" نور" مجلة أنشؤت4

2002بٌروت-  الكتب دار2001 جواري1(صٌداوي)رضا  رفٌؾ323

2003 بٌروت-  الفارابً دار 1995 -1975  اللبنانٌة الحرب الى الروابٌة النظرة19632

2005 بٌروت-  العربً الثقافً المركز الذات خطاب و الكاتبة3

عربٌات روابٌات مع حوارات )  )

2008 بٌروت-  الفارابً دار والتخٌٌل الواقع بٌن العربٌة الرواٌة4

1978 بٌروتشعر-  الخزامى طابر مواوٌل1رضا فاطمة324

19051978

2008 العربً اإلنتشار مإسسةشعر-  الملعون الزمن فً رحٌل1رمال  أسامة325

1968

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًر

 النبطٌة

  النبطٌة

190

مرجعٌون-  العدٌسة

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1957 بالمحكٌة شعر-  واٌمان كفر1 روكزخلٌل326

1965 بالمحكٌة شعر-   حرمان2

 بالمحكٌة شعر-   الحرمان ابن3

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًر

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جزٌن-  اللٌمون وادي
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        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًز

الفرع العاشر

193"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

( ز )





التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

ٌّع دولة1 زبٌبمحمود الشٌخ نجٌب327 1993 بٌروت-  األمٌر دار الؽرب ببلد فً التش

1994 بٌروت-  األمٌر دار وأسراره الكونً المحٌط19332

1995 بٌروت-  األمٌر دار واألندلس المؽرب لتارٌخ العامة الموسوعة3

1999 األعظم الرسول ودار-  المحجة دار داوود لنجمة الخاطىء والمسار الجنوب4

1999 الهادي دار رمال حسن رمال5

1999 الهادي دار طاؼور6

1999 الهادي دار المختار عمر7

2001 الهادي دار الصباح كامل حسن8

2001 الهادي دار رشد ابن9

2001 الهادي دار بربروسا الدٌن خٌر10

2003 الهادي دار والثانً األول-  روجر11

2003 الهادي دار خلدون ابن12

2003 الهادي دار الخطابً الكرٌم عبد13

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًز

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  النمٌرٌة
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2001 الهادي دارشعر-   القرآنٌة باآلٌات الشعرٌة المرصعات14

2001 الهادي دار شعر-  الشٌاطٌن رقصة15

 بٌروت-  الهادي دار اآلن وحتى األولى نشؤتهم منذ للٌهود الحقٌقً التارٌخ16

2004 األعظم الرسول ودار-  المحجة دار شعر - ( وتنهٌدة ذكرى ) مارٌنا17

2005 بٌروت-  الهادي دار( وخفاٌاه أعماقه ) العظٌم الكون18

) طفٌل ابن19 الطبع قٌد  )

) الفاتح محمد20 الطبع قٌد  )

1986 الحدٌث الكتاب دار مإسسةلؤلطفال أدب-  لؤلطفال قصص مجموعة1 زراقطالمجٌد عبد.د328

1985 الهبلل دارلؤلطفال أدب-   مخدتً حكاٌات19462

1986 الحدٌث الكتاب دار مإسسةلؤلطفال أدب-   العصافٌر انتصار3

1986 الحدٌث الكتاب دار مإسسةلؤلطفال أدب-    الكروم4

1986 الحدٌث الكتاب دار مإسسةلؤلطفال أدب-    االزرق البالون5

1986 الحدٌث الكتاب دار مإسسةلؤلطفال أدب-   البستان ملك6

2001 الهبلل ومكتبة دار العرب عشاق7

2003والنشر للطباعة الؽدٌر شركة واشكاالت قضاٌا   والعربً االدبً االبداع8

1999 اللبنانٌة الجامعة منشورات( جزءان ) اللبنانٌة الرواٌة بناء ف9ً
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1998 الروضة دارونقده الشعر مفهوم ف10ً

1998 والنشر للطباعة الؽدٌر دار االدبً التراث فً دراسات11

1991 والنشر للطباعة العربً الحرؾ دار المعاصر االدبً النقد فً الحداثة12

ٌّة, الحّظ صخرة, الؽالً االمٌر13  العربً الفكر دارلؤلطفال أدب- الجد هد

2003 القاهرة-  الندى قطر سلسلةلؤلطفال أدب-   الّذهبً القفص رحلة14

2008 الؽدٌر مركزقصص-  تارٌخنا من15

2008 الؽدٌر مركزقصص-  الخٌر دروب16

1993 بٌروت-  الحدابق دار رواٌة-  العصافٌر عودة ، األحبة دروس17

2000 بادٌس ابن دار( العباسً العصر ) وأعبلمه الشعر فً دراسات18

2005 الجامعة مكتبةوأنواعه األدب ف19ً

2007 الجامعة مكتبة والسردٌة والشعرٌة األسلوبٌة ف20ً

12008ط بٌروت-  اللبنانٌة الجامعة ومعرفته األدبً النص21

2009 والنشر للطباعة الؽدٌر دار وفنٌتها القصة ف22ً

2010 والنشر للطباعة الؽدٌر دار األطفال وأدب والفنون األدب ف23ً

1990الفارابً دارقصص-  عصر ذات24

1992 الهادي دار رواٌة-  آفاق25

1994 العرب والكتاب لؤلدباء العام اإلتحادقصص-  منادٌل26
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1996 الثقافٌة الرٌؾ حركةقصص-  الرحٌل لٌل فً الهجرة27

2004 النخٌل دارقصص-  البال فً حكاٌات28

 المتحدة العربٌة اإلمارات: النصر عٌد29

2008 القاهرةقصص - (الندى قطر سلسلة) الذهبً القفص رحلة30

Ox شعر-  فارغ كتاب1زراقط  عل329ً النشر دار     2006

2008 العربٌة النهضة دارشعر-  رخوة الحٌلة كانت19832

الكوٌت الى رحلة1زراقط محمد330

قطر الى رحلة2

1986 صٌدا فً الكبٌر العمري المسجد عودة1 الزعتري ؼسان331

1959

1979األندلس دار الصادق عند  للقرآن الصوفً التفسٌر1 زٌعورعلً.د332

1971األندلس دار النفس علم مذاهب2

1980األندلس دار الهندٌة الفلسفة3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًز

 النبطٌة-  عربصالٌم

مرجعٌون-  مركبا

مرجعٌون-  مركبا

 صٌدا
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1981األندلس دار( ترجمة ) النفس علم تارٌخ4

1978 الطلٌعة دار العربٌة للذات  بالعٌنة االجتماعٌة   النفسٌة  الدراسة5

1977 الطلٌعة دار والحلم  واالسطورة  الصوفٌة الكرامة6

1979 الطلٌعة دار التصوؾ ونفسانٌة الصوفٌة العقلٌة7

1978 الطلٌعة دار العربٌة للذات النفسً التحلٌل8

1982 الطلٌعة دار:  العربٌة الذات فً والنرجسٌة البطولة قطاع9

 النفسً والتحلٌل التراث فً واالكبري المستعلً 

1986 الطلٌعة دار( سلٌم مرٌم. د مع باالشتراك  )  النفس علم حقول10

1986 الطلٌعة داروفً النفسً التحلٌل فً ومبسطات أحادٌث11

 العقلٌة الصحة 

1988 الطلٌعة دار:  والتعاملٌة والسٌاسة االخبلق او:  العملٌة الحكمة12

 االجتماعٌة والعبلبق والمعٌار الفعل مٌدان فً الفلسفة

1989 الطلٌعة دار دراسة:   عبده محمد عند الفلسفً و التربوي الخطاب13

 العربٌة الذات فً المحدث للقطاع بالشاهد 

1991 الطلٌعة دار اللفظً ؼٌر والتواصل الجسد ولؽة الثقافً البلوع14ً

 العربٌة الذات فً 

2006 العربٌة النهضة دار والصٌن الهند فً والنظرٌة العملٌة الفلسفة15
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2007 العربٌة النهضة دار واالٌدٌولوجٌا الفلسفة فً الصٌراطً العقل16

(فروخ عمر.د مع باالشتراك ) والمدنٌات

2002 المناهل دار والرموز األحبلم17

2002 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة داخل االسبلمً العملً العقل فً ٌونانٌة حوافز18

 الموسعة االسبلمٌة العربٌة الفلسفة 

2001 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة الموسعة االسبلمٌة الفلسفة فً العملً العقل مٌادٌن19

2000 المناهل دارالنبوة وفلسفات الحلم تفسٌرات20

1995 الدٌن عز مإسسة العربٌة الذات فً الراهن الفلسفة قطاع21

1995 الدٌن عز مإسسةالعبلبقٌة المجتمع ومعنٌة الحضارة فلسفة22

1993 الدٌن عز مإسسة والتواصل التربوي النفس وعلم التربٌات23

 الفقهٌات قطاع فً 

1992 العربً الثقافً المركز العربٌة الذات فً والفكر السلوك انجراحات24

 الدٌن عز مإسسةوطرابقه مٌادٌنه فً النفس علم25

 الدٌن عز مإسسة المتعلم تدبٌر فً واالفادة والنفس التربٌة علوم26

 التعلٌم وسٌاسة 

 الدٌن عز مإسسة الهند فً الفلسفة27

 الدٌن عز مإسسة(إشراؾ) السٌاسً والبلوعً والقٌم التربٌة اشكالٌة 28
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 الدٌن عز مإسسة والفقه الحدٌث اهل قطاع فً والتواصل األدبٌة 29

(إشراؾ) والعبارة

 الدٌن عز مإسسة العربٌة العصور فً العملً للعقل بالعٌنة الدراسة30

(إشراؾ) العثمانٌة

 الدٌن عز مإسسة األزرق وابن خلدون ابن عند العملٌة الفلسفة31

(إشراؾ)  والتارٌخً االجتماعً 

 الدٌن عز مإسسة ومصباح القرآنً التفسٌر حقابق: كتاب 32

(إشراؾ)   الشرٌعة 

 الدٌن عز مإسسة  النفسانٌة والفلسفات النفس علم مذاهب33

1909 صٌدا العرفان مجلة1الزٌن أحمد الشٌخ333

1900 صٌدا-  العرفان مطبعة صٌدا تارٌخ188519602

1902 صٌدا-  العرفان مطبعة الشٌعة تارٌخ3

1912 صٌدا-  العرفان مطبعة الشرٌؾ الحب4

1913 صٌدا-  العرفان مطبعة (آخرٌن مع باإلشتراك) العراقٌات5

1911 صٌدا" عامل جبل"جرٌدة6
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1992 للكتاب العالمٌة الشركةشعر-  النور مشاعل1الزٌن  بشار334

1992 للكتاب العالمٌة الشركةشعر-   والجنوب لئلسبلم قصابد19442

1998 اإلسبلمٌة الثقافة دارشعر-  الفجر مآذن3

2002 الحدٌث الفكر دارشعر-  اسطنبول قصٌدة1 الزٌنجهاد335

2007 الجدٌد دارشعر-  ضفادع الذكرٌات19512

3La turquie entre trois mondes L'Harmatton - IFEA - PARIS 1998

" le regime laique turc et sa geopolitique islamique:  بعنوان بحث تحت

( آخرٌن مع باإلشتراك )

MED MEDIA1995 منشورات  ورقة تحت:  المتوسط البحر ببلد فً الصحافة مهنة4

 القاهرة الدولٌة السٌاسة(آخرٌن مع باإلشتراك) الرقابة من صور ثبلث بعنوان 

1996 مؽٌزل جوزؾ مإسسة-  النهار دار بحث تحت:  مؽٌزل جوزؾ إلى مهداة لبنانٌة دراسات5

  فً المستقبلٌة والعناصر الماضوٌة العناصر: بعنوان

 ( ( آخرٌن مع باإلشتراك الراهن اللبنانً السٌاسً الخطاب   

6Independence:Fifty years later The lebanese center1993

 the beirut review  for Policy study 

loyalty and opposition in lebanon  a tale of two"DEATHS:  بعنوان بحث تحت
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 جبٌل بنت
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1996 الجدٌد دارشعر-  السوداء علبت1ًزٌنال حسان336

2003 الساقً دار رواٌة-  علً الرفٌق19692

2009 اآلداب دار رواٌة-  جمٌل تلفزٌون3

1973 والنشر للطباعة الحدٌث الفكر دار العدو خطوط من ومشاهد مواقؾ فً تشرٌن حرب1  النبطٌة-  جبشٌتالزٌن حسن.د337

1977 والنشر للطباعة الحدٌث الفكر دار لبنان أحداث فً الدٌمقراطً الضمٌر أزمة19282

1979 والنشر للطباعة الحدٌث الفكر دار واإلجتماعٌة الفكرٌة أبعادها فً اإلٌرانٌة الثورة3

1983 والنشر للطباعة الحدٌث الفكر دار اإلسبلمً المجتمع فً الكتاب أهل4

1981 والنشر للطباعة الحدٌث الفكر دار الحضاري والتطور اإلسبلم5

6LES CONDITIONS JURIDIQUES DES  1988دار الفكر الحدٌث للطباعة والنشر

 JUIFS ET DES CHRETIENS EN PAYS D'ISLAM

1994 والنشر للطباعة الحدٌث الفكر دار الحكم وتجربة طالب أبً بن علً اإلمام7

1997 والنشر للطباعة الحدٌث الفكر دار المعاصر والفكرالسٌاسً اإلسبلم8

2000 والنشر للطباعة الحدٌث الفكر دار الدٌار فً والٌهود للنصارى القانونٌة األوضاع9

 اإلسبلمٌة 

2001 والنشر للطباعة الحدٌث الفكر دار؟ لبنان فً البرلمانً النظام فشل لماذا10

2010 والنشر للطباعة الحدٌث الفكر دار السٌاسً والفقه طالب أبً بن علً اإلمام11
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2005 للكتاب العالمٌة الشركة رواٌة-  الحالك اللٌل فً شعاع1 الزٌن سارة338

2005 الهادي دار رواٌة-   الخلود شاطا على19872

2008 الهادي دار رواٌة-   تموت لٌتها3

1977 اللبنانً الكتاب داراالٌمان طرٌق1الزٌن عاطؾ سمٌح339

1977 اللبنانً الكتاب دارللعقل؟ أم للشرع ؟ لئلنسان أم هلل الحكم لمن19292

1979 اللبنانً الكتاب دار؟ هم من المسلمون3

1975 اللبنانً الكتاب دار الدعوة حمل وكٌفٌة الداعٌة صفات4

1978 اللبنانً الكتاب دار(أجزاء4) المسلمٌن ضعؾ عوامل5

1978 اللبنانً الكتاب دار االنسان واٌدٌولوجٌة االسبلم6

1980 المصري-  اللبنانً الكتاب دارالحدٌث البٌان مجمع7

1975 اللبنانً الكتاب دار الدولٌة والسٌاسة السٌاسة8

1979 المصري-  اللبنانً الكتاب دار( االجتماع ، الحكم ، االقتصاد ) االسبلم نظام 9

1973 المصري-  اللبنانً الكتاب دار االسبلمٌة والثقافة الثقافة10

1973 المصري-  اللبنانً الكتاب دار(أجزاء4) االسبلم نظر فً الصوفٌة11

1978 اللبنانً الكتاب دار اإلنسان و والثقافة االسبلم12
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1980 اللبنانً الكتاب دار الكرٌم القرآن الفاظ مفردات تفسٌر-  الحدٌث البٌان مجمع13

1981 اللبنانً الكتاب دار القرآن فً االنبٌاء قصص-  الحدٌث بٌان مجمع14

أجنبٌة لؽات الى مترجمة  اسبلمٌة كتب مجموعة )  )

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك )  (ص) محمد وفاة15

 اللبنانً الكتاب دار ٌوسؾ مع  العرب جزٌرة قً االسبلم انتشار16

 اللبنانً الكتاب دار ٌوسؾ التواب عبد مع والمشركٌن الٌهود محاربة17

 اللبنانً الكتاب دار ٌوسؾ   مع    المنورة المدٌنة فً االسبلمٌة الدولة18

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ  مع) المنورة المدٌنة الى الرسول هجرة19

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) مكة فً الدعوة20

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) هللا رسول محمد21

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ  مع باالشتراك ) واالب الزوج محمد22

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ مع باالشتراك )  التجارة فً ٌعمل محمد23

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ  مع ) المطلب عبد جده بٌت فً محمد24

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ مع باالشتراك ) 2 ج (ص) محمد مولد25

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ  مع باالشتراك ) عبدهللا بن محمد نبٌنا26

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك )عٌسى27

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) مرٌم28
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) ٌحٌى29

 اللبنانً الكتاب دار ( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) زكرٌا30

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) ٌونس31

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) سلٌمان32

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) وسلٌمان داوود33

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك )  وطالوط داوود34

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) والخضر موسى35

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) وهارون موسى36

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) شعٌب37

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) أٌوب38

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) ٌوسؾ39

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) ٌعقوب40

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) اسحاق41

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) لوط42

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) واسماعٌل ابراهٌم43

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) ابراهٌم44

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) صالح45

206"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًز
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) هود46

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك ) نوح47

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ التواب عبد مع باالشتراك )  آدم48

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ  مع باالشتراك ) (ص) االنبٌاء خاتم محمد49

 اللبنانً الكتاب دار( ٌوسؾ مع باالشتراك ) واالبناء االنبٌاء قصص50

 اللبنانً الكتاب دار(ص ) محمد النبٌٌن خاتم: الحدٌث البٌان مجمع51

 اللبنانً الكتاب دار  والعقوبات والبٌنات المعامبلت: الحدٌث البٌان مجمع52

 اللبنانً الكتاب دار  والمشروبات والمطعومات العقود:  الحدٌث البٌان مجمع53

 اللبنانً الكتاب دار الكرٌم القرآن فً األمثال معجم54

 اللبنانً الكتاب دار والسنة الكتاب فً المٌسرة الشرعٌة األحكام موسوعة55

 اللبنانً الكتاب دار القرآن فً االمثال:  الحدٌث البٌان مجمع56

 اللبنانً الكتاب دار القرآن فً االعراب:   الحدٌث البٌان مجمع57

 اللبنانً الكتاب دار2-1 جزء  القرآن فً النفس علم58

 اللبنانً الكتاب دارتبوك59

 اللبنانً الكتاب دار والطابؾ حنٌن60ً

 اللبنانً الكتاب دارمكة فتح61

 اللبنانً الكتاب دار التصوؾ أعبلم سلسلة62
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الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 اللبنانً الكتاب دار اإلٌمان طرٌق63

 اللبنانً الكتاب دار(ص)الرسول ؼزوات سلسلة64

 اللبنانً الكتاب دار سمع قد وجزء تبارك وجزء عم جزء تفسٌر65

 اللبنانً الكتاب دار الفهارس مع الكرٌم للقرآن الموضوعً التفسٌر66

 اللبنانً الكتاب دار اإلسبلمً المفهوم فً التارٌخ حركة67

 اللبنانً الكتاب دار والسنة الكتاب فً اإلنسانٌة النفس معرفة النفس علم68

 أسترالٌارواٌة  -1Leave to remainالزٌن  عباس340

1964 2tell the running water -  أسترالٌارواٌة 

22001ط-  الفكرالحدٌث دار لبنان فً الشٌعة تارٌخ من فصول1 الزٌنعلً الشٌخ341

22006ط-  الفكرالحدٌث دار لبنان فً تارٌخنا عن للبحث190119862

32007ط-  الفكرالحدٌث دار عامل جبل فً اإلقطاعٌة والتقالٌد العادات3

1956 خاص إصدار العاملً األدب مع4

1950 خاص إصدار العاملً التارٌخ مع5

1949 خاص إصدار الوحدة أمالً من6

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًز

النبطٌة-  جبشٌت

النبطٌة-  جبشٌت
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1943 خاص إصدارأدٌب أوراق7

1987الحدٌث الفكر دار أوراقً من8

1980 بٌروت-  اآلثار دارالتارٌخ فً الشٌعة1النبطٌة-  جبشٌتالزٌن محمد الشٌخ342

1890

1999 الحدٌث الكتاب داروطن الثقافة1النبطٌة-  جبشٌتالزٌن عواطؾ343

1999 والتوزٌع والنشر للثقافة المدىقصص-   اآلتً الصداقة زمن19252

2000 والنشر للطباعة الحداثة دار لئلبداع وجوه3

1995 القبس دار ملونة أوراق4

2007 قنادٌل دارقصص-  البحر ٌنطق لو5

1994 أصدقاء دار الجنوب الجهات كل6

1988 األعلمً مإسسة الطاووسً التحرٌر1النبطٌة-  جباعزٌن الدٌن  حسن الشٌخ344

1862 وفاة

2006دار المحجة البٌضاء شعر - أخٌراً تكلّمت 1الزٌننعٌم 345

) شعر-  جسد إجتٌاح19812 الطبع قٌد )

209"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًز

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور- شحور 
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الفرع الحادي عشر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1975 النهار دار  الناس مع سنة خمسون1سالم ٌوسؾ346

1980 وفاة

2005الجدٌد دار شعر-  نٌوتن تفاحة1النبطٌة-  كفرصٌرسبٌتً  فٌدٌل347

ً جمجمته إرفع رجبلً إقتل19772 2008النهضة دارشعر-  عالٌا

2009 مختارات دارشعر-   آلً لرجل عاطفٌة سٌرة3

2003 اللبنانً المنهل دار صدام جحٌم من عابد سجٌن ذكرٌات1جبٌل بنت-  كفرا السبٌتًاألمٌر عبد 348

19272 ً 2005 والنشر للطباعة الحدٌثة المكتبة كتاب على تعلٌق التارٌخٌة األمانة عن دفاعا

( الشٌعً اإلصبلح حركة  )

(الشهر كتاب) بعنوان المواضٌع متنوعة شهرٌة كتب إصدار مشروع بؽداد فً أطلق3

االعبلم  العرب كتاب  من كوكبة تؤلٌفها فً اشترك وقد

( مخطوطة) شعر دٌوان4

 الشهر حدٌث-  بؽداد عدي بن حجر1السبٌتً عبدهللا الشٌخ349

1938 صٌدا-  العرفان الفارسً سلمان189519762

ٌّار فً هرٌرة ابو3  الت

1961صور(ع) الصادق االمام4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور

213 "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

جبٌل بنت-  كفرا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 النسبٌة وآرابه المستعارة نظرٌاته بٌن حسٌن طه مع5

1955الخاطر فٌض كتابه فصول فً أمٌن أحمد مع6

 الوداع حجة7

1956بؽداد االزهر مشٌخة الى8

بؽداد الؽفاري ذر ابو9

بؽداد المباهلة10

1978األزهر-  للطباعة التوفٌقٌة دار الحق راٌة تحت11

1982 البٌت أهل مإسسة ٌاسر بن عمار12

(وتقدٌم وشرح تحقٌق) الدمشقٌة اللمعة13

( مخطوطة) الرسول سٌرة14

 بؽداد-  النجاح مطبعة األسى رّنة15

ًَ أنت1سبٌتً  لوركا350 ر اآلن ل 2004 مختارات دار شعر-   تحرَّ

2008 النهضة دارشعر-  مرسى أول عند19792

)شعر-   شعر دٌوان3 الطبع قٌد  )2010
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النبطٌة-  كفرصٌر

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1986 العلمٌة الكتب دار المتنبً دٌوان شرح1 سٌبتً  مصطفى351

1990 العربً الكاتب دار شعر-  النؽم بحور19522

1992 صٌدا-  للبحوث الثقافً المركزشعر-  الخلٌل حطب على براعم3

1996 العربً الكاتب دارقصص-  نازحة أحبلم4

2000 الفارابً دار ودمنة كلٌلة فً المكٌافلٌّة جذور5

2005 الفارابً دارشعر-  القوافً سبل6

2009 الفارابً دارشعر-  شبت ما سّمِه7

2010 الفارابً داررواٌة-  وارلً طفران8

2003 والتوزٌع والنشر للطباعة المؤمون دارالنواوٌس على الفنٌة والمظاهر والرموز الصَور1محمود مصطفى.د352

الفٌنٌقٌة المدن فً والرومانٌة الٌونانٌة 1958سبٌتً 

2008 والتوزٌع والنشر للطباعة المواسم دار الدٌنٌة اآلثار أهم: المملوكً العهد فً لبنان2

2007 والتوزٌع والنشر للطباعة المواسم دار لبنان فً المذهبٌة لؤلقلٌات الفكرٌة الحٌاة3

 (الموارنة الدروز، الشٌعة،) المملوكً العهد فً
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النبطٌة-  كفرصٌر

جبٌل بنت-  كفرا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1959بٌروت الفاضلة المدٌنة1السبٌتً موسى الشٌخ353

1952 صٌدا-  العرفان مطبعة  المٌزان فً االدٌان190519642

1955 صٌدا-  العرفان مطبعة  الفلسفة فوق عل3ً

1955 الفكر دار-   بٌروت محمد آل اخبلق4

1956 بٌروت االسبلم تفهم كٌؾ5

( مخطوطة) الصادق جعفر حٌاة6

( مخطوطة) العرب لؽة فً االدبٌة المذاهب7

( مخطوطة) والراوندي الخٌاط بٌن المحاكمة8

2005 خاص إصدار والعرفان الفلسفة بٌن الوجود علة1سبٌتً  ٌوسؾ الشٌخ354

2004 خاص إصدار الحج مناسك فً رسالة19582

) الفقهٌة القواعد3 الطبع قٌد )

 األعلم تقلٌد وجوب فً 4

( مخطوطة) الخمس فً رسالة6

( مخطوطة) الصٌد أحكام فً رسالة7

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

جبٌل بنت-   كفرا

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-  كفرا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2010 خاص اصدار الببلؼة علوم فً التوضٌح1سرحان أحمد. د355

( الطبع قٌد ) خاص اصدارالصوفً األدب19482

2005دار الهادي المحبوب بذكر القلوب إطمبنان1صور-  البازورٌةسرور ابراهٌم السٌد356

2005دار الهادي  والروح الجسد ؼذاء19822

2007دار األعلمً  السعٌد الزواج3

2007دار الكاتب العربً  كرببلء من قصص4

2007دار الكاتب العربً (جزآن) العرفاء مدرسة5

2007دار الهادي (جزآن) الدٌنٌة-  العلمٌة للمصطلحات الشامل المعجم6

2007دار الرافدٌن  البٌت أهل عند العلمٌة القصص7

2008دار الكاتب العربً ودار المرتضى المصطلحات الحوزاوٌة المٌسرة 8

2009دار الكاتب العربً (ع)السٌدة خولة بنت اإلمام الحسٌن9

2009دار الكاتب العربً أسرار علم الفلك والنجوم 10

2009دار الكاتب العربً ودار المجتبى سٌرة العرفاء  فً أفكارهم وأورادهم11

2009دار الكاتب العربً ودار المتقٌن (ع)مصابب أهل البٌت 12

2010دار المتقٌن القصص األخبلقٌة 14

2010دار المتقٌن القصص المعنوٌة 16

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون- كفركبل
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2010دار المتقٌن التهّجد فً السحر 18

2010دار المتقٌن الوصاٌا العرفانٌة 20

2010دار الكاتب العربً الفقه فً القرآن 21

2010(قٌد الطبع)- دار الكاتب العربً قصص عجابب عالم الملكوت 23

2010(قٌد الطبع)- دار الكاتب العربً مجربات شمس المعارؾ الكبرى 24

218"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998 الفارابً دار الصهٌونً اإلرهاب عن حٌة شهادات الخٌام1سرور عل357ً

1990 الفارابً دار رواٌة-   الشمس إلى رحلة19602

1992 الفارابً دارقصص-   الشٌطان كوخ3

1995 للمبلٌٌن العلم دار رواٌة-   اإلستفهام سادة4

1998 بٌسان ودار أمواج دارقصص-   الرنداح5

2005 الطبٌعً الطب مركز دار رواٌة-   المتعة أخت6

2008 الطبٌعً الطب مركز دار رواٌة-    الؽرام مٌكانٌك7

2010 الطبٌعً الطب مركز دار رواٌة-   النسوان دٌن8

2003شعر-   الفلسطٌنً الوجع ٌومٌات1سرور   محمد358

2008 الدٌوان مإسسةشعر-   الجابعة المراٌا19592

) رواٌة-  الفضً اإلطار3 الطبع قٌد  )

1980 الكاتب دار1914/1920  والفرنسٌٌن االتراك بٌن عامل جبل1 سعدحسن359

1978 اللبنانً الكتاب( الدخل ضرٌبة )  الرسوم و الضرابب فً الوسٌط1سعد الحسن عبد360

1978 اللبنانً الكتاب(  انتقال رسم )  الرسوم و الضرابب فً الوسٌط2

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

 جبٌل بنت

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

 جبٌل بنت
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الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-  الشعب عٌتا

صور-  باتولٌه



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1978 اللبنانً الكتاب الرسوم و الضرابب فً الوسٌط3

المبنٌة االمبلك ضرٌبة )   )

1980 اللبنانً الكتاب الرسوم و الضرابب فً الوسٌط4

مباشرة الؽٌر الضرابب )    )

1991 الراقم دارشعر-  ببلدي شمس أشرقت1 سعد محمد361

2004شعر-  الفجر أناشٌد19532

1992بٌروت-  الجزٌرة دارشعر-   والهجٌر الهجرة1 سعد أحمد362

2006 العربٌة العلوم دارشعر-   الثمانٌن حصاد19242

شعر-   الصدر اإلمام عن مشعة ومضات3

1996بٌروت-  الجزٌرة دارشعر-   األعماق صدى4

2002 العربٌة العلوم دارشعر-   مروى5

2010شعر-   وزفٌر عبٌر6

1974بٌروت-  اللبنانً الكتاب داروتاثٌره ترجمته ، تنوٌنه ، نزوله: القرآن1سعادة رضا.د363

1981بٌروت-  العالمٌة الدار(وتحلٌل تحقٌق) الفبلسفة تهافت19452

1981بٌروت-  العالمٌة الدار والدٌن الفلسفة بٌن الصراع مشكلة3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

صور-  معركة

صور-  معركة
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النبطٌة-  عربصالٌم

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1985بٌروت-  العربً اإلنماء معهد المعرفة إجتماع علم4

1990بٌروت-  اللبنانً الفكر دار الصراع ومشكلة الفبلسفة تهافت5

6Precis de philosophie generale1990بٌروت-  اللبنانً الفكر دار

1997بٌروت-  اللبنانً الفكر دار اإلنسان ومشكبلت الفلسفة7

1997 بٌروت- المواسم دار وحنٌن ذكرٌات8

2000 والنشر للطباعة عزالدٌن مإسسة ضحٌة ال بطل الحسٌن9

) ووقابع عٌنات: الفساد-  تربوٌة أوراق10 الطبع قٌد  )

2004 بٌروت-  األرقم دار  وذاكرة رجل الدٌن صفً محمد1 سعٌدعماد364

1998 برس رإى لبنان جنوب فً واإلختٌارٌة البلدٌة اإلنتخابات19602

 

1944 حٌفا بالمحكٌة شعر-  فلسطٌن صوت1سعٌد اسعد365

1947 بٌروت بالمحكٌة شعر-   الخالد االرز19222

1952 بٌروت بالمحكٌة شعر-   السلم أؼان3ً

2006 الفكر عالم دار بالمحكٌة شعر-   ُعمر بٌدر4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

الوالدة  وتارٌخ مكان
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 صور

صٌدا-  صرفند



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1996 خاص إصدار قانا محرقة1سقالوي جهاد366

1989 خاص إصدارشعر-   الرٌاض عٌد ملحمة1سالمة بولس367

1989 خاص إصدارقصص-   الزمان ذلك وفً الفندق لٌال190219792ً

1989 خاص إصدار شرفتً من جرٌح مذكرات3

1989 خاص إصداروالحسٌن علً- بشٌر األمٌر- الؽدٌر عٌد4

شعر-  الستٌن عٌد-  وأخواتها فلسطٌن 

1989 خاص إصدار المسٌح ومع" المجتمع صمٌم فً" وملح خبز5

1989 خاص إصدار الوجود فً الصراع6

1989 خاص إصدار ُعْمر حكاٌة7

1989 خاص إصدار العشٌة حدٌث8

1989 خاص إصدارقصص-   السندٌانة تحت9

)2010- 1968 سنة من صحفٌة مقاالت مجموعة1سالمة بولس رشاد368 الطبع قٌد )

) القضاء أمام مرافعات مجموعة 19342 الطبع قٌد )

) والخارج لبنان فً ومحاضرات خطب مجموعة3 الطبع قٌد )

222        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

جزٌن-  اللقش بتدٌن
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جزٌن-  اللقش بتدٌن

 صور

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

) الذاتٌة السٌرة4 الطبع قٌد )

2008  بٌروت-  والنشر للطباعة ببلل دارشعر-   والمسٌرة السٌرة1 سلمان األمٌر عبد369

1936

2009 الجدٌد دارشعر-   تنتظر إمرأة عانقت1سلمى خاتون370

1996 خاص إصدار إلٌها وما حاصبٌا تارٌخ1سلٌقا  ؼالب371

1999 بٌروت-  نوفل مإسسة وعبر مآثر19402

2002 بٌروت-  نوفل مإسسة الزمن من حصاد3

2006 بٌروت-  نوفل مإسسة والتارٌخ التراث من مقامات و قٌم4

1995شعر-   مهاجرة قصابد1 سلٌقا سلٌمان372

19211992

2005 بٌروت-  خاص إصدار والحاضر الماضً بٌن بلٌدا1مرجعٌون-  بلٌداسلٌم  علً الشٌخ373

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

الوالدة  وتارٌخ مكان
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صور-  معركة

حاصبٌا-  الفردٌس
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 صور

حاصبٌا-  الفردٌس



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

41979 ط  اللبنانً الكتاب دار علً بن  الحسن1سلٌمان  كامل374

1981 2 ط  اللبنانً الكتاب دار عبلقات وكشؾ للؽٌبة جدٌد بحث )  الخبلص ٌوم2

( الفتح حركة وتوضٌح الظهور 

1951 بٌروت-  المإلؾ(.  ع  البٌت وأهل النبً فً )   قلبً من3

1960 بٌروت-  المإلؾ( ووجدانً واجتماعً ؼزلً شعر ) اشراق4

1956 بٌروت-  العرفان مكتبة( أجزاء ثبلثة )  الرضً الشرٌؾ دٌوان شرح5

1965(عبدهللا علً االستاذ مع باالشتراك-  المعلمٌن دار لطبلب  عملً نظري كتاب ) التربٌة6

1954 بٌروت-   الحٌاة دار جٌب  للدكتور  االسبلم فً الحدٌثة االتجاهات7

1967 بٌروت-  التجاري المكتب(آخرٌن مع باالشتراك )  للمعلمٌن تربوٌة سلسلة8

1971 بٌروت-  المإلؾ عطشان ٌا سبٌل9

1953 بٌروت-  الفكر دار الؽربٌة المانٌا10

1953 بٌروت-  الفكر دار والطبٌعة  الحب11

1954 بٌروت-  الفكر دار الرجال مروضة12

1954 بٌروت-  الفكر دار"ربٌسا كن13

شعر-  شعر دٌوان14

 األبمة أدب15

224"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس
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 صور-  البٌاض



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2009 الفارابً دار العمر تشارٌن1سلٌمان سلٌمان375

2009خاص إصدارشعر-  عوداً وؼدوت19422

2009 الفارابً دار رواٌة-   جذور األرض فً ولها3

1993بٌروت-  الوسٌلة دار اإلسبلمً الحضاري المشروع1سلٌمان سمٌر. د376

1995 بٌروت-  الحق دار والصراع التعاٌش إشكالٌة:  والؽرب اإلسبلم19422

1990طهران- اإلسبلمً اإلعبلم منظمة القرآن فً الكلمة خطاب3

2005 بٌروت-  الحق دار الدولٌة والعبلقات الحضاري الصراع4

2006 اإلسبلمٌة المذاهب بٌن للتقرٌب العالمً المجمع اإلحتقان جٌوبولٌتٌك-  والؽرب العالم مسلمو5

1994 والبحوث اإلستراتٌجٌة الدراسات مركز مرجعٌة قراءات_  المسٌحٌة- اإلسبلمٌة العبلقات6

  بٌروت-والتوثٌق  (وتؤلٌؾ إشراؾ) والمستقبل والحاضر التارٌخ فً 

1995  والبحوث اإلستراتٌجٌة الدراسات مركز والتطبٌع التسوٌة وإشكالٌات اإلسبلمٌة الحركات7

( وتؤلٌؾ إشراؾ   بٌروت-والتوثٌق (

2009 المذاهب بٌن للتقرٌب العالمً المجمع العالم بٌن للعبلقات اإلجتماعً التارٌخ موسوعة8

طهران- اإلسبلمٌة (وتؤلٌؾ إشراؾ)- (مجلدٌن) والؽرب اإلسبلمً

1999 للبحوث اإلستشاري المركز المنهج فً نقدٌة نصوص-  الحضارات صدام9

 بٌروت-والتوثٌق (وتؤلٌؾ إشراؾ) والمضمون 

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-  حوال

 حاصبٌا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1995 بٌروت-  خاص إصدار العرب نوادر من األدب طرابؾ: ورجال نساء1 سلٌمانحسن محمد377

1995 بٌروت- للتراث  السبلم دار(وتقدٌم تحقٌق) الشعبٌة الصٌن من وطنٌة قصص19982 وفاة

1997 بٌروت- للتراث  السبلم دار النحو قواعد فً المرأة3

1997 بٌروت-  الحرؾ أصدقاء دار الحرب بعد والمصرفً والنقدي المالً لبنان1 سلوم عبداألمٌر.  د378

1996 بٌروت النموذجٌة اإلدارٌة للقٌادة األساسٌة المرتكزات19422

 العربٌة اللبنانٌة والشركات والمصارؾ الدولة 

1991 بٌروت-  الحرؾ أصدقاء دار والمصرفٌة والنقدٌة المالٌة السٌاسات

3( اللبنانٌة األهلٌة الحرب خبلل  )

 اللبنانٌة والخزٌنة لبنان مصرؾ4

 السنتٌن حرب فً التخلؾ عوامل دور5

 العامة للعبلقات المعاصرة التوجهات6

( مخطوطة) السٌاسً المعترك فً لبنان وحكومات حكم

 والمذهبً الطابفً 7

1997 العربٌة العلوم دار الخلٌل وعروض الببلؼة إلى الدلٌل1 سلومعلً.د379

2009 المواسم دار العرب ببلؼة19472

) واإلسبلم الجاهلٌة فً العرب أطعمة3 الطبع قٌد  )2010

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

الوالدة  وتارٌخ مكان
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 النبطٌة

صور

 النبطٌة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1962مطبعة صور الحدٌثة االوزان والمقادٌر 1سلٌمانالشٌخ ابراهٌم 380

(العاملً البٌاطً )

2005 خاص إصدار1850/1804 الشام ببلد فً الفرنسً والمشروع باشا علً محمد1سمحات قاسم.  د381

2009 بٌروت-  ببلل دار عامل جبل فً قمة عٌناتا19522

1998شعر-   الوجدان شاعر1النبطٌة-  الكفورسمعان  اسحاق382

2000شعر-   البٌلسان زهرة2

2004 الدلب عٌن-  الرٌؾ مطابع الدلب عٌن حكاٌة1جزٌن-  الدلب عٌن  سمٌاعاطؾ383

1987 بٌروت-  الوحدة دار المصرٌة السٌاسة فً القومً العامل1 جزٌن- اللوٌزةالسٌد حسٌن عدنان.  د384

1989 بٌروت-  النفابس دار اإلسرابٌلٌة اإلستراتٌجٌة فً التوسع19552

11991ط-  المحروسة بٌروت دار ( آخرٌن مع) العربً المجتمع تارٌخ فً دراسات3

1992 بٌروت-  النفابس دار المصٌر وتقرٌر اإلنتفاضة4

1993 بٌروت-  النفابس دار الخاصة المنشآت فً اإلدارٌة السٌاسات5

1994 والبحوث اإلستراتٌجٌة الدراسات مركز أساسٌة ومفاهٌم والسلم الحرب:  الدولٌة العبلقات6

1995( مجد ) للدراسات الجامعٌة المإسسة ( الحلبً حسن.  د بمشاركة ) أسلو سلم7

1996( مجد ) للدراسات الجامعٌة المإسسة المعاصر للعالم والسكانٌة واإلقتصادٌة السٌاسٌة الجؽرافٌا8

1997 والبحوث للدراسات اإلمارات مركز ( آخرٌن مع) الدولً والسلم السكانٌة المشكلة9

227        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

جبٌل بنت-  عٌناتا

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1997 العربٌة الوحدة دراسات مركز الداخلٌة العوامل.  العربٌة األهلٌة النزاعات10

 ( آخرٌن مع) والخارجٌة

1998 األرمنٌة الدراسات مركزًُ نموذجا األرمنٌة القضٌة.  المصٌر تقرٌر حق11

1998 والبحوث اإلستراتٌجٌة الدراسات مركز اإلنسحاب ومسؤلة اإلقتطاع.  للبنان اإلسرابٌلً اإلحتبلل12

1998 والبحوث اإلستراتٌجٌة الدراسات مركز الصعبة التسوٌة13

2001بٌروت الدولٌة النزاعات دابرة فً العرب14

2002 بٌروت-  أمواج دارمن اإلشتراكٌة إلى اللٌبرالٌة الجدٌدة. تطور الفكر السٌاسً 15

2003 أمواج دار - 2 ط الدولٌة العبلقات نظرٌة16

2002بٌروت-   اآلن منشورات شعر-  الداخل من مقشرة برتقالة1السٌد  ناظم385

2003 بٌروت-  مختارات دار شعر-  األخٌرة العٌن19752

2007 والنشر للكتب الرٌس رٌاض دار شعر-  بالنوم معزولة أرض3

2009والنشر للكتب الرٌس رٌاض دار شعر-  الصؽرى األخت منزل4

1958 المعارؾ مكتبة رواٌة - ( ترجمة)  األم1سوٌد  احمد386

1989 المعارؾ مكتبة (ترجمة) نٌرودا بابلو19292

1990 المعارؾ مكتبة( ترجمة )  ؼرناطة ٌا" وداعا3

1967 االحد دارقصص-  الشمس من المعذرة4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

 جبٌل بنت

حاصبٌا-  حمام كفر
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الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1989 المعارؾ مكتبةقصص-  اللٌل فً سعال ال5

2006 للمبلٌٌن العلم داروالسٌاسة الثقافة من قطاؾ6

1993اآلداب دارقصص-  األدهم سر على القبض لٌلة7

1990الفارابً دار تركٌة رواٌة - (ترجمة) اسطمبول فً طوٌل صٌؾ8

1985 والنشر للطباعة المعارؾ مإسسة للوركا مسرحٌة-  العجٌبة االسكافٌة9

1990 والنشر للطباعة المعارؾ مإسسة تارٌخنا من شهٌرات نساء10

1994 والنشر للطباعة المعارؾ مإسسة مقاالت الثقافة ٌومٌات من صفحات11

ووطنٌة انسانٌة ثقافٌة 

1992 والنشر للطباعة المعارؾ مإسسةالعرب عند القضاء كان هكذا12

1983 الوحدة دارقصص-  األحباب وعٌون المؽلقة النوافذ13

1988الفارابً دار الطرٌق على الفتات14

1989 المعجم دار نٌرودا (ترجمة) والحرٌة األرض عاشق15

2009 نلسن دارشعري  نثر-  ورعود دندنات16

1986 بٌروت-  الحٌاة مكتبة دار ومضات مع معدودات أٌام1سوٌد محمد الشٌخ387

1996 اإلسبلمٌة المذاهب بٌن التقرٌب دار اإلنسان  لقضاٌا الحل هو اإلسبلم19272

1989 بٌروت-  العلوم إحٌاء دار العمر رحلة3

229        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

حاصبٌا-  حمام كفر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1986 واألحٌاء لئلعبلم اإلسبلمً المركز نفتقدهم رجال4

1989 بٌروت-  العربً الكتاب دار فلسطٌن فً الباطل دولة5

1995 اإلسبلمٌة المذاهب بٌن التقرٌب دار الموّحد والمذهب الخمسة اإلسبلمٌة المذاهب6

1999 بٌروت-  خضر دار الحنفً المذهب فً األسرة أحكام7

1987 واإلنماء لئلعبلم اإلسبلمً المركز الفضاء وؼزو اإلسبلم8

1994 واإلنماء لئلعبلم اإلسبلمً المركز ونار ورٍد باقات9

1991 بٌروت-  اإلسبلمً المكتب اإلسبلم رٌاض ف10ً

1991 بٌروت-  العلوم إحٌاء دار الجاحظ:  واألضداد المحاسن11

1992 البحرٌن-  اإلسبلمٌة الدارسنجر بن الدٌن حسام: المهاجري دٌوان12

1994 بٌروت-  العلوم إحٌاء دار للجاحظ البخبلء13

1995 بٌروت-  العلوم إحٌاء دارالبٌهقً: والمساوئ المحاسن14

1995 والنشر للطباعة العالمً المكتبالجوزي قٌم ابن:  المولود بؤحكام المورود تحفة15

1978 الطلٌعة دار اإلسرابٌلٌة  التسوٌة ارض على الصراع1 سوٌدمحمود  388

1979 الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسةاالسرابٌلً القرار خلفٌة المعاهدة الى دٌفٌد كامب من19362

1968 الفلسطٌنً األبحاث مركز المعاصر الصهٌونً الفكر من3

1973 الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة الحسابات تصفٌة عملٌة:لبنان علة السبعة األٌام حرب4

230"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس
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حاصبٌا-  حمام كفر



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1995 الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة هللا فضل  السٌد مع شامل حوار- وفلسطٌن اإلسبلم5

1996 الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة زرٌق قسطنطٌن مع شامل حوار- وفلسطٌن العروبة6

1996 الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة المحروقة األرض سٌاسة: لبنان جنوب/ إسرابٌل7

(الؽضب عناقٌد عملٌة)-  المفروض والحل

1998 الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة الفلسطٌنٌة النضالٌة التجربة8

 حبش جورج مع شامل حوار 

ً خمسون: إسرابٌل مواجهة فً اللبنانً الجنوب9 1998 الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة عاما

(والفارسٌة الفرنسٌة إلى ترجم) والمقاومة الصمود من

2002 الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة الؽربٌة للضفة اإلسرابٌلً اإلجتٌاح10

2006 الطلٌعة دار خٌاراته مواجهة فً لبنان: الوصاٌا سلطة انهٌار بعد11

41989ط-  بٌروت الولٌد بن خالد معارك1سوٌد ٌاسٌن. د العمٌد389

2002 بارٌس ( الفرنسٌة باللؽة ونشر ترجم) الولٌد بن خالد معارك19312

1979 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(آخرٌن مع باإلشتراك) عامل جبل تارٌخ من صفحات3

1980  بٌروت ( 1ج: اللبنانٌة للمقاطعات العسكري التارٌخ4

 (والفرنسٌة العربٌة باللؽتٌن)  المعنً العهد 

1985 بٌروت 2ج:اللبنانٌة للمقاطعات العسكري التارٌخ 5

(والفرنسٌة العربٌة باللؽتٌن) الشهابً العهد 

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

الوالدة  وتارٌخ مكان

231

حاصبٌا-  حمام كفر



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 الحدٌث الكتاب دار مإسسةالمدنٌة للطابرات الشاملة الموسوعة6

 الحدٌث الكتاب دار مإسسةالقتال ومركبات للدبابات الشاملة الموسوعة7

1990 بٌروت-  ومزٌدة منقحة ثانٌة طبعة ومصادره أصوله: االسبلمً العسكري الفن8

1990 بٌروت-  أولى طبعة المصرٌة األقطار  الفرنساوٌة جمهور تملك ذكر9

(ومراجعة تحقٌق) الترك نقوال للمعلم الشامٌة والببلد 

1992 بٌروت-  أولى طبعة  مراحل فً محطات,  العرب على الؽرب مإامرة10

 مقاومتها و المإامرة 

1992 بٌروت-  أولى طبعة الحملة ومراسبلت تقارٌر ولبنان، والموارنة فرنسا11

1862-1860 عام سورٌا على الفرنسٌة العسكرٌة 

1993 بٌروت-   ثانٌة طبعة اللٌطانً عملٌة12

( 1978 عام اإلسرابٌلٌة اللٌطانً عملٌة عن كتٌب ) 

1992 بٌروت-  أولى طبعة الفرنسٌة عن معرب وثابقً كتاب13

1996 بٌروت-  أولى طبعة موحد عربً لعمل جادة إستراتٌجٌة نحو14

1997 بٌروت-  أولى طبعة والعربً اإلسبلمً التارٌخ فً القدس حروب15

1997 بٌروت-  أولى طبعة العمر دفاتر من أوراق16

1998 بٌروت-  أولى طبعة كتابهم خبلل من إسرابٌل لبنً العسكري التارٌخ17

 ( القدٌم للعهد جدٌدة قراءة (جزآن) (

232"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

18Corps exeepeditinnaire de syrie: Rapports

19et Correspondance (1860-1861) ( وتعلٌق إعداد 1998 بٌروت-  أولى طبعة (

1998 بٌروت-  أولى طبعة (وتحلٌل نقد) اللبنانٌة المسؤلة20

 ( الفرنسٌة عن معّربة وثٌقة) العشرٌن القرن من األول الثلث فً الشمالً لبنان21

 والسٌاسة والحرب الدٌن ف22ً

 وخٌارات واقع:  الخلٌج فً األجنبً العسكري الوجود23

 مجلداً 16 (1946-1516) اللبنانً التارٌخ موسوعة24

 الدولة بناء وعبقرٌة العزٌز عبد25

1963 اللبنانٌة الوطنً الدفاع وزارة(تؤلٌفه فً أسهم) الوطنٌة الننشبة26

1973 بٌروت-  الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة(تؤلٌفه فً أسهم) الصهٌونً والخطر الفلسطٌنٌة القضٌة27

 والنشر للدراسات العربٌة المإسسةوإسبلمٌة عربٌة معارك) العسكرٌة:موسوعة28

 تؤلٌفها فً ساهم - ( مسلمون عرب وقادة

1973  والنشر للدراسات العربٌة المإسسة( تؤلٌفها فً ساهم)لبنان عن فصل,  السٌاسة موسوعة 29

 الفلسطٌنٌة الموسوعة هٌبة (االسرابٌلٌة االستراتٌجٌة) الفلسطٌنٌة الموسوعة30

 ( تؤلٌفها فً ساهم  )

) وقادة معارك ، تارٌخنا من موسوعة31 الطبع قٌد ) 

233        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

22000ط- اآلداب دار العربً الروابً النص فً أبحاث1سوٌدان  سامً.د390

21999ط- اآلداب دار العربً الشعري النص ف19462ً

1991  اآلداب دار السرد وشعرٌة القصص داللٌة ف3ً

1995 اآلداب دار والنقد الثقافة فً الحوار جدلٌة4

1997 اآلداب دار المعلقة الحداثة جسور5

2002 اآلداب دار العربً الشعر فً التجدٌد ورٌادة السٌاب شاكر بدر6

 الحدٌث

2006 اآلداب دار العربٌة الرواٌة فً والتموٌه المتاهة7

2006 اآلداب دار التخٌل ومدارات السرد فضاءات8

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًس

جبٌل بنت-  حداتا
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"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 
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الفرع الثانً عشر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2002 خاص إصدارشعر-  شاعر دروب على1 شاهٌنحسٌب391

19191985

1999بٌروت-  خاص إصدار1ج-  والسٌاسة الصحافة من ذكرٌات1 شاهٌن سمٌر392

2003بٌروت-  خاص إصدار2ج- والسٌاسة الصحافة من ذكرٌات-  الجمر سنوات193220052

1980(ترجمة) لبنان فً الطابفٌة1شاهٌن فإاد. د393

1980(ترجمة) للولد النفسً التحلٌل2

1980(ترجمة) والنفط أوبٌك3

1980( خلٌل أحمد خلٌل. د مع )  االجتماع علم مناهج موسوعة4

1978 العلمٌة االشتراكٌة التقدمٌة العربٌة القومٌة بٌن الجدلٌة5

والنشر للطباعة عوٌداتالمدرسً النفس علم6

 خاص إصدارشعر-  كرببلء صرخة1النبطٌة-  حاروؾ شاهٌنمحمد394

19091972

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

 النبطٌة

 النبطٌة
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جزٌن-  روم

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 شامً ٌحٌى.د395

1990 اللبنانً الفكر دار واقرأ حدث19351

1993 العربً الفكر دار المٌسرة العربٌة القواعد2

1993 العربً الفكر دار العربٌة القواعد فً التطبٌقٌة النصوص3

 العربً الفكر دار اإلسبلم قبل العرب وآلهة الجاهلً الشرك4

1997 العربً الفكر دار (العربً العلمً التراث من صفحات)الفلك علم5

1994والنشر للطباعة عزالدٌن دار العرب عند التنجٌم تارٌخ6

2001 العربً الفكر دار(3+2+1ج) العرب شعراء موسوعة7

ً حسٌن طه8 1995 العربً الفكر دار وناقداً أدٌبا

1995 العربً الفكر دار(وشعره حٌاته) ابراهٌم حافظ9

ً العقاد10 1995 العربً الفكر داروشاعراً كاتبا

1990 العربً الفكر دار وشعره حٌاته فً ربٌعة أبً بن عمر11

1991 العربً الفكر دار (وشعره حٌاته) القٌس امرإ12

1997 العربً الفكر دار(شعره حٌاته) العبد بن طرفة13

1990 العربً الفكر دار وشعره حٌاته فً سلمى أبً بن زهٌر14

1999 العربً الفكر دار الرثاء شاعرة الخنساء15

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

جبٌل بنت

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2000 العربً الفكر دار(وشعره حٌاته) األعشى16

2002 العربً الفكر دار(ومإانسته إمتاعه فً قراءة) التوحٌدي حٌان أبو17

2002 العربً الفكر دار( المتصوفة إمام) عربً بن الدٌن مح18ًٌ

2002 العربً الفكر دار(اللزومٌات إلى الزند سقط من) المعّري العبلء أبو19

2003 العربً الفكر دار العذاب ورحلة طوقان فدوى20

2003 العربً الفكر دار والقومٌة الوطنٌة شاعر الجبل بدوي21

2003 العربً الفكر دار فً قراءة) المنفلوطً لطفً مصطفى22

( وعباراته نظراته 

2006 العربً الفكر دار والوطنٌة الحب شاعر رٌشة أبو عمر23

2005 العربً الفكر دار (القادسٌة حرب قابد) وقاص أبً بن سعد24

2005 العربً الفكر دار (راٌة له تهزم لم الذي الفاتح) نصٌر بن موسى25

2007 العربً الفكر دار (المإمنٌن أمٌر قسٌم ) الداخل الرحمن عبد26

2007 العربً الفكر دار (العباسٌٌن الخلفاء خامس ) الرشٌد هارون27

2007 العربً الفكر دار( جالوت عٌن معركة بطل ) بٌبرس الظاهر28

1992 العربً الفكر دار والحكماء البلؽاء نوادر29

1992 العربً الفكر دار الرومً ابن نوادر30
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الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1992 العربً الفكر دار األموي المثلث نوادر31

1991 العربً الفكر دار الؽزل فً قٌل ما أروع32

1991 العربً الفكر دار الحكمة فً قٌل ما أروع33

1991 العربً الفكر دار الوصؾ فً قٌل ما أروع34

1992 العربً الفكر داروالجود الكرم فً قٌل ما أروع35

1993 العربً الفكر دارالموشحات فً قٌل ما أروع36

1993 العربً الفكر دار الشجاعة فً قٌل ما أروع37

1993 العربً الفكر دار األمثال فً قٌل ما أروع38

1993 العربً الفكر دار الوطنٌة فً قٌل ما أروع39

1999 العربً الفكر دار (2 +1 مجلد)الشعر فً قٌل ما موسوعة40

1986 الهبلل ومكتبة دار(مجلدان) للجاحظ الحٌوان كتاب وتحقٌق شرح41

1994 العربً الفكر دارالخنساء دٌوان وتقدٌم شرح42

1996 العربً الفكر دار الشابً القاسم أبً وتقدٌم شرح43

1995 العربً الفكر دار الحمدانً فراس أبً وتقدٌم شرح44

1996 العربً الفكر دار ربٌعة أبً بن عمر دٌوان وتقدٌم شرح45

240        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998 العربً الفكر دار ابراهٌم حافظ دٌوان وتقدٌم شرح46

1998 العربً الفكر دار (مجلدان) شوقً دٌوان وتقدٌم شرح47

1997 العربً الفكر دار المتنبً دٌوان وتقدٌم شرح48

2004 العربً الفكر دار الُّزند سقط دٌوان وتقدٌم شرح49

2005 العربً الفكر دار(مجلدان) البحتري دٌوان وتقدٌم شرح50

2000 بٌضون ٌوسؾ مطابع شعر-  الوالء محض51

 المواسم دار (ع)طالب أبً بن علً اإلمام شعر52

ً وشاعراً أدٌباً، نعٌمة، مٌخابٌل53 (الطبع قٌد) مخطوطة وفٌلسوفا

(الطبع قٌد) مخطوطة الحكٌم الشاعر تمام، أبو54

(الطبع قٌد) مخطوطة (وتعرٌفات تقدٌمات ) أدبٌة كتابات55

(الطبع قٌد) مخطوطة وقصٌدة شاعر56

(الطبع قٌد) مخطوطة العاملٌة ذاكرتً من57

241        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2001 والنشر للتوزٌع أصالة دارأطفال أدب-   المرعبة األمنٌة1شّبانً  سناء 396

2001 والنشر للتوزٌع أصالة دارأطفال أدب-    المشاكل لحل كوك19662ً

2002 والنشر للتوزٌع أصالة دارأطفال أدب-   الناي عازؾ تتحدى الكمان عازفة3

2004 والنشر للتوزٌع أصالة دارأطفال أدب-     وسمكة قطة4

2004 والنشر للتوزٌع أصالة دارأطفال أدب-    الفٌنٌقً الشراع رحلة5

2004والنشر للتوزٌع الحادق دارأطفال أدب-   ومرجانة مرجان مع واحزر فكر إلعب6

2007 المإلؾ دارأطفال أدب-   العجٌبة الرقصة7

2007 المإلؾ دارأطفال أدب-   األشٌاء تختفً منزلنا ف8ً

2007 المإلؾ دارأطفال أدب-   شجرة إلى شجرة من9

2008 المعارؾ دارأطفال أدب-   ألبً قببلت10

2009 اللبنانً الفكر دارأطفال أدب-   الصباح؟ تحٌة األرنب ٌرد لم لماذا11

2009 كلمات دارأطفال أدب-   صٌاد حكاٌة12

2009 المإلؾ دارأطفال أدب-   جبٌل فً اٌزٌس13

2009 المإلؾ دارأطفال أدب-   قرطاجة وحرب هنٌبعل14

2009 المإلؾ دارأطفال أدب-   صور فً أرجوانٌة ألوان15

2009 المإلؾ دارأطفال أدب-   قرطاجة ملكة ألٌسار16

2010 الٌونٌسكوأطفال أدب-   عالمً إلى أنقلك حتى17

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

 جزٌن-  سجد
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2010 والنشر للتوزٌع أصالة دارأطفال أدب-   مفتقة ٌا حلوة18

1999 المإلؾ دار( وحقابق مبادىء ) الشرعً الطب1 شحرور حسٌن.د397

2004 المإلؾ دار الشرعً الطب فً النارٌة األسلحة19482

2006الحلبً دار الشرعً الطب فً العلمً الدلٌل3

1997 اللبنانً الفكر دار واإلجتماعً والتربوي النفسً اإلرشاد1شحٌمً محمد.د398

1994 اللبنانً الفكر دارنعالجها؟ وكٌؾ نفهمها كٌؾ:  األطفال مشاكل19412

1994 اللبنانً الفكر دار المدرسٌة الحٌاة فً النفس علم دور3

1994 الحداثة دار(دبٌن):  الجنوبً اللبنانً التراث من4

1997 الحداثة دار سبها من خواطر5

2000 الحداثة دار الباراؼواي فً اللبنانً اإلنتشار6

2004 العربٌة العلوم دار العام النفس علم فً مقدمات7

 للعلوم األمٌركٌة  الجامعة منشورات المسنٌن مشكبلت8

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

مرجعٌون-  دبٌن
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الوالدة  وتارٌخ مكان

 هونٌن



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1939 امٌركا ( انكلٌزٌة لؽة  )  الشعب طبٌب1 مرجعٌون جدٌدةشدٌد مٌخابٌل. د399

1946 امٌركا( انكلٌزٌة لؽة  )  التعاونً الطب أصول188219682

1947 امٌركا( انكلٌزٌة لؽة  ) والؽد الٌوم طبٌب3

1956 امٌركا( انكلٌزٌة لؽة  ) الطب  رسالة4

 امٌركا( انكلٌزٌة لؽة  ) سنة مابة تعٌش كٌؾ5

 امٌركا( انكلٌزٌة لؽة  ) والمرض الصحة فً الحمٌة6

2001 بٌروت-  النهار دار ومذكرات ذكرٌات:  والدبلوماسٌة السٌاسة بٌن1شدٌد ٌوسؾ400

1914

1966 بٌروتشعر-  قرانا ف1ًشرارة ابراهٌم401

2002 بٌروت-  خاص إصدار1986-1902 العملً محٌطه فً الثابر الشاعر: شرارة الزٌن موسى1شرارة  إحسان402

ً رحالة:  األمٌن حسن19362 ً وأدٌبا 2004 اللبنانً المنهل دارومإرخا

) ونثر شعر كتاب3 الطبع قٌد  )

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

 جبٌل بنت

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

 مرجعٌون
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الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1996 بٌروت-  الفكر عالم دار وأخواتها قانا1 جبٌل بنتشرارة ببلل403

1993 بٌروت-  الفكر عالم دار سورٌا إلى العودة19542

2004 بٌروت-  الفكر عالم دار على للسٌطرة األمٌركٌة الحرب: النواٌا تموٌه3

 األوسط الشرق 

2004 بٌروت-  الفكر عالم دار خلقة وأجوبة أسبلة: وإسرابٌل تركٌا4

2007 بٌروت-  الفكر عالم دار( جزآن ) جبٌل بنت أجل من الحرب5

 بٌروت-  الفكر عالم دار الجنوب مإذن فحص ببلل6

 أمل لحركة اإلعبلمً المكتب الصدر اإلمام عند والمواطنة والمواطن الوطن مفهوم7

2003 الساقً دارظلمتٌن بٌن جدار1 جبٌل بنت شرارةبلقٌس404

1933 ( الجادرجً رفعت زوجها مع باإلشتراك )

2009 دمشق-  المدى دار الفكر حرٌة إلى اإلٌمان من شرارة محمد2

1979 الشرقٌة دارقصص-  السواد1 شرارةحسن405

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1978 بؽدادترجمة- الروابً الفن فً دراسة-  واالسلوب االفكار1شرارة حٌاة. د406

1979 بؽدادترجمة-  الفن ف19972ًوفاة

 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة رواٌة-  أؼسقت األٌام إذا3

 روس كتاب عن األدبٌة الدراسات ف4ً

ً تولٌستوي5  فنانا

1980 بٌروت-  للثقافة ناصر مإسسة العروبة روح1 شرارةاللطٌؾ عبد407

1950 المكشوؾ دار العرب طاؼٌة:  الحجاج191919922

1956 والنشر للطباعة بٌروت دار الساخر العقل:   شو برنارد3

1959-1965 بٌروت دار-  صادر دار حلقات  10    شعراإنا4

1963 بٌروت-  التجاري المكتب العتاهٌة أبو5

1964 بٌروت-  التجاري المكتب حزم أبو6

1966 بٌروت-  الحٌاة مكتبة دار الدنٌا و االنسان7

1961 بٌروت-  الحٌاة مكتبة دار العرب عند الحب فلسفة8

1964 بٌروت-  المكشوؾ دارالكبرى العصر جرٌمة:  الصهٌونٌة9

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

 جبٌل بنت

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

 جبٌل بنت
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1961للمبلٌٌن العلم دار العربٌة القومٌة من الثقافً الجانب10

1966 بٌروت-  اللبنانً الكتاب دار حٌاة وترجمة دراسة سنؽور11

1965 والنشر للطباعة بٌروت دار زٌادة م12ً

 والنشر للطباعة بٌروت دار الصؽٌر األخطل13

1979 والنشر للطباعة بٌروت دار حافظ14

1979 والنشر للطباعة بٌروت دار الرصاف15ً

1973 والنشر للطباعة بٌروت دار مطران خلٌل16

1981 والنشر للطباعة بٌروت دار الصاف17ً

1979 والنشر للطباعة بٌروت دار طوقان ابراهٌم18

1972 والنشر للطباعة بٌروت دار شبكة أبو الٌاس19

1979 والنشر للطباعة بٌروت دار شوقً أحمد20

1979 والنشر للطباعة بٌروت دار القروي الشاعر21

1979 والنشر للطباعة بٌروت دار الشاب22ً

1962 الكتاب أصدقاء جمعٌة اللبنانً الكتاب قضٌة23

1979 والنشر للطباعة بٌروت دار ماضً أبو إٌلٌا24

1980 االندلس دار االسبلم فً التارٌخً الفكر25

1981 العلوم إحٌاء دار النفسٌة الموسوعة26

247"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1954-1956 والنشر للطباعة بٌروت دار( حلقات  6)  السٌكولوجٌة المعارؾ دابرة27

1958 بٌروت-  المعارؾ دار اللعٌنة األرض28

1960 بٌروت-   فرانكلٌن مإسسة تطورها ، نشؤتها ، معناها:  العربٌة القومٌة29

1962 بٌروت-   فرانكلٌن مإسسة الرحٌب  شتاٌنبك عالم30

1962 بٌروت-  اللبنانً الكتاب دار العروبة زحؾ31

1963 بٌروت-  الروابع دار التارٌخ عرفه فاتح أعظم ، االسكندر32

1966 بٌروت-  عوٌدات منشورات    ( دٌؽول للجنرال )  الحرب مذكرات33

 التؽٌٌر-

 الوحدة-

1982 بٌروت-  العربً الكاتب دار العقاد أدب من المختار34

 للكتاب العالمٌة الشركة الرضً الشرٌؾ35

 للكتاب العالمٌة الشركة ربٌعة أبً بن عمر36

 للكتاب العالمٌة الشركة التارٌخ حكمة37

 للكتاب العالمٌة الشركة البحتري عبادة أبو38

 للكتاب العالمٌة الشركةالمعري العبلء أبو39

 للكتاب العالمٌة الشركة المتنبً الطٌب أبو40

 للكتاب العالمٌة الشركة زٌدون ابن41

248"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998 الجدٌد دار الدٌن وأهل العلم أهل بٌن النفسٌة النساء صحة1(بٌضون) شرارة  عزة408

1998 الجدٌد دار والمرأة اإلجتماعً العمل19442

البزري دالل. د مع باالشتراك )  )

2002  بٌروت-  النهار دارالذات إنصاؾ بٌن لبنانٌات:  وجمعٌات نساء3

 الؽٌر وخدمة 

2007 العربً الثقافً المركز النساء أحوال وتؽٌر الرجولة4

2008 إستؽبلل و عنؾ كفى منظمة اللبنانً القضاء أمام النساء قتل جرابم5

2010(الطبع قٌد) إستؽبلل و عنؾ كفى منظمة العنؾ ٌواجهن نساء6

الصفوة دارالباقر االمام بلؽة1شرارة محسن الشٌخ409

1981 األردن-  للدراسات العربٌة المإسسة واإلؼتراب البطولة بٌن المتنب1ًشرارة محمد410

1982 األردن-  للدراسات العربٌة المإسسة القومً تراثنا فً نظرات19792وفاة

2009خاص إصدارواإلقتصاد واإلعتماد السٌاسة فً وآراء قضاٌا1شرارة واصؾ411

249"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

جبٌل بنت

 جبٌل بنت

 جبٌل بنت

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1968بٌروت-  االجتماعٌة العلوم معهد( بالفرنسٌة )  جنوبٌة قرٌة فً  دٌنً احتفال أدوار1 شرارةوضاح. د412

1975 بٌروت-  الطلٌعة دارالطابفً لبنان أصول ف19422ً

1979 بٌروت-  العربً االنماء  معهدالحدٌث العربً الفكر فً التارٌخٌة المسؤلة3

1979 بٌروت-  الطلٌعة دار االستتباع حروب4

1980 بٌروت-  العربً االنماء  معهد البارد األهلً السلم5

2008 بٌروت-  الحداثة دار العربٌٌن والمجتمع الثقافة فً الدولة مشكبلت بعض حول6

مات:  والؽنٌمة االهل7 ُّ 1981 بٌروت-  الطلٌعة دار العربٌة المملكة فً السٌاسة مقّو

1990 الجدٌد دار عامر بنً  مجنون اخبار8

1991 الجدٌد دار لعدوكم الموت9

1993 الجدٌد دار اإلسبلمٌة العربٌة السٌاسات فً مقاالت: نفسه الواحد10

ً" مجتمعا لبنان: هللا حزب دولة11 2006 النهار دارإسبلمٌا

2007 النهار دار إؼتٌال إلى الصلح رٌاض إؼتٌال من:العادي القتل أٌام12

 الحرٌري رفٌق 

2008 بٌروت-  الحداثة دار الفلسفة بٌن ما العبلقات فً محاوالت: البدء إستبناؾ13

 والتارٌخ

1999واألبحاث للنشر المسار دار الدولة على األهل خروج14

1996 النهار دار عتبة على العاملٌة والعصبٌة العاملٌون: القلقة األمة15

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 اللبنانٌة الدولة 

 العربً الثقافً المركزواألفكار والشعر والسٌنما القصص فً مقاالت:  الصور تعبٌر16

1985 مختارات دارالموقودة المدٌنة17

1974 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس  البهتان و الحقٌقة بٌن اللٌطانً مشروع1جواد محمد السٌد جعفر413

1935 الدٌن شرؾ 

 القرآنٌة الموسوعة1عبدالحسٌن جعفرالسٌد 414

2000شركة- المذاهب بٌن التقرٌب دار( السَور خصابص) األول القسم1920الدٌن شرؾ

المطبوعات مجلد 12 موسوعً-  الثانً القسم

 مجلداً 12-   اإلسبلمٌة المعارؾ موسوعة2

مجلداً 12-  العربٌة المعارؾ موسوعة3

88-87 أمل مجلة(حلقة 22 ) األدباء علماإنا1شرؾ الدٌن حسٌن السٌد415

2002 والدراسات لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز الصدر موسى اإلمام:  تارٌخٌة محطات19292

1987 أمل مجلة الكلم ونفابس الحكم جواهر3

2004 المنهل دار خاتم4ً

2007 والدراسات لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركزالصدر اإلمام-  مضطرب مجتمع فً التنمٌة كّراس5

 المقاوم والمجتمع 6

(مخطوطة) - (1920 -1870) قرن نصؾ خبلل ببلدنا فً الحزبٌة الحٌاة دراسة حول

251        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان
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 صور

 صور



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1960بٌروت-  عوٌدات دار(آخرٌن مع باإلشتراك) المسرح تارٌخ1شرؾ الدٌن خلٌل.د416

1982 بٌروت-  الهبلل ومكتبة دار االخٌر الشعاع رشد، ابن192220072

1985 بٌروت-  الهبلل ومكتبة دار اإلجتماع علم فً وابداع رٌادة خلدون ابن3

1979 بٌروت-  الهبلل ومكتبة دار عمٌان بٌن مبصر المعري، العبلء ابو4

1979 بٌروت-  الهبلل ومكتبة دار رجل فً أمة:   المتنب5ً

1980 بٌروت-  الهبلل ومكتبة دار بالؽربة الفاجع االحساس او:   الرومً ابن6

1980 بٌروت-  الهبلل ومكتبة دار؟ شعوبً أم مجدد:   نواس ابو7

1980 بٌروت-  الهبلل ومكتبة دار رومنسٌة فتوة   الحمدانً فراس ابو8

1995 بٌروت-  الهبلل ومكتبة دار ربه عبد البن الفرٌد العقد9

 بٌروت-  الهبلل ومكتبة دار للقرشً العرب أشعار جمهرة10

 بٌروت-  الهبلل ومكتبة دار عنترة دٌوان11

1995 بٌروت-  الهبلل ومكتبة دارالعاملٌة والببلد الزرارٌة تارٌخ12

2004 بٌروت-  البٌضاء المحجة دار كان منذ مقاوم شعب سٌرة ، عامل جبل بانوراما13

ٌّة، حكاٌة14 2004 صور- الحسن أبو مطبعةالعطشى الرمال ساقٌة الجعفر

1958 بٌروت-  خاص إصدار العربً التحرر سبٌل فً ثورات1 شرؾ الدٌنشرٌؾ417

1959 بٌروت-  خاص إصدار والٌوم األمس بٌن الكوٌت191019852

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

النبطٌة-  الزرارٌة

النبطٌة-  كفرتبنٌت

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1970 بٌروت-  خاص إصدار واستقبلل ذكرى الكوٌت3

1971 بٌروت-  خاص إصدار صحفً مذكرات4

1954 العرفان مطبعة مخزوم حلٌؾ1شرؾ الدٌن الدٌن صدر418

1945 بؽداد-  الساعة وأمٌة هاشم191219702

1960 النهج دار االربعٌن زٌارة3

1949صور النبً خلٌفة4

1953 صٌدا الهجرة و المولد فً كلمة5

1948 بٌروتبورتسموث سحابة6

1949 الحاضرة العراق صورة7

1960 ومناسبة كلمة8

 الٌمامة فً كان9

1959 القاهرة فً أٌام10

العراق محنة11

1958 الثورة على خرج التابع12ً

 بؽداد( سٌاسٌة ٌومٌة )  الٌومٌة"   الساعة"  جرٌدة أصدر13

1944 بٌروتاألدبٌة الشهرٌة"  األلواح"   مجلة  أصدر14

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

 صور
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 صوراألدبٌة الشهرٌة"  النهج"   مجلة  أصدر15

1936صٌدا- العرفان مطبعة المراجعات1  الحسٌن عبد السٌد419

1925صٌدا- العرفان مطبعة المهّمة الفصول19572وفاةالدٌن شرؾ

 واالجتهاد النص3

 هرٌرة أبو4

 فقهٌة مسابل5

1950صٌدا- العرفان مطبعة العربً العلمً المجمع الى6

 الفاخرة المجالس7

المٌثاق فلسفة8

هللا جار لسابل أجوبة9

1952 صٌدا-العرفان مطبعة الرإٌة حول كلمة10

2006البٌضاء المحجة دار الجفر حول بحث1شرؾ الدٌن عمار السٌد420

2009البٌضاء المحجة دار كمٌل دعاء شرح19542

 (الطبع قٌد)- البٌضاء المحجة دار هللا معرفة3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبً"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا ش

 صور

الوالدة  وتارٌخ مكان

 صور
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1988 اآلداب دار(ترجمة) الترجمة فً أولٌة مبادئ1 شرؾ الدٌنفهمٌة. د421

1993 اآلداب دارالعربً الوطن فً واالٌدٌولوجٌا الثقافة19432

1996 الفارابً دار ( ترجمة )  التكنولوجٌة الثورة فً المتوسط3

1999 الفارابً دار ( ترجمة )  الثالث العالم ضد العلم4

2002 الفارابً داركثٌرة وصور واحد أصل5

2008 الفارابً دار لبنان قً الزوجً العنؾ:  وأحزانهن النساء آالم6

52001ط-  الفارابً دار( ترجمة) الفلسفة فً أولٌة مبادئ7

بؽداد المؽرب فً" ٌوما عشر اربعة1 شرؾ الدٌنرضا محمد422

2002 األقبلم دار( شعرٌة مسرحٌة )  الحسٌن191019702

2002 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس( شعرٌة مسرحٌة )  ولبنى قٌس3

2001 األقبلم ودار الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(أوزان) شعر دٌوان4

 العراق-  االشرؾ  النجؾاسبوعٌة"    الدٌوان"    مجلة   أصدر5

1935-  النجؾ

2009 البٌضاء المحجة دار األشراؾ معرفة فً اإلنصاؾ1رضا  السٌد423

(الطبع قٌد) البٌضاء المحجة دار الوالٌة كهؾ19742(الحفٌد)شرؾ الدٌن 

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1966 بٌروت الثابر العراق1شري باقر محمد424

1946بٌروت االسبلمً الدستور فً الخبلفة1شري جواد محمد الشٌخ425

1999 عون دارشعر-  عمري جنى1 شرٌم أحمد426

1933

2003 الفقٌه مكتبة التارٌخ مع مواجهة1 شرٌم جبلل427

2002البٌضاء المحجة دار الهبلل وإثبات والتنجٌم الفلك علم19712

2003 بٌروت-  خاص إصداربالمحكٌة شعر-  الروح ؼذاء1شرٌم  خلٌل428

1935

1998 بٌروت-  الرٌحانً دارشعر-   الرفٌع الجبل1شرٌم زٌنب429

2004الوالء دارشعر-  األسرار محمٌة19622

2006الوالء دارشعر-  الفجر عشرة3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

النبطٌة-  الفوقا حومٌن

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

مرجعٌون-  حوال

النبطٌة-  الفوقا حومٌن

الوالدة  وتارٌخ مكان
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2005 بٌروت-  خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  الحرة الكلمة1 شرٌم عل430ً

1925

2003 خاص إصدارشعر- وذكرٌات خواطر1 شرٌم محمد431

1936

1987 خاص إصدار القرآنً النفس علم من1 الشرٌؾعدنان. د432

1990 خاص إصدار القرآنً الطب علم من19372

1991 خاص إصدار القرآنً الفلك علم من3

1993 خاص إصدار القرآنٌة األرض علوم من4

 خاص إصدار خلق مّم اإلنسان فلٌنظر5

1960 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  مشاعل1شعٌب  أحمد433

1959 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-   حٌرد بو جمٌلة193520052

1961 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-   المهاجر حنٌن3

1967 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-    الفداء دروب4

1970 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-    األبطال وداع5

1972 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-     جروح6

1973 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-    اإلمام أٌام7

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

النبطٌة-  الفوقا حومٌن

حوال

 النبطٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان

النبطٌة-  الشرقٌة
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1999 بالمحكٌة شعر-   ؼرٌب لبنان8ً

1984 بٌروت-  العالمٌة الدار قصة-  العربٌة أنصار جمهورٌة1 شعٌب حسٌن434

1998خاص إصدار بالمحكٌة شعر-   وجع2

2001 بٌروت-  الفقٌه مكتبة بالمحكٌة شعر-   حكً مرجوحة3

1956 بالمحكٌة شعر - ( روكز خلٌل مع )  روحٌن1شعٌب الزٌن435

 بالمحكٌة شعر-  الطٌبة الشجرة192420042

 بالمحكٌة شعر-  األخضر المرج3

 بالمحكٌة شعر-  المؽتربٌن مع4

 بالمحكٌة شعر-  القلوب بٌن5

 بالمحكٌة شعر-  األرواح بٌن6

 بالمحكٌة شعر-  أفكار7

 بالمحكٌة شعر-  سجٌن حلم8

1996( شعٌب الحلٌم عبد علً. د وتقدٌم إشراؾ ) شعٌب لزٌن دٌوان9

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1987 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةم 1936 -1900 عامل جبل مطالب1  شعٌبعل436ً

1990  الفارابً دار الجبلء إلى اإلحتبلل من لبنان تارٌخ19532

1996  الفارابً دار ( آخرٌن مع ) لبنان الستقبلل الذهبً الٌوبٌل3

1998  الفارابً دار( آخرٌن مع) والمعاصر الحدٌث العربً المجتمع4

1998 الثقافً صور منتدى منشورات ( آخرٌن مع ) صور مدٌنة  تارٌخ5

 بٌروت-  اللبنانً الفكر دار عالمٌة وأحداث مشاهٌر:  عنوان تحت التارٌخٌة السلسلة6

2007 العربً المشرق على الفرنسً اإلٌطالً الصراع7

1985  بٌروت-  اللبنانً الفكر دار ( تارٌخٌة سلسلة ) عالمٌة وأحداث مشاهٌر 8

1919صٌدا-  العرفان مطبعةشعر-  العربٌة النهضة فً الحماسٌات1شعٌب  محمد437

1963صٌدا-  العرفان مطبعة علً االمام شعر من الصحٌح-   الفلسفة دستور189019802

1956صٌدا-  العرفان مطبعة( جزءان )"    وحدٌثا" قدٌما الشعراء مآخذ3

1963صٌدا-  العرفان مطبعة إالسبلم فً الحدٌث علم أصول أو االسبلم و الدهرٌة4

( مخطوطة)شعر - ( مجلدٌن فً دٌوان )  البحار5

( مخطوطة) العالم فبلسفة  أعظم علً إالمام فلسفة6

( مخطوطة)شعر - ( فلسفً دٌوان )   الحكمة أشعة7

( مخطوطة) ( مقاالت مجموعة )  العاملً مجموعة8

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش
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1977 بٌروت-  الطلٌعة دارشعر-  الزعتر تل مفرق على الباص تنتظر هٌفا1 شعٌبموسى438

1981 بؽداد-  الرشٌد دار الكاملة الشعرٌة األعمال194319802شهٌداً قضى

2009خاص إصدار 1Ma premiere lecture des lettres شعٌتومرٌم 439

1988 de la vie- بالفرنسٌة شعر  

2001 خاص إصدار قصص-  الندى قطر1شكرون حسٌن440

1995

1950 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  اللٌل سراج1جزٌن-  جرة كفر شلهوبٌوسؾ441

1951 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  الدراوٌش مسبحة2

1952 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-    رماد3

1953 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-   راعٌة ؼرام4

1954 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-   الحب فً التضحٌة5

1955 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-    بجمجمة زهرة6

1956 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-   وتضحٌة ضحٌة7

260"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2006شعر-  وجداً ٌتفطر قلب1ً شمس  ابراهٌم442

1936

1Deux Pendules . Deux Mains Editions benevent 2008شمس حسن443

1964

131991ط-  للمبلٌٌن العلم دار معلم ؼٌر من التركٌة اللؽة تعلم1شمس  حسٌن444

1989 للمبلٌٌن العلم دار عربً-  تركً قاموس19972وفاة

20001994 عام بعد لبنان1 شمس الدٌن طرٌؾ445

1995 اللبنانٌة الرباسة انتخابات19582

1996 السلطة حرٌر3

1999 لبنان فً لئلدارة التارٌخٌة الجذور4

1987 وللنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةالعملٌة وتطبٌقاتها العلمٌة أسسها:  الضرابب1 سلم مجدل1932شمس الدٌن األمٌر عبد446

1995 برس تكنو مطبعة-  األشرؾ دار العمومٌة األموال إدارة على الرقابة2

1996 برس تكنو مطبعة-  األشرؾ دار العامة والمرافق المإسسات3

2007 برس رشاد وشعرٌة محكٌة طرابؾ4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة

 النبطٌة

 النبطٌة

 النبطٌة
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008 المعرفة دار الكرٌم القرآن من وعبارات كلمات5

2000 وللنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةترجمة-  الوحدي اإلقتصاد أصول6

2000 وللنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةترجمة-  االكلً اإلقتصاد أصول7

2000 وللنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةترجمة-  الوحدي اإلقتصاد فً محلولة تمارٌن8

2000 وللنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةترجمة-  العام اإلقتصاد9

2000 وللنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةترجمة-  الوصفً اإلقتصاد10

2000 وللنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةترجمة-  اإلقتصادٌة األزمات تحلٌل11

2000 وللنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةترجمة-  والسلطة المكان12

2006 الحكاٌات دارقصص-  اإلنكلٌزٌة اللؽة عن قصتٌن ترجمة13

14Introduction a la responsabilite (الطبع قٌد)وللنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة

( المسإولٌة الى مدخل  )

1965بٌروت-  حاٌك مطبعةشعر-  مواسم1 الكرٌم عبد الشٌخ 447

1969بٌروت-  وكمال حاٌك مطبعةشعر-  المدمى الفجر2 الدٌن شمس

1972بٌروت-  وكمال حاٌك مطبعةشعر- لكم قصابدي3

1963شعر-  ظبلل4

1967 شعر-   أحلى الحب5

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

النبطٌة-  عربصالٌم

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

262



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1981 الحداثة دارشعر-  والحب الحرب حدِّ بٌن1  ابراهٌم الكرٌم عبد448

1982 بؽداد-  الثقافة وزارةشعر-   جنوبٌة عشق أؼنٌات19352شمس الدٌن

1993 الحداثة دارشعر-   وجهك وظل3

1997 الحداثة دارشعر  - (1) الشعرٌة األعمال4

2000 الحداثة دارشعر-   الحب حاصره جسد5

2001 برس رشاد دارشعر-   فرحً انتصارك فً  جرحً انكسارك ف6ً

2003 الحداثة دارشعر-   مسافرة أشواق7

2005 الحداثة دارشعر-   الكلمات آخر8

2007 والنشر للتوزٌع ببلل دارشعر-   القلب بك لصٌق9

2008 جابر ٌوسؾ كامل مركزشعر-   الحصار خلؾ وجهك أدرك10

2005 الهادي دار عراقٌة جبهات على ذاكرت1ً  شمس الدٌن عبدهللا449

1970

 خاص إصدار البارز الضمٌر1أمٌن محمد الشٌخ450

1947 الدٌن شمس 

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

 النبطٌة
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 سلم مجدل
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1977 اللبنانً الكتاب دار اإلسبلمٌة العقٌدة فً دراسات1 جعفر محمد الشٌخ451

 الدٌن شمس 

2007 الجدٌد دار األمن مجلس أمام لبنان قضٌة1 شمس الدٌنحسٌن محمد452

ه1373 األشرؾ النجؾ النجفٌة الجامعة حدٌث1 رضا محمد الشٌخ453

ه1373 األشرؾ النجؾالمقدس الزواج192919582 الدٌن شمس

ه1374 األشرؾ النجؾ والخالصً الشٌعة3

ه1375 األشرؾ النجؾ اإلسبلم فً الصبلة فلسفة4

ه1375 األشرؾ النجؾ المنتظر المصلح5  

ه1376 األشرؾ النجؾ سورٌا فً العلوٌون6

ه1376 األشرؾ النجؾاألول الشهٌد اإلمام حٌاة7

2003العارؾ دار الشٌعة عند اإلستخارة حقٌقة8

( مخطوطة) اآلمل أمل تزٌٌل9

( مخطوطة) الفقهٌة المعارؾ دابرة10

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش
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1975 اآلداب دارشعر-  آسٌا حبٌبتً الى مهربة قصابد1 شمس الدٌنعلً محمد454

1977 خلدون ابن دارشعر-   المخلوع الملك ألحبلم ؼٌم19422

1979 اآلداب دارشعر-    وحبٌبً ملكً ٌا أنادٌك3

1997الجدٌد دارشعر-     اآلبار فً ٌحرث4

21994ط-  الصباح سعاد دارشعر-     البنفسجٌة الشوكة5

21994ط-  الصباح سعاد دارشعر-    المّرة الشمس إلى طٌور6

21994ط-  الصباح سعاد دارشعر-    ؟ ٌنتهً أن للرقص آن أما7

21994ط-  الصباح سعاد دارشعر-    الطٌور أمٌرال8

199 العربً اإلنتشار مإسسةشعر-     النرد منازل9

2000 اآلداب دارشعر-     عالٌة ممالك10

2005اللبنانٌٌن الكتاب اتحادشعر-    شٌرازٌات11

2007 العربٌة النهضة دارشعر-    الضواحً فً التً الؽٌوم12

1994الصباح سعاد دارشعر-    الكاملة الشعرٌة المجموعة13

1984 العالمٌة الدارنثري شعر-   حجرٌة رٌاح14

1987 الحداثة دارنثري شعر-  الطواؾ كتاب15

1993الجدٌد دارنثري شعر-   العزلة حلقات16

1985 شرقٌة أوراق دارتارٌخً بحث-  الهادىء اإلصبلح17

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

األونسكو الٌونٌسٌؾ لؤلطفال قصص-  ؼنوا ؼنوا18

 الحدابث دار لؤلطفال قصص-  ملونة قصة19

2009 اآلداب دارشعر-  الوردة من الٌؤس20

2009 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة شعر-  مكانهم فً ؼرباء21

2009 والنشر للدراسات العربٌة المإسسةشعر - (جزآن) الكاملة الشعرٌة األعمال22

1955حمد دار االسبلم فً واالدارة الحكم نظام1مهدي محمد الشٌخ455

1978دارالتعارؾالدٌنً والفكر المادي الفكر فً مطارحات193620012 الدٌن شمس

1980 االسبلمٌة دار الشعبً الوجدان فً الحسٌن ثورة3

1977دارالتعارؾ االنسانٌة وآثارها االجتماعٌة ظروفها ، الحسٌن ثورة4

1975 الفكر دار والدالالت الرجال ، الحسٌن انصار5

1980 االسبلمً التوجٌه العلمانٌة6

1956النجؾ الببلؼة نهج فً دراسات7

1965 النجؾ اإلسبلمً التارٌخ فً محاضرات8

 اإلسبلمً الفقه موسوعة عن دراسة9

1975 اللبنانً الكتاب واإلسبلم الجاهلٌة بٌن10

 للنشر المتحدة( آخرٌن مع )   األسرة وتنظٌم االسبلم11

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 الثقافٌة الخٌرٌة الجمعٌة منشورات سٌاسٌة اجتماعٌة تحلٌلٌة دراسة-  الؽدٌر12

الرسول وفاة بعد االسبلمً الحكم لمسؤلة 

 الثقافٌة الخٌرٌة الجمعٌة منشورات وثورته حٌاته قصة الحسٌن13

 الثقافٌة الخٌرٌة الجمعٌة منشورات االشتر عهد شرح14

 الثقافٌة الخٌرٌة الجمعٌة منشورات االمامٌة الشٌعة عقابد15

2004النهار دارالوصاٌا16

1995 المرأة فقه فً حرجة مسابل17

 األمة وخٌارات األنظمة ضرورات بٌن التطبٌع18

 الجهاد19

 علً اإلمام عند التارٌخ حركة20

 اإلسبلمً الفكر فً التجرٌد21

 اإلسبلمٌة الشرٌعة فً اإلحتكار22

 العابدٌن زٌن لئلمام الحقوق رسالة23

 الصوم آٌات تفسٌر24

 ( ع ) الرضا اإلمام مع25

 والدور الكٌان لبنان26

 اإلسبلمٌة والحركة والدولة األمة27

267"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 السٌاسً الفقهً الخطاب فً المقاومة28

 والتقلٌد اإلجتهاد29

 وفاته بعد طبع اإلسبلم فً المسلح العنؾ فقه30

2009 بٌروت-  الكتاب دارشعر-  الجناح خفق1شمٌسانً  فاطمة456

1954

1980 الجدٌدة اآلفاق دار األٌوبً العهد فً دمشق مدارس1شمٌسانً  حسن. د457

1981 الجدٌدة اآلفاق دار العثمانً الفتح حتى العربً الفتح من سنجار مدٌنة19382

1986 الكتب عالم دار1515 سنة حتى العربً الفتح من ماردٌن مدٌنة3

1990 العلمٌة الكتب دار األثٌر ابن:  واإلسبلم العرب مإرخً أعبلم سلسلة4

 الذهبً خلكان الدمشقً،ابن عساكر الجزري،ابن 

) المؽرب أرض فً الوسطى العصور حصاد من5 الطبع قٌد  ) 

 كنون بن حسن الثابر دولة/  األقصى 

2009 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة منٌؾ عبدالرحمن رواٌات فً اإلنسان حقوق1شهاب  خدٌجة458

( الطبع قٌد )- الَبنان دار عامل جبل شاعرة:  الحر زهرة19642

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

صٌدا-  البابلٌة

 النبطٌة

مرجعٌون-  قبرٌخا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1978بٌروت- خاص إصدارشعر-  بٌروت ٌا إلٌك عابد1 شومانزٌنو محمد459

1984 الهبلل ومكتبة دارشعر-   والجمر الشعر مواعٌد19532

1992 الفقٌه مكتبةشعر-   القدٌم وجعً إلى الهجرة3

1992 كتابات دارشعر-   التراب قمر4

1995 الفقٌه مكتبةشعر-   الرؼبة طقوس5

1995 دمشق-  العرب الكتاب إتحادشعر-   ألرى عشقً أؼمضت6

ً الكون هذا أهبط7 1999 اللبنانٌٌن الكتاب إتحادشعر-   ؼرٌبا

2002 برس رشاد دارشعر-   الهامشً الفتى مراوؼات8

2003 العربً اإلنتشار مإسسة شعر-   القلق قٌامة9

2005 الفقٌه مكتبةشعر-   األسماء هوة10

2007 الفارابً دارشعر-  العبث تعاودي ال11

2009 الفارابً دارشعر-   عابر بن عابر مرقد12

2009الفاربً دار نثر-  الحداثة خنزٌر13

1998 العربٌة اللبنانٌة الشركةشعر-  وطن عن أبحث زلت ما1 شوٌخفاروق460

2003 خاص إصدار  القرى شٌخ19762

2004 كتابات دارشعر-   ورقٌة مقامات3

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

النبطٌة-  زفتا

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2009 الفاربً دارشعر-   زٌنب وجه4

1971 النهار دار رواٌة-  مٌت رجل انتحار1الشٌخ  حنان461

1975 النهار داررواٌة-  الشٌطان فرس2

1980ربٌع دار رواٌة-  زهرة حكاٌة3

 رواٌة-  الؽزال مسك4

 رواٌة-   بٌروت برٌد5

2001 رواٌة-  عزٌزي ٌا لندن إنها6

2009اآلداب دارقصص-  السطوح عن الشمس أكنس7

شٌريعلً 462

1988 العربً التراث احٌاء دارم 8 (وتحقٌق دراسة) األثٌر ابن ، التارٌخ فً الكامل19451

1988مإسسة عز الدٌن(دراسة وتحقٌق)كناش فً الطب 2

1988مإسسة عز الدٌن(دراسة وتحقٌق)التذكرة ، ٌعقوب األنطاكً 3

1988 العربً التراث احٌاء دار م4 (دراسة وتحقٌق)تارٌخ الصحابة ، الكندهلوي 4

1989 العربً التراث احٌاء دارم 14 (وتحقٌق دراسة) كثٌر ابن ، والنهاٌة البداٌة5

 العربً التراث احٌاء دار م18 (دراسة وتحقٌق)لسان العرب البن منظور 6

270"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش

 مرجعٌون-  الخٌام

الوالدة  وتارٌخ مكان

النبطٌة-  الفوقا النبطٌة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1990م 8 (وتحقٌق دراسة) ربه عبد ابن ، الفرٌد العقد7

1990 م 8(وتحقٌق دراسة)  الكوفً األعثم ابن ، الفتوح كتاب8

1990(وتحقٌق دراسة) قتٌبة ابن ، والسٌاسة اإلمامة9

1992م 20(وتحقٌق دراسة) القاموس شرح فً العروس تاج10

2000 م80(دراسة وتحقٌق وتقدٌم)تارٌخ دمشق البن عساكر 11

2010ابراهٌم بن عبدهللا العنقري ، اطبللة على سٌرته ودوره12

271"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًش
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        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًص
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2010(النشر قٌد) الجنوبً للبنان الثقافً المجلسصادق إبراهٌم الشٌخ شعر دٌوان1صادق إبراهٌم الشٌخ463

صادق رجاء  تحقٌق ) 18061865 )

( مخطوطة) ( بٌت  1500 )   الفقه فً  شعرٌة منظومة2

1969 اآلداب دارشعر-   تتم لم فصول1 النبطٌةصادق حبٌب464

1973 العودة دارشعر-   والؽضب القهر زمن ف19312ً

3ً 1979 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(وتقدٌم وتحقٌق جمع) الجنوب أجل من معا

1980 الجدٌد العالم دار شعر-  الكلمات ترحل" جنوبا4

1980الجنوبً للبنان الثقافً المجلساالول المواجهة خط لبنان جنوب5

آخرٌن مع باإلشتراك  )  )

1981 الفارابً دار  الجنوب حاشٌة على شهادات6

1981الجنوبً للبنان الثقافً المجلس لبنان جنوب على االسرابٌلٌة االعتداءات7

( تقدٌم و توثٌقً جمع  ) 

1981الجنوبً للبنان الثقافً المجلس الجنوب من ثقافٌة وجوه8

 ( وتقدٌم تنسٌق إلى إضافة  آخرٌن مع باإلشتراك  )

ً لبنان جنوب دلٌل9 1981الجنوبً للبنان الثقافً المجلس1ج (وتقدٌم وتحقٌق إشراؾ) كتابا

1981الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(وتقدٌم وتحقٌق تحرٌر ) وصمود مؤساة لبنان جنوب10

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًص

مرجعٌون-  الطٌبة

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1982 المدرسة ومكتبة اللبنانً الكتاب دارقصٌرة تمثٌلٌات-  النور مطالع11

1984 األقبلم دار الخٌام رحاب ف12ً

(وتقدٌم وتحقٌق جمع) صادق الكرٌم عبد الشٌخ للعبلمة شعر دٌوان

1985الجنوبً للبنان الثقافً المجلس األدبً التعبٌر فً المقاومة13

 ( وتقدٌم تنسٌق إلى إضافة  آخرٌن مع باإلشتراك  )

1986 الفارابً دار والحرٌة للوطن كلمات14

1986الجنوبً للبنان الثقافً المجلس اللبنانٌة الوطنٌة المقاومة لمسٌرة الٌومٌة الوقابع15

 ( وتقدٌم وتحقٌق وجمع إشراؾ )

1989الجنوبً للبنان الثقافً المجلس الصهٌونٌة ومواجهة المقاومة ثقافة16

 ( وتقدٌم تنسٌق إلى إضافة  آخرٌن مع باإلشتراك  )

1990 الفارابً دار ومواقؾ قضاٌا17

1991الجنوبً للبنان الثقافً المجلس الراسً سبلم:  الشعبً األدب شٌخ18

 ( وتقدٌم تنسٌق إلى إضافة  آخرٌن مع باإلشتراك  )

1991الجنوبً للبنان الثقافً المجلسالصهٌونً المشروع فً وشهادات مقاربات19

 (اللبنانٌة الساحة) مقاومته وسبل 

20ً 1994الجنوبً للبنان الثقافً المجلس التارٌخٌة والمبانً اآلثار عن دفاعا

 ( وتقدٌم تنسٌق إلى إضافة  آخرٌن مع باإلشتراك  )

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًص

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1995الجنوبً للبنان الثقافً المجلس المرحلة وتحدٌات لبنان لجنوب اإلسرابٌلً اإلحتبلل21

 ( وتقدٌم وتدقٌق جمع إلى إضافة  آخرٌن مع باإلشتراك  )

1997الجنوبً للبنان الثقافً المجلس وممارسة فكراً: النضالٌة مسٌرته فً مروة حسٌن22

 ( وتقدٌم وتدقٌق جمع إلى إضافة  آخرٌن مع باإلشتراك  )

1998 األقبلم داروالسٌاسة  واألدب الفكر فً مضٌبة وجوه23

1ج- واإلجتماع 

2003 الفارابً دار خنجر حسٌن ٌاسر لؤلسٌر شعر-  الحرٌة طابر24

( وتقدٌم وتحقٌق إشراؾ) الجوالن من

2000الجنوبً للبنان الثقافً المجلس اإلنسان وتقدم  والعدالة الدٌمقراطٌة لقٌم إنتصارا25ً

 ( وتقدٌم تدقٌق جمع إلى إضافة  آخرٌن مع باإلشتراك  )

2001الجنوبً للبنان الثقافً المجلسالتؽٌٌر أجل من السٌاسً الفكر تجدٌد26

 ( وتقدٌم وتدقٌق جمع إلى إضافة  آخرٌن مع باإلشتراك  )

2004 العربً اإلنتشار مإسسة والسٌاسة واألدب الفكر فً مضٌبة وجوه27

2ج واإلجتماع 

2005 األقبلم دار اإلنتخابات معركة فً واإلرادات  المصالح صراع28

2005 النٌابٌة 

2005 العربً اإلنتشار مإسسة صادق الحسٌن عبد الشٌخ  للعبلمة الوالء عْرُؾ29

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًص

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 ( وتقدٌم وتحقٌق جمع ) 

2006ومإسسة الجنوبً للبنان الثقافً المجلس فخري بسٌمة للشاعرة الجنوب، شاعرة دٌوان30

 ( وتقدٌم وتحقٌق إشراؾ  العربً اإلنتشار( 

2007ومإسسة الجنوبً للبنان الثقافً المجلسصادق الحسٌن عبد الشٌخ للعبلمة شعر-  المتاع سَقُط31

 ( وتقدٌم وتحقٌق جمع  العربً اإلنتشار (

2009 الفارابً دار صادق الرضا عبد لؤلدٌب الحدٌث العراق أدب ف32ً

 ( وتقدٌم وتحقٌق إشراؾ ) 

2010 الفارابً دار لبنان شإون فً مقاربات...  الوطن وادي ف33ً

(2005-1995) وشجونه 

ً لبنان جنوب دلٌل34 2010الجنوبً للبنان الثقافً المجلس2ج( وتقدٌم وتحقٌق إشراؾ) كتابا

 الثقافة وزارة مع بالتعاون 

01-86مجلة مجاالت الشهرٌة أصدرت باسم المجلس الثقافً 35

وأشرؾ على تحرٌرها وتولى كتابة إفتتاحٌتها

1954 خاص إصدار الشٌخ لوالده شعرٌة مطولة شرح-  المضامٌر1 النبطٌةصادق  حسن الشٌخ465

(لها مستفٌض شرح) صادق الحسٌن عبد18921966

1956 خاص إصدار الشٌخ لوالده شعرٌة مطولة شرح-  الظباء عْفِر2

 (لها مستفٌض شرح) صادق الحسٌن عبد 

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًص

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1966بٌروت-  الحٌاة مكتبة الحق سفٌنة3

2009 بٌروت-  العربً اإلنتشار مإسسة األموي العصر  خمرٌات1 صادق رجاء466

)شعر-   صادق إبراهٌم الشٌخ دٌوان2 الطبع قٌد  )2010

( وتقدٌم وتحقٌق جمع  )

1928 صٌدا-  العرفان مطبعة الصلحاء سٌماء1صادق الحسٌن عبد الشٌخ467

2005 العربً اإلنتشار مإسسة شعر-  الوالء عرؾ186019422

2007 العربً اإلنتشار مإسسةشعر-   المتاع سقط3

)شعر-   والمناظرات النظرات4 التحقٌق قٌد )

ً األلفٌة5 )نظم-   الكبلم فً نظما التحقٌق قٌد )

)نظم-   التوحٌد فً  شعرٌة مطولة6 التحقٌق قٌد )

( مخطوطة) الفوابد جامع7

( مخطوطة) اإلمامٌة فقه فً السنٌة المواهب8

( مخطوطة) الرافعٌة المسابل9

( مخطوطة)واالٌقاع العقود مباحث فً الشذرات10

( مخطوطة)نظم-   الموارٌث فً شعرٌة  مطولة11

279        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًص "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1956بؽداد للبٌع سوفسطابٌة1صادق الرضا عبد468

2009 الفارابً دار الحدٌث العراق أدب ف191819972ً

)شعر-   متناثرة قصابد3 الطبع قٌد  )

1984 األقبلم دارشعر-   الخٌام رحاب ف1ًصادق الكرٌم عبد الشٌخ469

18901972

2010 الجنوبً للبنان الثقافً المجلسكتابا لبنان جنوب دلٌل1 صادق فـداء470

1964( الدلٌل أعدت التً اللجنة ربٌس  الثقافة وزارة مع بالتعاون (

2009 خاص إصدار اإلٌجارة كتاب1 صادقتقً محمد الشٌخ471

( مخطوطة) الكفاٌة شرح189619652

( مخطوطة) األصولٌة المباحث فً العلمٌة المذكرات3

2001 الجنوبً للبنان الثقافً المجلسشعر-   والحٌاة العدالة1صادق علً محمد القاض472ً

2003 خاص إصدارشعر-   األشواق صدى19292

2003 خاص إصدارشعر-    الوفاء دموع3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًص

 النبطٌة
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 النبطٌة

 النبطٌة

 النبطٌة

 مرجعٌون-  الخٌام
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1997 والنشر للطباعة الجمان دار العاملً األدب أنطولوجٌة1 صالح حسن. د473

1998 والنشر للطباعة الجمان دار قرن فً عامل جبل19432

2000 والنشر للطباعة الجمان دار تبنٌن تارٌخ3

2001 والنشر للطباعة الجمان دار تبنٌن فً األدبٌة الصالونات4

ًّ إشعاع:  الفاطمً المصري الشٌخ5 2007 البٌضاء المحجة دار حضاري و ح

2008 البٌضاء المحجة دار فواز زٌنب دٌوان6

2009 البٌضاء المحجة دار األمٌن حسن السٌد دٌوان7

2009 البٌضاء المحجة دار عامل جبل فً التربوي الخطاب تطور8

الحدٌث الكتاب دار مإسسة الصباح كامل حسن1صالح  صالح474

الحدٌث الكتاب دار مإسسةكشفٌة رحلة2

1978 الكاتب دار لبنان فً األهلٌة الحرب1صالح فرحان475

1979القدس دارالعرب عند القومً والوعً التارٌخٌة المادٌة19472

1975الفلسطٌنٌٌن والصحافٌٌن للكتاب العام االتحادلبنان فً الوطنٌة المسؤلة وتطور الفلسطٌنٌة الثورة3

1972 الطلٌعة دار وقضاٌاه واقعه لبنان جنوب4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًص

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت-  تبنٌن

حاصبٌا-  كفرشوبا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1975 الفلسطٌنٌٌن الكتاب إتحاد لبنان فً الوطنٌة المسؤلة تطور5

1979 القدس دار الشعبً والعمل األهلٌة الحرب6

( خلٌل أحمد خلٌل.د مع باإلشتراك )

1979 الحداثة دار العرب عند القومً والوعً المادٌة7

1981 الحداثة دار والتراث العربً الفكر بٌن العبلقة جدلٌة8

1984 الحداثة دار الجنوب لؽة9

1986 الحداثة دار العربٌة الثقافة هموم10

2002 الحداثة دار والتراث الهوٌة ف11ً

2004 األسكوا منظمة فً والتحدٌات الحاجات:  الحرفٌة الصناعات واقع12

(ناضر زاهً.د مع باإلشتراك) مختارة عربٌة ودول لبنان 

2005 الحداثة دار مكان وسٌرة حب قصة:  كفرشوبا13

2008الجزابر-  الناس ذاكرة دار جانٌت إلى حب رسابل14

2010 الجزابر الناس وذاكرة بٌروت الحداثة دار السٌاسً والمسرح الثقافً الواقع15

( العربً اللبنانً البٌت تعمٌر أجل من )

1993 الثقافً الحوار حلقة لبنان فً الشعبٌة للثقافة األول المإتمر16

 ( آخرٌن مع باإلشتراك )

1995 اللبنانٌة الثقافة وزارة(آخرٌن مع باإلشتراك) العامً للشعر األول المإتمر17
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1999 الثقافً الحوار حلقةالعربٌة اللبنانٌة الشعبٌة للثقافة الثانً المإتمر18

( آخرٌن مع باإلشتراك )

2009 الثقافً الحوار حلقة الشعبٌة للثقافة السادس المإتمر19

( آخرٌن مع باإلشتراك )

 العربً اللبنانً الشعبً بالتراث خاصة ومصر الجزابر فً منشورة كتب20

2009 الثقافً الحوار حلقةوالنشر للثقافة عاصمة بٌروت21

( آخرٌن مع باإلشتراك )

1984دار الحداثة شعر-   مربٌة أحزان1صالح كامل. د476

1991دار الحداثة  شعر-  الجسد داخل شوارع19692

1993 الحداثة دارشعر-  الكبلم كـّناس3

1998 الحداثة دار الخال ٌوسؾ4

2000دار الحداثة وذاكرة الناس  رواٌة-   قجدع5

2004 الحداثة دار والدٌن الشعر6

2010دار الحداثة  رواٌة-  البرد خارج حب7

2004 الجنوبً لللبنان الثقافً المجلس شعر-  األول الجزء-  المهجري األدب1صالح صالح منٌر477

( الدواوٌر فتى 2009 الجنوبً لللبنان الثقافً المجلس شعر-   الثانً الجزء-  المهجري األدب19302(
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 شقراء
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الوالدة  وتارٌخ مكان

 حاصبٌا-  كفرشوبا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1969العودة داروثورة تمرد الطبلب1صالح نجٌب478

1971 بٌروتلبنان هزت كلمات19972 وفاة

مستمرة ثورة االفرٌقً القرن3

المصارؾ مجلةالقمر رحلة4

1un quartier du port phenicien de 1999النبطٌة-  القصٌبة صاٌػحسٌن. د479

 Beyrouth au fer lll / perse 

2un quartier du port phenicien de2000

 Beyrouth au fer lll / perse 

2003 اللبنانً الفكر دار األصمع1ًصاٌػ  ماجد480

2003 اللبنانً الفكر دار العربٌة اللؽة تطور فً وأثرها الشابعة األخطاء19482

) الشعر فً والحداثة األصالة ومفاهٌم شعر مجلة3 النشر قٌد  )

 الحدٌث العربً 

2006 خاص إصدارشعر-   القارئ جعبة1صاٌػ جواد محمد الحاج481

1922

1999 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس-  صباح الكرٌم عبد توفٌق الزجلً الشاعر دٌوان1صباح عبدالكرٌم توفٌق482

 بالمحكٌة شعر18961975
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 النبطٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان

حاصبٌا-  كفرشوبا

النبطٌة-  القصٌبة
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النبطٌة-  القصٌبة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1972 خاص إصدار والصدى الصوت:  شاهٌن ؼالب1صباح  تنال.د483

1985 والتوزٌع والنشر للطباعة آسٌا دار لبنان من عالم:  الصباح كامل حسن1 الصباح سعٌد484

1995 للمبلٌٌن العلم دار أصدقاء19432

1998 األشرؾ دارشعر-  قلب خفقات3

2002 الحكاٌات دارشعر-   الحنٌن ضوع4

2009 نبطانٌة طرابؾ5

1984 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة قصة-  الدهر قٌثارة1صّباح علً محمد485

1988 بٌروت-   ببلل دار عاملة صقر-  خنجر أدهم19442

1990 اللبنانً الفكر دار الراسً سبلم مإلفات فً الشعبً القصص3

1990 العلمٌة الكتب دار شداد بن عنترة4

1990 العلمٌة الكتب دار األحنؾ بن العباس5

1990 العلمٌة الكتب دار زهٌر بن كعب6

ٌّان أبو7 1990 العلمٌة الكتب دار التوحٌدي ح
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1973وكمال حاٌكالظبلل أناشٌد1صباح نمر. د486

19812l 'evolution culturelle au liban et la l'academie Rbodanienne 1950 وفاة

 nouvelle orientation de l'ecole libanaise des lettres

1978 بٌروت العربً العرق الى اإلنتساب3

1990 العامة اإلدارة ف1ًصبح  عل487ً

1998 اللبنانً المنهل دار 1995 - 1945 قرن نصؾ فً الدولً الصراع19492

1999 اللبنانً المنهل دار 1995 -1945 قرن نصؾ فً اإلقلٌمٌة النزاعات3

2003 اللبنانً المنهل دار 1939 - 1914 دولٌة سٌاسات4

2007 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز الحوار أبجدٌة1 الصدرموسى  السٌد488

2007 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز اإلقتصاد فً أبحاث19282

ً:1 صحفٌة حوارات3 2007 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز مقاوم لمجتمع تؤسٌسا

2007 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز والتحرٌر الوحدة: 2 صحفٌة حوارات4

2009 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز اإلنسانً والخطاب الصدر موسى5

2009 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز الحسٌن موكب فً سابرون6

2009 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز العدالة-  العربً العالم فً التحرٌر وحركات الدٌن7

 اإلسبلمٌة األمة وأوضاع اإلسبلم فً واإلجتماعٌة اإلقتصادٌة

286        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًص
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 النبطٌة
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صور-   إٌران-  قم

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2009 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز الصوم أخبلق8

2009 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز اإلنسانٌة والمعانً للقٌم اإلسبلم رعاٌة9

2009 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز المحرومٌن تقرٌر10

2009 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز التطور;  الروحٌة األصالة:  اإلسبلم11

2009 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز تصادمً حوار12

2009 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز اإلسبلم فً اإلجتماعً الجانب13

2009 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز لبنان فً إسرابٌل وأطماع الفلسطٌنٌة القضٌة14

2009 لؤلبحاث الصدر موسى اإلمام مركز اإلنسان وكرامة اإلسبلم15

2008 الهادي دارقصص-   المر البوح1مرجعٌون-  الجبل مٌسصعب محمود سلوى489

1967

2001 خاص إصدار (3) (2) (1) للطٌران متعشق شطحات حاالت1صفا علً خدٌجة490

2001 خاص إصدار الشًء فوق الطٌران حاالت19582

2001 خاص إصدار(المنتظر المهدي اإلمام حول بحث ) السفٌنة إمام3

2002 خاص إصدار الروحانٌة وماهٌته:  الجفر4

2002 خاص إصدار الكعبة عٌن فً عٌسى5

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًص

الوالدة  وتارٌخ مكان

النبطٌة-   زبدٌن
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2002 خاص إصدار الروحانٌة وماهٌتهم,  والمعراج والبراق اإلسراء6

2003 خاص إصدار الخفً السر عن الؽطاء كشؾ ؟ الٌهود هم من7

 الٌهود عند 

البنابٌة للتحوالت جدٌدة قراءة,  التتابعً الفهم تقنٌة8

2005 الحكمٌة المعارؾ معهد والبسطامً عربً ابن عند والمصطلح للرمز 

2007الَبنان دار شعر-  المؽٌب وراء1 صفا ماجدة491

) شعرٌتان مجموعتان19492 الطبع قٌد  )

1996 الفارابً دار الجنوب أجل من سنوات عشر:  للمعتقلٌن الحرٌة1صفا  محمد492

أنصار معتقل فً ٌوم19522100 1983 والتوزٌع والنشر للطباعة الرإى مإسسة 

1999 المعتقلٌن قضٌة لدعم المتابعة لجنة للمقاٌضة رهابن3

1997 المعتقلٌن قضٌة لدعم المتابعة لجنة1997 وثٌقة-  محاكمة دون من لسنوات واإلعتقال التعذٌب4

1984 والتوزٌع والنشر للطباعة الرإى مإسسة 33 أنصار5

1984 والتوزٌع والنشر للطباعة الرإى مإسسة القرى ثورة6

1985 الفارابً دار الفرح بستان7

1995 المعتقلٌن قضٌة لدعم المتابعة لجنة الموت معتقل الخٌام8

1996 المعتقلٌن قضٌة لدعم المتابعة لجنة (إنكلٌزي) اللبنانٌون الرهابن9
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النبطٌة-  مٌفدون

صور-  رحال برج



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1997 اإلسرابٌلٌة السجون فً اللبنانٌٌن المعتقلٌن قضٌة لدعم المتابعة لجنة (قانا محكمة) والعرب اللبنانٌون الرهابن10

2009 مختارات دار رواٌة-  ؼربتٌن بٌن رحٌل1صفً الدٌن حسٌن.د493

1955

1980 النهار داروعصره آثاره الشدٌاق فارس أحمد1الصلح عماد494

1968 خاص اصدارالرسالة من سطور1الصلح  عادل495

1970 خاص اصدارالجمهوري االستقبلل حزب2

1994 بٌروت-  خاص إصدار االستقبلل شراكة  وسورٌا لبنان1الصلح  هبلل.  د496

1996 بٌروت-  خاص إصدار وقضٌة رجل-  الصلح رٌاض2

3Les grandes des dates de l'histoire1995 بٌروت

 du proche 

1930 االدبٌة المطبعة(جزءان) والؽرب الشرق فً ودب هب ما1صهٌون أسـعـد497

18751923
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 بٌروت-  صٌدا

 بٌروت-  صٌدا

 صٌدا

حاصبٌا

الوالدة  وتارٌخ مكان

 صٌدا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

الحدٌث الكتاب دار مإسسة شعر-  وؼروب شباب1صٌاؼة  لٌنا498

1961 - 1954التربوٌة االبحاث مركزمختلفة وتحصٌلٌة نفسٌة ختبارات ا1صٌداوي أحمد. د499

1975الدراسات ندوةالعالم فً التربوي التكنولوجً و العلمً التطوٌر2

1975بؽداد الطبلب توجٌه حول دراسة3

1978العربً االنماء معهد(أخرٌن مع)التربوي االنماء4

1978تٌم مإسسةالجزابري التعلٌم نظام حول5

1974االونسكو و فورد مإسسةالعربٌة الببلد فً العربٌة اللؽة تدرٌس حول مسح6

 ( أخرٌن مع )

1990 الجدٌد دار قصص-   بداٌة عن البحث1صٌداوي  جـواد500

1988الفارابً دار رواٌة-   المدٌنة سقؾ19322

1996 الجدٌد دار رواٌة-   الرحٌل متن على العودة3

1997 الجدٌد دار رواٌة-   التارٌخ فً الطؽاة4

1996 الجدٌد دار رواٌة-   جمانة5

1990 الفارابً دار( ستٌتٌة صبلح الشاعر مع حوار )  المعنى لٌلى6

1993 اآلداب دار رواٌة-   الوكر-   التٌه أجنحة7

1994 اآلداب دار رواٌة-   االقبلع-   التٌه أجنحة8

290        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًص "دلٌل جنوب لبنان كـتابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

النبطٌة

حاصبٌا

حاصبٌا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1994 اآلداب دار رواٌة-   تونس-   التٌه أجنحة9

1997الفارابً دار رواٌة-    مطاردة10

2001الفارابً دار رواٌة-     المشط اسنان11

2002الفارابً دار رواٌة-     اللٌسته على صرنا12

2004الفارابً دار رواٌة-     هندومة فساتٌن13

2006الفارابً دار رواٌة-     حب ثمالة14

2008 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة  (ترجمة) كوٌلٌو لباولو  رواٌة-  الخٌمٌاب15ً

2004الجنوبً  الثقافً والمجلس الفارابً دار(تقدٌم) وعاملٌات سٌرة-  األمٌن محسن جعفر16

2001 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة(ترجمة) كوٌلٌو لباولو  رواٌة-  برٌم واآلنسة الشٌطان17

2002الفارابً دار(وتحقٌق ترجمة) بلحً لمحمد الرهبان إختطاؾ تبحرٌن18
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        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًض

الفرع الرابع عشر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2005 والنشر للطباعة المإلؾ دارودمنة كلٌلة فً الروابع أروع1ضاهر حسن501

2007 والنشر للطباعة المإلؾ دار رواٌة - (انتصار أسطورة) البندر زهرة2

2004 والنشر للطباعة المإلؾ داروإشكالٌاته المدرسً النشاط إدارة3

2004 والنشر للطباعة المإلؾ دار المفتوحة التربٌة فً المسرح دور4

2001 والنشر للطباعة المإلؾ دارأطفال قصص - 1ج العٌون أم قرٌة ف5ً

2001 والنشر للطباعة المإلؾ دارأطفال قصص  - 2ج الفنون مدٌنة ف6ً

2001 والنشر للطباعة المإلؾ دارأطفال قصص  - 3ج العلم مدٌنة ف7ً

2001 والنشر للطباعة المإلؾ دارأطفال قصص  - 4ج البحر ف8ً

2001 والنشر للطباعة المإلؾ دارأطفال قصص  - 5ج الحزٌنة األرض ف9ً

2004 والنشر للطباعة المإلؾ دار الصعبة وأسبلتهم أوالدنا10

2000التربوٌة للوسابل تاله مإسسة التربوٌة واستعماالته للدمى تاله مسرح11

 والبٌت المدرسة فً 

 الرواد دارأطفال قصص-   الزٌتون حبة12

1952 بالمحكٌة شعر-  وألم كوخ1 ضاهر حنٌنة502

1956 بالمحكٌة شعر-   إٌمان2
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النبطٌة-  كفررمان

جزٌن-  زحلته



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1980 بٌروت-  مواقؾ منشورات واإلنسان المجتمع1ضاهر  عادل.  د503

1990 عمان-  الشروق دار والعقل األخبلق19382

1991  لندن-  الساقً دار والسٌاسة الفلسفة3

1993 لندن-  الساقً دار للعلمانٌة الفلسفٌة األسس4

2000 بٌروت-  أمواج دار والوجود الشعر5

2001 بٌروت-  أمواج دار العقل أولٌة6

2008 نٌلسن دار الدٌنٌة والمسؤلة الفلسفة7

) والمجتمع والسٌاسة الفلسفة8 النشر قٌد  )

1967( باإلنكلٌزٌة )  GOD and Necessity والضرورة هللا9

10Current Trends in Arab Thought 1969

11Philosophy and Polities in 1993

 Contemporary Arab Thought 

12The primacy of Secular Reason ( اإلعداد قٌد  )

1999الفارابً دار الورق على جروح1حاصبٌا-  شبعا ضاهر كمٌل504

1999 وفاة
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2009 اآلداب دارفرٌد فنً وإخراج ، سٌرة-  الهجر1طاهر   نجاح505

 للنص مرافقة فنٌة رسوم مع

- رواٌة  1Arachide طعانعلً محمد. د506 ( للعربٌة ترجمت ) 1996

19512Nostalgie  رواٌة - ( للعربٌة ترجمت ) 1997

3L' ETE du chirugien رواٌة - ( للعربٌة ترجمت ) 1999

4KHAWAJA  رواٌة - ( للعربٌة ترجمت ) 2001

5 BAHMANE  رواٌة - ( للعربٌة ترجمت ) 2004

6Le Sayyed de Bagdad - 2007   رواٌة

( للعربٌة ترجمت ) 

2002 الهادي دار شعر-  الحب هو هذا1طنانة   أمل507

2000 الهادي دارأطفال قصص-  اإلنسان علّم موسوعة19652

2000 األعلمً داردٌنٌة قصص-  األنبٌاء سلسلة3

2006 دارعون اللؽة جنان سلسلة4

)شعر-  الحب من حّمى فً هذٌان5 الطبع قٌد  )
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صور-  جوٌا

 صور

 جبٌل بنت

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1986بٌروت-العلمٌة الكتب دارتحقٌق  دراسة (جزءاً 25)لؤلصفهانً األؼان1ًالطوٌلٌوسؾ .د508

1946 ( آخرٌن مع باإلشتراك )

1986بٌروت-  العلمٌة الكتب دار(وتحقٌق دراسة) (جزآن) قتٌبة البن األخبار عٌون2

1987بٌروت-  العلمٌة الكتب دار(جزءا14ً)للقلقشندي األعشى صبح3

 ( آخرٌن مع باإلشتراك تحقٌق )

1990بٌروت-  العلمٌة الكتب دار(وتحقٌق دراسة) األندلسً الحداد ابن دٌوان4

2003 بٌروت-  اللبنانً الفكر دار األندلسً األدب إلى مدخل5

1993بٌروت-  إخوان سعد مطبعة( وتقدٌم دراسة )  ربه عبد ابن6

ٌّب نفح7 1995بٌروت-  العلمٌة الكتب دار(أجزاء10) للمقّري الط

( قاسم مرٌم.د مع باإلشتراك وتقدٌم تحقٌق )

1996بٌروت-  العلمٌة الكتب دار( وتقدٌم تحقٌق)  الندٌم البن الفْهرْست8

1997بٌروت-  العلمٌة الكتب دار ( وتقدٌم تحقٌق ) القٌروانً للُحْصري اآلداب َزْهُر9

1998بٌروت-   العلمٌة الكتب دار(أجزاء5)  خلكان البن األعٌان وفٌات10

( قاسم مرٌم.د مع باإلشتراك وتحقٌق دراسة )

2000بٌروت-   العلمٌة الكتب دارإسبانً-  عربً قاموس11

2003بٌروت-   العلمٌة الكتب دار(أجزاء4) الخطٌب ؼرناطة،البن أخبار فً اإلحاطة12

( وتقدٌم تحقٌق )

"دلٌل جنوب لبنان كـتابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًط

 مرجعٌون-  كفركبل

الوالدة  وتارٌخ مكان
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        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًظ

( ظ )

الفرع السادس عشر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1965 خاص اصدارشعر-  خفقات1ظاهر سلٌمان  أحمد509

1966 خاص اصدارشعر-   الفداء مواكب191220002

1967 خاص اصدارشعر-  األزرق الشراع3

1972 خاص اصدارشعر-   أجنحة4

1969 النور رحاب5

1974نور وظبلل 6

2002والنشر للطباعة اإلسبلمٌة الدارالشقٌؾ قلعة تارٌخ1ظاهر سلٌمان الشٌخ510

1954 العصرٌة المكتبة شعر-  الفلسطٌنٌات187319602

1954 العصرٌة المكتبة شعر-  االلهٌات3

1948صٌدا-    العرفانشعر-  االمجاد وآله محمد مدح فً المعاد الى الذخٌرة4

2006(ع) الصادق اإلمام مإسسة(جزآن) عامل جبل قرى معجم5

2002والنشر للطباعة اإلسبلمٌة الدارالكرٌم القرآن قصص6

2001والنشر للمطبوعات األعلمً مإسسةالدٌنً الثقافً السٌاسً الشٌعة تارٌخ7

2002والنشر للطباعة اإلسبلمٌة الدار عامل جبل تارٌخ من صفحات8

2002والنشر للطباعة اإلسبلمٌة الدارواإلسماعٌلٌة الشٌعة9

1986الشرقٌة المطبوعات دار الكونٌة الحرب فً عامل جبل11

1954بدمشق العربً العلمً المجمع(تحقٌق) األصمعً قرٌب البن اإلشتقاق12

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًظ

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة

 النبطٌة
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        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع

الفرع السابع عشر

( ع )
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1953اٌرس-بونسواالكسٌر المبضع بٌن1(مهاجر) عازار سام511ً

 العربٌة للجالٌة البرازٌل فً جرٌدة أسس20032 وفاة

1998 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة (بالفرنسٌة) العربٌة األمة ٌقظة1عازوري نجٌب512

 ملحم بو احمد.د للعربٌة نقله 1916 وفاة

، بالفرنسٌة"العربً االستقبلل"مجلة بارٌس فً أصدر2

1908 حزٌران حتى 1907 أذار من بالصدور استمرت 

1968 بالمحكٌة شعر-  وعٌون لإلإ1عازوري نجٌب513

1969 التجاري المكتباسرابٌل مع صراعنا1 النبطٌة-  أنصارعاصً عبدهللا514

1970الجنوبً للبنان الثقافً المجلسالجنوبً لبنان على االسرابٌلً الخطر2

ورفاه بإس3

 سٌنا ابن فلسفة فً واللؽة القرآنً التفسٌر1 النبطٌة-  أنصارعاصً  حسن515

 ( أجزاء 5 ) الشعوب آداب فً والحكم األمثال2

2000 العربً السٌاحً الدلٌل3

307        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-  السقً إبل

جزٌن-  عازور

جزٌن-  عازور
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1965 لبنان (ع) علً اإلمام-  عربٌة حكم1العاملً محمد حسٌن516

( عقٌق آل 2008 للثقافة نعمان دار ونور نار19272( 

2007 دمشق-  العربٌة الكتب دار العربٌة الحكمة كتاب3

4ARABIC WISDOM LONDON 2003

1979 للعلوم العربٌة الدار المعالجات تولٌؾ أسالٌب1العاملً محمد حسن517

لمإلفه مترجم )  RODNI ZAKS )

1987 للعلوم العربٌة الدار األنظمة إلى الرقابق من 19302( آل عقٌق )

لمإلفه مترجم )   RODNI ZAKS ) 

2004 دمشق-  الخٌرات دار الؽربال وراء من 3

1985 بٌروت- آسٌا دارشعر-    الشمس لهٌب من جرعة1عباس  باسم518

1990 بٌروت- العربٌة العلوم دارشعر-    المسافة تجاعٌد19572

1991 بٌروت- اآلداب دارشعر-    الوقت سبلل3

1995 بٌروت- للمبلٌٌن العلم دارشعر-    الحنٌن عشب4

1999 اللبنانٌٌن الكتاب اتحادشعر-    شاؼرة مراٌا5

2002بٌروت-  كتابات دارشعر-    العشاق حدابق ٌداِك6

2007 الفارابً دارشعر-    عتٌق جمر7

2009بٌروت-  كتابات دارشعر-     الموج سرٌر8

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع

 مرجعٌون-  الطٌبة

الوالدة  وتارٌخ مكان

 مرجعٌون-  الطٌبة

صور-  قانون دٌر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1981الحداثة دارالطبٌعً الدٌن فً محاورات1 عباسفٌصل. د519

ٌّن1عباس  دالل. د520 1996 والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارالبهابً للشٌخ والفؤر القط بلسان والنفاق التد

1947  ( وتحقٌق ترجمة ) ،  ( الفارسٌة عن  ) 

2002 الوطنٌة الصباح لجنة لقاء مبدعٌن ولقاء ثقافتٌنسنؽور، ولٌوبولد صّباح نمر2

2004 للعلوم العربٌة الدار متعدد مجتمع فً اإلسبلمٌون3

  ( وتحقٌق ترجمة )  ، ( الفارسٌة عن  ) 

2004 الؽدٌر دار(ترجمة عن الفارسٌة )- فرنسا فً والمسلمون اإلسبلم4

2005 الساقً دار (الفارسٌة عن ترجمة )- حٌاتً-  رفسنجان5ً

2008 اإلسبلمً الفكر لتنمٌة الحضارة مركز(ترجمة عن الفارسٌة ) المعرفٌة القرآن مرجعٌة فلسفة6

2008 المواسم دار والشعر القرآن7

ً العاملً، الدٌن بهاء8 ً أدٌبا ً وفقٌها 2009 العربً المإرخ دار وعالما

2009 اإلسبلمً الفكر لتنمٌة الحضارة مركز اإلٌرانً المجتمع فً المرأة9

2009 اإلسبلمً الفكر لتنمٌة الحضارة مركز القرآنٌة القصة10

2009 اإلسبلمً الفكر لتنمٌة الحضارة مركزالفارسً الدٌن جبلل ، والعبودٌة الحرٌة جدلٌة11

الفارسٌة عن ترجمة ) ) 
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الوالدة  وتارٌخ مكان

صور-  شحور

ٌّاد كوثرٌة النبطٌة-  الس



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2009 (الفارسٌة عن ترجمة ) اإلسبلمً العالم معارؾ دابرة12

2010 الجدٌد دار للفٌلسوؾ الشرٌعة فً النظرٌان والبسط القبض13

 (الفارسٌة عن ترجمة ) سروش عبدالكرٌم.د اإلٌرانً 

1981 خاص إصدارشعر-    الكبرى الصٌحة1عباس  عل521ً

1996 الثقافة دارشعر-    وسنابل ورد19642

1997 الثقافة دارشعر-     الؽاضرٌة ضفاؾ على3

1998 الثقافة دارشعر-     الدم بلون منادٌل4

2000 القابم منشوراتشعر-    العبور5

2001 خاص إصدارشعر-     فلسطٌن معابر على حداء6 

2000 لئلعبلم بٌروت مركزشعر-     كرببلبٌة أوراق7

2006 بٌروت-  الهادي دارشعر-     الذاكرة قنادٌل8

2007 بٌروت-  الهادي دارشعر-    بعد بعد ما9

2008 بٌروت-  الهادي دارشعر-    للثوار حب أنشودة10

2009 بٌروت-  الهادي دارشعر-     الدم ٌهزم وال11

2010 خاص إصدارشعر-    الشمس صهٌل12

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع

مرجعٌون-  الجبل مٌس

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1960 العصرٌة النشر دار الرٌاضٌة التربٌة دروس تحضٌر1 عبد الجوادعلً حسن522

1961 العصرٌة النشر دار الٌد لكرة الدولً القانون19332

1962 للمبلٌٌن العلم دار السلة كرة3

1964 للمبلٌٌن العلم دار الطابرة الكرة4

1964 للمبلٌٌن العلم دار القدم كرة5

1965 للمبلٌٌن العلم دار الٌد كرة6

1966 للمبلٌٌن العلم دار الؽٌرة األلعاب7

1988 للمبلٌٌن العلم دار الجري سباقات القوى ألعاب8

2008معراج الروح1مرجعٌون- الخٌام عبدهللاإبراهٌم 523

1978بٌروت-   العودة دارشعر-  أحببت أننً أذكر1عبدهللا حسن524

1980بٌروت-  الفارابً دارشعر-  الدردارة19452

1999 بٌروت-  الرٌس رٌاض دارشعر-  الضباب راع3ً

1980بٌروت-  الرواد دار لؤلطفال قصص-   الهدار الحن ابو4

1979بٌروت-  االطفال دنٌا دار لؤلطفال قصص-   القصة أمٌرة قصر ف5ً

1979بٌروت-  االطفال دنٌا دارلؤلطفال قصص-   االلعاب ؼرفة فً أضراب6

1979بٌروت-  االطفال دنٌا دار لؤلطفال قصص-   الصحراء خٌال7

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع

صٌدا-  الوسطانً

مرجعٌون-  الخٌام
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الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1980بٌروت-  االطفال دنٌا دار لؤلطفال قصص-   األسماك تموت ال لك8ً

1981بٌروت-  االطفال دنٌا دار لؤلطفال قصص-   الفضاء فً رحلة9

1982بٌروت-  االطفال دنٌا دار لؤلطفال قصص-   المؽرد العصفور سكوت10

1998 والنشر للطباعة الملتقى دار لؤلطفال قصص-    السطح فوق سجن11

1998 والنشر للطباعة الملتقى دار لؤلطفال قصص-    والجندب الؽراب12

1992 والنشر للطباعة الملتقى دار لؤلطفال قصص-    األرنب عطش13

1992 والنشر للطباعة الملتقى دار لؤلطفال قصص-    والدب النحلة14

1992 والنشر للطباعة الملتقى دار لؤلطفال قصص-   والقمح النمال15

1992 والنشر للطباعة الملتقى دارقصص لؤلطفال-  والجندب والضفدعة والنملة النحلة16

1992 والنشر للطباعة الملتقى دار لؤلطفال قصص-    األول الٌوم17

1992 والنشر للطباعة الملتقى دار لؤلطفال قصص-    األول الطٌران18

1992 والنشر للطباعة الملتقى دار لؤلطفال قصص-   والمطر الكبلب19

1992 والنشر للطباعة الملتقى دار لؤلطفال قصص-   والحطاب النمر20

2005 بٌروت-  للطباعة مزٌخ دار العشرٌن القرن فً القصٌبة1عبدهللا حسٌن525

1956

2010 مختارات دارشعر-  الصوت طٌؾ1العبدهللا خالد526

1970
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 النبطٌة-  القصٌبة
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الوالدة  وتارٌخ مكان

 حاصبٌا-  كفرشوبا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1969بٌروتشعر-  الجبة مذكرات1عبدهللا سكنة527

1969 اللبنانً الكتاب دارشعر-  الصدى نهاٌة191819912

1996 الذاكرة جدار على كلمات3

صٌدا-  العصرٌة المكتبةشعر-  االشواك حصاد1عبدهللا الحسٌن عبد528

19001990

1982 اللبنانً الفكر دار بالمحكٌة شعر-  مرة قهوة1العبدهللا عصام529

الرحبانً لزٌاد مرافقة موسٌقى كاسٌت مع1940

1994 الجدٌد داربالمحكٌة شعر-  النمل سطر2

الرحبانً لزٌاد مرافقة موسٌقى كاسٌت مع 

2008 العربٌة النهضة داربالمحكٌة شعر-  الصوت مقام3

الرحبانً لزٌاد مرافقة موسٌقى كاسٌت مع 

1999 العربً الحرؾ دارشعر-  شاعر مختارات1عبدهللا عل530ً

1963 الحٌاة مكتبة و دار المعلم دلٌل19192

الفكر دار(أجزاء4 )- وأخبلق مدنٌة تربٌة المواطن3

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع

الوالدة  وتارٌخ مكان

 مرجعٌون-  الخٌام

 مرجعٌون-  الخٌام
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 مرجعٌون-  الخٌام

 مرجعٌون-  الخٌام



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

( عواضة.د و الجر مع باإلشتراك )

1986 اللبنانً الكتاب دار(أجزاء7) الكرٌم القرآن من المفسر ٌاسٌن ربع4

( وسلٌمان الزٌن مع باإلشتراك )

1968بعلبكً لزهٌر التجاري المكتب(مكً وسلٌمان.باإلشتراك مع د) اآلن تعلّم كٌؾ سلسلة5

1968للمبلٌٌن العلم دار- التجاري المكتب(وسلٌمان سعد أبو مع باإلشتراك)  األشٌاء دروس6

1965صٌدا-  العصرٌة المكتبة أجزاء 5- النموذجً لبنان تارٌخ7

( وسلٌمان مكً مع باإلشتراك )

8SAVEZ VOUS LIRE _ 7أجزاء صٌدا-  العصرٌة المكتبة  

( وزهار سركٌس مع باإلشتراك  )

2000 بٌروت-  خاص إصدار اللبنانٌة الرولٌت لعبة1 العبدهللاطارق531

2007الحدٌث الكتاب دار مإسسة تنشر لم سرٌة وثابق-  المستنقع195820012

1995 اللبنانٌٌن الكتاب اتحاد األلوان بآالؾ سواد1 العبدهللا طالب532

1999 اآلن بعد آخر ال194920032

2004شعر-   الكبلم آخر3

2007 الحٌاة مع4
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1969الحكمة دارأبً ٌا حدثن1ًعبدهللا كامل533

1962الحٌاة مكتبةالماضً من شعراء19702 وفاة

(مخطوطة)النمال قرٌة3

1978الفارابً دارشعر-    الوحشة رسابل1 العبدهللامحمد534

1981 العالمٌة الداروقصص شعر-   أحمر نبٌذ الظهر بعد19462

1983 الشرقٌة المطبوعات دارشعر-   تكسٌر جموع3

1984 العالمٌة الدار  الدولة حبٌبت4ً

1987 مختارات دارشعر -  1987 تانؽو5

1989 الفارابً دارشعر-    لزٌنتها وقت6

1996 الجدٌد دارشعر-    بقلٌل الحب بعد الحب من قلٌل بعد7

1996 الفكر عالم دارقصص-     المقلمة البٌجاما8

1998 المسار دار  اتفق كٌفما9

1998الفارابً دارشعر-   النارنج على الثلج قمر10

2000الفارابً دار السعادة لحم11

2005 العربً الحرؾ دارشعر-   الحور حال12

2008 الفارابً داربٌروت فً" ٌوما 1111 عشر وأحد  ومبة الؾ13
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008الفارابً دارشعر-    الصّبار زهرة14

2010 الفارابً دارمسرح-   حكٌم ٌا دخلك15

2010 العربً الحرؾ دارشعر-    هوادة ببل16

2010 العربً الحرؾ دارشعر-   بٌروت قصابد17

1994 الحدٌث الكتاب دار مإسسة والمحاور األحبلؾ وسٌاسة الجنوب إنتفاضة1عبود أحمد535

1953

1978الفارابً دارشعر-  ٌمشً رقم من أبدأ1عبود حمزة536

1981الجدٌد العالم(تقدٌم) المواقؾ كتاب19462

ً الكبلم3 1984 مٌرٌم دار شعر-  أٌضا

1988 مختارات داربلوزار الشاعر حكاٌات4

1995 مختارات دارشعر-  التابه لسٌرة ظبلل5

1999 الفارابً دارقصص-  حذر هدوء6

1992 الجدٌد دارشعر-  اآلن كؤنن7ً

2009 الوطنٌة اللجنة مع بالتعاون الفارابً دار(وتقدٌم إعداد) المعاصر اللبنانً الشعر دٌوان8

2010 الوطنٌة اللجنة مع بالتعاون الفارابً دار(إعداد وتقدٌم) بالمحكٌة المعاصر اللبنانً الشعر دٌوان9

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع
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ٌّة زهرة1 عجمً حٌدر537 1994 البّسام دارشعر-    الحر

1996 الفنون  دارشعر-    العمر هداٌا19512

1998 الجنوب دار شركةشعر-    العناقٌد زؼارٌد3

2000 الندى دارشعر-    الّنفق أضواء4

2002 العربٌة العلوم دارشعر-    الزمن صراخ5

2000 الندى دار بالمحكٌة شعر-   والمعانً العتابا فً األؼانً روح6

2000 الندى دارقصة-  قبر حافة على ووداٌع النصر عودة7

1991والنشر للطباعة الجنوب دار شركةشعر-   البنادق رقصة1عجمً  خلٌل538

1996والنشر للطباعة الجنوب دار شركةشعر-  االزل الى ؼزل19542

2001 بٌروت-  البٌضاء المحجة دارشعر-   االنتصار قصابد3

2009دبوق مطبعةشعر-   البٌارق4

)شعر-  الخضراء القنادٌل5 الطبع قٌد )

1980بٌروت-  اقرأ منشوراتقصص6" وثعلوب ثعلب" لبلطفال قصص سلسلة1عجمً  عل539ً

1981بٌروت-  اقرأ منشوراتاللبنانٌة الحرب من لوحات:  المجنون2
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1987 بٌروت-  األندلس دار لبنان وشٌعة الصدر موسى1 النبطٌة-  أرنونعجمً فإاد.  د540

 اإلنكلٌزٌة باللؽة المإلفات من العدٌد2

العدو أتلفها تنشر لم مخطوطة )شعر-  المحروقة األصابع1صور-  معركة عجمً وهٌب541  )

1990 العربٌة العلوم دارشعر-   المجنون وأنا عقبلء أنتم19502

1991 العربٌة العلوم دارشعر-   البركان3

1998 لبنان- الجنوب دارشعر-  السّكٌن وتوبة قانا4

1994 بٌروت-  عزالدٌن دارشعر-   القارعة5

2002 النبطٌة-  لبنان دارشعر-  الضوء فتاة6

2002 النبطٌة-  لبنان دارشعر-  علمٌن7ً

2008 النبطٌة-  لبنان دارشعر-  هَوت الشمس من8

1969المشرق دارفٌنٌقٌا حاضرة صور1 عربمعن542

1980االندلس دارالحرام هللا بٌت الى الحج1عز الدٌن  حسن543

1961 (مخطوطة)-  االشرؾ النجؾ1 ج-  االسبلم فً الجهاد نظام1عز الدٌن  محمد الشٌخ544

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع
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2009 العربً االنتشار مإسسة المعادن سوق1علً محمد الشٌخ545

الجنوبً للبنان الثقافً والمجلس18151884عز الدٌن  

1957بٌروتواالجتماع والعلم االدب فً-  التذكرة1صور-  العباسٌةعزالدٌن موسى الشٌخ546

1979االندلس دارالساعة وقضاٌا االسبلم189219802

2003 اللوٌزة سٌدة جامعة منشوراتشعر-  والدٌوان اإلنسان1عزٌز جان547

19171987( أصدقابه من مجموعة وفاته بعد وحققه جمعه )

1990 الحمرا دار ٌذوب ال ظل1صٌداعساؾ لٌلى548

2005 بٌسان دار نورس ذاكرة19592

2008 بٌسان دار ٌباؼتنا ربٌع3

(الطبع قٌد)-  النهضة دار الحٌاة صٌد4

1998 النهار دارٌتذّكر عسٌران زهٌر1عسٌران زهٌر549

1915( العرب ببلد فً وانقبلبات مإامرت )

1997اصدار خاص شعر مع رسومات-  فً ظبلل الحرب والسلم 1(جنببلط ) عسٌرانسامٌة 550

1990اصدار خاص شعر -  لوحات ورسومات   19442

2000اصدار خاص شعر ورسومات - من طقوس النور والظل  3
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صور-  حانوٌه

 جزٌن

 صٌدا
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1950بؽداد (جزآن) الصحة علم1عسٌران شرٌؾ.د551

19541981

( ترجمة ) والبندقٌة التوراة1عسٌران عصام552

19202009

ًّ داود مزامٌر1عسٌران عفٌؾ االب553 2000 المشرق داررواٌة-    النب

19191988

21991ط- والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة رواٌة-  ؼداً نموت لن1عسٌران لٌلى554

21992ط- والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة رواٌة-  االخرس الحوار193420072

21992ط- والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة رواٌة-  الفارؼة المدٌنة3

1968الطلٌعة دار رواٌة-  الفجر عصافٌر4

1972الفتح دار رواٌة-  االفعى خط5

1979النهار داررواٌة-  االسطى قلعة6

1996النهار داررواٌة-   القمر من طابر7

 والنشر للكتب الرٌس رٌاضرواٌة-   حٌاتً من ملونة شرابط8

1986 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركةرواٌة-   الحجر جسر9

1988 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركةرواٌة-   االستراحة10
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1988 الحرؾ أصدقاء دار قصص-    أستون فوهة على الحلم بٌروت1العطرونً  الٌاس555

1991 والكتاب الكاتب أصدقاءقصص-    السباٌا19432

1993 مٌرٌم دارقصص-   المنؽول3ً

1993 اآلداب دار رواٌة-    الخضر عروس4

1993 الورد دارقصص-     أخرى وأشٌاء إمرأة5

2000 اآلداب دار رواٌة-    الناب6

2003 كتابات دارشعر-   الحصار أسوار إكِسر1العقلة  ولٌد556

2006 العربٌة العلوم دارشعر-   الؽمام سرٌر: مروحٌن19671

2009 خاص إصدار رواٌة-   الممنوعة التؤشٌرة1عقٌل أٌمن557

1982

: مؤلفاته من صور-  الجّبٌن عقٌلمحسن السٌد558

2002 والنشر للطباعة المفٌد دار الروحانٌة الرسابل خواص فً البهٌة الدرر19641

2007 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دارالمصورة الكرٌمة األحجار موسوعة2

1999 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار الشافعً: الكرٌم القرآن خواص فً النظٌم الدر3

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع
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 صور-  الجّبٌن
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2006 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دارالروحانً الطب فً عربً ابن مجربات4

2009 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار الصحة لحفظ البدٌل الطب الكاظم اإلمام طب5

 الطوٌل والعمر 

2009 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دارالسبلم علٌهم البٌت أهل حب فً الخالدات القصابد6

2009 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دارالدواء محل الؽذاء7

2008 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار السبلم علٌه علً اإلمام عند المخلوقات عجابب8

2002 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار(ص) محمد الرسول قاله ما أروع من9

2002 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار المصور األعشاب معجم10

2002 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار البلؽاء إمام ؼدٌر فً الشعراء مجالس11

2001 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دارالؽري شعراء فً الدري الكوكب12

الصادق اإلمام حٌاة من وموعظة قصة600  13 2008 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار 

2005 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة داروسلم وآله علٌه هللا صلى للرسول حكمة14300

2004 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار العربً الطب فً سٌنا ابن مجربات15

2004 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة داروالمرسلٌن األنبٌاء ووصاٌا العالمٌن رب كلمات16

2003 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار(ع) الرضا اإلمام قاله ما أروع من17

2003 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دارالعابدٌن زٌن اإلمام قاله ما أروع من18

2003 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار األطهار واالبمة النبً مناظرات فً اإلستبصار19

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع
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2002 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار المسلً الكشكول20

2002 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دارالحكماء كلمات21

2001 والنشر للطباعة البٌضاء المحجة دار علً اإلمام قاله ما أروع من22
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2010 والنشر لؤلبحاث فكر دار بالمحكٌة شعر-   الحكً أصل1عالء الدٌن  سلٌم559

) لوركا مسرح فً الرمزٌة19812 الطبع قٌد )

  

2006 بٌروت-  المواسم دار شعر-  العمر حصاد1علً أحمد  عبدهللا560

1938

1994 بٌروت العسكرٌة اللبنانٌة المإسسة تارٌخ1 علوأحمد561

1996 بٌروت القدس حول الدولً الصراع19532

2005 صٌدا-  العصرٌة المطبعةقصص-  النسٌان جزٌرة1علوش  راض562ً

2006 بٌروت-  البٌضاء المحجة دارشعر-   ورٌاحٌن رٌاح19452

2008 بٌروت-  البٌضاء المحجة دارشعر-   َؼَزل ُرقاُق3

1984 خاص إصدار إستعادتها وطرق اللبنانٌة الجنسٌة1جبٌل بنت-   مارونعلوٌة حسن563

2006 للمبلٌٌن العلم دار وانعكاساتها وفلسطٌن لبنان بٌن الدولٌة الحدود19422

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع
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حاصبٌا-  كفرحمام
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008 بٌروت-  خاص إصدار النحل طرٌق1علٌق رام564ً

الحدث الكتاب دار مإسسةالمفتوحة والحرب الرعب توازن1عمار المجٌد عبد الشٌخ565

2000 األنوار دار العقل إسترداد: علً جمهورٌة1عنتر  رضا566

2010اللبنانً المنهل دار  اللبنانٌة الحولٌات من: الثالثة األلفٌة لزومٌات19392

 العرب دنٌا إلى 

2002دار الهادي للطباعة والنشر النزعة العلمٌة فً فلسفة كارل بوبر بٌن 1عواضةحنان  567

 التجربة والمٌتافٌزٌقٌا

1997 برس رشاد دار الحكمة سنابل1  عواضةرضا568

1998 برس رشاد دارالعمر بٌادر19452

2003 برس رشاد داربالمقارنة  رٌشة أبو عمر دٌوان فً المرأة3

 قبانً ونزار ربٌعة أبً بن عمر مع 

2005 برس رشاد دار والؽرب الشرق فً الضحك أدب من قطوؾ4

2007 برس رشاد دار السنٌن حصاد من5

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع

صور-  جوٌا

 مرجعٌون-  الخٌام

مرجعٌون-  الجبل مٌس

النبطٌة-  ٌحمر
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325



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008 برس رشاد دار ومترادفات أضداد6

( الطبع قٌد )- برس رشاد دار1975-1925من اإلنسانٌة أبعادها فً اللبنانٌة الرواٌة7

1988 بٌضون محمد-  العلمٌة الدار النساء طرابؾ8

1979بٌروت 1initiation a l analyse mathematique مرجعٌون-  الخٌامعواضة علً. د569

analyse reelle1

2initiation a l analyse mathematique1979بٌروت

 analyse vectorielle2

3initiation a l'analyse mathematique1979بٌروت

analyse reelle1 complexe3 

4initiation a l'analyse mathematique  1979بٌروت

 solutionnaire1

5initiation a l'analyse mathematique 1979بٌروت

 analyse solutionnaire 2

6preces de mathematiques generales1980بٌروت

7intiation to mathematical  analysis1979بٌروت

probleme resolus de bacc francais
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 خاص إصدار التارٌخ فً الشقٌؾ وقلعة الصلٌبٌون1 عودةرامز.د570

19071991

2006 صادر دارشعر-  العمر دفتر1 جزٌنعون  الٌاس571

2008 الفارابً دار الحقٌقة أقول19352

1988 خاص إصدار الحل هو الجٌش وٌبقى1 جزٌن-  المكنونٌةفإاد. د الركن العمٌد572

1988 خاص إصدار لبنان فً العربٌة الردع قوات19352 عون 

 والعسكري والسٌاسً القانونً الوضع

2007 كومبانً ٌونٌفرسال الحكومتٌن ظّل فً لبنان3

(أجزاء 8 ) 1990 تشرٌن 13- 1988 اٌلول 23 من 

2008 خاص إصدار المزة سجن الى صّدام ضٌافة من4

2005دار الفارابًااللسنٌة محاضرات فً علم الداللة 1عوننسٌم . د573

( قٌد الطبع )االدب والحضارة19472
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الوالدة  وتارٌخ مكان

جزٌن- العٌشٌة 

 مرجعٌون-   دٌرمٌماس



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1959 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  العتابا رموز1عٌاش اللطٌؾ عبد574

1962 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  وحب لٌال19342ً

1978 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  زجلٌة ومضات3

1985 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-   األبمة فضابل معرفة4

1992 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  وخٌال واقع5

1998 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  العامٌة سواق6ً

2005 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  الحب مراٌا7

2007 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-   أسطورة المقاومة8

2008 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-  الهاشمٌٌن رحاب ف9ً

2009 خاص إصدارشعر-  حدود ببل رؼبات1 عٌبوطجوٌس575

1989

2007 خاص إصدار رواٌة  - (للفرنسٌة مترجمة) الفٌنٌق طابر1عٌد منصور.د576

2005 خاص إصدار رواٌة-   الثلج ٌزهر ؼدا19442ً

2007 اللبنانٌٌن الكتاب إتحاد رواٌة-   الرماد شرارات3

2008 اللوٌزة سٌدة جامعة رواٌة-    مسعود خربة4

1983 الحكمة بٌت قصٌرة قصة-     ؼرباء5

1985 المفٌد دار قصٌرة قصة-    الذاكرة فً أوراق6

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع

الوالدة  وتارٌخ مكان

النبطٌة-  حاروؾ

جزٌن-  اللقش بتدٌن

 مرجعٌون- مٌماس دٌر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1986 األهلٌة المكتبة قصٌرة قصة-  آلهة مجانٌن7

1988 األهلٌة المكتبة قصٌرة قصة-  وأطٌاؾ دروب8

1989 العالمً التراث دار قصٌرة قصة-   تذكرٌن هل بٌروت9

1990 المفٌد دار قصٌرة قصة-    الحٌاة من ُصَور10

1991 المإلؾ دار قصٌرة قصة-    بٌروت ٌا وبعدك11

2007الشعري لئلبداع فٌاض سعٌد جابزة نالتشعر-  الكروم ألحان12

1990 العالمً التراث دار أطفال قصص-  المؽامر الصٌاد13

 متنوعة منشوراتللصؽار قصص مجموعة14

2001 المإلؾ دارفصبلً 16 للصؽار قصصٌة سلسلة15

( واإلنكلٌزٌة العربٌة باللؽتٌن )

1997 األهلٌة المكتبة أخرى قصص16

1992 المشرق دار واأللم المبلحم شاعر سبلمة بولس17

1995 اللبنانً الفكر دار نصرهللا إملً رواٌات فً إنسانٌة قضاٌا18

1995الجٌل دار الحضارة من كلمات19

1992 المإلؾ دارالكلمات وحدٌقة الحروؾ روضة20

1990 المفٌد دار النصوص دراسة فً المفٌد المختصر21

2004 إنطلٌاس-  الثقافٌة الحركة لرحٌله 25 الذكرى فً: سبلمة بولس22
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الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1985 خاص إصدار مسرح-   الذوات بنت23

1989 خاص إصدار مسرح-  دٌدون24

ٌّا25 2009 خاص إصدار مسرح-  مت

2004 خاص إصدار مسرح-  قرقوش حكم26

2010 خاص إصدار مسرح-   عبلقة27

2006 الكتب عالم دار البحوث كتابة فً المعٌن1 عٌسى إنعام577

2007 الكتب عالم دار الثمٌن الكلم فً الرٌاحٌن شذا19672

2008 الكتب عالم دار1/20 المبسطة السٌكولوجٌة3

2009 الشفق دار بٌتك فً الطبٌعة4

2010-2009 الشفق دار وفن صناعة:  الجامعٌة الرسالة5

1/11perfection publisher 2010 اللبنانٌة العاببلت موسوعة6

) ومعانٌها األسماء موسوعة7 الطبع قٌد  )

) سٌدتً مطبخك8 الطبع قٌد  )

1998 ببلل دار األرض وجع من كلمات1عٌسى عباس578

2005 ببلل داروشهداء شهود19652

2008 ببلل دار وااللم الجمر خطوات3

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع

جبٌل بنت-  حداثا

صور-  الحوش/رامٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة؟ زٌنب لماذا1عٌسى  زٌنب579

1999 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة(ع) علً بن العباس19592

2001 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة ( (ع) العابدٌن زٌن الحسٌن بن علً اإلمام3

2002 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة (ع ) الباقر علً بن محمد اإلمام4

2001 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة(ع) الحسٌن بنت سكٌنة5

2003 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة(ع) الحسٌن حب6

2004 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة(ع) فاطمة إن7ً

2005 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة (ع) الجواد علً بن محمد اإلمام8

2006 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة(ع) الهادي محمد بن علً اإلمام9

2007 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة(ع) علً بن الحسن اإلمام10

2008 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة(ع) الكاظم جعفر بن موسى اإلمام11

1999 الخٌرٌة زٌنب السٌدة جمعٌة العدوانٌة و اإلعاقة12

) شعرٌة مجموعة13 النشر قٌد ) 

2000 بٌروت بالمحكٌة شعر-  الناطور صٌحة1 المالكٌةعٌسى ؼازي580

2001 المٌزان دار بالمحكٌة شعر-   الؽربة جرح19472

2003 بٌروت-  النخبة دار بالمحكٌة شعر-   الرٌاحٌن بابع3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًع

الوالدة  وتارٌخ مكان

 حداثا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1997 بٌروت-  الفكر عالم دار بالمحكٌة شعر-   الزجلٌة قصابده دٌوان1 التحتا حومٌنعٌسى محمد السٌد581

1922

1970 الحكمة بٌت المرأة قوامه إصبلح  أمٌن قاسم1صٌداالعٌد ٌمنى582

( الخطٌب صباغ حكمت.د 1970الحكمة بٌتالعرب رحالة: الرٌحانً أمٌن2(

1983الفارابً داراالدبً النقد فً ممارسات3

1980الفارابً دارفً لبنان الرومنطٌقً االدب لحركة االجتماعٌة الداللة4

2003الفارابً داروالخطاب المشهد فً قراءة االسرابٌلً النفاق ف5ً

2002والتوزٌع والنشر للثقافة المدىالرجل قلب-    تقدٌم6

1999الفارابً دارالبنٌوي المنهج ضوء فً الروابً السرد تقنٌات7

1998 اآلداب داراألدبً النقد فً دراسة النص معرفة ف8ً

1998 اآلداب دار الحكاٌة خصوصٌة بٌن:  العربٌة الرواٌة فن9

الخطاب وتمٌز 

1993 اآلداب دار األدبٌة للكتابة مقاربة: التحول فً تحول: الكتابة10

 اللبنانٌة الحرب زمن فً

1986العربٌة األبحاث مإسسة(الروابً السرد فً بحث) والشكل الموقع: الراوي11

2008 الفارابً دارالشعرٌة والمرجعٌة، الحداثة والقناع الشعري القول ف12ً
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الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2005الفارابً دار العربٌة الثقافة وحركة النقد مفاهٌم ف13ً

1987 المؽرب-  توبقال دار   الشعري القول ف14ً

2004 للثقافة األعلى المجلس العربٌة المرأة موسوعة:  لبنان فً الكاتبة عن15

 ( ( آخرٌن مع باإلشتراك أجزاء 4   

1991 اآلداب دار المفتوح النص فً وشعرٌته مرجعٌته:  المقالح شعر16

 ( آخرٌن مع باإلشتراك ) 

1998 الفارابً دارو" التناقض ف17ً

عامل مهدي سٌرة من وعناوٌن سطور "  "

1986العربٌة األبحاث مإسسة (آخرٌن مع ) األولى واألسبلة القصٌرة القصة18

1986سورٌا-  الحوار دار العربٌة الرواٌة فً فكري منظور:  البطل مفهوم قتل19

( آخرٌن مع باإلشتراك) واإلٌدٌولوجٌا الواقع بٌن

1981 الفارابً دار األدبً النقد فً الواقعً والمنهج مروة حسٌن20

( آخرٌن مع باإلشتراك  )

1980 للمبلٌٌن العلم دار لبنان فً الحدٌث العربً الشعر مشكلٌة21

 ( آخرٌن مع باإلشتراك ) 

1977 الطلٌعة دار لبنان فً الوطنٌة والثقافة األدبً النقد22

 ( آخرٌن مع باإلشتراك ) 
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الفرع الثامن عشر

( غ )





التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

الثبلثٌنات اوابل فً الجنوب لواء عن العٌوب كشؾ1ؼانم ٌوسؾ583

الثبلثٌنات فً ومشاهد أخبلق190019702

1982 الفارابً دارقصص-  ساخنة ذكرٌات1 ؼربٌة  أحمد584

1977 الفارابً دار رواٌة-  اللبنانبة المسؤلة192819982

الجدٌد الفكر دار رواٌة - (ترجمة) ذهب من ثمارها أرض3

الجدٌد الفكر دار رواٌة - (ترجمة)أجزاء 4-  الكبرى المإامرة4

الجدٌد الفكر دار(ترجمة) االمل فارس5

1994قصص-  ؼداً تموت سوؾ تقل ال6

1968قصص-  لبنان من تاجر ٌومٌات7

 الصباح كامل حسن8

1973 الفارابً دار قصة - ( ترجمة ) حقٌقً رجل9

1964 المعارؾ دار قصة-  المقهى ف10ً

دٌب محمد  الجزابري الكاتب عن مترجمة )   )

الجدٌد الفكر دار اللبنانٌة الحرب11

 الفارابً دار(ترجمة) روسٌا على الكبرى المإامرة12

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًغ

جزٌن-  قٌتولً

النبطٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1969خاص اصدارشعر-  والثورة االشعار مواسم1  الؽرٌبابراهٌم585

2000 2 ط بٌروت-  الطلٌعة دار واإلسبلم العروبة بٌن سلٌمة عبلقة سبٌل ف1ً مرجعٌون-  دبٌنؼرٌب حسن586

22000ط بٌروت-  األدبٌة الكنوز دار اإلسبلم فً الردة19422

2002 2 ط بٌروت-  الطلٌعة دار واإلسبلمً القومً المشروعٌن بٌن حوار طاولة نحو3

2000بٌروت-  األدبٌة الكنوز دار أول جزء لبنان لشٌعة سٌاسً-  فكري تارٌخ نحو4

2001بٌروت-  األدبٌة الكنوز دارثاٍن جزء لبنان لشٌعة سٌاسً-  فكري تارٌخ نحو5

2002 بٌروت-  الطلٌعة دار واألممٌة األمة بٌن الماركسٌة6

2003 بٌروت-  الطلٌعة دار معاصر قومً بمنظار إسبلمٌة مفاهٌم7

2004 بٌروت- الطلٌعة دار( األول الكتاب ) العراقٌة الوطنٌة المقاومة8

 األمركة ضد الحسم معركة 

2004 بٌروت-  الطلٌعة دار ( الثانً الكتاب) العراقٌة الوطنٌة المقاومة9

 األمٌركٌة اإلمبراطورٌة نهاٌة 

 ( أجزاء 3) العراق فً المنظمة األمٌركٌة الجرٌمة10

2005 الطلٌعة دار العربً القومً الفكر فً اإلٌمانً البعد11

2008 بٌروت-  الطلٌعة دار علمابه وتصفٌة العراق تراث تدمٌر12

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًغ

  الزهرانً-  مؽدوشة

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2009 بٌروت-  الطلٌعة دار اإلمبراطورٌة األصولٌات تهافت13

القومً العصر شروق )  ) 

1978 بٌروت السٌاسً اإلجتماع علم إلى مدخل1ؼزال اسماعٌل.  د587

1982 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة السٌاسٌة واألنظمة الدستوري القانون2

1986 بٌروت العام الدولً القانون3

1990 بٌروت الدولً والقانون اإلرهاب4

1996 بٌروت السٌاسٌة والمإسسات الدساتٌر5

1999 بٌروت-  الجامعً المإلؾ دار الدولً التنظٌم قانون6

1991إصدار خاص ٌومٌات األقحوان 1ؼزاويبدر .د588

1994دار كتابات أشواق البٌلسان 19502

1997دار كتابات السنابل والرحٌق 3

2006 كتابات دار الزوردي سفر4

ٌّل أحمد589 2000 العربٌة العلوم داراألصم الجسد1 ؼز

1978

1968لبنان فً النقدي النظام1مرجعٌون-  السقً إبلؼطاس امٌل. د590

1977لبنان فً ونماذجها التخزٌن ادارة علم191620052
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الوالدة  وتارٌخ مكان

صور-  رحال برج

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

صور-  القلٌلة

صٌدا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1977(انكلٌزي عربً) االدارة قاموس1مرجعٌون-  السقً إبلؼطاس نبٌه591

1980والمال االقتصاد مصطلحات معجم192419922

1976بٌروتاللبنانٌة الحرب وأسرار أسباب1 ؼلمٌةنصار592

(الطبع تحت) أمٌركا على اسرابٌل سٌطرة19122

2004 خاص إصدار والتارٌخ مرجعٌون جدٌدة1(إده)   ؼلمٌةناهٌة593

الحدٌث الكتاب دار مإسسةاللهتبشٌر الى الطرٌق1ؼملوش وسام594

2002 اللبنانٌٌن الكتاب إتحادشعر-   ورق من أطباق على برٌق1ؼنٌمة  جورج595

2008 الفارابً دارشعر-  الرٌح وراٌات الؽمام محابر19502

)( شعرٌة مجموعة) النص ؼرفة فً اإلقامة كتاب3 الطبع قٌد  )

2010 خاص إصدار حوال لبلدة واإلقتصادي المهنً الدلٌل1 مرجعٌون-  حوالؼنوي  زٌاد596

1976
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الوالدة  وتارٌخ مكان

 مرجعٌون جدٌدة

 مرجعٌون جدٌدة

صور



        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

( ؾ )

الفرع التاسع عشر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1970بٌروتُمتقلِّب1فارس شربل597

1952

1974بٌروت اللبنانً الكتاب دارالجدٌد العالم أطلس1 فاعورعلً.د598

1975بٌروت اللبنانً الكتاب دارالعالم و الكوٌت أطلس19412

1974بٌروت اللبنانً الكتاب داروالعالم لبنان أطلس3

1975بٌروت-  حبٌب مكتبةواالقتصادٌة البشرٌة الجؽرافٌا4

1977بٌروت-  حبٌب مكتبةالعربٌة والببلد لبنان االقتصادٌة الجؽرافٌا5

1978بٌروت-  حبٌب مكتبةواالنسان الطبٌعة6

1978بٌروت-  حبٌب مكتبة(كتب 4) سلسلة العلمٌة الجؽرافٌا7

2003 الرإى مإسسة رواٌة-  مستعادة أمكنة1 فاعورهناء599

1964

2000 بٌروت-  اإلسبلمٌة الدارشعر-   الكروم ثمر1 فتونً  عباس600

2001 الهبلل دارشعر"  - األّولون" فً الفتون19652ً

2004 الهادي دارشعر-   شعرٌة باقات3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

  النبطٌة-  صربا

 مرجعٌون-  الخٌام

 جبٌل بنت-  سلم خربة

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-   حوال
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

ٌَر4 م س ٌَ 2002 الَبنان دار (أجزاء 5) وق

2002 الَبنان دار1ج- اإلسبلم درع

2002 الَبنان دار2ج- الحرٌة شمس عاشوراء 

2002 الَبنان دار3ج -(ع) الحسٌن أصحاب

2002 الَبنان دار4ج- حسٌن من وأنا 

2002 الَبنان دار5ج- القلب تؽسل دموع 

1967خاص إصدارشعر-   الهجٌر لفح1 فحص المنعم عبد601

19051990

1979 النهار دار توزٌع-  الجدٌد لبنان مطابعاللبنانٌة للحرب االقتصادٌة الظروؾ1 فحص  عدنان602

1977خاص إصدار لبنان فً التنمٌة قضاٌا حول19402

1987 والثقافٌة العلمٌة الدراسات مركز اللبنانٌة للحرب اإلجتماعٌة الظروؾ3

1989 الزهراء دار والعربٌة اللبنانٌة العقلٌة من عبلمات4

1991 الحسام دار ونتابج أسباب: اللبنانٌة الحرب5

1996 العربً الفكر دار1975-1969 والفكر السٌرة:  الصدر موسى اإلمام6

2003خاص إصدار اللبنانً المجتمع طبقات7

( الحرب بعد-  الحرب أثناء- الحرب قبل )

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

 النبطٌة
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الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1978 الكلمة دارالعاملً الولد دفتر من أوراق 1 فحصهانً السٌد603

1980الهادي دار أسبلة مشروعات19462

1985 التعارؾ دار القلب تفاصٌل3

1986 مجد دار والتجزبة الوحدة ف4ً

1988الهادي دار المنهج فً مبلحظات5

1988الهادي دار المسرح6

1987الهادي دار كتابات7

1996 ببلل دارالقلب خطاب8

1995 العالمٌة الدار والوحدة التوحٌد فضاء فً الحوار9

1996األندلس دار لبنان فً والدولة الشٌعة10

1987الهادي دار الثقافً التهوٌد11

2008 المدى دار ٌمضً ال ماٍض12

2008 المدى دار الدٌن وشمس الصدر اإلمامان13

1995بٌروت-  اإلسبلمٌة الثقافة دارشعر-   الكاملة المجموعة1 فحص موسى604

1953

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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 النبطٌة-  جبشٌت

 النبطٌة-  جبشٌت



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1995بٌروت-  برس رشاد دارشعر-   والصدى الظل حوار1 النبطٌة-  جبشٌتفحص ٌحٌى605

2006بٌروت-  برس رشاد دارشعر-   الناي وحده2

1979اآلداب دارشعر-  حبك عن أقصر1 جبٌل بنت-  السلطانٌةفخر الدٌن جودت.د606

2005 والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-  رٌفٌة أوهام19532

2005اآلداب دار العربً النقد فً العربٌة القصٌدة شكل3

2005اآلداب دارشعر-   خابفة  قصابد4

2003 والنشر للطباعة المناهل دار(عبدهللا حسن مع باإلشتراك)الؽزل5

1995 والنشر للطباعة العربً الحرؾ دارالشعر نقد فً كتابات: والزمان اإلٌقاع6

2002 والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-   سماوات7

1998 والنشر للطباعة النهار دارشعر- للؽرٌق منارة8

1992 والنشر للطباعة العربً الحرؾ دار المحسن طرابؾ9

1991 والنشر للطباعة العربً الحرؾ دار وأصوات وحٌاة أٌام10

1991 والنشر للطباعة العربً الحرؾ دارالهجرة كتاب:وأصوات ومٌاه اٌام11

1989 والنشر للطباعة المناهل دارطالب أبً بن علً: الببلؼة نهج من مختارات12

2005اآلداب دارشعر-   وقت للرإٌة13

2006 والنشر للدراسات العربٌة المإسسةشعر-  الشعرٌة األعمال14

346"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2006 والنشر للكتب الرٌس رٌاض دارشعر-  بعد لٌس15

2000 والنشر للطباعة المناهل دار(آخرٌن مع) الحكماء طرابؾ16

2000 والنشر للطباعة المناهل دار(آخرٌن مع) المحبٌن طرابؾ17

2000 والنشر للطباعة المناهل دار( آخرٌن مع) القضاة طرابؾ18

2000 والنشر للطباعة المناهل دار(آخرٌن مع) الوزراء طرابؾ19

2000 والنشر للطباعة المناهل دار(آخرٌن مع) الوالة طرابؾ20

2000 والنشر للطباعة المناهل دار(آخرٌن مع) الكتاب طرابؾ21

2000 والنشر للطباعة المناهل دار(آخرٌن مع) القصص طرابؾ22

2000 والنشر للطباعة المناهل دارضاحكة شخصٌات23

2000 والنشر للطباعة المناهل دار الشعراء نوادر24

2000 والنشر للطباعة المناهل دارالبخبلء نوادر25

2000 والنشر للطباعة المناهل دار األعراب نوادر26

2007المجلس الثقافً للبنان الجنوبً (مجموعة أشعارها)شاعرة الجنوب 1 الزهرانً-   الزرارٌة فخريبسٌمة607

19222005

1959بٌروتالمدنً الحكم ف1ً الزهرانً-  الزرارٌةفخري ماجد. د608

1960بٌروتالنفس وعلم التربٌة قاموس2

1992 المشرق دارقرطبة فٌلسوؾ رشد، ابن3

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1962بٌروتسنة مبة فً الفلسفً الفكر4

1964بٌروتالكبرى الوجود سلسلة5

1994 المشرق دار(تحقٌق) الفارابً منطق على باجة ابن تعالٌق6

2000 المشرق داراالسبلمٌة الفلسفة تارٌخ7

1977 بٌروتالعربً الفكر فً دراسات8

1999 النهار دار أرسطوطالٌس9

1980 النهار دارالفلسفٌة التجربة أبعاد10

1987 المشرق دار الفارابً عند المنطق11

1991 النهار دار عصر فً اللبنانٌون: وروادها الفكرٌة الحركات12

 (تحقٌق)-  النهضة

1991 النهار دار(تحقٌق) ألرسطوطالٌس  الطبٌعً السماع شرح13

1991 النهار دار(تحقٌق)-  اإللهٌة باجه ابن رسابل14

1990 المشرق دار(بوبج مورٌس مع باإلشتراك تحقٌق)-  الفبلسفة تهافت15

دار العلم للمبلٌٌن  الٌونانٌة الفلسفة تارٌخ16

شعر-  اشٌاء وحٌدة بٌن االنقاض  1فران حسٌن609

شعر-  األعمدة  19432

شعر-  زٌاد البحر   3

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

دار الهادي شعر-  الصمت ربان ربان آخر   4

2002 الجمان دار شعر - (صالح حسن. د تحقٌق) بقاٌا1فران علً القاضً 610

19102008

2009دار الهاديشعر- آت من اآلن  1صورفرانهبلل . د611

1962بٌروتشعر-  المجتمع وح1ً فرحات أدٌب612

العربً االدب فً الطرابؾ2

المدرسٌة الكتب من سبلسل3

1966صادر دارؼرب والؽرب شرق الشرق4

شعر-  اإلنسان عبد اإلنسان5

البشر أجناس بٌن األلوان تصادم6

واألخبلق التارٌخ فً المدرسٌة الكتب من سبلسل7

2002 العالمٌة الدار(أجزاء 10 )-  المختار1فرحات أمٌرة613

2006 البٌضاء المحجة دار(جزآن) الخوارج19322

) القرامطة3 الطبع قٌد )

) الحشاشون4 الطبع قٌد )

)قصص قرآنٌة 5 الطبع قٌد )

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

 جبٌل بنت-  تبنٌن

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  انصارٌة

 النبطٌة-  عربصالٌم
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2009 المبلك دار األقصى والمسجد الشٌعة1 فرحات جهاد الشٌخ614

ٌّـة615 2006المواسم دار نموذج:  بٌروت وطواحٌن الرؼٌؾ1فرحات در

 عواد ٌوسؾ توفٌق لوطنٌة 1966

2006دار المحجة البٌضاء دلٌل الصلوات الواجبة والمستحبة 1 النبطٌة-  عربصالٌمفرحات رضا زٌد الشٌخ616

2008 البٌضاء المحجة دار المباركة رمضان شهر وأعمال الصابم دلٌل19532

(قٌد الطبع) الكرٌم القرآن تفسٌر3

1953 صادر دار قصة-  المتروك الطالب1  فرحات سعٌد617

1952 قصة-  كوخ فً إٌمان193419872

1966 قصة-  اآلخر الطرٌق3

1979 رواٌة-  واألرض  الجبل4

1981 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة الحدٌث التونسً األدب فً إتجاهات5

1981 والنشر للدراسات العربٌة المإسسة الحدٌث الكوٌتً األدب فً نقدٌة مقاالت6

1986 والنشر للدراسات العربٌة المإسسةقصص-   الحرٌق من هارب7

1988 العصرٌة المكتبةشعر-   الكبٌر الؽمام إشارات8

350"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

 النبطٌة-  عربصالٌم

مرجعٌون-  السقً إبل

الوالدة  وتارٌخ مكان

 مرجعٌون-  سلم مجدل



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1978بٌروت-   للنشر النهار دارشعر-  العصر بابل1فرحات علً محمد618

1984القاهرة - دار الشروق   شعر-  الخوؾ بٌان19452

1986 التنوٌر دار الجمر عروش3

1989 للنشر المطبوعات دار(وتقدٌم تحقٌق) المختار عترة فً األفكار سبلؾ4

2009 2ط- دار النهضة العربٌة  اإلقامة كتاب5

2010 العراق-  المانٌا-  بٌروت-  الجمل دار العصر بابل ٌلٌه طاولة على شمس6

شعر-  الخوؾ وبٌان 

ٌّة1فرحات أحمد محمود619 2006 بٌروت-  الخلود دار عربصالٌم ذاكرة من شو

1948

1993 العالمٌة الدار اإلسبلم فً والتشرٌع األحكام تارٌخ1  فرحاتمحمود الشٌخ620

1995 العالمٌة الدار اإلسبلمٌة التشرٌعٌة العقود فقه193720042

1987 العالمٌة الدار اإلمامٌة عقابد3

1988 العالمٌة الدار جدٌدة رإٌة الدعاء4

) واإلنجٌل التوراة فً أبحاث5 الطبع قٌد )

) القرآن تفسٌر6 الطبع قٌد )

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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 صٌدا-  عنقون

 النبطٌة-  عربصالٌم

 النبطٌة-  عربصالٌم



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1973خاص إصدارشعر-   جنوبٌة جراح1فرحات رضا محمد الشٌخ621

(قٌد الطبع)دار الرشاد  الحاكمة واألسر اإلسبلمً التارٌخ فً موسوعة193619972

) شعرٌة موسوعة3 الطبع قٌد  )

1995 الطلٌعة دار وعبلجها الجنسٌة المشاكل1 فرحات ٌمنى622

1981 والنشر للطباعة العالمٌة الدار النهضة عصر فً العاملً الثبلث1ًفرحات نعمان هان623ً

1986 العربً التراث إحٌاء دار والكبلمٌة الفلسفٌة وأراإه الطوسً الدٌن نصٌر19482

1997 بٌروت-  الؽدٌر دار الرازي فخرالدٌن بٌن الخبلؾ مسابل3

 الطوسً ونصٌرالدٌن

1979االسبلمً الكتاب دارالتشرٌع وأسس اإلسبلم1 المحسن عبد السٌد624

1978التعارؾ دار(ع) علً اإلمام عهد فً واإلدارة الحكم نظرٌة2هللا فضل

ً شكبلً اإلسبلم3 1980المإمن الشباب رابطةومضمونا

1978الزهراء داراإلسبلمٌة األخبلق1 علً السٌد625

1966الحٌاة دارالوحً ظبلل ف2ً الحسنً فضل هللا

1981الزهراء دارالبٌت أهل سٌرة3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

 جبٌل بنت-  عٌناتا

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  عربصالٌم

 صٌدا-  عنقون
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 جبٌل بنت-  عٌناتا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1979الزهراء دارالحسن اإلمام صلح1فضل هللا  جواد السٌد626

1974االسبلمً التراث دارالصابر اإلٌمان شهٌد الكردي عدي بن حجر2

1981الزهراء دار(ع) الرضا اإلمام3

1994 بٌروت اآلخر الخٌار1فضل هللا حسن627

1994 بٌروت هللا حزب سٌرة19672

1997 بٌروت-  الهادي دار اإلرادات حرب3

2001 بٌروت-  الهادي دار الوهم سقوط4

1977التعارؾ دارشعر-  اإلسبلم ظبلل ٌا1حسٌن محمد السٌد628

1979التعارؾ داراإلسبلم طرٌق على خطوات19352فضل هللا

1979االسبلمٌة الداراإلسبلم ومنطق اإلسبلم3

1979االسبلمٌة الدارالقرآن فً الحوار4

1979الزهراء دار3و2و1 أجزاء القرآن وحً من5

1979الزهراء دار(حلقات عشر) إسبلمٌة مفاهٌم6

1979الزهراء دارإسبلمٌة آفاق7

 المبلك دار القلب من وردود أسبلة8

353        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

 جبٌل بنت-  عٌناتا

 جبٌل بنت-  عٌناتا

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت-  عٌناتا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 المبلك دار القرآن فً الدعوة أسلوب9

 المبلك دار المعاصرة والتحدٌات اإلسبلمٌون10

 المبلك دار القوة إرادة11

 المبلك دار (1/2) الروح آفاق12

 المبلك دار واإلختبلؾ الوحدة قضاٌا فً أحادٌث13

 المبلك دارشعر-   السٌد شعر فً (ع) البٌت آل14

 المبلك دار وإعبلم إتجاهات15

 المبلك دار ( كبٌر ) الشرٌعة أحكام16

 المبلك دار( صؽٌر ) الشرٌعة أحكام17

 المبلك دار القوة ومنطق اإلسبلم18

 المبلك دارالبلوغ19

20Questions dogmatiques المبلك دار 

21regard islamique sur ashura'aالمبلك دار 

 المبلك دار والفن الشعر فً مطارحات22

 المبلك دار واإلنتصار المقاومة خطاب23

 المبلك دار إنكلٌزي الشرٌعة أحكام24

 المبلك دارفرنسً الشرٌعة أحكام25

354        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 المبلك دار2005 للعام والموقؾ الكلمة الجمعة صبلة26

 المبلك دار الفاتٌكان بابا ألفكار هادبة مناقشة27

 المبلك دار واألشربة األطعمة فقه28

 المبلك دار الحج فقه29

 المبلك دار الطبلق فقه30

31Islam The Religion of Dialogue المبلك دار 

32Islamic lanterns المبلك دار 

ٌّنات33  المبلك دار ب

 المبلك دار المرأة حول إسبلمٌة تؤمبلت34

 المبلك دار الصوم تقوى35

 المبلك دار الممنوع تحدي36

 المبلك دار هللا الى اإلنسان عودة التوبة37

 المبلك دار25/1 القرآن وحً من تفسٌر38

 المبلك دار محراب و منبر الجمعة39

 المبلك دار اإلجتهادي العقل حركٌة40

 المبلك دار وقضاٌا هموم اإلسبلمٌة الحركة41

 المبلك دار القرآن فً الحوار42

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان

355 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 المبلك دار اإلنحراؾ مواجهة فً النبّوة حركة43

 المبلك دار عاشوراء حدٌث44

 المبلك دار واإلجتماع والسٌاسة الفكر فً حوارات45

 المبلك دار القضابً اإلثبات46

 المبلك دار2ج القضاء فقه47

 المبلك دار الحٌاة فقه48

 المبلك دار علٌها وما لها ما اإلسبلمٌة الحركة49

 المبلك دار والمستقبل اإلسبلمٌٌن خطاب50

 المبلك دار الطفل دنٌا51

 المبلك دار( صؽٌر كبٌرو) الحج مناسك دلٌل52

 المبلك دار المرأة دنٌا53

54world of our youth المبلك دار 

 المبلك دار الرضاع فً رسالة55

 المبلك دار المؽتربٌن إلى رسالة56

 المبلك دار الحج رسالة57

 المبلك دار4/1ومواقؾ رإى58

 المبلك دار القدوة الزهراء59

356"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 المبلك دار شاعراّ هللا فضل حسٌن محمد السٌد60

 المبلك دارمفسراّ هللا فضل حسٌن محمد السٌد61

 المبلك دار هللا الى اإلنسان رحلة رمضان شهر62

 المبلك دار اإلرث صراع63

 المبلك دار والموقؾ الكلمة الجمعة صبلة64

 المبلك دار1989 للعام الجمعة صبلة65

 المبلك دار1997 للعام الجمعة صبلة66

 المبلك دار والذباحة الصٌد67

 المبلك دار الحق مٌزان على68

 المبلك دار المسلمة األسرة طرٌق على69

 المبلك دار الوصٌة ضفاؾ على70

 المبلك داراإلفتتاح دعاء رحاب ف71ً

 المبلك دار كمٌل دعاء رحاب ف72ً

 المبلك دار المسٌحً اإلسبلمً الحوار آفاق ف73ً

 المبلك دار اإلجارة فقه74

 المبلك دار الواضحة الفتاوى75

 المبلك دار( جزآن ) (ع) البٌت أهل رحاب ف76ً

357        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 المبلك دار(2-1) الموارٌث فقه77

 المبلك دار األخبلق مكارم دعاء رحاب ف78ً

 المبلك دار(  أجزاء ثبلثة ) الشرٌعة فقه79

 المبلك دار الشركة فقه80

81Fatimaالمبلك دار 

 المبلك دار( للناشبة ) المٌسر الفقه82

 المبلك دار معاصرة إسبلمٌة قضاٌا83

 المبلك دار اإلسبلم ضوء على قضاٌا84

 المبلك دار شعر-   والحٌاة لئلسبلم قصابد85

 المبلك دار ضرار وال ضرر ال قاعدة86

 المبلك دار واإلستخارة القرعة87

 المبلك دار الجهاد 88

 المبلك دار( جزآن ) النكاح 89

 المبلك دار الوصٌة90

 المبلك دار الصوم91

 المبلك دار والحٌاة لئلنسان92

 المبلك دار الشٌعٌة للمرجعٌة الجدٌدة المعالم93

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 المبلك دار ؼبلؾ ( 2/1 ) الفقهٌة المسابل94

 المبلك دار فنً (2/1) فقهٌة مسابل95

 المبلك دار القرآن عرفان من96

 المبلك دار عامة إسبلمٌة مفاهٌم97

 المبلك دار األنبٌاء عصمة فً مراجعات98

 المبلك دار عقابدٌة مسابل99

 المبلك دار الزمن روحانٌة مع100

 المبلك دار (2/1 ) الحج مسابل101

 المبلك دار اإلسبلم أجل من102

 المبلك دارالندوة103

 المبلك دار الؽدٌر حول نظرة104

105L'Evenement historique majeur  المبلك دار 

 d'AL- Ghadir 

 المبلك دار عاشوراء إسبلمٌة حول نظرة106

 المبلك دار الصرؾ ممنوع وطن107

 المبلك دار والنذر والعهد الٌمٌن108

ٌّس رٌاض دار وقبابل أمراء109 الر

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان

359"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

ٌّس رٌاض دار والمدنس المقدس110 الر

ٌّس رٌاض دار الوجدان شاطىء على111 الر

 التعارؾ دار الكاظم موسى اإلمام آفاق فً تؤمبلت112

 الوفاء مإسسة اإلسبلم خط فً الحكمة مع113

114Regards Islamiques sur la femme المبلك دار 

 المبلك دار(1ج) المعارج115

 المبلك دار:محاضرات116

 المبلك دار المرجعٌة حول

 المبلك دار والمسٌحٌة اإلسبلم حول

 المبلك دار(ع) الزهراء السٌدة حول

 المبلك دار شروط ببل الحوار

 المبلك داروالمعاصرة الحداثة بٌن اإلسبلم تحدٌات

 المبلك دارالحضاري التنافس على وقدرته اإلسبلم

 المبلك دار الحٌاة وأخبلقٌات الطبٌة األخبلقٌات

 المبلك دار والصداقة الصدٌق

360"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2007إلحٌاء الفكري المنتدى منشوراتشعر-    القوافً صلٌل1فضل هللا محمد629

 العاملً التراث 19081990

1979الزهراء داراإلسبلم ظل فً المرأة1فضل هللا  مرٌم630

1994الطلٌعة دار(التقلٌدي المنطق) المنطق علم الى مدخل1

1978الرسالة مإسسةوالدٌنً السٌاسً فكره فً قطب سٌد مع2  فضل هللامهدي.د631

1980بٌروتوثورة التزام-  الحسٌن وحً من19423

1984 والنشر للطباعة األندلس دار اإلسبلم فً الحاكمٌة طبٌعة الشورى4

2006 بٌروت-  الطلٌعة دار ومنهجه دٌكارت فلسفة5

1987 بٌروت-  الطلٌعة دار اإلسبلم فً الفقهً والمنطق اإلجتهاد6

1994 بٌروت-  الطلٌعة دار الشرق فً ظهرت الفلسفة:  االنسانً التفلسؾ بداٌات7

2003 بٌروت-  الطلٌعة دار العربٌة اإلٌستمولوجٌا فً مبحث:  والشرٌعة العقل8

 اإلسبلمٌة 

2003 بٌروت-  الطلٌعة دار التحقٌق وقواعد البحث كتابة أصول9

1998 العربً الثقافً المركز المنطقٌة القواعد فً الشمسٌة10

2004 بٌروت-  الهادي دارفً التخلؾ مظاهر على أضواء:  والحضارة اإلسبلم11

 تقدمه وعوامل العربً العالم 

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

 جبٌل بنت-  عٌناتا

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت-  عٌناتا

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

  مرجعٌون-  كفركبل
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2003 بٌروت-  البراق دارقصص-  والعمر الحب وهم12

2009 بٌروت-  الهادي داروالمسلمٌن اإلسبلم تجاه المعاصر الؽربً الخطاب13

 المقابل اإلسبلمً والخطاب

1987 عزالدٌن مإسسة الدٌن شرؾ الحسٌن عبد السٌد1 فضل هللاهادي.د632

1993 الببلؼة داروالمواقؾ الفكرٌة المناحً:  األمٌن محسن السٌد19452

 اإلصبلحٌة

1993 الهادي دار وإصبلح فكر:  مؽنٌة جواد محمد3

1996 اللٌبٌة الجامعة اإلسبلمٌة واألخبلق العقٌدة فً أبحاث4

1996 الهادي دارالمنطق علم فً مقدمات5

1997 الهادي دار واإلصبلحً السٌاسً:  الصدر موسى اإلمام فكر6

1999 الهادي دار الرٌاضً المنطق إلى مدخل7

2002 المواسم دار الفلسفة إلى مدخل8

2008 الهادي دار والراؼماتٌة الوجودٌة بٌن السفسطابٌة9

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

مرجعٌون-  كفركبل

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2007 الهادي دار الزمن تتحدى تزال ال نوح سفٌنة1فقٌه أحمد633

1936

2009 الفارابً دار والعنؾ الثورة-  والماركسٌة سارتر أنتروبولوجٌا1 فقٌهٌوسؾ  أحمد634

1955

1990 المبلك دار الدٌنً الفكر1 فقٌهإسماعٌل635

1991 مٌرٌم منشوراتشعر-   المعّطل للنهار19632

1992 الجدٌد دارشعر-    ؼٌابك لٌس3

1994 للمبلٌٌن العلم دارشعر-   وشٌكة مدن4

1997الذهبً الحرؾ-  اإلبداع دارشعر-    طٌورها على ؼربت5ً

1998 للمبلٌٌن العلم دار األعالً خطوات6

2000 العربً االنتشار دارشعر-    نهر فً نافذه7

 خاص إصدار الطرٌق على كلمة1 الفقٌهأنٌس636

1938

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

مرجعٌون-  كفركبل

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-  حارٌص

 صور-  طٌردبا

 صور-  طٌردبا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1955بٌروت بالمحكٌة شعر-   القرٌة من صور1قضاٌا عٌنفقٌه المنعم عبد637

1996 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-   القمر مخبا2

 بالمحكٌة شعر -  (سعٌد ٌوسؾ مع) العامل1 فقٌهكامل638

ه1393بٌروتالواجب الصوم1الفقٌه تقً محمد الشٌخ639

ه1392الكتب دارالمتفقه عمدة191119992

1993 بٌروت-  األضواء دارالفقٌه مناهج3

1969بٌروتالبٌت أهل مذهب فً اإلسبلم مبادئ4

1978بٌروتالوثقى العروة مبان5ً

1969بٌروتالفقٌه مناسك6

1987 بٌروت-  األضواء دارالفقٌه قواعد7

1967بٌروتالبٌت أهل مذاهب فً الربا أو التشرٌع فلسفة من8

1964الزهراء دارالواجبة الصبلة9

1947العراق(جزآن) التارٌخ فً عامل جبل10

1950صور الحالً عصرها فً النجؾ جامعة11

 بٌروت وطٌن حجٌر12

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-   حارٌص
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1993 بٌروت-  األضواء دار ومبانٌه الفقٌه مناهج من13

1998 بٌروت-  األضواء دار الفقٌه ومبانً والكفاٌة البداٌة14

1989 المناسك مبان15ً

1996 بٌروت-  األضواء دار الفقٌه مكاسب16

 شعر-   الشموع17

1993 الصفوة دارالوصاٌا كتاب وٌلٌه الموارٌث كتاب1الفقٌه  مفٌد محمد الشٌخ640

1995 الفقٌه مإسسة التجارة كتاب من الخٌارات19372

1994 الصفوة دار التجارة كتاب من المكاسب3

1994 الطبلق كتاب4

1994 النكاح كتاب5

1992 العالمٌة الدار الدٌن أصول فً العقل6

2003 والساتر والستر القبلة مباحث7

 فقهٌة قواعد8

2005 البٌت أهل مذهب فً الفقٌه والٌة9

365"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

جبٌل بنت-   حارٌص

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1976العاملٌة المطبعةوالموت الحٌاة بٌن االنسان1 الفقٌهجواد محمد الشٌخ641

1978اإلسبلمٌة المكتبةوالمبدأ بالكون تتعلق نظرٌات2

1980الفنون دار الؽفاري ذر أبو3

1932 العرفان مطبعة الفقٌه مصابٌح1 الفقٌهٌوسؾ الشٌخ642

ه1343صٌدااإلٌمان حقابق188019582

ه1345بٌروتوالتوحٌد التثلٌث فً السدٌد القول3

1926صٌدا-  العرفانالوهابٌن مزاعم دحض فً الٌقٌن الحق4

1947النجؾوالتعصٌب الحول5

(مجلد) الشرابع شرح6

( مخطوطة) واإلسبلم المدٌنة7

( مخطوطة) العاملٌة الشزرات8

( مخطوطة) األرضٌن أحكام فً رسالة9

( مخطوطة) الشفعة فً رسالة10

( مخطوطة) الكتاب أهل طهارة فً رسالة11

( مخطوطة) المتعة فً رسالة12

366        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-   حارٌص

جبٌل بنت-   حارٌص



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

21984ط-  الجنوبً للبنان الثقافً المجلسشعرٌة مسرحٌة-  والوفاء الهوى1فواز زٌنب643

21984ط-  الجنوبً للبنان الثقافً المجلس رواٌة-  العواقب حسن185019142

1905 الهندٌة المطبعة رواٌة-  قوروش الملك3

1904المتوسطة المطبعة-  خاص إصدارالزٌنبٌة الرسابل4

1999 القاهرة - 2ط-  العلمٌة الكتب دار الخدور ربات طبقات فً المنثور الدر5

 (مخطوطة)شعر-  شعر دٌوان6

 (مخطوطة)الحمٌد الملك مآثر فً النضٌد الدر7

 (مخطوطة)الرجال تراجم فً الكمال مدارك8

1981 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس وشظٌة كتاب1(المطر)  فواز فوزٌة644

صادق محمد. د مع عامل جبل لمكتبة الدلٌل )1940 ) 

1984 الجنوبً للبنان الثقافً المجلسرواٌة-   العواقب حسن2

 (وتقدٌم تحقٌق) فواز لزٌنب  شعرٌة مسرحٌة-  والوفاء والهوى 

1984 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس2ج ( آخرٌن مع ) الجنوب من ثقافٌة وجوه3

ً عشرون4 1985 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(إعداد) الوطنٌة والثقافة للجنوب عاما

1985 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس (آخرٌن مع)األدبً التعبٌر فً المقاومة5

367        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

 جبٌل بنت-  تبنٌن

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت-  تبنٌن



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1988 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس (آخرٌن مع) الضوء حجارة6

ً وعشرون خمسة7 1990 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(إعداد) الوطنٌة والثقافة للجنوب عاما

ً أربعون8 2007 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(إعداد) الوطنٌة الثقافة و للجنوب عاما

ً لبنان جنوب دلٌل9 2010  الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(إعداده فً مشاركة) 2ج كتابا

1952بٌروت- العرفان دار شعر-  براعم1فٌاض  سعٌد645

1953بٌروت االندلس مكتبةالصحراء فً واحة192120032

1956بٌروت االندلس مكتبةقصص-  متحركة صور3

1957بٌروت شعر-  عبٌر4

رواٌة-  اللٌل ساهر5

قصة-  األفندي إبن6

1994 بٌروت-  الرٌحانً دار شعر - ( جزآن ) الوجدان هتاؾ7

21997ط بٌروت-  الرٌحانً دارقصص-  الحٌاة دروب على8

2003 بٌروت-  الرٌحانً دار شعر-  الشعرٌة األعمال من مختارات9

1993 الرٌحانً دارشعر-  الحنٌن مجامر1فٌاض  دنٌا646

1999شعر-   النوى مٌاسم19522
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الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  أنصار
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 النبطٌة-  أنصار
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2007 اللوٌزة جامعة منشورات(بالعربٌة) والٌوم األمس بٌن العاج ساحل فً اللبنانٌون3

4Les Libanais en Cote D'Ivoire (بالفرنسٌة)1988 المدرسة ومكتبة اللبنانً الكتاب دار

(مخطوطة)-  فرنسا  lyon جامعة وبعده اإلسبلم قبل العربٌة المرأة لمكانة مقارنة دراسة5

(مخطوطة)-  فرنسا  lyon جامعة األخٌلٌة ولٌلى الخنساء لشعر مقارنة دراسة6

1956بٌروت-  الحٌاة داراالٌجار عقد إثبات1فٌاض  سمٌح القاض647ً

1962بٌروت-  الحٌاة دارالصبلحٌة قضاٌا19212

 1FRAGILE STATES : Dlimmas ofفٌاض علً.  د648

1962Stability in Lebanon and The Arab world Oxford University - london 2008

2008 المعاصر الشٌعً السٌاسً الفكر فً السلطة نظرٌات2

ً المتخلؾ الطفل1فٌاض منى649 1983 العربً اإلنماء معهد واإلجتماعً الثقافً المحٌط فً عقلٌا

1996 العربً المنتخب دار العلم نقد فً العلم19502

1999 النهار دار بريء مجتمع السجن3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

 مرجعٌون-  الطٌبة

 النبطٌة-  أنصار

369"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  أنصار
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2000 الرٌس رٌاض دار الجسد فخ4

 العربً الثقافً المركز والثقافً األسري الفضاء فً المدرسٌة والتربٌة الطفل5

2006 القاهرة-  الثقافة دار العربٌة الثقافة أقنعة6

ً تكون أن معنى7 2008 العربٌة العلوم دارلبنانٌا

1997 بٌروت الوقت تؤخر8

1998 بٌروت-  الجدٌد دار العهدٌن فً عامل جبل تارٌخ من صفحات1فٌاض نوال650

 والفرنسً العثمانً 

1968 بٌروت-  خاص إصدارشعر-  جمان من حقول1فواز خلٌل651

1881 بٌروت-  العمومٌة المطبعةالخٌل سروج فً اللٌل سراج1فرنسٌس ٌوسؾ652

18191892

1954 بٌروت- خاص إصدارالمجد ساحات فً معروؾ بنو1فرنسٌس سعٌد653

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًؾ

 النبطٌة-  أنصار

الوالدة  وتارٌخ مكان

 مرجعٌون-  القلٌعة
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 جبٌل بنت-  تبنٌن

 مرجعٌون-  القلٌعة



"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًق

الفرع العشرون

371

( ق )





التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1994الدار البٌضاء ودار الكتب العلمٌةمملكة ؼرناطة فً عهد بنً زٌري البربر 1(الطوٌل) قاسم مرٌم. د654

1994الدار البٌضاء ودار الكتب العلمٌةمملكة المارٌة فً عهد المعتصم بن صمادح 19532

1995بٌروت - دار الكتب العلمٌة (دراسة وتحقٌق)تارٌخ قضاة األندلس 3

1995بٌروت - دار الكتب العلمٌة  أجزاء 10- نفح الطٌب للمقّري 4

 ( ٌوسؾ الطوٌل. دراسة وتحقٌق باإلشتراك مع د )

1998بٌروت - دار الكتب العلمٌة  أجزاء5- وفٌات األعٌان البن خلكان 5

 ( ٌوسؾ الطوٌل. دراسة وتحقٌق باإلشتراك مع د )

1999بٌروت - دار الكتب العلمٌة عربً - قاموس  إسبانً 6

2002الجامعة العربٌة - دار النهضة العربٌة الزواج والمصاهرة بٌن المسلمٌن ونصارى األندلس  7

من لدن الفتح العربً اإلسبلمً حتى سقوط ؼرناطة 

2002الجامعة اللبنانٌة - مجلة أوراق جامعٌة أضواء على الحركة العلمٌة فً األندلس 8

2006الجامعة اللبنانٌة - مجلة أوراق جامعٌة موسوعة حضارٌة - لسان الدٌن بن الخطٌب 9

332008ع- مجلة الدراسات األمنٌة فً عهد بنً حمود العلوٌٌن : ملقة حاضرة األندلس10

( م1057- م1013/ ه 449-ه404 )

2008الجامعة اللبنانٌة - مجلة أوراق جامعٌة مإرخ التصوؾ اإلسبلمً : ابن خلدون11

( م1406-م1332/ ه 732-ه808 )

2009مجلة الدراسات األمنٌةدور المرأة فً سٌاسة األندلس 12
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 مرجعٌون-  حوال
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2002 بٌروت-  الهادي دار المستقبل-  التجربة-  المنهج:  هللا حزب1قاسم نعٌم الشٌخ655

2007 بٌروت-  الهادي دار تضًء أو تحرق شعلة الشباب19532

 بٌروت-  الهادي دارالمخلص المهدي3

 بٌروت-  الهادي دار الحجاب مع قصت4ً

 بٌروت-  الهادي دار(ع)األمٌر نهج من للحٌاة معالم5

 بٌروت-  الهادي داراألخبلق مكارم إلى سبٌلك6

1992 بٌروت- المعارؾ دار الفنٌة التربٌة مبادئ1صور-  الشهابٌة قانصو أكرم656

1995 والفنون للثقافة الوطنً المجلس العربً الشعبً التصوٌر19582

1996بٌروت-  الفكر دار الفنٌة التربٌة سلسلة3

1997 واإلنماء للبحوث التربوي المركز (آخرٌن مع) تدرٌسها وطرابق الفنٌة التربٌة4

1998 واإلنماء للبحوث التربوي المركز (آخرٌن مع باإلشتراك) تشكٌلٌة فنون5

2000 واإلنماء للبحوث التربوي المركز(آخرٌن مع ) ونظرٌاتها الفنٌة التربٌة أصول6

2001 واإلنماء للبحوث التربوي المركز الفنٌة التربٌة تدرٌس وطرق مناهج7

 ( آخرٌن مع باإلشتراك )

2001 واإلنماء للبحوث التربوي المركز(آخرٌن مع باإلشتراك) الفنٌة والتربٌة النفس علم8
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 النبطٌة-  كفرفٌبل
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1980اإلسبلمً التوحٌد دارسطور فً الدٌن شرؾ اإلمام1  قبٌسًأحمد الشٌخ657

1976بٌروتاالهلٌة الحرب أسرارقبٌسً  كمال658

1977العربً االنماء معهدوالذرة الطاقة1قبٌسً  حافظ.د659

1977العربً االنماء معهدالشمسٌة الطاقة2

1977العربً االنماء معهدوالتنمٌة االلكترونٌة الحاسبة3

1979العربً االنماء معهدالعرب العلمٌٌن الباحثٌن دلٌل4

علمٌة وجامعٌة مدرسٌة كتب5

1981 بٌروت-  الطلٌعة دارالمادي التفسٌر حول مقدمة:  االسبلم ونبً رودنسون1قبٌسً حسن. د660

 االنسان لنشؤة التارٌخً 19412007

1997العربً الثقافً المركز الناسوتٌة الكتابة على تمارٌن:والهامش المتن 2

1981والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة(ترجمة)-  نٌتشه فرٌدرٌك ل وفصلها األخبلق أصل3

1979الساقً دارشمٌل إلٌؾ التحدٌث ومسالة العربٌة الخلٌج بلدان4

(ترجمة) 

1996العربً اإلنماء معهد( ترجمة)-  ساؼان كارل ل عدن جنة وحوش5
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 النبطٌة-  زبدٌن
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 النبطٌة-  زبدٌن

 النبطٌة-  زبدٌن

 النبطٌة-  زبدٌن

الوالدة  وتارٌخ مكان
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1995العربً الثقافً المركز(ترجمة)-  ستروس لٌفً كلود ل البنٌانٌة اإلناسة6

1995العربً الثقافً المركز  األحبلم فهم إلى مدخل: المنسٌة اللؽة7

(ترجمة)-  واألساطٌر والحكاٌات 

1998والتوزٌع للنشر العلمٌة الكتب دار(ترجمة)-  ألٌاد مرسٌا ل األصول إلى الحنٌن8

2009 النخٌل دارشعر-  األوتار على نزؾ1قبٌسً  حسٌن661

1964

1995 بٌروت-  خاص إصدار وقراه لمدنه عام دلٌل:  لبنان جنوب1قبٌسً محمد.  د662

1986 العربً اإلنماء معهدوكٌؾ؟ لماذا ، والوحدوٌة العربٌة التربٌة1قدوح خٌرٌة.د663

1994- التربٌة وزارة-  التربوٌة البحوث مركز فً (والثانوٌة اإلعدادٌة)  العامة اإلمتحانات تقٌٌم19482

 البحرٌن البحرٌن دولة

2006لبنان فً اإلجتماعٌة الحركة  جمعٌة (جزآن) لبنان فً المدرسً التسرب أسباب تتبع3

2001برس رشاد دارشعر-  أكتب لعٌنٌك1  قدٌح إكرام664

2003 الحكاٌات دارشعر-  ؼٌمة جرح على19342

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًق

 النبطٌة

 النبطٌة-  زبدٌن
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جبٌل بنت-  تبنٌن

 النبطٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2007 الحكاٌات دارشعر-  الهدب وراء طٌوؾ3

2008 الجمل مطبعةشعر" - بارٌس" رثاء  لٌنا4

)شعر" -  فٌاض سعٌد جابزة"  الشعر هٌكل ف5ً الطبع قٌد  )2009

ً,  ناقداّ ) الزٌن علً الشٌخ1قدٌح  ناهض. د665 2009 بٌروت-  خاص إصدار( مناضبلً,  مإرخا

) الحضاري ولٌلة لٌلة ألؾ معجم19442 الطبع قٌد  )

) (وتقالٌد معتقدات) الكرٌمة واألحجار المعادن3 الطبع قٌد  )

) ولٌلة لٌلة الؾ فً التربوي الفكر4 الطبع قٌد  )

) مقاومة كلمات5 الطبع قٌد  )

1955العربً الكتاب دارشعر-  نٌسان1 قربان نقوال666

1957بٌروتشعر-  شعر سلة19282

1965الروابع دارشعر-  الرخام نشٌد3

)  الحقٌقة زمن4 الطبع قٌد )

1947بٌروتالفطرة وحً من1جبٌل بنت-  برعشٌتقرة علً محمد667

1951بٌروتوسمعت رأٌت191319872

1950بٌروتالزمن سنابل3
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 النبطٌة
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مرجعٌون جدٌدة
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1934حمد منشوراتالمهجر من شعر4

1961المإلؾ دار الضاحكون5

(مخطوطة)حٌاتً من سطور6

2000 الصفوة دار الصمت ضد1قصٌر  قاسم668

2008 خاص إصدار  الكبلم َبوُح19602

22000ط- الجامعً للنشر اللبنانٌة الدار منهجه-  تطوره:  التارٌخ علم إلى مدخل1 القّطار  الٌاس669

1983 خاطر لحد دار لكتاب تحقٌق لبنان، جبل تارٌخ مختصر19482

 العٌنطورٌنً أنطونٌوس خطار أبً 

1986 اللبنانٌة الجامعة منشورات مجهول مإرخ األنساب، حفظ اآلداب قواعد3

1985 خاطر لحد دار لكتاب دراسٌة مقدمة مع المسّرات مجمع4

 الخوري شاكر 

5LA Terre sainte ou terre de promission ed.U.S.E.k1992

1991 الجامعً للنشر اللبنانٌة الدارالتحوالت: الوسطى القرون فً العربً الشرق6

(آخرٌن مع باإلشتراك)  السٌاسٌة

1998 خاص إصدار1ج-  لبنان من مإرخون7
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الوالدة  وتارٌخ مكان

 جزٌن-  اللقش بتدٌن

صور- دٌر قانون النهر 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998 اللبنانٌة الجامعة الممالٌك عهد فً طرابلس نٌابة8

2000 خاص إصدار اللبنانً الجبل من قرٌة اللقش، بتدٌن9

2003 خاص إصدار2ج- الصلٌبٌٌن-الفرنج عهد الوسطى القرون فً لبنان10

2008 خاص إصدار اإلسبلمً-العربً الفتح من الوسطى القرون فً لبنان11

2ج-  الفرنجً اإلحتبلل إلى

 الرٌاضٌات فً كتب1 جزٌن-  اللقش بتدٌنالقطار  جوزٌؾ670

 مصر- اإلسكندرٌة فً" فرنساز ولٌجٌبت بروفون ولو رٌفورم ال"مجلتً تحرٌر فً ساهم191019772

 تحرٌرها وربٌس مدٌرها كان" جوناس ال دو األنسٌكلوبٌدي" مجلة أسس3

 سنة 10000ل صالحة رزنامة تقوٌم4

 بٌروت مدٌنة على مرّكزة للعالم" أزٌموتال" خرٌطة5

1989الفارابً دار وقضاٌانا المستقبل-  بٌرٌستروٌكا1 قطٌش مفٌد.د671

1993الفارابً دار (مترجم) (زوؼانوؾ ؼٌنادي تؤلٌؾ) وطنً روسٌا19512

1997الفارابً دار(مترجم) ماركس لكارل اإلقتصادي التراث3

1997 والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة والعشرٌن الواحد القرن عشٌة أوزبكستان4

 ( كرٌموؾ إسبلم تؤلٌؾ ) 
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مرجعٌون-  حوال
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462003 عدد--  اللبنانً الوطنً الدفاع مجلة(بحث) اللٌبرالٌة اإلقتصادٌة العولمة5

472004 عدد--  اللبنانً الوطنً الدفاع مجلة(بحث)أثر إتفاقٌة الشراكة بٌن لبنان واإلتحاد األوروبً 6

1991 الخلود دار لبنان فً الشركات على الدخل ضرابب1 قطٌش  الرإوؾ عبد.د672

1995 الخلود دار الجدٌدة األحكام-  لبنان فً الدخل ضرٌبة19322

 لبنان فً المصرفً والتشرٌع النقود3

ً-  المضافة القٌمة على الضرٌبة4 ً تشرٌعا 2002 الخلود دار وتطبٌقا

1995 الخلود دار عواضة. د مع ( والرسوم الضرابب-  العامة المالٌة5

2006 الحقوقٌة الحلبً منشورات- العملٌة وتطبٌقاته المالً الطابع رسم قانون6

 ً واجتهاداً نصا

-  هولدنػ-القابضة للشركات الضرٌبً النظام7  

2010 الحقوقٌة صادر داراألحكام لبنان خارج نشاطها  المحصور والشركات 

شٌرٌن ابنته  مع باإلشتراك الجدٌدة 

تنته لم الثورة  شباط6 1 قندٌلناصر673 1985 بٌروت-  برس الحقٌقة 

1985نحو فهم أدق إلشكالٌة اإلسبلم المسٌحٌة الماركسٌة 2

1986هكذا تفجر البركان 3

1987ماذا ٌجري فً موسكو 4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًق

 جبٌل بنت-  عٌناتا
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 قبلوٌه برج

الوالدة  وتارٌخ مكان
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        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًك

الفرع الواحد والعشرون

( ك )
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2005النهار دارالعربً واألدب الرمزٌة1كرم  انطون. د674

2005النهار دارعبدهلل كتاب191919792

2005النهار دارالحدٌث الشعر دراسة الى مدخل3

2005النهار دارأبعاد4

2005النهار داراألدبٌة الندوات5

2005النهار دار(الفرنسٌة باللؽة ) وآثاره جبران خلٌل جبران حٌاة6

 لبنان فً األهلٌة المنظمات دلٌل1 كرم جمال. د675

 الدخل الوضٌعة اللبنانٌة للعاببلت اإلجتماعً التركٌب191420002

 لبنان فً الطفل صحة3

والمحاذٌر العادات4

 فطامهم وأنماط اللبنانٌٌن األطفال إطعام ممارسات5

 شهراً 18 عمر حتى الوالدة من اللبنانٌٌن األطفال بٌن والمرض النمو أنماط6

 الحٌاة طرٌق ف7ً
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جزٌن

الوالدة  وتارٌخ مكان
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1l'opinion publique libanaise etكرم أدٌب جورج676

1926 la question du liban (1918-1920)بٌروت  -l'universite libanaise 1981

1985 المنهل دار(1918-1920) تارٌخٌة أصول- لبنان قضٌة2

 ( والفرنسٌة بالعربٌة )

2000 بٌروت محاوالت3

2001   بٌروت معاوٌة طٌنة من سٌاسً القطار، كنعان سلٌمان4

2003 النهار داراألول الربع فً وجمعٌاتهم اللبنانٌٌن أحزاب5

(1918-1920) العشرٌن القرن من 

2005 بٌروت ثانٌة محاوالت6

2007 بٌروت(1975-2000) جزٌن مؤساة7

2009بٌروت-  اللبنانٌة الجامعة منشورات  (1919-1920) ؼورو-  فٌصل مراسبلت8

 ( والعربٌة بالفرنسٌة )

9Tragedie de jezzine (1975-2000)( الطبع قٌد  )

1991خاص إصدار(بالفرنسٌة) القلبٌة الجرحة فً الجلطة تذوٌب1كرم  زٌدان.د677

1992خاص إصدار(بالفرنسٌة) القلبٌة الجرحة مواجهة19372

1997خاص إصدار( بالفرنسٌة) للشراٌٌن الؽذابً النظام3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًك

الوالدة  وتارٌخ مكان

جزٌن

جزٌن
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998خاص إصدار(بالفرنسٌة) قلبك صحة4

2000خاص إصدار الفٌاؼرا وحبة الجنسً العجز5

2002خاص إصدار المشّرع المخدر هذا التدخٌن6

2004خاص إصدار لقلبك؟ ؼذابً نظام أي7

2007خاص إصداروأنت قلبك8

2007خاص إصدار أمهات قلوب9

)طبٌبه بقلم شمعون كمٌل10 الطبع قٌد  )2008

1949المكشوؾ دارشعر-  هوانا من1 كرم عاطؾ678

1950المكشوؾ داروفلسطٌن ولبنان سورٌا و مصر فً اإلقطاعٌة191619832

(ترجمة)      11ً 1961-1950الرٌاضٌات فً مإلفا

1953بٌروت(اإلنكلٌزٌة باللؽة) االصطناعٌة األقمار3

الخ..الفراؼٌة والهندسة الرٌاضٌات فً وجامعٌة مدرسٌة كتب4

1989العودة دارشعر-   الكاملة الشعرٌة أعماله5

6( العرب المعلمٌن إتحاد" مإسس " )1960

385        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًك

الوالدة  وتارٌخ مكان

جزٌن
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1954السلوى داربالمحكٌة شعر-    وسلوى مروان1 كرممارون679

1955السلوى داربالمحكٌة شعر-     ؼرام رسابل2

1956السلوى داربالمحكٌة شعر-     وحنٌن شوق3

1956بالمحكٌة شعر-     وشوك ورد4

1957بالمحكٌة شعر-     الحب صراع5

1960بالمحكٌة شعر-    سلوى6

1966بالمحكٌة شعر-    الجمال كروم7

1974بالمحكٌة شعر-    حب سنٌن عشر8

1978بالمحكٌة شعر-    الرٌح ورق على9

2004 الحمراء-  بٌسان دار واأللم اإلرصاد بٌن اإلبداعٌة التجربة1كرٌت  نادٌة680

2004 الحمراء-  بٌسان دار الشعر سمفونٌا19512

2008 الحمراء-  بٌسان دار الموسٌقى فً اإلبداع3

2008 الحمراء-  بٌسان دار(الفرنسٌة باللؽة ) اللبنانً العربً الشعر أنطولوجٌا4

(ترجمة)

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًك

جزٌن-   بحنٌن
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 صور
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1992 صٌدا-  العصرٌة المكتبة الدولٌة والمنظمات الدول بٌن المعاهدات قانون1 كرٌمعلً محمد.  د681

1994 صٌدا-  العصرٌة المكتبة القدٌمة مصر من والسٌاسً الفلسفً الفكر تطور194419972

 اإلسبلم حتى 

1990 صٌدا-  العصرٌة المكتبة والوسطى القدٌمة العصور فً السٌاسً الفكر تارٌخ3

 المقدسة قم-  حبٌب دار(تحقٌق) المكاسب على المظّفر حاشٌة1 كوثرانًجعفر الشٌخ682

1993 الصفوة دار اإلسبلمٌة الشرٌعة فً اإلستصحاب1 كوثرانً محمود الشٌخ683

1978 بٌروت-  العربً االنماء معهد السٌاسٌة-  االجتماعٌة اإلتجاهات1كوثرانً وجٌه. د684

 العربً والمشرق لبنان جبل ف1941ً

1980 بٌروت-  العربً االنماء معهد الفرنسٌة والسٌاسة السكان ، االقتصاد:  الشام ببلد2

1980 الطلٌعة دار رضا رشٌد:  المنار مجلة من سٌاسٌة مختارات3

1980 بٌروت-  الحداثة دار االول العربً المإتمر وثابق4

1995 الطلٌعة داراإلنتقال أزمة:  أو  العربٌة النهوض مشروع5

 الوطنً اإلجتماع الى السلطانً اإلجتماع من 

1980 الطلٌعة دار المنار مجلة من سٌاسٌة مختارات رضا رشٌد6

1996 الطلٌعة دار الثورة ابان  العربً الخطاب فً والخبلفة الدولة7

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًك

ٌّة صٌدا-  الؽسان
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 مرجعٌون-  سرٌان دٌر

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  أنصار
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ٌّة صٌدا-  الؽسان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

تركٌا فً الكمالٌة 

2001 الطلٌعة دار والسلطان الفقٌه8

2004 الطلٌعة دار منقوصة مواطنة...   فابضة هوٌات9

2004 النهار دارووالٌةالفقٌه الشٌعً اإلصبلح فقه بٌن10

2001الفبلح دار العرب وعند الؽرب فً ومدارسه التؤرٌخ11

1988 العربٌة الوحدة دراسات مركز تارٌخ من:  السٌاسً والعمل والمجتمع السلطة12

الشام ببلد فً العثمانٌة الوالٌة

1984والتوزٌع للنشر بحسون مإسسة والتارٌخً السٌاسً الخطاب13

 الطلٌعة دار الطوٌل العشرٌن القرن فً والتارٌخ الذاكرة14

388        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًك "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان
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الفرع الثانً والعشرون





التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 خاص إصدار( حٌاة قصة) مذكرات 1الشٌن حنا خوان685

19142001

1962الروابع دارشعر-  الخرٌؾ دروب على1لحود   الٌاس686

1967اللبنانً الكتاب دارشعر-  بنٌناه والسد19412

1974اآلداب دارشعر-  المٌدان بلباس فكاهٌات3

1978القلم دارشعر-   زهران وأؼانً توما الصدٌق ركامٌات4

1980الجدٌد العالم دارشعر-  المشاهد5

1982 عمان- بٌروت- العربٌة المإسسةشعر-   السهرة لبقٌة شمس6

1990 للمبلٌٌن العلم دارشعر-   والراهبة اإلناء7

1994 عمان-  العرب لؤلدباء العام اإلتحادشعر-  بازولٌنً مراث8ً

:  العشاق دواوٌن9

1997كتابات دار بالمحكٌة شعر-   فرسان عقد

1997كتابات دار بالمحكٌة شعر-  عرس جسمك

1997كتابات دار بالمحكٌة شعر-  قصص براوٌز

1999 النضال دارشعر-  وبؽداد لقانا أناشٌد/ بازولٌنً مراث10ً

2003 بٌروت-  كتابات دارشعر-   األرجوان سٌنارٌو11

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًل

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جزٌن

 مرجعٌون  جدٌدة
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2007 الفارابً دارشعر-   العلٌَق توت أٌقونات12

2010 الفارابً دارشعر-  بارٌس قصابد13

1989"كتابات معاصرة "  مجلة تحرٌر وربٌس ناشر 14

( عدداً 75 منها صدر ) 1989 عام من إبتداًء 
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الوالدة  وتارٌخ مكان
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ٌّة التربٌة فً فلسفة1ماضً  علً. د687 1979 المسٌرة دار والحر

1991 العربٌة النهضة دار(وعبلجها واضطراباتها تكوٌنها) البشرٌة النفس19282

3concise philosophy - book 1 phylosophy1995

4concise philosophy - book 2 logic 1990

1998  والطباعة للدراسات الوطنً المركز الذات مع المصالحة فً كلمات ثبلث5

"الترجمات" اآلخر ومع

1950 القلم دار(الفرنسٌة عن) والمرأة الرجل لدى الجنسٌة األمراض6

1987 والتوزٌع للنشر األهلٌةالبٌدوس إٌرا تؤلٌؾ-  الممالٌك عهد فً إسبلمٌة مدن7

 ( اإلنكلٌزٌة عن ترجمة  )

1988 والتوزٌع للنشر األهلٌةكامرون ملكوم: تؤلٌؾ-  الدٌن صبلح8

(اإلنكلٌزٌة عن ترجمة) جاكسون ب.أ.لٌونزود

1980 للنشر النهار دار السٌاحة قطاع على اللبنانٌة الحرب إنعكاسات1ماضً  محمد688

 مستقبلٌة ونظرة1936

1994 الجدٌد دار صعبة ٌومٌات:  المرمعون2

1995 الحمراء دارحدٌث شعر-  الحمؤموء3

1998 حٌدر مإسسةالنص جمالٌة فً قراءات:  الكتابة مفاتن4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

 حاصبٌا-  شبعا

 حاصبٌا-  شبعا

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2000 خاص إصدارثقافٌة مناسبات-  الثقافة منابر5

2000 خاص إصدارشعر-  الثانً الدٌوان-  أسارٌر6

2006 نلسن دار نثر-   نثرٌة أضامٌم:  تقاعد7

2009 نلسن دارقصص-   العٌن رجال8

2004 النهار دار الناقصة والدولة بٌروت ربٌع عن1ماجد  زٌاد689

1Les fleuves du Moyen - Orient L'Harmattan ( Paris )1994 المجذوبطارق. د690

ٌّس رٌاض دار ( إسرابٌل استراتٌجٌة فً المٌاه مشارٌع ) ٌشرب أحد ال19662 1998 والنشر للكتاب الر

ٌّة للعلوم ناٌؾ أكادٌمٌة العربٌة الدول فً المستقبلً األمن ومتطلبات المٌاه3 1999 الرٌاض-  األمن

2001 لبنان-  اإلعبلم وزارة اللبنانٌة المٌاه فً إسرابٌل أطماع4

2005 الحقوقٌة الحلبً منشورات العامة اإلدارة5

2007 الحقوقٌة الحلبً منشورات والسٌاسٌة اإلجتماعٌة النظم تارٌخ6

1957بٌروت-  منٌمنة مكتبةلبنان فً والعروبة الدٌمقراطٌة محنة1 المجذوب  محمد. د691

1958للجامعٌٌن النشر دارالمتحدة العربٌة الجمهورٌة19292

396        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

صٌدا

صٌدا
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الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-  سلم خربة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1958صٌدا العصرٌة المكتبةموسكو فً عرب3ً

1959للمبلٌٌن العلم دار(سعد معروؾ الشهٌد مع باالشتراك) قاومنا عندما4

1960للمبلٌٌن العلم داراألضداد تصارع أمام العربٌة القومٌة5

1959للجامعٌٌن النشر داربؽداد من ثابرة مٌرا،6

1970 التحرٌر منظمة فً االبحاث مركزالعربٌة الدول ضد االنتقامٌة اسرابٌل أعمال7

1970لبنان فً الجامعٌٌن األساتذة رابطةالجامعً األستاذ مسإولٌة8

1972عوٌدات منشوراتواألحزاب السٌاسة فً دراسات9

1974 العربٌة والدراسات البحوث معهدوالقانون الممارسة فً الطابرات خطؾ10

1978العربً االنماء معهدالتسوٌة خبلل من باسرابٌل االعتراؾ11

1978عوٌدات منشوراتمشارٌع فً لبنان مصٌر12

1980عوٌدات منشوراتالعربً الوطن فً والدٌمقراطٌة الوحدة13

1969بٌروتلبنان وإنماء السٌاسٌة األحزاب14

2002 الحقوقٌة الحلبً مكتبة لبنان فً السٌاسً والنظام  الدستوري القانون15

72007ط-  الحقوقٌة الحلبً مكتبة العام الدولً  القانون16

2006 7ط- الحقوقٌة الحلبً مكتبة الدولً التنظٌم17

1992 والتوزٌع والنشر للطباعة النفابس دار الماضً من قصتان18

1983 بؽداد-  العرب الحقوقٌٌن إتحاد منشورات البحرٌن قناة مشروع19
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الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1984 بٌروت-  األربعاء ندوة منشورات والخلفٌات التصرٌحات فً اللبنانً الحٌاد20

1998 بٌروت-  اإلسراء مركز منشورات العودة وحق الفلسطٌنٌون21

2001 بٌروت-  لبنان فً اإلعبلم وزارة منشورات التوطٌن رفض بٌن لبنان فً الفلسطٌنٌون البلجبون22

 العودة وحق 

2009 بٌروت-  الحقوقٌة الحلبً مكتبة اإلنسانً الدولً القانون23

2009 بٌروت-  الحقوقٌة الحلبً مكتبة الدولً القضاء24

 ( األسبق اللبنانٌة الجامعة ربٌس  )

1937صٌداالرضً الشرٌؾ1محفوظ المسٌح عبد.د692

) شعر دٌوان190119982 الطبع قٌد ) 

1959شعر مجلة دارشعر-  مٌتة أشٌاء1محفوظ عصام693

1961شعر مجلة دارشعر-  الصٌؾ أعشاب193920062

1963شعر مجلة دارشعر-  العذراء وبرج السٌؾ3

1968النهار دار مسرحٌة-  الزنزلخت4

1969 الفكر مجلة منشورات مسرحٌة-  القتل5

1970المصارؾ مجلة منشورات مسرحٌة-  ببلنش كارت6

1972الطلٌعة دار مسرحٌة-  الدكتاتور7
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مرجعٌون جدٌدة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1972الطلٌعة دار فً الزعٌم قاله ما سرحان سرحان رفض لماذا8

 مسرحٌة - 72 ستٌرٌو 

1973بدران مإسسةشعر-  األول الموت9

1973اللبنانً دارالكتابالحدٌثة العربٌة الثقافة دفتر10

1973المعاصر الفرنسً الشعر ف11ً

1981الباحث داربارٌس فً عربً ناقد مشاهدات12

1981الباحث دارمسرح-  عام مبة فً العربً المسرح سٌنارٌو 13

1974للدراسات العربٌة المإسسةوالقضٌة الشاعر أراؼون14

1975 القدس دارمسرح-   إذاعٌة مسرحٌات15

1983للدراسات العربٌة المإسسةمسرح-  وثابقٌة مسرحٌة شخصٌة، صورة جبران16

1984 أبعاد دار مسرح-  القصٌرة المسرحٌة17

1981 خلدون ابن دار الطلٌعٌة العربٌة الرواٌة18

1975القدس دار مسرح-  الحرٌة ضد قضٌة19

2006 الفارابً دارمسرح-   الكاملة المسرحٌة االعمال20

1993 األداب دار الحرب من أبعد21

2004 الفارابً دار السٌاسٌة-  الفكرٌة العشرٌن القرن سجاالت22

2004 الفارابً دار قصة - (ترجمة) زن لهوارد أمٌركا فً ماركس23

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

399



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2003 الفارابً دار( ؼاال الى رسابل ٌلٌها ) حب قصابد24

شعر - (وترجمة تقدٌم)إلوار لبول

2003 الفارابً دار واإلسبلم السبلم بٌن االرهاب25

2000والنشر للكتب الرٌس رٌاضقصص-  الستٌنات بٌروت عاشقات26

2002 الفارابً دار1جزء ( المإلفون ) العشرٌن قرن مسرح27

2002 الفارابً دار2جزء ( العروض ) العشرٌن قرن مسرح28

2003 الفارابً دار مسرح-   صٌؽتٌن فً مسرحٌة-  التعّري29

ً شاعراً ثبلثون العشرٌن القرن شعراء30 2001 للمبلٌٌن العلم دار  ٌوقعون عالمٌا

العصر 

2002 الفارابً دارباالحمر رامبو31

2000والنشر للكتب الرٌس رٌاضللتارٌخ؟ منهم ٌبقى ماذا32

1988والنشر للكتب الرٌس رٌاض19 القرن فً العربٌة النهضة رواد مع حوار33

2003 الفارابً دار عربً ابن مع حوار34

2004والنشر للكتب الرٌس رٌاض التراث فً الملحدٌن مع حوار35

2000والنشر للكتب الرٌس رٌاضالتراث متمردي مع حوار36

2000والتوزٌع والنشر للثقافة المدىالشاهدة العربٌة الرواٌة37

2005 البٌرونً دار العشرٌن القرن روابٌو38

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

400"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2005 البٌرونً دار العشرٌن القرن سبعٌنات فً ثقافٌة رحلة39

40ً ً شرقا 2005 البٌرونً دار وؼرٌا

2005 البٌرونً دار تارٌخ لها محاكمات41

1998 الفارابً دارزحل لعنة42

2005 البٌرونً دار العشرٌن القرن فً أساتذتنا43

1998والنشر للتوزٌع المطبوعات شركةتجاربهم عن ٌتحدثون عالمٌا روابٌا عشرون44

2000والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة1950 - 1900 لبنان فً الرواد شعراء45

1997 الفارابً دارالسبلم من أبعد46

1991 الفارابً دارالعربٌة مستقبل المسرح47

1989 النهار داروالمسرح الشعر مبلك: شحادة جورج48

1984 العالمٌة الدار الؽربٌة الثقافة مع شخصٌة لقاءات49

1987للدراسات العربٌة المإسسة العربٌة وتفاعبلتها السورٌالٌة50

1995 بٌسان مكتبة والمسرح مسرح51ً

2008 بٌروت-  الهادي دار هللا رحاب ف1ًمحمد نجٌب حسٌن السٌد694

2002 بٌروت-  الهادي دار الصحً النظام19712

2003 المرتضى دار(ع) واألبمة (ص) النبً طب فً الؽذاء فً الشفاء3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

401"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

مرجعٌون   العدٌسة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2002 بٌروت-  الهادي دار(ع) المسٌح السٌد حٌاة4

2006 األمٌرة دار اإلسبلم فً اإلنسانٌة5

199 بٌروت-  الهادي دار والعقٌدة العلم بٌن الروح6

2006 بٌروت-  الهادي دار والمعاملة الدٌن7

2008 بٌروت-  الهادي دار األعمال جزاء أسرار8

2007 بٌروت-  الهادي دار األخبلقٌة المحاضرات9

 المإمنٌن ضٌاء10

(ع) البٌت أهل سٌرة فً الناس خدمة11

 والعرفاء األوصٌاء و لؤلنبٌاء العبادي المنهج12

 الكرٌم القرآن تقرأ كٌؾ13

 العلماء وصاٌا14

 األطهار آله و النبً عن ورد ما فً األخبار جواهر15

 الناس تكرٌم16

 العلوٌة الفضابل17

 واآلخرة الدنٌا فً نور الصدقة18

 الطبً والصوم الدٌنً الصوم بٌن مقارنة الصٌام فً الشفاء19

 والعزاء الموت لمناسبات (ع) األوصٌاء سٌد كلمات20

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

402



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1999 بٌروت-  العربً اإلنتشار دارشعر-   الحٌاة ألشٌاء فًء1محٌدلً فوزي695

2004 الكتاب دٌوان دارشعر-   تراب صلة1 مخّدر فضل الشٌخ696

2006 الهادي دار الروح طواؾ19652

2008 الكتاب دٌوان دار قلم ِشقشقة3

1979الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(آخرٌن مع باإلشتراك) عامل جبل تارٌخ من صفحات1مخزوم محمد.د697

1986 العربً اإلنماء معهد المشرق فً السٌاسٌة السلطة ومشكبلت الفكر أزمة19402

 النهضة عصر فً العربً 

1987 العربً التراث إحٌاء دار للمقدسً األقالٌم معرفة فً التقاسٌم أحسن3

 ( وتقدٌم تحقٌق  )

1988 العربً التراث إحٌاء دار جعفر بن لقدامة ألكتابة وصنعة الخراج كتاب عن ُنَبذ4

 ( وتقدٌم تحقٌق  )

1990 الشمال دار الحدٌث األوروبً التارٌخ لدراسة مدخل5

1996 واإلنماء للبحوث التربوي المركز (وتؤلٌؾ إشراؾ)  (آخرٌن مع) التارٌخٌة الكتب سلسلة6

403        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

صٌدا-  عنقون

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

 صٌدا-  البابلٌة

 مرجعٌون-  الخٌام



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1999 الطلٌعة دار  والسٌاسة الدٌن جدلٌة فً قراءة:   الشرٌعة دولة1 مراد علً. د698

 سٌنا ابن عند

1993 بٌروت-  للعلوم الرشٌد دار السورٌة-  اللبنانٌة العبلقات1مراد  محمد. د699

1995 بٌروت-  العربً اإلنماء معهد  المعاصر العربً المشرق فً والسلطة النخب19492

1996 بٌروت-  الفقٌه دار الكبرى التارٌخٌة المدارس3

1998 بٌروت-  الفارابً دار واإلختٌارٌة البلدٌة المجالس4

اللبنانً المجتمع فً القاعدٌة السلطة وظابؾ تطور 

2004 بٌروت-  المواسم دار والدٌموقراطٌة التنمٌة جدلٌة:  لبنان بلدٌات5

2008 بٌروت-  المواسم دار الدولٌة والمهادنة الصهٌونً اإلجتثاث بٌن القدس6

2010للنشر اللبنانً المنهل داراإلقتصاد،اإلٌدولوجٌا: العولمة إلى الثورة من أوروبا7

 األزمات

2009 اللبنانٌة الجامعة منشورات(1975-1920)اللبنانً الرٌؾ فً والسلطة التملك8

ً الجنوبً لبنان  نموذجا

2009  المنهل دار الثابت بٌن العربً الوطن تجاه األمرٌكٌة السٌاسة9

ٌّر االستراتٌجً   الظرفً والمتؽ

)  التحدٌات: المعاصر  العربً اإلقلٌمً النظام10 الطبع قٌد  )

اإلستجابة وشروط 

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

النبطٌة-  برٌقع

404"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

النبطٌة-  برٌقع



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

)القوانٌن (2009-1920) لبنان فً اللبنانٌة اإلنتخابات11 الطبع قٌد )

النواب ، الدوابر

)  رسالة بٌن وفلسطٌن لبنان تجاه  الفاتٌكانٌة السٌاسة12 الطبع قٌد  )

 الدولة ومصلحة

 البناء مشكبلت:  الحدٌثة اللبنانٌة الدولة13

) األزمة من الخروج وشروط  الطبع قٌد  )

2002والتوزٌع والنشر للطباعة منرٌخ"  معــا ونبقى1 مرتضىعبدهللا حسن700

2006والتوزٌع والنشر للطباعة منرٌخشعر- كلمات تؤبى اإلنحناء 19292

1993 بٌروت الفقهً القاموس1جبٌل بنت-  كفرا مرعً حسٌن الشٌخ701

2001 بٌروت-  المجتبى دار2ط- األحكام جامع2

2003 بٌروت-  الوالء دار(آخرٌن مع) المناسك جامع3

 بٌروت(آخرٌن مع) الفقه أصول4

1996 الوثقى العروة دار والرجال الدراٌة فً المقال منتهى5

1993 الؽربة دارشعر-  الجسد شمس فً الروح إندالع1مرجعٌون-  الخٌام مرعً فإاد. د702

1995 والعلوم للثقافة العربً المركز رواٌة-   مرة ذات حدث19542

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

صور

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

405



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1995 والعلوم للثقافة العربً المركزقصص-   بحر ٌا آه3

2000برس رشاد مسرحٌة-  الجرٌدة4

2003برس رشاد رواٌة-  باكراً ٌؤتً الخرٌؾ5

2000برس رشاد والوالدة الحمل موسوعة6

2002برس رشاد( صادق منى مع باإلشتراك ) وطفلِك أنِت7

2009 خاص إصدار مسٌرة فً سٌرة1 مرجعٌون-  مٌماس دٌرمرقص  كامل.د703

1947

1951للمبلٌٌن العلم دار تمثٌلٌات-  وأبطال مسارح1 النبطٌةمروة  أدٌب704

1956الحٌاة دارأوروبا الى تؤشٌرة192519762

1958للجامعٌٌن النشر دار(ترجمة) رواٌة-   المسؤلة3

1959التجاري المكتب(ترجمة)  رواٌة-    الخطرة العبلقات4

1960المعارؾ دار قصة-  الكبرى التضحٌة5

1961الحٌاة مكتبة دارتطورها و نشؤتها العربٌة الصحافة6

1970عوٌدات-  بٌروت المتاعب مهنة7

السٌاحة مجلة مإسس8

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

406"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1952بٌروت-  بٌروت دارالقافلة مع1جبٌل بنت-   حداثامروة حسٌن705

1956القاهرة-  الفكر دارأدبٌة قضاٌا191019872شهٌداً قضى

1959بٌروت-  الجدٌد الفكر دار العراقٌة الثورة3

1965بٌروت-  المعارؾ مكتبة دارنقدٌة دراسات4

1978بٌروت-  الفارابً دار اإلسبلمٌة-  العربٌة الفلسفة فً المادٌة النزعات5

(جزآن) 

1980الفارابً(أخرٌن مع)إسبلمٌة دراسات6

1981الجنوبً للبنان الثقافً المجلس(أخرٌن مع)      1ج   الجنوب من ثقافٌة وجوه7

1986 العربٌة األبحاث مإسسة نعرفه كٌؾ تراثنا8

1993بٌروت-  الفارابً دار واالدب الفكر فً دراسات9

( بٌروت-  الشهرٌة الطرٌق لمجلة المسإول المدٌر  )

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

407"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1967 مسرحٌة-    الؽنٌة الزوجة1 الزهرانً-  الزرارٌةمروة دٌنا706

1967عرفته كما مروة كامل19242

1985 خاص إصدار(أجزاء 3) الصحٌة الرعاٌة1مروة عدنان.د707

1938

 : (أجزاء 9) الضاحك األدب موسوعة1 النبطٌة-  جباعمروة علً الشٌخ708

1990 العربً واإلنتشار الرٌس رٌاض العاملً الفكاهً األدب190619802

1990 العربً واإلنتشار الرٌس رٌاض واألدباء الشعراء طرابؾ3

1990 العربً واإلنتشار الرٌس رٌاض المهجرٌٌن طرابؾ4

1990 العربً واإلنتشار الرٌس رٌاض القضاة طرابؾ5

1990 العربً واإلنتشار الرٌس رٌاض والجواري النساء طرابؾ6

1990 العربً واإلنتشار الرٌس رٌاض والمؽفلٌن األذكٌاء طرابؾ7

1990 العربً واإلنتشار الرٌس رٌاض الظرفاء طرابؾ8

1990 العربً واإلنتشار الرٌس رٌاض الشراب أهل طرابؾ9

1990 العربً واإلنتشار الرٌس رٌاض المصرٌٌن طرابؾ10

1967 خاص إصدار وماضٌها حاضرها:  جباع تارٌخ11

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

 النبطٌة-  جباع

الوالدة  وتارٌخ مكان

408 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2010العربً اإلنتشار مإسسة التشٌع عبر  عامل وجبل إٌران12

1966الحٌاة دار(جزآن) وامش كلمتك قل1 الزهرانً-  الزرارٌةمروة  كامل709

1938 أفرٌقٌا فً نحن194819662"اؼتٌاال قضى

السٌاسٌة الٌومٌة"  الحٌاة" جرٌدة مإسس3

1974الفارابً دار العربٌة الوطنً التحرر حركة فً األزمة نواجه كٌؾ1مروة  كرٌم710

1974الفارابً دار تشرٌن حرب بعد ماذا19302

2007الفارابً دارثالثة جمهورٌة نحو3

2003الفارابً دار موقعنا حول أسبلة  االمبراطورٌة أفول عشٌة4

الؽد عالم فً 

2002والتوزٌع والنشر للثقافة المدى دار السٌرة ٌشبه ما فً  ٌتذكر مروة كرٌم5

( فخر ابو صقر حوار  )

1994الفارابً دارمعها السبلم وجدل اسرابٌل مع الصراع جدل6

1969 اللبنانٌة المحرر جرٌدة مع وزع وأهدافه سٌاسته: اللبنانً الشٌوعً الحزب7

1985الفارابً دار واآلفاق والتجربة الجذور حول للنقاش أفكار: المقاومة8

( حاوي جورج له قدم  )

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-   حارٌص

409
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1990الفارابً دار والقومٌة والدٌمقراطٌة اإلشتراكٌة حول حوارات9

ً أربعٌن بمشاركة  والثورة والدٌن  ً مثقفا  عربٌا

1996 الجدٌد دار دعٌبس لطانٌوس   المستحٌلة الدولة  الصعب الوطن10

بقردونً وكرٌم مروة كرٌم بٌن حوارات ) )

1997الفارابً دار دٌنٌة وأفكار ماركسٌة أفكار بٌن: اإلٌدٌولوجٌات حوار11

1998 الطرٌق مجلةالفلسطٌنٌة ذاكرتً من12

 ( فلسطٌن لنكبة الخمسٌن الذكرى فً )

2005 النهار دار جورج مع باإلشتراك )  حاوي جورج13

 ( إده مٌشال تقدٌم و مراد وسمٌر البطل

2006الفارابً دار العصر وتحوالت العربً الفكر14

( 16ً بمشاركة ً مثقفا بلقزٌز اإلله عبد الحوار وأجرى عربٌا ) 

15Communiste dans le Monde Arabe Les temps des ceries 2006

 ( البٌكا جورج وتقدٌم أمٌن سمٌر مع باإلشتراك )

2006 العربً اإلنتشار دار النهضة وإشكالٌات العربً النظام أزمة16

 ( آخرٌن مع باإلشتراك )

2007 والتوزٌع والنشر للثقافة المدى دار(الجبار عبد فالح له قدم ) العراقٌة الظاهرة17

2008 الساقً دار الحدٌث لبنان تارٌخ فً الكبار األربعة الشٌوعٌون18

410        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

حاوي-  شاوي- الحلو-  شمالً ) )

2008 الساقً دارالمستقبل عن البحث ف19ً

 ( حٌدة سٌدة مرٌم المؽربٌة الباحثة مع حوار  )

20un demi siecle d'utopie tereadre - IFPO2009

2010 الساقً دار العربً العالم فً للٌسار نهضة نحو21

2006 المواسم دارقصص-   رماد1 مروةرضا محمد. د711

2007 عون دارقصص-   أوهام19502

2008 عون دارقصص-   ٌكتبن3ً

1987 العالمٌة الدار القٌس امرئ دٌوان تحقٌق4

1988 العلمٌة الكتب دار األموي العصر فً الصعالٌك5

1988 العلمٌة الكتب دار العباسً العصر فً الصعالٌك6

1989 العلمٌة الكتب دار المعتز ابن7

1990 العلمٌة الكتب دار الفرزدق8

1993 العلمٌة الكتب دار القٌس أمرإ9

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة

411 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2003 الفارابً دار هادي أبو كشكول1جبٌل بنت-   حارٌصمروة  حسٌن محمد712

1923

1999الفارابً دارالؽنابً والمسرح  العربٌة اللبنانٌة الموسٌقى ف1ًمروة نزار713

الرحبان19311992ً

1956 لبنان مطابعالصباح كامل1 النبطٌة مروة ٌوسؾ. د714

1967مروة منشوراتالمنسٌة العبقرٌة19342

1952بٌروتالقرآن فً الطبٌعٌة العلوم3

  الجدٌد العلم فً العربً األثر4

 علً اإلمام تراث ف5ً

1956 العلوم تطور فً األرقام أهمٌة6

 الؽربٌة الحضارة فً العربٌة المآثر7

 العربً المثقؾ محنة8

 واإلنسان والكون هللا9

 الحدٌثة الفٌزٌاء ونظرٌات هللا مفهوم10

 المعاصر العربً الفكر فً الدٌنً النقد11

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

جبٌل بنت-  حارٌص

412



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1967 إسرابٌل فً العلمً التقدم أخطار12

1967 إسرابٌل فً العلمٌة المإسسات13

1967 إسرابٌل فً الطبٌعة علماء14

 ( ألمانً-  إنكلٌزي/  فرنسً- عربً ) العربً الذري المعجم15

2006 الفارابً دارشعر-  للرٌح أشرعة1مزرعانً   طارق715

1964

1995 حوال إنماء رابطةشعر-    الحقول دٌوان1مزرعانً عبدالحسٌن716

1916

1999 بٌروت-  خاص إصدار1999 -1864 الذاكرة فً النبطٌة1مزرعانً  عل717ً

2002 بٌروت-  خاص إصدار العشرٌن القرن فً النبطٌة قضاء19642

2010 بٌروت-  خاص إصدار2009 - 1881 والسٌاسة األمن بٌن النبطٌة3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

 النبطٌة

مرجعٌون-  حوال

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-  حوال

413"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

ؼٌم حفنة1مرجعٌون جدٌدة مسلمفٌلٌب718

 رواٌة-  األخٌر الهزٌع2

قصص-  الدرب هتاؾ3

1960قصص-  بذور و ثرى4

1997 بٌروت-  خاص إصدار جرجوع قرٌت1ًالنبطٌة-  جرجوعمشورب  سام719ً

1984 بارٌس-  الثالث العالم منشورات العصر جرٌمة التزوٌر1 النبطٌة-  كفرصٌرمشٌمش جعفر720

2009 الحقوقٌة زٌن منشورات التزوٌر جرٌمة19432

2001 الحقوقٌة زٌن منشوراتعنها الكشؾ وطرق العصر جرابم3

2009 الحقوقٌة زٌن منشورات والتجارٌة والمدنٌة اإلدارٌة العقود فً التحكٌم4

5l'etude juridique du delit de la falsification des documents et son  

application dans les droits libanais egyptiens et francais

) وتطبٌقها المستندات تزوٌر لجرٌمة القانونٌة الدراسة 6 الطبع قٌد  )

 والمصرٌة واللبنانٌة الفرنسٌة القوانٌن فً

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

414"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

) به أإمن ال ما هذا1 النبطٌة-  كفرصٌرمشٌمش حسن الشٌخ721 الطبع قٌد  )2010

"ضفاؾ"   الشهرٌة المجلة ٌصدر19642

1954بٌروتالنشؤة بٌن:  الصهٌونٌة-  األمرٌكٌة العبلقات1صلحامصطفى  أمٌن722

 التسوٌة ومفاوضات1944

1993 بٌروت-  الوسٌلة دار 1993-1918 الصهٌونٌة- العربٌة السرٌة اإلتصاالت2

1994 بٌروت-  الوسٌلة دار  عهدٌن بٌن وفلسطٌن إٌران3

1996بٌروت- والتوثٌق لؤلبحاث العربً المركز"2000-1948" لبنان فً المقاومة4

2003 الهادي دار: للمقاومة المصورة الموسوعة5

2008 الهادي دار هللا لحزب التالً االنتصار وأسرار وقابع: اإلعصار6

1984 والنشر للطباعة الرإى مإسسة الرابع الرحٌل7

1994 بٌروت-  والنشر للطباعة الصداقة دار( وجدانٌات) للقلب شراعان8

1997 الهادي دار الجفنٌن بٌن معلق9

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

415"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1981األندلس دارلبنان جنوب فً الحدٌث العاملً الشعر1 مصطفىقٌصر. د723

1986 بٌروت-  األشرؾ مإسسة األندلسً األدب حول19432

1987 بٌروت-  األشرؾ مإسسةشعر-   ببلل3

1985 بٌروت-  األشرؾ مإسسةشعر-   تلمسان4

1988 بٌروت-  األشرؾ مإسسةشعر-   الحجارة صداء5

2004  الجزابر-  األشرؾ مإسسةشعر-  الدرة محمد6

2009 الجزابر-  الثقافة وزارةشعر  - (1ج ) الجزابر هذه7

2006 بٌروت-   الفارابً دار؟ المتفرج إعداد أم الممثل إعداد1 مصطفى  مشهور. د724

2007 بٌروت-   الفارابً دار ٌنعدم أو المسرح ٌتضاءل عندما19542

2004خاص إصدار بالمحكٌة شعر - 1ج شناقٌل1مطر  محمد725

2009 خاص إصدار بالمحكٌة شعر-   ملهمت19572ً

) بالمحكٌة شعر - 2ج شناقٌل3 الطبع قٌد  )

خاص إصدارشعر-  وجمٌل هند1معتوق  محمد726

خاص إصدارشعر-  األمل بسمة192419822

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-  حوال

 النبطٌة-  الؽربٌة زوطر

 النبطٌة-   الؽربٌة صٌر

416

صٌدا-   اللوبٌة

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 خاص إصدارشعر-  دٌوان فً قصٌدة3

 خاص إصدارشعر-   فٌصل الملك مراث4ً

 خاص إصدارشعر-   البٌت أهل مراث5ً

 خاص إصدار الؽربٌة وصٌر هونٌن6

1996برس رشاد دار شعر-  البرق وشم1معلم جمٌل727

1998 بٌسان مكتبة شعر-  البٌلسان وجه1975ً

2004 المعاصر الفكر دار شعر-  صبلتً سر...  عٌنٌك فً

1993 خاص إصدارشعر-  الصمت عذاب1معلم محمد728

1975

1995 بٌسان مكتبةشعر-  الزهور مرج فً نسور1معالوي سعٌد729

1999شعر-  القامة نبض2

1960صورشعر-  ضمٌر1 مؽنٌةأحمد الشٌخ 730

1979الحدٌثة المكتبةالخمٌن191319832ً

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

 النبطٌة-  كفررمان

 النبطٌة-  كفررمان

حاصبٌا-  مٌمس

الوالدة  وتارٌخ مكان

417 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

صور-  طٌردبا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1979الحدٌثة المكتبةالتعابٌر أوضح فً التفاسٌر خبلصة3

اللبنانً الكتاب دار(جزءا 30)اإلسبلمً التارٌخ موسوعة4

1980 خاص إصدارسلٌم إسبلم نحو5

 خاص إصدار وثورة شعب6

 خاص إصدار(ع)الحسٌن مصرع7

 خاص إصدار(ع) الصادق جعفر اإلمام8

 خاص إصدار أبمة ثبلثة9

 خاص إصدار إمامان10

 خاص إصدار صحابة ثبلثة11

 خاص إصدار(ج100- مجلدان)العرب سٌرة12

 خاص إصدار(أجزاء3) النبوٌة السٌرة13

 خاص إصدار الشٌطان سلٌل الجبهان14

 خاص إصدار الصحٌحة العربٌة القواعد سلسلة15

 خاص إصدار وحٌاة دٌن اإلسبلم16

( والمالكً الجعفري المذهبٌن على كتابان )

1995 الجماهٌرٌة الدار اللٌبٌة األمثال1مؽنٌة حبٌب.د731

1995 الجماهٌرٌة الدارواألدبٌة اإلنسانٌة المضامٌن: اللٌبٌة األمثال19462

418        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

صور-  طٌردبا

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1994 الهبلل دارالراشدي العصر فً األدب3

1998 الهبلل دار ومناقشة تحلٌل: ودمنة كلٌلة4

2000 الهبلل دارالوافً النحو5

2000 الهبلل دار الوافً النحو تطبٌقات6

2009 الهبلل دارالسٌاسً الشعر7

2010 الهبلل دار والثقافة األدب ف8ً

1979للمبلٌٌن العلم داراالسبلمٌة الدولة و الخمٌن1ًمؽنٌة جواد محمد الشٌخ732

1980الكتاب دارالملحدٌن شبهات190419792

1981الجواد دارمؽنٌة جواد محمد تجارب3

الجواد داروالحاكمون الشٌعة4

1981الجواد دارعلً اإلمام فضابل5

1981الجواد دارمحمدٌة نفحات6

األهلٌة المكتبةوالعقل هللا7

 إسرابٌلٌات8

االسبلم وحً من سلسلة9

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور-  طٌردبا

419"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

(مجلد) اإلسبلمٌة الفلسفة معالم10

2001 الهبلل ومكتبة دار  اإلسبلمٌة الفلسفة معالم11

(مجلدان) إسبلمٌة عقلٌات12

(مجلدان) إسبلمٌة فلسفات13

كرببلء وبطلة الحسٌن14

الصادق اإلمام كلمات15

فلسفٌة ومصطلحات مذاهب16

والقرآن الحسٌن17

1960للمبلٌٌن العلم دارالخمسة المذاهب على الفقه18

1964للمبلٌٌن العلم دارإالثبات أصول19

1965للمبلٌٌن العلم دار(مجلدات 3) الصادق جعفر اإلمام فقه20

1967للمبلٌٌن العلم داروالعقل اإلسبلم21

1968للمبلٌٌن العلم دار(مجلدات 7) الكاشؾ التفسٌر22

1973للمبلٌٌن العلم دار(مجلدات 4) الببلؼة نهج ظبلل ف23ً

1973للمبلٌٌن العلم دارعصرٌة بنظرة اإلسبلم24

1975للمبلٌٌن العلم دارالفقه أصول علم25

1977التعارؾ داروالؽثٌان الوجودٌة26

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

420"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1977التعارؾالصادق اإلمام فقه فً أخبلقٌة قٌم27

1977للمبلٌٌن العلماإلسبلم فً األخبلق فلسفة28

1978التعارؾالمبٌن التفسٌر29

1979للمبلٌٌن العلمالحٌاة مع اإلسبلم30

1979التعارؾالسجادٌة الصحٌفة ظبلل ف31ً

1979التعارؾالمٌزان فً الشٌعة32

1979االسبلمً الكتابالفراغ لوقت صفحات33

1979االسبلمً الكتابوذاك ذا من34

الجواد دارالشرعٌة الفصول35

الجواد داروالقرآن علً إمامة36

الجواد دارالمرآة37

الجواد دارالكمٌت38

الجواد دارالجعفرٌة للمحاكم الشرعٌة األحكام39

الجواد دارالتضحٌة40

الجواد داراألدب زواٌا من41

الجواد دارعامل جبل فً الحاضر الوضع42

الجواد دارالشرعٌة الفصول43

421        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

الجواد داراالمامٌة الشٌعة مع44

الجواد دارالبٌت وأهل عشرٌة االثنا45

الجواد دارالبٌت أهل46

الجواد داروالعقل النبوة47

الجواد داروالعقل المنتظر المهدي48

الجواد داروالعقل اآلخرة49

الجواد داروالعقل علً إمامة50

الجواد داروالقرآن عل51ً

الجواد دار عشرٌة االثنا52

الجواد دارالعبادات قسم الخمسة المذاهب على الفقه53

الجواد دارالخمسة المذاهب على الحج54

الجواد دارالخمسة المذاهب على والطبلق الزواج55

الجواد دارالخمسة المذاهب على والموارٌث الوصاٌا56

الجواد دارالشٌعة دول57

الجواد داروالفلسفة عل58ً

الجواد دارالتصوؾ فً نظرات59

الجواد داروالمعاد المبدأ فلسفة60

422        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

الجواد داروالوالٌة التوحٌد فلسفة61

الجواد دارالحسٌنٌة المجالس62

الجواد داركرببلء بطلة مع63

الجواد دارالنجؾ علماء مع64

الجواد دارالوهابٌة هً هذه65

الجواد داروهناك هنا من66

الجواد دار(مخطوطة) البٌت أهل آثار من67

الجواد دار(مخطوطة) وآله للنبً الموالً دلٌل68

الجواد دارواالنسان هللا بٌن69

1982 للكتاب العالمٌة الشركة هجرة:  هللا رسول70

1982 للكتاب العالمٌة الشركة الهجرة قبل:  هللا رسول71

1982 للكتاب العالمٌة الشركة نبوة:  هللا رسول72

1982 للكتاب العالمٌة الشركةالنبوة قبل:  هللا رسول73

1982 للكتاب العالمٌة الشركة وتربٌة مٌبلد:  هللا رسول74

1982 للكتاب العالمٌة الشركة المٌبلد قبل:  هللا رسول75

1982 للكتاب العالمٌة الشركة نسب:  هللا رسول76

1982 للكتاب العالمٌة الشركةنجران مإتمر:  هللا رسول77

423        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1982 للكتاب العالمٌة الشركة ووصاٌا  رسابل:  هللا رسول78

1960بٌروتالطابفٌة ضد1 جبٌل بنت تبنٌنمؽٌزل جوزؾ733

1960بٌروتلبنان فً السجون تشرٌع19952 وفاة

1959بٌروتالعربٌة والقضٌة لبنان3

1968بٌروتالدولً القانون فً العربٌة المقاطعة4

1972بٌروتالسٌاسٌة و الشخصٌة االنسان حقوق5

1980بٌروتوالعلمانٌة العروبة6

1997 النهار دار( 2-1 جزء )  مؽٌزل جوزؾ كتابات7

2005 بٌروت-  الجدٌد دار الرواٌة مإنث1 النبطٌة زبدٌن المقدم ٌسرى734

1993بٌروت-  األزمنة دار( ترجمة )   لماركٌز قصص مجموعة19512

2010 بٌروت-  والتوزٌع للنشر المطبوعات شركة اللؽوي الحرٌم3

)(صالح حسن.د تحقٌق) مقلد حسن علً شعر دٌوان1 جبٌل بنت تبنٌنمقلد حسن عل735ً الطبع قٌد  )

18901950

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

424 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 ( وضبط جمع ) الرسمً لئلستعمال المبنٌة األمبلك ضرٌبة دلٌل1 النبطٌة جرجوع مقلدمحمود عل736ً

( شرح ) المبنٌة األمبلك ضرٌبة قانون19222

 بٌروت-  عوٌدات دار اإلقتصاد فً وأثرها العملة3

 بٌروت-  عوٌدات دار الدولٌة اإلستثمارات4

 بٌروت-  عوٌدات دار اإلقتصادٌة التطلعات5

 بٌروت-  عوٌدات دار النفس علم تارٌخ6

 بٌروت-  عوٌدات دار العالم فً النقابٌة الحركة7

 بٌروت-  عوٌدات دار البصرٌة السمعٌة الوسابل8

 للنشر النهار دار( سعد الحسن عبد.د مع باإلشتراك) السٌاسٌة األحزاب9

للنشر األهلٌة دار(سعد عبدالحسن. د مع باإلشتراك ) الدستوري القانون10

 العربٌة المنشورات دار الوسٌطٌة الفلسفة تارٌخ11

 بٌروت-  عوٌدات دار النقدٌة السوق12

 للنشر النهار دار والشمولٌة الدٌموقراطٌة13

 والمصارؾ التسلٌؾ14

 الدخل ضرٌبة قانون شرح15

2ط  بٌروت-  األضواء دار لبنان فً اإلجتماعً الضمان16

 بٌروت-  عوٌدات دار(ترجمة)-  النقدي التضخم17

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

425 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 بٌروت-  عوٌدات دار(ترجمة)-   النقد قٌمة هبوط18

 بٌروت-  عوٌدات دار(ترجمة)-   اإلحصاء19

 بٌروت-  عوٌدات دار(ترجمة)-    التسوٌق20

 بٌروت-  عوٌدات دار(ترجمة)-   السٌاسً التسوٌق21

 بٌروت-  عوٌدات دار(ترجمة)-  اإلسترخاء22

21987ط بٌروت-  العالمٌة الدار السٌاسً الفكر تارٌخ23

بٌروت-  العالمٌة الدار(ترجمة)-  كٌسنجر,  الصعب السبلم درب24

 ٌنشر لم-  الحٌاة ومكتبة دار منشورات(ترجمة)-   نفسك على الٌوؼا تعلم25

 بٌروت-  عوٌدات دار المحاسبة26

 بٌروت-  عوٌدات دار التحلٌلٌة المحاسبة27

 بٌروت-  عوٌدات دار وتطبٌقها المحاسبة نظرٌة28

 نوفل دار-  العربٌة المنشورات الولد نفس علم29

 نوفل دار-  العربٌة المنشورات الهند فلسفات30

 الحداثة دار العلمً البحث مناهج31

 نوفل دار-  العربٌة المنشورات اإلسبلم نظر فً فوكو دي شارل32

 نوفل دار-  العربٌة المنشورات العرب تارٌخ33

 نوفل دار-  العربٌة المنشورات( أجزاء ثبلثة ) المعاصر التارٌخ الى مدخل34

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

426 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 نوفل دار-  العربٌة المنشورات النفس علم مناهج35

 نوفل دار-  العربٌة المنشورات والدولٌة المصرفٌة النشاطات36

 نوفل دار-  العربٌة المنشورات الفاشستٌات37

اإلستقبلل دار اإلسبلم فً العملٌة الحكمة38

 بٌروت-  األضواء دار اإلسبلم فً الحكم نظام39

 بٌروت-  التنوٌر دار( جزآن ) السٌاسٌة السوسٌولوجٌا40

 بٌروت-  التنوٌر دار الوسٌطً اإلسبلم41

 بٌروت-  التنوٌر دار والٌوم األمس بٌن اإلسبلم42

 العالمٌة الدار(تحقٌق) الطوسً الدٌن لنصٌر محتشمً أخبلق43

 بٌروت-  عوٌدات دار الضرٌبٌة النظم44

 السابدة الحضارة فً أبحاث45

 صادر دار الضرابب علم الى مدخل46

 بٌروت-  الجامعٌة الدراسات-  مجد دار والتطبٌق النظرٌة بٌن األعمال إدارة47

1995بٌروت-   القومً اإلنماء دار الٌهودي التوصؾ أو القبالة48

2000 الحدٌثة اإلستقبلل دار(ترجمة)-  موروا ألندره climats أمزجة49

2006 الدستورٌة الدراسات مكتب اإلنتخابٌة النظم50

 بٌروت-  مجد دار( الفرنسٌة عن مترجم ) لبرؼسون الضحك51

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

427"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 بٌروت-  مجد دار( الفرنسٌة عن مترجم ) لبرؼسون الروحٌة الطاقة52

 بٌروت-  مجد دار( الفرنسٌة عن مترجم ) ( مجلدات أربع ) العلم تارٌخ53

 بٌروت-  دارمجد( الفرنسٌة عن مترجم ) الجٌولوجٌا54

 عزالدٌن دار لموكلً,  الفلسفة تارٌخ55

بٌروت-   القومً اإلنماء دار ؼاتاري وفلٌكس دلوز جٌل ( والفصام الرأسمالٌة ) أودٌب نقٌض56

 بٌروت-  القومً اإلنماء معهد( الفرنسٌة عن ترجم) الجنون تارٌخ57

 بٌروت-  القومً اإلنماء معهد ( الفرنسٌة عن ترجم ) والمعاقبة المراقبة58

 بٌروت-  الجدٌدة اإلستقبلل دار العشرٌن القرن فً العالم تارٌخ59

 بٌروت-  الجدٌدة اإلستقبلل دار إٌسلندا صٌاد60

 بٌروت-  للنشر العربٌة الدار اإلسبلم مواجهة فً فوكو األب61

 بٌروت-  العودة دار العلمٌة المصطلحات قاموس62

 بٌروت-  العودة دار الخجل على تتؽلب كٌؾ63

 بٌروت-  الجدٌدة اإلستقبلل دار آسٌا وسط دول جٌوبولٌتٌكا64

 بٌروت-  النهار دار رواٌة  - ( ترجمة) الخواجا65

 بٌروت-  النهار دار رواٌة - ( ترجمة ) جراح صٌؾ66

2007 الجامعبة الدراسات مإسسة-  مجد دار براناٌاما67

2008 العربٌة الموسوعات دار اإلسبلم فً العمارة وفنون الزخرفٌة الفنون68

428        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008 بٌروت-  مجد دار اإلستراتٌجٌات قاموس69

 افكار آلن الفرنسً الفٌلسوؾ70

 آدون رٌمون الشمولٌة و الدٌمقراطٌة71

1941 سنة األلمانً األسر من جٌرو الجنرال فرار72

 الفرنسٌة عن والتسلٌؾ النقد73

ً تكون كٌؾ74 ً ربٌسا ( مخطوطة)( اإلنكلٌزٌة عن ترجمة) ناجحا

( مخطوطة) ( اإلنكلٌزٌة ترجمةعن) اإلقتصادي لٌبٌرٌا تارٌخ75

( مخطوطة)اللبنانً اإلقتصاد فً وأثرها اللبنانٌة الشركات76

( مخطوطة) وتفاعلهما والعالمٌة العربٌة الحضارة فً دراسات77

( مخطوطة) هجري 60 و 40 بٌن والسٌاسٌة اإلجتماعٌة الحٌاة78

( مخطوطة) ( ترجمة)-   أنالدٌز,  الحبلج79

( مخطوطة) ( ترجمة)  - ( درفهٌم ) محمد80

( مخطوطة) ( ترجمة) الجمهور وثقافة الفردٌة الثقافة81

( مخطوطة) الثالث العالم دول فً السٌاسٌة األحزاب علم الى مدخل82

1996 اآلداب دار االٌدٌولوجً والصراع الشعر1مقلد علً محمد737

2000 الفارابً دار العربً النهوض معوقات فً بحوث-  االصولٌات19482

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

 النبطٌة-  جرجوع

429"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2003 اللبنانً المنهل دار معاصرة عربٌة حضارٌة قضاٌا3

2006دار اإلنتشار العربًاؼتٌال الدولة 4

1981دار ابن خلدون ( مع آخرٌن 2ج )وجوه  ثقافٌة من الجنوب 5

2001المجلس الثقافً للبنان الجنوبً(مع آخرٌن )تجدٌد الفكر السٌاسً من أجل التؽٌٌر  6

2000المجلس الثقافً للبنان الجنوبًلقٌم الدٌمقراطٌة والعدالة وتقدم االنسان " انتصارا7

1950 الحٌاة دارشعر-  األنسام1مقلد ٌوسؾ محمد738

1962المؽرب-  الوحدة مكتبةمورٌتانٌا شعراء191019652

1964 اللبنانً الكتاب دار الحدٌثة مورٌتانٌا3

الؽد دارشعر-  السجٌنة الحمامة4

(مخطوطة) أفرٌقٌا فً العاملٌة األدبٌة الحركة:  مؽمورون أدباء5

(مخطوطة) األٌام أمال6ً

1885مصرالشام نكبات عن اللثام حسر1 مرجعٌون-  السقً إبل مكارٌوسشاهٌن739

مصرإٌران تارٌخ185019132

مصرالماسونٌة تارٌخ3

مصر الماسونٌة آداب4

فً مصر"  المقطم"أحد أصحاب جرٌدة 

"العروبة"و" اللطابؾ" مجلتً وصاحب  

430        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

جبٌل بنت-  تبنٌن

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2005 بٌروت-  النهضة فجر الخوري بولس الجنوب مطران1مكروس سعاد740

21975ط-  دمشق الداعً مصباح1مكً ٌوسؾ  حسٌن السٌد741

1958دمشقالعصمة190819782

21974ط-  االندلس دار اإلسبلم فً المتعة3

1955الصادق اإلمام فً الشٌعة عقٌدة4

حلب فً الحسٌن اإلمام مشهد تارٌخ5

1968 بٌروت-  المصري مطابعالصبلتٌن بٌن الجمع فً رسالة6

1955 الثمٌن الدر حاشٌة7

1976دمشق ( أقسام إلى مجّزأ ) الصالحٌن منهاج8

1971( الٌزدي  الطباطبابً كاظم محمد للسٌد ) الوثقى العروة حاشٌة9

1972دمشق الناسكٌن منهاج مختصر10

1972 األحكام إستنباط قواعد11

 الوثقى العروة كتاب من والشركة والمضاربة اإلجارة شرح فً الرشاد سبٌل12

الحٌاة مكتبة دارالفاضلة المدٌنة1 مكً إسماعٌل حسٌن742

الحٌاة مكتبة دار(ترجمة) الذباب مسرحٌة192119692

سٌنا إبن3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الزهرانً-   ركً

 مرجعٌون

431

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  حبوش

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1995 بٌروت-  للدراسات الجامعة مإسسة منطقة فً السكنً للمجال إجتماعٌة-  نفسٌة مقاربة1 مكًعلً محمد رجاء743

 النبطٌة

1991 حبوش-  الضٌاء مإسسة الجاهلً الشعر فً الدٌنً الفكر مبلمح1مكً صادق.  د744

1992 حبوش-  الضٌاء مإسسة والشرٌعة الواقع بٌن اإلنسان حرٌة19402

1993 حبوش-  الضٌاء مإسسة هللا ملكوت3

1995 حبوش-  الضٌاء مإسسة اإلسبلمٌة الدٌانة4

1987 حبوش-  الضٌاء مإسسة(ع) طالب أبً بن علً اإلمام5

1984 حبوش-  الضٌاء مإسسة البٌت آل مظالم6

1982 حبوش-  الضٌاء مإسسةقصص-  الشكبون7

1995 حبوش-  الضٌاء مإسسةقصص-  بخٌر زلنا ما8

الّصبا ُنَسٌمات9 1997 حبوش-  الضٌاء مإسسةقصص-  ُُ

2001 حبوش-  الضٌاء مإسسة العاملً الفكر أصول10

2002 حبوش-  الضٌاء مإسسة العاملً الوطنً الشعر ف11ً

2005 حبوش-  الضٌاء مإسسةقصص-  أبً بستان ف12ً

2005 حبوش-  الضٌاء مإسسة الرسول بٌت آل14

2009البٌضاء المحجة دارقصص-  جدي مصطبة على15

2009البٌضاء المحجة دارقصص-  البوادي أزاهٌر16

432        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الزهرانً-   ركً

 النبطٌة-   حبوش

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2009البٌضاء المحجة دار وحضارة فكر رواد العاملٌون17

2009البٌضاء المحجة دارفٌه رٌب ال الكتاب ذلك-  الكتاب18

1980العربً االنماء معهد والشباب الطفرة1 النبطٌة-   حبوشمكً عباس.د745

1981العربً االنماء معهد والشباب الوالدٌة السلطة19482

1981العربً االنماء معهدالعبلبقً الشباب مؤزم3

1979الجنوبً للبنان الثقافً المجلس (آخرٌن مع) االسرابٌلً العدوان نتابج ف4ً

2003 مجد دارعبلجها وضوابط النفس متاهات5

1982  العربً االنماء معهد العربٌة النسابٌة الطاقات6

1990معهد اإلنماء العربً اإلجتماعً العربً - المجال النفسً 7

2007دار مجد هواجس العمل والعبلج النفسً اإلداري 8

2007دار مجددٌنامٌة االسرة فً عصر العولمة 9

2007دار مجد تبٌٌن مكامن المرض النفسً وتنظٌم مهنة العبلج واإلستشارات10

(قٌد الطبع)دار مجد مجموعة ترجمات لكتب الببلنش فً التحلٌل النفسً 11

 الوثقى العروة مإسسة الرجال فقه فً بحوث1 مكًحسٌن علً السٌد746

من؟ خطٌبة الطبلق19532

من؟ رؼبة الزواج3

 العصمة4

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-   حبوش

433 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 األعلم تقلٌد5

 والكفٌن الوجه ستر6

 واللٌلة الٌوم عمل فً الكاف7ً

 الفناء8

 الجدٌد ثوبه فً النبً سٌرة9

 اإلمامٌة إعتقادات10

 أخبلقنا11

 ومذاهب دٌانات12

 المرأة شإون فً بحوث13

( أجزاء 3 ) الجعفري القضاء14

 العصر وجرٌمة الزنا15

 الُخمس16

 اإلبتبلء مواضع17

 المحاضرات18

1978الحٌاة مكتبة دارالصحٌح العالم أطلس1الزهرانً-   ركًمكً علً محمد.د747

1977النهار دارالوسٌط لبنان تارٌخ192519782

2004النهار دار العثمانً الفتح الى  العربً  الفتح من لبنان3

434        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1982االندلس دارعامل جبل فً واألدبٌة الفكرٌة الحركة1مكً كاظم محمد.د748

1991 بٌروت-  الزهراء دار عامل جبل فً الثقافٌة الحٌاة منطلق193820062

ٌّع أدب3 2008بٌروت_  المنتدى دار الهجري الرابع القرن خبلل الشام ببلد فً التش

الجزابً القضاء أمام المعنوٌة الهٌبات مساءلة1 مّكًمحمود محمد749

 اإلفتراء دعوى جرٌمة19392

74 المادة بؤحكام عمبلً الجزابً القضاء أمام الشكلٌة الدفوع3

1949السابق الجزابٌة المحاكمات أصول قانون من

الطبع قٌد   من/73المادة بؤحكام عمبلً الشكلٌة الدفوع فً المرشد4

328/7/8/2002رقم الحالً الجزابٌة المحاكمات أصول قانون 

وجوهها بكافة المدنٌة المساءلة5

 المحٌط مع اللبنانً الشخص نفس علم6

 لبنان فً الثقافٌة الحركة شعر-   برٌبة أحبلم1مصطفى  مرٌم750

1985 بٌروتشعر-   الجنوب وسٌبقى1 منصور أمٌرة751

2000 بٌروت-  الخلود دارشعر-   النور مواكب194520012

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

 النبطٌة-   حبوش

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-   حبوش

صور-  معركة

 النبطٌة-   القصٌبة

435 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1997 بٌروت-   الفارابً دار لبنان فً العصابات حرب1منصور حمزة752

1963

2004 الَبنان دارشعر-   التقٌنا متى1 مرجعٌون-  هونٌنمنصور مهدي753

2007 الَبنان دارشعر-   وأنا الذاكرة أنت19842

2007 خاص إصدار لؤلطفال شعر-  قزح قوس3

2009 بٌسان دارشعر-   األنبٌاء ٌؽار ال ك4ً

2010 جونٌه-  النعمان دارشعر- (األدبٌة النعمان جابزة) عشتار حضرة فً ٌوؼا5

1978 األعلمً مإسسةشعر-  الطاهرة والعترة النبوة وحً من عاطرة نفحات1 مهدي محمود754

2008 الَبنان دارشعر-   الؽٌم ٌكتب كما1 مهنا داوود755

2010 الَبنان دارشعر-  ضٌاء من صَور19792

2009خاص إصدار:الجنوب على اإلسرابٌلٌة اإلعتداءات ظل فً الخٌام1 مهنااألمٌر عبد756

 وتوارٌخ حوادث1941

بٌن المعذ وقصص المصلوبٌن أخبار2 1993 اللبنانً الفكر دار ُّ

( وتقدٌم وشرح إعداد )

1990 اللبنانً الفكر دار واإلسبلم الجاهلٌة فً والمؽّنٌات المؽّنٌن أخبار3

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

 صور

 مرجعٌون--   الخٌام

صور-  طٌردبا

436

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  أنصار
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

( وتقدٌم وشرح إعداد )

1991 اللبنانً الفكر دار(وتقدٌم وشرح إعداد) الفرٌد العقد فً النساء أخبار4

1990 عزالدٌن مإسسة(وتقدٌم وشرح إعداد) وأوالده (ص) النبً زوجات5

1992 األعلمً مإسسة(وتقدٌم وشرح إعداد)  والسّنة القرآن فً الجّن6

1990 اللبنانً الفكر دار(وتقدٌم وشرح إعداد) العشاق وطرابؾ العشق شهداء7

2002 العلمٌة الكتب داراألؼانً كتاب فً األصفهانً طرابؾ8

( وتقدٌم وشرح إعداد )

1991 العلمٌة الكتب دار(وتقدٌم وشرح إعداد) والخلفاء الملوك طرابؾ9

41998ط-  اللبنانً الفكر دار(وتقدٌم وشرح إعداد) العربً التراث من طرابؾ10

1990 اللبنانً الفكر دار الرشٌد هارون مجالس فً والنشٌد الطرب11

( وتقدٌم وشرح إعداد )

1990 العلمٌة الكتب دار واإلسبلم الجاهلٌة فً الشاعرات النساء معجم12

( وتقدٌم وشرح إعداد )

1990 العلمٌة الكتب دار واألدباء الشعراء مشاهٌر تراجم13

 ( خرٌس علً بمشاركة ) - ( وتقدٌم إعداد )

21994ط-  العربً الثقافً المركز اإلسبلمٌة والمذاهب الفرق جامع14

 ( خرٌس علً بمشاركة ) - ( وتقدٌم إعداد )

437        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1990 اللبنانً الفكر دار الجوزي البن والمؽفلٌن الحمقى أخبار15

( وتقدٌم وشرح تحقٌق )

1990 اللبنانً الفكر دارالجوزي البن والمتماجنٌن الظرؾ أخبار16

( وتقدٌم وشرح تحقٌق )

ٌّم البن النساء أخبار17 ٌّة ق 1990 اللبنانً الفكر دارالجوزي البن وٌنسب الجوز

( وتقدٌم وشرح تحقٌق )

1986 العلمٌة الكتب دار: لؤلصفهانً األؼانً كتاب18

( وتقدٌم وشرح تحقٌق ) -( للفهارس وجزآن جزءاً 25 )

1988 الحداثة دار سبلم بن القاسم عبٌد ألبً األموال19

( وتقدٌم وشرح تحقٌق )

1987 العلمٌة الكتب دار(وتقدٌم وشرح تحقٌق) منقذ البن البدٌع فً البدٌع20

1987دار الكتب العلمٌة  للسهٌلً القرآن لمبهمات واإلعبلم التعرٌؾ21

( وتقدٌم وشرح تحقٌق )

1991 اللبنانً الفكر دار(وتقدٌم وشرح تحقٌق) سٌرٌن البن األحبلم تفسٌر22

1988 الحداثة دار(وتقدٌم وشرح تحقٌق) الجاحظ رسابل23

1992 األعلمً مإسسة(أجزاء4) للزمخشري األبرار ربٌع24

( وتقدٌم وشرح تحقٌق )

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

438 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

( وتقدٌم وشرح تحقٌق )

1991 اللبنانً الفكر دار للثعالبً والّدرر الآللا25

1988 العلمٌة الكتب دار منظور البن (العرب لسان تهذٌب) اللسان لسان26

( وتقدٌم وشرح تحقٌق )

1991 األعلمً مإسسة(وتقدٌم وشرح تحقٌق) للمسعودي الذهب مروج27

1990 المعرفة دار فاعور علً بمشاركة-  للشهرستانً والّنَحل الِملَل28

( وتقدٌم وشرح تحقٌق )

1998 األعلمً مإسسة(وتقدٌم وشرح تحقٌق) (أجزاء 9) الطبري تارٌخ29

1993 األعلمً مإسسة(وتقدٌم وشرح تحقٌق) الٌعقوبً تارٌخ30

1991 الهبلل ومكتبة دار(وتقدٌم وشرح تحقٌق) (أجزاء 6) الرومً ابن دٌوان31

1986 العلمٌة الكتب دار(وتقدٌم وشرح تحقٌق)  ثابت بن حسان دٌوان32

1990اللبنانً الفكر دار(وتقدٌم وشرح تحقٌق) الجن دٌك دٌوان33

1986 العلمٌة الكتب دار(وتقدٌم وشرح تحقٌق) ربٌعة أبً بن عمر دٌوان34

1996 الخٌامٌة التنمٌة هٌبة(وتقدٌم وشرح تحقٌق) جزآن-  سطور فً الخٌام35

439        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2008 بٌروت-  اللبنانً المنهل دار التنمٌة وسٌاسات والتكنولوجٌة المعلوماتٌة الثورة1 موزي سوزان757

 (األسكوا)آسٌا ؼربً دول نموذج 1980

1980 العودة دار مرحلة لبنان فً الحدٌث العربً الشعر1 صٌدا-  ومٌة المٌة موسى منٌؾ. د758

19401914 -1946

1984 الفكر دار  العربً األدب فً النقاد الشعراء عند الشعر نظرٌة2

 السٌاب إلى مطران من الحدٌث 

1982العربً المشرق دار وأدبه وفكره حٌاته فً الجاحظ3

1982العربً المشرق دار وأدبه وفكره حٌاته فً الرٌحانً أمٌن4

1984 اللبنانً الفكر دار وأدبه وفكره حٌاته فً البستانً سلٌمان5

1985 اللبنانً الفكر دار والحب والوطنٌة الحس شاعر الفٌتوري محمد6

1985 اللبنانً الفكر دار والنقد الشعر ف7ً

1983 وجبران واألصالة التراث8

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

 النبطٌة-  الشرقٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1981 صٌدا-  العصرٌة المكتبة الحدٌث العربً الشعر لدٌوان النثري الدٌوان9

( وتقدٌم جمع )

1992 مٌرٌم منشورات النقد شجرة10

1991 اللبنانً الفكر دار رشٌق البن,  العرب أشعار نقد فً الذهب قراضة11

(تحقٌق) 

1995دمشق-  العرب الكتاب إتحاد األدبٌة الحقٌقة ف12ً

1984 اللبنانً الفكر دار األدب دفتر من فصول13

  فً,  البستانً سلٌمان,  اإللٌاذة مترجم عن بحث14

 المارونٌة الموسوعة فً 

 خاص إصدار المبلبكة نازك عند الشعر نظرٌة15

 خاص إصدار لبنان فً نعٌمة مٌخابٌل16

1965 خاص إصدار( الصبا شعر من شعرٌة مجموعة ) لـُنى17

1977 ومٌة المٌة فً الثقافة جمعٌة والموت الحب مواسم18

1992 خاص إصدار لبنان من عاشق19

1999 الحدٌث الكتاب دار الحب دفتر على إٌقاعات20

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

441 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 خاص إصدار النار مهرجان21

2001 وزكرٌا المعوشً مطابع الكاملة الشعرٌة األعمال:  الدٌوان22

2004 بٌروت-  صادر مكتبة الجمال فرس23

2005 بٌروت-  صادر مكتبةالٌاسمٌن عربة24

2002 وزكرٌا المعوشً مطابع الفرنسٌة إلى مترجمة شعره من مختارة مجموعة  25

Florilege زٌدان أمٌن ترجمه   

2007 الزلقا-  مختارات مكتبة(رسوم مع شعرٌة مجموعة) أناشٌدي لك26

2007 وزكرٌا المعوشً مطابع طوٌلة قصٌدة-  القدس27

2008 وزكرٌا المعوشً مطابع(رسوم مع شعرٌة مجموعة) أمٌرة كتاب28

2009 بٌروت-  صادر مكتبة  لها قّدم-  الحب فً أناشٌد-  الورد مزامٌر29

 خضر جورج المطران

(مخطوطة)  اإلنكلٌزٌة إلى لبنان من عاشق دٌوانه 30

Poems    سابا أبو الٌاس.د  

)  الشعرٌة ونظرٌته شعره فً قراءة-  عقل سعٌد31 الطبع قٌد  )

 والنقدٌة 

) العربٌة النهضة أعبلم بعض عند الشعر نظرٌة32 اإلعداد قٌد )

)1950-1900 بٌن لبنان فً العربٌة الشعرٌة المطّوالت33 اإلعداد قٌد )

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان

442 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1983 الرٌحانً دارشعر-  مسافرة قصابد1الموسوي عكاش خلٌل759

1995 العربً الؽد دارشعر-   العربً للكفاح سٌرة19412

2001 العربً الؽد دارشعر-   السفر أناشٌد3

2002 العربً الؽد دار2001 مضٌبة صفحات: مرجعٌون قضاء4

2004 العربً الؽد دار الشمس بوابة5

2005 واإلعبلم والتوزٌع للنشر بٌسان دارشعر-    الفجر أؼنٌات6

2005 العربً الؽد دار  لؤلطفال أناشٌد7

2006 العربً الؽد دارشعر-   النساء فً األمٌرة أسمٌك8

2007 العربً الؽد دارشعر-   الهوى كتاب9

2007 العربً الؽد دارشعر-   الخالدون10

)شعر-   األحبلم شجر من11 الطبع قٌد  )

)شعر-   المجد مراٌا12 الطبع قٌد  )

)شعر-   النصر كروم من13 الطبع قٌد  )

) لؤلطفال قصص مجموعة14 الطبع قٌد  )

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًم

الوالدة  وتارٌخ مكان
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 النبطٌة-  الدوٌر
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2000 البٌضاء المحجة دار والموضوع الحكم فً معالجة والؽناء، الموسٌقى1النابلسً عباس الشٌخ760

2007 إٌوان دار هللا لحزب العسكرٌة القدرة أسرار السبلح، رعب19732

2005 الهادي دار الدولٌة اللعبة فً الفاتٌكان القدس، على الصراع1النابلسً  صادق الشٌخ761

1975

1992 اإلسبلمٌة الدار (وتحلٌل عرض) (ع) الكاظم موسى اإلمام1 النابلسً عفٌؾ الشٌخ762

1992 اإلسبلمٌة الدار(وتحلٌل عرض) الرضا موسى بن علً اإلمام19412

2001 الهادي دار (ع) النبً بٌت بآل المسٌحٌٌن عبلقة3

2001 دارالببلؼة الطاهرة العترة فً الزاهرة الكلمة4

2001 الببلؼة دارشعر-  المإمنٌن أمٌر أزاهر فً الخلود شعر5

2001 الهادي دارشعر-   خمٌنٌات6

2001 الهادي دارشعر-   عاملٌة نفحات7

2001 الهادي دارشعر-   الصدر اإلمام ملحمة8

2001 الهادي دارشعر-   أخوانٌات9

2002 الهادي دارشعر-   الزهراء ملحمة10

2003 البٌضاء المحجة دار الؽٌبة عصر فً الجمعة صبلة11

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن

ٌّة  صٌدا-  البٌسار

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

ٌّة  صٌدا-   البٌسار

ٌّة  صٌدا-   البٌسار

الوالدة  وتارٌخ مكان

447



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2003 البٌضاء المحجة دار وظرابؾ طرابؾ12

2003 البٌضاء المحجة دار الصدر اإلمام سٌرة من ولقطات وتجارب مشاهدات13

2003 الهادي دار الخمٌنً اإلمام شخصٌة فً بحوث14

2003 الهادي دار كرببلبٌة إشراقات15

2004 الهادي دار الصدر باقر محمد السٌد الشهٌد سٌرة من وأسرار خفاٌا16

2004 الهادي دار حارثة بن زٌد17

2005 الهادي دار المبلؽٌن حاجة18

2005 الهادي دار(ع) البٌت أهل فقه19

2006 الهادي دار عامل جبل علماء حٌاة من مشرقة ومضات20

2007 إٌوان دار والسنة القرآن ضوء على الفقهٌة القواعد21

2007 إٌوان دار هادبة عقابدٌة حوارات22

2008 إٌوان دار الرجال وعلم الحدٌث علم فً العامة األصول23

2009 إٌوان دار وحامٌهم الكتاب اهل حاضن ، محمد النب24ً

2010 إٌوان دار(ع) األبمة فقه25

1989 بٌروت-  خضر دار لبنان جنوب صحافة1  ناتوتهبلل.د763

448        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

 صٌدا



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2002 العصرٌة المكتبة( 3ط) العربٌة اللؽة نحو1 النادري محمد764

2005 العصرٌة المكتبة ومسابله مناهله:  اللؽة فقه19502

2008 العصرٌة المكتبة المتخصصٌن ؼٌر للجامعٌٌن وأدبها العربٌة الى مدخل3

ً زال ما فبرٌدا ماركس مات وقد أما-  األطٌاؾ بٌان1صور-  صرٌفانجدي  ندٌم.د765 ا ٌّ 1999 الفارابً دار ح

2002 الفارابً دارنٌتشاوٌه إضاءات19652

2005 الفارابً دار المعاصر العربً الفكر فً اإلستشراق أثر3

2008 الفارابً دار فٌه لنا إرادة ال وما...  نرٌده ما بٌن-  ساطعة خفاٌا4

2010 الساقً دار الؽرب من الشمس أشرقت ٌوم5

1977بارٌس وتراث حروفٌات ، اسبلمٌات1 مرجعٌون-  الطٌبةنحلة  وجٌه766

1990( بالفرنسٌة )  مبدع نحلة وجٌه19322

2000نشاطات ولقاءات مع شخصٌات عالمٌة - وجٌه نحلة الٌوم 3

( التحقٌق قٌد )- الجنوبً للبنان الثقافً المجلس نصرهللا ابراهٌم الشٌخ شعر دٌوان1 مرجعٌون-  الطٌبةنصرهللا ابراهٌم الشٌخ767

1835" شهٌدا قضى

449        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

 صٌدا-  الوسطانً



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1977نوفل مإسسة رواٌات-  الكاملة المإلفات1نصرهللا إمل768ً

21983ط- نوفل مإسسةلؤلطفال  قراءة-  الصؽٌر شادي19312

82006ط-  نوفل مإسسة لؤلطفال رواٌة-  الباهرة3

1979نوفل مإسسةقصص-  الوهم جزٌرة4

122006ط-  نوفل مإسسة رواٌة-  أٌلول طٌور5

2001 نوفل مإسسةقصص-  الٌنبوع6

72008ط- نوفل مإسسة رواٌة-   الدفلى شجرة7

62009ط- نوفل مإسسة رواٌة-  الرهٌنة8

1986نوفل مإسسة رواٌة- الذكرٌات تلك9

1990نوفل مإسسةقصص-   الٌومً خبزنا10

2005 العالمً الكتاب دارلؤلطفال رواٌة-   هر ٌومٌات11

32003ط- نوفل مإسسةقصص-   قصة 17 فً المرأة12

1999نوفل مإسسةقصص-   الضابعة الطاحونة13

1986نوفل مإسسة رواٌة-  الشرق من رابدات نساء14

1986نوفل مإسسة رواٌة-  الؽرب من رابدات نساء15

32006ط- نوفل مإسسة رواٌة- الذكرٌات تلك16

2000نوفل مإسسة رواٌة-   الؽافً الجمر17

450        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

 حاصبٌا-   الكفٌر



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2000نوفل مإسسة رواٌة-  البال ف18ً

2008نوفل مإسسة رواٌة-   تاماٌا جزر فً حدث ما19

92010ط-  نوفل مإسسة رواٌة-  الزمن عكس اإلقبلع20

2005نوفل مإسسةقصص-  الرحٌل محطات21

2003نوفل مإسسةقصص-  الؽجرٌة اللٌال22ً

2001نوفل مإسسةقصص-  وأبٌض أسود23

2005نوفل مإسسةقصص-  جنوبٌة رٌاح24

1997نوفل مإسسةلؤلطفال قصص-  األٌام لً روت25

1998نوفل مإسسةلؤلطفال رواٌة-   الؽزالة26

2000نوفل مإسسةلؤلطفال رواٌة-  الخوتا أندا27

2000نوفل مإسسة رواٌة-  الثلج بساط على28

2001نوفل مإسسةقصص-  منسٌة أوراق29

2003نوفل مإسسة رواٌة-  أندا تذهب أٌن30

2005 للعلوم العربٌة الدار أدبٌة نصوص - (إعداد) أٌلول طٌور عن31

32flight against time - 2006 نوفل مإسسة رواٌة

2010 نوفل مإسسة شعر-  همسات33

451        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2007 بٌروت-  الهادي دارشعر-   ومقاومة حروؾ1 نصرهللا جواد769

1986

1985للمعلومات العربً المركز85-82  وصور وثابق- االستشهادٌة العملٌات1نصر هللا  رفٌق770

1996والنشر للتوزٌع بٌسان دارالممكن هواجس19502

2007الرٌس رٌاض دارالعربً اإلعبلمً االمن3

2010بٌسان دارشعر-  باكراً ٌنام أٌمن4

2010(الطبع قٌد)- الرٌس رٌاض دار الرأي وصناعة المٌدٌا5

1973الجدٌدة  اآلفاق دار رواٌة-  الخٌط طرؾ1نعمة رجاء771

1979الجدٌدة  اآلفاق دار رواٌة-  الحلم فً الصورة2

العربً الثقافً المركز السلطة مع المقهور صراع3

1994العربٌة الموارد ورشة الداٌات لتدرٌب عام دلٌل الداٌات تدرٌب4

( القصٌفً نجوى نعمة، رجاء: إعداد )  النامٌة المجتمعات فً 

1995 اآلداب دار رواٌة-  النور مرٌم5

2001والنشر للطباعة الساقً دار رواٌة-  صاخب حرٌر6

2001العربً الثقافً المركزاللبنانٌات   للباحثات السابع الكتاب فً مشاركة7

452        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن

صور

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور-   البازورٌة

 مرجعٌون-  حوال



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

اللبنانٌات الباحثات تجمع عن

 رواٌة-  المدٌنة وأحبلم فراس8

 رواٌة-  وردة؟ رأٌتم هل9

2010والنشر للطباعة الساقً دار رواٌة-   ملّونة المدن كانت10

2010 القاهرة-  الهبلل دار رواٌة-   شاه وردة11

 الثمانٌنٌات فً الكوٌتٌة الصؽٌر العربً مجلة فً األطفال قصص من عدداً نشرت 

1959بٌروتالنفسٌة الموازٌن فً الراشدٌن الخلفاء سٌاسة1 نعمةعبدهللا الشٌخ772

1972الهدى دار مطابعالحكم بن هشام191619942

21980ط-  االسبلمً التوجٌه دار الببلؼة نهج مصادر3

21962ط-  بٌروتالتشٌع ظل فً األدب4

1981بٌروتالشٌعة فبلسفة5

الدٌن عز مإسسةواآلخرة والنبوة الخالق فً عقٌدتنا6

والتوزٌع والنشر للطباعة الببلؼة دارالجعفري القضاء دلٌل7

والتوزٌع والنشر للطباعة الببلؼة دارالتشٌع روح8

(مخطوطة)عقٌدتنا9

453        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن

الوالدة  وتارٌخ مكان

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

 النبطٌة-  حبوش



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

(مخطوطة) التشٌٌع روح10

(مخطوطة)األمل أمل ملحق11

(مخطوطة)الجعفري القضاء دلٌل12

(مخطوطة)االسبلمٌة الفلسفة فً القرآن أثر13

1978بٌروتالمعاصر الدولً التنظٌم ضوء فً السٌادة1نعمة عدنان.د773

والتوزٌع والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسةاإلسبلمٌة الشرعٌة إطار فً القانون دولة2

2003والتوزٌع والنشر للطباعة الهادي دارالدولً المجال فً القانونٌة للقاعدة المإسسة العوامل3

1981 بٌروت-  العلمٌة للبحوث الوطنً المركز(واالنكلٌزٌة بالفرنسٌة )البرٌة لبنان أزهار1نعمة  مصطفى.د774

2000ناشرون-  لبنان مكتبةلبنان لنباتات  االشتقاقً المعجم19292

2008ناشرون-  لبنان مكتبة سورٌا لنباتات اإلشتقاقً المعجم3

1990 بٌروت-  الجدٌدة اآلفاق دارشعر-  الورد دٌوان1نور الدٌن جودت775

1995 بٌروت-  اآلداب دار؟ األزمة هً أٌن:  الشعرالعربً مع19362

 اللبنانٌة القرٌة3

454        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

 النبطٌة-  زبدٌن

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-  حبوش

جبٌل بنت-  سلم خربة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2010 بٌروت-  الفارابً دار العالم هذا من مملكت4ً

( مخطوطة) مجنحة رسابل5

( مخطوطة) العرب عن كتاب6

( مخطوطة)شعر-   جدٌدة قصابد7

1994 بٌروت-  العالمٌة الدارشعر-   القرى شمس1نورالدٌن جعفر حسن.د776

2001 بٌروت-  برس رشاد دارشعر-  فاطمة بوابة على تقاسٌم19452

1997 بٌروت-  برس رشاد دارشعر-  قانا وردة3

2004 دمشق-  العرب الكتاب اتحاد منشوراتشعر-  الٌاسمٌن نافذة4

1994 بٌروت-  برس رشاد دارشعر-   الشرق وجه الى مقاطع5

1999 بٌروت-  برس رشاد دارشعر-   الظمؤ أوراق6

1994 بٌروت-  برس رشاد دارشعر-   الؽدٌر ألحان7

2007 بٌروت-  برس رشاد دارشعر-   الذاكرة حصار8

2003 بٌروت-  برس رشاد دارخواطر-  الذاكرة مراٌا9

1995 بٌروت-  برس رشاد دارقصص-   قلم وشوشات10

1997 بٌروت-  برس رشاد دار قصة-   جحا أقاصٌص11

1999 بٌروت-  برس رشاد دارقصص-   أرنون مسٌرة12

455        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

 النبطٌة-  عربصالٌم

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

2003 بٌروت-  برس رشاد دار والصرؾ النحو الى المرشد13

2005 بٌروت-  برس رشاد دار اإلعراب الى المرشد14

1999 بٌروت-  برس رشاد دار التعبٌرواإلنشاء الى المرشد15

2003 بٌروت-  برس رشاد دار وقواعدها قوانٌنها,  اإلمبلء16

1988 بٌروت-  اإلسبلمٌة الدار المعاصر العاملً الشعر فً عاشوراء17

1990بٌروت-  العلمٌة الكتب دار وشعره حٌاته,  العبد بن طرفة18

1990بٌروت-  العلمٌة الكتب دار ربٌعة بن لبٌد19

1990بٌروت-  العلمٌة الكتب دار وشعره حٌاته,  الرضً الشرٌؾ20

1990بٌروت-  العلمٌة الكتب دار الحمصً الجن دٌك21

2003 بٌروت-  برس رشاد دار العباسٌة األعصر فً التمرد شعر22

2000 بٌروت-  برس رشاد دار العباسٌة الى الجاهلٌة من العربً الشعر أمراء23

2003 بٌروت-  برس رشاد دار والحاضر الماضً بٌن والمعاجم الموسوعات24

2004 بٌروت-  برس رشاد دار ومدلوالتها معانٌها-  العربٌة األسماء25

2007 بٌروت-  برس رشاد دار(جزآن) المٌزان فً الصعالٌك والشعراء الصعلكة26

2009 بٌروت-  برس رشاد دارشعر-  السماء فً جهة إلى27

دمشق- العرب الكتاب اتحاد فً الطبع تحتشعر-   الزمرد مروحة28

456        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1990 اللبنانً الفكر دار شعرٌة مطارحات1نورالدٌن محمد حسن.  د777

1990 العربٌة العلوم دار الخلٌل عروض الى الدلٌل19512

22005ط- المواسم دار العربٌة اللؽة قواعد الى الدلٌل3

1990 العلمٌة الكتب داروشعره حٌاته- الجهم بن عل4ً

1990 العلمٌة الكتب داراألندلس شرق شاعر_خفاجة ابن5

2000 العربٌة العلوم دار الحب فً الشعر من المنتخب6

2001 المواسم دار العاملً الرقاع بن عدي7

2000 المواسم دار البدٌع فن فً البدٌع العقد8

1999 المواسم دار الحسٌنٌة المناهج9

2005 المواسم دار الشعر وقانون الشعرٌة10

2002 المواسم دار الوضعٌة والنظم اإلسبلم بٌن إجتماعٌة مفاهٌم11

2004 المواسم دار الكتابة أدوات12

2004 المواسم دار النجؾ فً الشعر مجالس13

2005 المواسم دار اإلنتماء فً الصدق شاعر الخوري سلٌم رشٌد14

2006 المواسم دار( بدرالدٌن نورالدٌن ) نور السٌد دٌوان15

2006 المواسم دارشاعراً بدرالدٌن علً الدكتور16

ً بدرالدٌن علً الدكتور17 أدٌبا

457"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن

 النبطٌة-  كفررمان

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

الكرببلبً الشعر من المنتخب18

ات19 2001 العربٌة العلوم دارشعر-  الشهادة داٌل

2005 المواسم دارشعر-  النخٌل وجع20

ً ونظل21 شعر-  معا

1topologies localement convexesPARIS1972 نور الدٌنخلٌل.د778

1940 sur les espaces de fonctions continues.

2l ُُespace infratonnelé associé PARIS1973

à un espace localement convexe

3l ُُespace bornologique toneléPARIS1974

 associé un espace localement convexe

4nouvelles classes d ُُespacesPARIS1973

 localement convexes

5Espaces du type DbPARIS1974

6Sur une propriétéde permanence PARIS1975

   de certaines classes d ُُespaces localement convexes 

7Espaces associés à un espace localementLiège-1973

458"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا         المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت-  سلم خربة



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

 convexe et espaces de fonctions continues.

8Nouvelles classes d ُُespaces localement convexesLyon-1973

9Topologies strictes sur C(T) et C(T).paris-1975

10Sous-algèbres localement convexes de C(T).paris-1976

11Notesur les espaces Db.Allemagne-1976

12Topologies P-strictesLiège-1978

13Localisation topologique, Espace Db et topologies strictes.lyon-1977

14Sur un théoréme de P.Lévy. 1) localisationLiège-1981

topologique Espaces Db et topologies strictes.2)

2004 الفارابً دار أخٌرة محطة1نورالدٌن ساطع779

2010 الفارابً دار السٌاق خارج:  أخٌرة محطة19562

2006 العربٌة النهضة دار الجنسانً التمكٌن-  البرلمان فً العربٌة المرأة1 جبٌل بنت-   سلم خربةنور الدٌن سعاد780

1949

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن

 النبطٌة-  عربصالٌم

459"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1999 بٌروت-  التضامن دار والحاضر الماضً بٌن جوٌا1نور الدٌن الرضا عبد781

1980الحداثة دار تقدٌم- (زٌدان جرجً) العربٌة اللؽة تارٌخ1 جبٌل بنت-   سلم خربة نور الدٌن عصام.د 782

1997اللبنانً الفكر دارالحاجب ابن شافٌة فً الفعل أبنٌة19472

1995اللبنانً الفكر داروالتؤسٌس ،النشؤة المدخل:العربً النحو تارٌخ3

1992اللبنانً الفكر دار ،الفونولوجٌا اللؽوٌة األصوات وظابؾ علم4

1990 العالمً الكتاب دار المجازٌان والمإنث المذكر:المحاٌد مصطلح5

1989 العالمً الكتاب دارالنحوي ومنهجه حٌاته:  األنصاري هشام ابن6

1994 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة والزمن الفعل7

1990 العالمً الكتاب دار الحقٌقٌان والمإنث المذكر: والتؤنٌث التذكٌر مصطلح8

2005 العلمٌة الكتب دار(عربً- عربً) الوسٌط الدٌن نور معجم9

2007 العلمٌة الكتب دار هشام إبن نحو فً الفعل10

2003 العلمٌة الكتب دار العربٌة اللؽة فقه فً محاضرات11

1996 العربٌة الصداقة دار اللؽة فً ومناقشات مقاالت12

1996 العربٌة الصداقة دار لؽوٌة مقاببلت13

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن

الوالدة  وتارٌخ مكان

صور- جوٌا
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1996 العربٌة الصداقة دار حٌاته:األرسوزي نجٌب زك14ً

 واللؽة السٌاسة فً وآراإه 

1993اللبنانً الفكر دار( النحوي التطبٌق فً دروس سلسة) وإعرابه بناإه الفعل15

1993اللبنانً الفكر دار(النحوي التطبٌق فً دروس سلسة) والبناء اإلعراب16

1993اللبنانً الفكر دار(النحوي التطبٌق فً دروس سلسة) النحو أساسٌات17

1992اللبنانً الفكر دار الفونوتٌكٌا اللؽوٌة األصوات علم18

1991 اللٌبٌة الجماهٌرٌة فً المفتوحة الجامعة (جزآن) المٌّسر النحو19

1988 للتؤلٌؾ العالمٌة الشركة والتؤنٌث التذكٌر ممٌزات:  المصرفً المصطلح20

) الداللة علم21 الطبع قٌد  )

) العربٌة اللؽة فً دراسات22 الطبع قٌد  )

) لؽوٌة كتب فً قراءات23 الطبع قٌد  )

) السٌاسة فً مقاالت24 الطبع قٌد  )

1984 العالمٌة الدار ونماذج مبلمح:  الحدٌث التركً األدب1 جبٌل بنت-   سلم خربةنور الدٌن محمد.  د783

1984إقرأ دار السلجوقٌة والملوك األمراء أخبار:  التوارٌخ زبدة19542

1985إقرأ دار لنا الموت هذا3

461        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن

الوالدة  وتارٌخ مكان
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

ٌّس رٌاض دار الهوٌة قلق:  المتحول الزمن فً تركٌا4 1997 للنشر الر

 الخٌارات وصراع 

1998 للنشر النهار داراإلسبلمٌة الحركات إلى مدخل:  وعمامة قبعة5

 تركٌا فً 

1998 بٌروت-  اإلستراتٌجٌة الدراسات مركزالدٌن فً مقاربات:  الحابرة الجمهورٌة تركٌا6

 الخارجٌة والعبلقات والسٌاسة 

ٌّس رٌاض دار تركٌا فً الهوٌة وأزمات الكمالٌة:  وحراب حجاب7 2001 للنشر الر

ٌّس رٌاض دار والدور الصٌؽة,  تركٌا8 2008 للنشر الر

1991 الكوٌتٌة اإلعبلم وزارة ( دٌمون دٌمٌتر ) ماٍض لهّن نساء9

1984 إٌسكوستفو إي ناووكا آخرٌن مع باإلشتراك ) خلدون ابن مقدمة10

ٌّر عالم فً واألتراك العرب11 1993 بٌروت-  اإلستراتٌجٌة الدراسات مركز(مع آخرٌن  ) متؽ

2001 بٌروت-  اإلستراتٌجٌة الدراسات مركز( آخرٌن مع ) اإلعبلم فً المقاومة صورة12

1985 الجنوبً للبنان الثقافً المجلسشعر-  األدبً التعبٌر فً المقاومة13

آخرٌن مع باإلشتراك )   )

1989 بارٌس-  بٌروت عوٌدات منشورات(ترجمة) - la fubrete البلوغ1 جبٌل بنت-   سلم خربة نور الدٌن محمود784

الفورغ وجٌرو الببلن روبر تؤلٌؾ ) 1940  )        

462        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًن "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

الوالدة  وتارٌخ مكان



463        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًه

( ه )

الفرع الخامس والعشرون

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 





التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1978 بٌروت-  الجدٌدة اآلفاق دار العباسً العصر فً األدبٌة األندٌة1هاشم  عل785ً

1998 بٌروت-  للكتاب العالمٌة الشركةشعر-  عناق19642

1999 الجنوبً للبنان الثقافً المجلسشعر-   الهٌكل رماد على الرقص3

2001 اللبنانٌٌن الكتاب إتحادشعر-   المجنون الناي4

2003 بٌروت-  النخٌل دارشعر-   أحوال5

2005 بٌروت-  النخٌل دارشعر-   الٌمامة زرقاء مآذن6

2007 بٌروت-  الحداثة دارشعر-   الحٌرة كإوس7

2009 الجنوبً للبنان الثقافً المجلسشعر-   أجري الماء على كؤن8ً

2003 خاص إصدارالصدر اإلمام أقوال روابع من1همدانً  ؼسان786

2009 خاص إصدارالصدر موسى اإلمام تكلّم هكذا19592

2004 مختارات دار الكتاب هذا أسكن1هٌثم نبٌل787

1959

465        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًه

الوالدة  وتارٌخ مكان

 النبطٌة-   مٌفدون

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

 مرجعٌون-  الجبل مٌس

 مرجعٌون-  الخٌام





        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًو

الفرع السادس والعشرون

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 

( و )
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1998 بٌروت-  السٌرة دار الكٌمٌابٌة بالمواد الحً الكابن عبلقة1 وهبًعباس. د788

2006 بٌروت-  الهادي دار الشقٌؾ حصن19612

2004 بٌروت-  الجنوب دار الصّباح كامل حسن العبقري الفٌلسوؾ3

2009 بٌروت واإلقلٌمً المحلً الفلكٌن فً النبطٌة4

2006 بٌروت-  خاص إصدار بالمحكٌة شعر - ( جزآن ) المطلق شاعر1وهبً  الجلٌل عبد789

19212006

2005 برس رشاد دار للناشبة وجواب سإال ألؾ1 وهبًأنٌس عل790ً

2010خاص اصدارخواطر-  الروح وتبقى1978

 والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة: جبران خلٌل جبران- أمتً وجه أمً وجه1وهبً كمال.د791

 النفسً التحلٌل ضوء فً 

 اللبنانً الفكر دار النفسً التحلٌل فً مقدمة2

 اللبنانً الفكر دار النفسٌة واألمراض السلوكٌة اإلضطرابات علم3

األطفال عند والعقلٌة 

النفسً اإلكتباب4

( مخطوطة) الهادي أحمد بن محمد للعبلمة والرإٌا الحلم5

(تحقٌق)  السودي 

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًو

 صٌدا-   خرطوم

 النبطٌة

 النبطٌة-  حاروؾ

الوالدة  وتارٌخ مكان
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 النبطٌة
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التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1990 الفارابً دارشعر-  الحٌرة حطاب1وهبً زاه792ً

1992الجدٌد دارشعر-  قمرا صادقوا19642

1998 الجدٌد دارشعر-   النساء مهب ف3ً

2004 والنشر للكتب الرٌس رٌاضشعر-   ؟ بً تفعلٌن ماذا4

2007ناشرون-  للعلوم العربٌة دارشعر-    المستمرة المدٌنة بٌروت5

شعر- المسرح خشبة على بٌروت-  دقات3  6 2007ناشرون-  للعلوم العربٌة دار 

2007 للعلوم العربٌة دارشعر-  شعرٌة مختارات- ألجلً تتبرج7

 عقل سعٌد الشاعر لها قدم

2009 للعلوم العربٌة الدارشعر-  أنجلو ماٌكل ٌعرفك8

2009ناشرون-  للعلوم العربٌة الدارشعر-   قلٌبلً راقصن9ً

1980بارٌس    systemedenseignement et division social au liban(األمٌن عدنان.د مع) أجنب1ًوهبة نخلة.د793

470        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًو

الوالدة  وتارٌخ مكان

 جبٌل بنت-  عٌناتا

صٌدا-   كفرٌا

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



471        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًي

( ي )

الفرع السابع والعشرون

"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 





التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

1980الهبلل مكتبة دار(جزءان) القرآن متشابهات على أضواء1 ٌاسٌنخلٌل الشٌخ794

1955القرآن مشكبلت حل2

1967االندلس دارالؽرب علماء عند محمد3

الصانع إثبات4

1976الدكتوراه موضوع(بالفرنسٌة) للقلب البدبً السرطان1ٌاسٌن محمد.د795

1983(صفحة 600) والشراٌٌن القلب أمراض19392

1984الوطنً العمل ندوة ومصٌر ،قضٌة اللبنانً الجنوب3

1976األندلس دار ٌاسٌن خلٌل الشٌخ مع مشترك الؽرب علماء عند محمد4

)التدخٌن5 الطبع قٌد )

)بريء الكولسترول،متهم6 الطبع قٌد )

) والشراٌٌن القلب حماٌة فً الثمٌن القول7 الطبع قٌد )

)المرأة قلب8 الطبع قٌد )

(الطبع قٌد)- الجنوبً للبنان الثقافً المجلس ٌحٌى ابراهٌم الشٌخ عاملة شاعر دٌوان1ٌحٌى ابراهٌم الشٌخ796

17411799 ( جابر حبٌب  وتقدٌم تحقٌق )

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًي

 مرجعٌون-  الطٌبة

صور-  العباسٌة

صور-  العباسٌة

الوالدة  وتارٌخ مكان

473"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

الجنوبً للبنان الثقافً المجلس( للنشر التحقٌق قٌد) ٌحٌى صادق الشٌخ شعر دٌوان1ابراهٌم صادق الشٌخ797

1834 وفاةٌحٌى 

الحدٌث الكتاب دار مإسسةتتحطم المادٌة الفلسفة أصنام1ٌحٌى عباس798

 الجنوبً للبنان الثقافً المجلس( للنشر التحقٌق قٌد) ٌحٌى نصرهللا الشٌخ شعر دٌوان1 نصرهللا الشٌخ799

17691814 ٌحٌىابراهٌم  

 خاص إصدارشعر-  إمرأة صرخة1(سبٌتً) ٌعقوب سلوى800

 خاص إصدارشعر-   بٌننا األٌام2

)  شعر دٌوان3 الطبع قٌد ) 

1973 بٌروت-  اللبنانً الكتاب دار  1Modern scienceٌونس  طبلل801

19442Elements de biologie generale   1975 بٌروت

3Environmental Science in ALECSO1975

Educational Curricula

4Biology Text-Books for Secondary ALECSO1974

 Schools in the Arabe States

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًي

 مرجعٌون-  الخٌام

صور-   البازورٌة

مرجعٌون-  الخٌام

الوالدة  وتارٌخ مكان

مرجعٌون-   الطٌبة

 مرجعٌون-  الطٌبة

474 "دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 



التارٌخالنشر  مكانالمإلفاتالعددالمإلؾ اسمالرقم

5Biologie des Populations Humaines 1978 الٌونسكو

dans les pays Arabes (en arabe)

6Biological Nomenclature Today  IRL Press 1987

(co-edited with W.D.L.Ride)IUBS Monograph 

7Plant Growth Drought and Salinity in the Arab region (co-editors

K.Batanouny,H.Ziegler,K.ZAYEDEBS-EGYPT1991

8Promoting Biological Sciences for Amestrdam1991

a Better Human Life

9Biodiversity,Science and arabic by UNESCO2003

Development, towards a NEW partnership

10La reconstrutiction du liban: objectifs1996لبنان-  المهى دار

   environnement et developpement durable (co-editor)

11Biological Sciences: the Challenges  2001

 of the 21st century 

12IUBS 2000:80th Jubilee,proceedingsIUBS - ITALY 2000

 of the 27th IUBS Assembly

        المجلس الثقافً للبنان الجنوبًي

الوالدة  وتارٌخ مكان

475"دلٌل جنوب لبنان كـتـابـا 


