دار ال�ساقي

الئحة األسعار وقسيمة طلب
ISBN Prefix: 978

فكر وسياسة

ISBN

السياسة والحيلة عند العرب

12.00

1-85516-359-1

إبراهيم ،فؤاد

السلف ّية الجهاد ّية في السعودية

14.00

1-85516-714-8

إبراهيم ،فؤاد

الشيعة في السعودية

8.00

1-85516-683-7

أبو شريف ،بسام

أفضل األعداء

14.00

1-85516-010-1

ومحنايمي ،عوزي

جديد

$

6-14425-739-5

أبو كروم ،بهاء

الممانعة وتحدّ ي الربيع

10.00

1-85516-487-1

أحمد ،أكبر

اإلسالم تحت الحصار

8.00

1-85516-801-5

أدونيس

الثابت والمتحول ( 4أجزاء)

40.00

6-14425-837-8

أدونيس

بؤس التّاريخ
غبار المدن ُ
ُ

14.00

1-85516-582-3

أدونيس

فاتحة لنهايات القرن

14.00

614-03-2107-6

أركون ،محمد

حين يستيقظ اإلسالم

13.00

6-14425-937-5

أركون ،محمد

قراءات في القرآن

22.00

1-85516-710-0

أركون ،محمد

اإلسالم أوروبا الغرب

12.00

1-85516-706-3

أركون ،محمد

أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر؟

10.00

1-85516-900-5

أركون ،محمد

العلمنة والدين

5.00

1-85516-095-8

أركون ،محمد

الفكر اإلسالمي :نقد واجتهاد

12.00

فكر وسياسة

ISBN

$

1-85516-596-0

أركون ،محمد

الفكر األصولي واستحالة التأصيل

14.00

1-85516-512-0

أركون ،محمد

معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية

14.00

1-85516-820-6

أركون ،محمد

من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي

4.00

1-85516-332-4

أركون ،محمد

نحو تاريخ مقارن لألديان التوحيدية

15.00

1-85516-730-8

أركون ،محمد

نزعة األنسنة في الفكر العربي

20.00

1-85516-423-9

أركون ،محمد

والشر
من منهاتن إلى بغداد :ما وراء الخير
ّ

10.00

614-03-2032-1

أرندت ،حنة

جديد

614-03-2112-0

أرندت ،حنة

جديد

614-03-2113-7

أرندت ،حنة

إضاءات لفهم الواقع

1-85516-635-6

إسكندر ،مروان

رفيق الحريري وقدر لبنان

15.00

1-85516-623-3

إسماعيل ،سامح محمد

أيديولوجيا اإلسالم السياسي والشيوعية

10.00

6-14425-920-7

األشقر ،جلبير

انتكاسة االنتفاضة العربية :أعراض مرضية

13.00

1-85516-640-0

األشقر ،جلبير

حرب الـ  33يوم ًا :حرب إسرائيل على حزب اﷲ

5.00

1-85516-467-3

األشقر ،جلبير

الش�رق الملتهب :الش�رق األوس�ط ف�ي المنظور

1-85516-951-7

األشقر ،جلبير

الشعب يريد (جائزة فينيكس األدبية )2013

13.00

1-85516-608-0

األشقر ،جلبير

العرب والمحرقة النازية

14.00

1-85516-695-0

األشقر ،جلبير

السلطان الخطير :السياسة الخارجية األميركية في

14.00

ومايال ،جوزيف

وتشومسكي ،نعوم

الشر
أيخمان في القدس :تفاهة ّ
الحر
التفكير ّ

15.00

HB

30.00

HB

30.00

ونتائجها

10.00

الماركسي

الشرق األوسط

فكر وسياسة

ISBN

جديد

$

1-85516-346-1

األمير تشارلز

السمو الملكي األمير تشارلز يتحدّ ث
صاحب
ّ

14.00

1-85516-692-9

األمين ،حازم

الس�لفي اليتي�م :الوج�ه الفلس�طيني لـ “الجه�اد

12.00

1-85516-589-2

أنس ،عبد اﷲ

والدة األفغان العرب

10.00

1-85516-871-8

األنصاري ،محمد جابر

العرب والسياسة :أين الخلل؟

12.00

614-03-2134-2

أوربيناتي ،ناديا

حول�ت الش�عبوية مس�ار
أن�ا الش�عب :كي�ف ّ

16.00

1-85516-283-9

أورفوا ،دومينيك

المفكّرون األحرار في اإلسالم

12.00

1-85516-908-1

باتروورث ،شارلز

الدولة والسلطة في الفكر السياسي العربي

4.00

1-85516-725-4

باديب ،سعيد

العالقات السعودية اإليرانية 1983-1932

10.00

1-85516-001-9

باربولسكو ،لوك

رأيهم في اإلسالم

10.00

وكاردينال ،فيليب

العالمي” و“القاعدة”

الديمقراطية

614-425-974-0

بارجيتر ،أليسون

اإلخوان المسلمون وحركة النهضة :االنكفاء
إلى ّ
الظل

14.00

614-03-2093-2

باشاران ،إزغي

تركيا والنزاع على الشرق األوسط

14.00

1-85516-540-3

برومبرغ ،دانيال

التعدد وتحديات االختالف

12.00

1-85516-744-5

البزري ،دالل

مصر التي في خاطري

8.00

1-85516-303-4

البزري ،دالل

مصر ضدّ مصر

15.00

1-85516-660-8

بشروئي ،سهيل

دي�ن اﷲ واح�د :النظ�رة البهائية لمجتم�ع عالمي

5.00

614-03-2088-8

بشير ،يوسف

حين حدث ما لم يحدث

موحد
ّ

10.00

فكر وسياسة

ISBN

$

1-85516-633-2

البكر ،بشير

القاعدة في اليمن والسعودية

12.00

1-85516-298-3

بن حثلين ،نايف

ص�راع الحلف�اء :الس�عودية والوالي�ات المتحدة

18.00

614-03-2073-4

بن سالمة ،فتحي

َ
اخترن “داعش”؟
جهاد النساء :لماذا

1-85516-294-5

بن سالمة ،فتحي

خسروخاور ،فرهاد

األميركية منذ 1962

8.00

النفسي
اإلسالم والتّحليل
ّ

14.00

1-85516-431-4

بن سلطان ،خالد

مقاتل من الصحراء

14.00

1-85516-796-4

بن مس ّلم ،علي

رأي للتفكير

10.00

1-85516-805-3

بوبر وآخرون

التسامح بين شرق وغرب

7.00

1-85516-806-0

بوبر ،كارل

بؤس األيديولوجيا

8.00

614-425-986-3

بورغا ،فرنسوا

فهم اإلسالم السياسي

14.00

1-85516-566-3

بوغنون .موردان ،ميشال

أميركا التوتاليتارية

12.00

614-03-2098-7

بوهندي ،مصطفى

موس�ى والتوحيد :أكثر من  200إضافة نوعية قرآنية

15.00

1-85516-773-5

بوهندي ،مصطفى

اإلضافة النوعية القرآنية

8.00

1-85516-846-6

بيضون ،أحمد

لبنان :اإلصالح المردود والخراب المنشود

10.00

على “سفر الخروج”

HB

(جائ�زة ميش�ال زكّ�ور لفئة أفض�ل كت�اب عربي

)2013
1-85516-690-5

بيضون ،أحمد

هذه الحرب :محنة لبنان المتمادية في بيانين

5.00

1-85516-453-6

تاكيه ،راي

نشوء اإلسالم السياسي الراديكالي وانهياره

12.00

1-85516-441-3

الترابي ،حسن

التفسير التوحيدي

HB

25.00

فكر وسياسة

ISBN

جديد

جديد

$

1-85516-401-7

الترابي ،حسن

السياسة والحكم

15.00

1-85516-532-8

الترابي ،حسن

المصطلحات السياسية في اإلسالم

5.00

614-03-2132-8

تزو ،سون

ف ّن الحرب

7.00

614-03-2042-0

تشومسكي ،نعوم

العالم ...إلى أين؟

13.00

1-85516-311-9

التنير ،سمير

الفقر والفساد في العالم العربي

8.00

1-85516-756-8

تود ،إيمانويل

ما بعد اإلمبراطورية؟

10.00

1-85516-541-0

تورين ،أالن

ما هي الديموقراطية؟

12.00

614-03-2127-4

تورين ،أالن

الحداثة المتجدّ دة :نحو مجتمعات أكثر إنسانية

14.00

1-85516-429-1

التويجري ،عبد العزيز

اإلنسان رسالة وقارئ

10.00

1-85516-424-6

التويجري ،عبد العزيز

رسائل وما حكته في بيتي

6.00

1-85516-490-1

التويجري ،عبد العزيز

عند الصباح حمد القوم السرى

14.00

1-85516-677-6

جيفرسون ،توماس

الديموقراطي�ة الثوري�ة :كي�ف بني�ت أمي�ركا

12.00

1-85516-809-1

الحاج صالح ،ياسين

أساطير اآلخرين :نقد اإلسالم المعاصر ونقد نقده

12.00

1-85516-316-4

حبيب ،رندا

الحسين أب ًا وابن ًا :األردن في ثالثين عام ًا

12.00

1-85516-848-0

الحروب ،خالد

في مديح الثورة :النهر ضدّ المستنقع

9.00

1-85516-314-0

الحروب ،خالد

هشاشة األيديولوجيا ،جبروت السياسة

10.00

1-85516-517-5

حريق ،إيليا

الديموقراطية وتحديات الحداثة

13.00

1-85516-741-4

حسن ،سمير

أنباء القرآن

12.00

6-14425-783-8

حسن ،سمير

انقالب المسلمين

12.00

الحرية
جمهورية
ّ

فكر وسياسة

ISBN

$

1-85516-937-1

حسن ،سمير

دين الحكومة

10.00

1-85516-717-9

حسن ،سمير

الدين خرافة أم علم؟

12.00

6-14425-772-2

حسن ،سمير

سبيل اﷲ وسبيل الطاغوت

12.00

1-85516-742-1

حسن ،سمير

منهاج العلوم

13.00

1-85516-351-5

الحمد ،تركي

الثقافة العربية في عصر العولمة

10.00

1-85516-590-8

الحمد ،تركي

السياسة بين الحالل والحرام

10.00

1-85516-465-9

الحمد ،تركي

من هنا يبدأ التغيير

12.00

1-85516-504-5

الحمد ،تركي

ويبقى التاريخ مفتوح ًا

7.00

6-14425-848-4

الحيدري ،إبراهيم

سوسيولوجيا العنف واإلرهاب

14.00

1-85516-790-2

الخازن ،جهاد

المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون

8.00

1-85516-821-3

الخليل ،سمير

الحرب التي لم تكتمل

4.00

6-14425-801-9

خوري ،رئيف

حقوق اإلنسان :من أين وإلى أين المصير؟

8.00

1-85516-839-8

خوري ،رئيف

الفكر العربي الحديث

10.00

1-85516-543-4

دايموند ،الري

الثورة الديموقراطية

10.00

1-85516-720-9

دايموند ،الري

مصادر الديموقراطية

10.00

6-14425-981-8

الدخيل ،عبد العزيز محمد

االقتصاد السعودي :قبل “الرؤية  ”2030وبعدها

22.00

6-14425-918-4

الدخيل ،عبد العزيز محمد

أزمة مالية في طور التكوين :إيرادات ومصروفات

1-85516-309-6

الدخيل ،عبد العزيز محمد

التنمية االقتصادية في المملكة العربية الس�عودية:

HB

المملكة العربية السعودية
قراءة نقدية

22.00

HB

HB

18.00

فكر وسياسة

ISBN
614-03-2074-1

دفتري ،فرهاد

صاجو ،أمين ب.

العالم الشيعي :طرائق في التقليد والحداثة

$
18.00

جيوا ،شاينول

(تحرير)

جديد

6-14425-870-5

دو البو َيسي ،إتيان

العبودية المختارة

6.00

1-85516-287-7

الديالمي ،عبد الصمد

المدينة اإلسالمية واألصولية واإلرهاب:

8.00

1-85516-761-2

الرازي ،أبو حاتم

النبوة :الرد على “الملحد” أبي بكر الرازي
أعالم ّ

10.00

1-85516-778-0

الرحمن ،فضل

اإلسالم وضرورة التحديث

12.00

1-85516-428-4

الرشيد ،مضاوي

مأزق اإلصالح في الس�عودية في الق�رن الحادي

10.00

1-85516-288-4

الرشيد ،مضاوي

مس�اءلة الدولة الس�عودية :أصوات إسلامية من

1-85516-738-4

رمزي ،رياض

الدكتاتور فنان ًا

6.00

1-85516-409-3

الرميحي ،محمد

اضطراب قرب آبار النفط

10.00

1-85516-325-6

الرميحي ،محمد

الخليج 2025

8.00

614-03-2108-3

روا ،أوليفييه

البحث عن الشرق المفقود

14.00

6-14425-936-8

روا ،أوليفييه

الجهاد والموت

10.00

6-14425-863-7

روا ،أوليفييه

اإلسالم والعلمانية

10.00

1-85516-721-6

روا ،أوليفييه

تجربة اإلسالم السياسي

12.00

1-85516-454-3

روا ،أوليفييه

الجهل المقدّ س :زمن دين بال ثقافة

15.00

مقاربة جنسية

والعشرين

15.00

الجيل الجديد

فكر وسياسة

ISBN
1-85516-770-4

روا ،أوليفييه

عولمة اإلسالم

12.00

614-03-2099-4

روحاني ،سيروس

رياح التغيير في الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

15.00

ثابت ،بهروز

(إعداد وتحرير)

جديد

$

التحول
األزمة ،االنفراج،
ّ

1-85516-403-1

زنار ،حميد

فصل الكالم في مواجهة أهل الظالم

8.00

1-85516-775-9

زهر الدين ،صالح

الحركات واألحزاب اإلسالمية وفهم اآلخر

16.00

614-425-929-0

السعدون ،عبد الوهاب

رحلة نحو الصدارة :كي�ف أصبح الخليج العربي
HB
مركز ًا عالمي ًا للبتروكيماويات

20.00

1-85516-849-7

سعيد ،أمين

النهضة السعودية في عهد الملك سعود

8.00

614-03-2029-1

سعيد ،محمد

أنبياء البدو :الحراك الثقافي والسياسي

14.00

1-85516-426-0

سعيد ،هاديا

سنوات مع الخوف العراقي

7.00

1-85516-716-2

سكوت ،جيمس

المقاومة بالحيلة :كيف يهمس المحكوم من وراء

15.00

1-85516-970-8

سالم ،نواف

لبنان في مجلس األمن  2010ـ 2011

12.00

1-85516-764-3

السيف ،توفيق

حدود الديموقراطية الدينية

14.00

1-85516-495-6

سيمونز ،جيف

عراق المستقبل

16.00

6-14425-889-7

سينيت ،ريتشارد

التعصب :التعاون من أجل البقاء
في مواجهة
ّ

15.00

614-03-2109-0

شايغان ،داريوش

الهو ّية والوج�ود :العقالنية التنويري�ة والموروث

12.00

1-85516-700-1

شايغان ،داريوش

النفس المبتورة :هاجس الغرب في مجتمعاتنا

في “المجتمع” العربي قبل اإلسالم

ظهر الحاكم

الديني

10.00

فكر وسياسة

ISBN

جديد

$

1-85516-472-7

شايغان ،داريوش

ما الثورة الدينية

12.00

614-03-2142-7

شحرور ،محمد

القرآن في الفكر المعاصر :مـحـاضــرات

8.00

ف�ي “معه�د العالم العرب�ي” باري�س 2018-2017

(بالعربية والفرنسية)

614-03-2079-6

شحرور ،محمد

الدولة والمجتمع :هالك القرى وازدهار المدن

15.00

614-03-2051-2

شحرور ،محمد

تجفيف منابع اإلرهاب

15.00

6-14425-947-4

شحرور ،محمد

اإلسلام واإلنس�ان :من نتائج الق�راءة المعاصرة

12.00

6-14425-926-9

شحرور ،محمد

دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم:

6-14425-773-9

شحرور ،محمد

اإلسالم واإليمان :منظومة القيم

15.00

6-14425-843-9

شحرور ،محمد

أ ُّم الكت�اب وتفصي ُلها :ق�راءة معاص�رة للحاكمية

15.00

6-14425-747-0

شحرور ،محمد

الدين والسلطة :قراءة معاصرة للحاكمية

15.00

1-85516-857-2

شحرور ،محمد

السنّة الرسولية والسنّة النبوية

10.00

6-14425-844-6

شحرور ،محمد

نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي

14.00

1-85516-611-0

شحرور ،محمد

القصص القرآني :مدخل إلى القصص وقصة آدم

12.00

1-85516-807-7

شحرور ،محمد

القصص القرآني :من نوح إلى يوس�ف

1-85516-649-3

شحرور ،محمد

الكتاب والقرآن :رؤية جديدة

(جائزة الشيخ زايد للكتاب )2017

7.00

المنهج والمصطلحات

اإلنسانية

(الجزء األول)

12.00

(الج�زءالثان�ي)

18.00

فكر وسياسة

$

614-03-2052-9

شحرور ،طارق محمد

عن الروح والنفس والمعرف�ة في التنزيل الحكيم:

10.00

1-85516-437-6

شميط ،وليد

إمبراطورية المحافظين الجدد

12.00

1-85516-842-8

شهوان ،طانيوس

انتفاضة االستقالل  :2005مخ ّيم ربيع بيروت

12.00

1-85516-708-7

صاجو ،أمين

المجتمع المدني في العالم اإلسالمي

12.00

1-85516-971-5

صاغية ،حازم

االنهيار المدي�د :الخلف ّي�ة التاريخي�ة النتفاضات

12.00

1-85516-840-4

صاغية ،حازم

البعث السوري :تاريخ موجز

8.00

1-85516-621-9

صاغية ،حازم

بعث العراق :سلطة صدام قيام ًا وحطام ًا

12.00

1-85516-819-0

صاغية ،حازم

العرب بين الحجر والذرة :فسوخ في ثقافة سائدة

7.00

1-85516-396-6

صاغية ،حازم

نواصب وروافض

10.00

1-85516-653-0

صاغية ،حازم

هجاء السالح

10.00

1-85516-379-9

صاغية ،حازم

وداع العروبة

7.00

6-14425-833-0

صاغية ،حازم

والشيخ ،بيسان

وتحوالتها
شعوب الشعب اللبناني :مدن الطوائف
ّ

13.00

في زمن الحرب السوري

1-85516-830-5

صالح ،هاشم

االستشراق بين دعاته ومعارضيه

12.00

1-85516-962-3

صالح ،هاشم

االنتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ

15.00

1-85516-636-3

صالح ،هاشم

االنسداد التاريخي :لماذا فشل مشروع التنوير في

12.00

1-85516-360-7

صالح ،هاشم

معارك التنويريين واألصوليين في أوروبا

14.00

6-14425-734-0

صفائي ،مريم

ٌ
إشراق آخر :تجدّ د رسالة السماء في ح ّلة البهاء

7.00

ISBN

قراءة معاصرة

الشرق األوسط العربي

العالم العربي؟

فكر وسياسة

ISBN
1-85516-333-1

الص ّفار ،حسن

$

التنوع والتعايش
ّ

5.00

1-85516-917-3

صفوان ،مصطفى

لماذا العرب ليسوا أحرار ًا؟

7.00

1-85516-474-1

الصلح ،رغيد

لبنان والعروبة :الهوية الوطنية وتكوين الدولة

14.00

1-85516-884-8

ضاهر ،عادل

األسس الفلسفية للعلمانية

16.00

1-85516-293-8

طاهر ،عبد الهادي حسن

اس�تراتيجيات البترول والغاز والتنمية في المملكة

8.00

1-85516-612-7

طاهر ،عبد الهادي حسن

استراتيجيات التنمية والبترول في المملكة العربية

السعودية

HB

1-85516-016-3

طاهر ،عبد الهادي حسن

تحديد الدخل في صناعة البترول الدولية

HB

1-85516-769-8

الطرابلس�ي ،الش�يخ علي

التش ّيع في طرابلس وبالد الشام

6-14425-866-8

طرابلسي ،فواز

الطبقات االجتماعية والسلطة السياسية في لبنان

13.00

1-85516-886-2

طرابيشي ،جورج

مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة

5.00

1-85516-523-6

طرابيشي ،جورج

مصائر الفلسفة بين المسيحية واإلسالم

7.00

1-85516-038-5

طرابيشي ،جورج

المعجزة أو ُسبات العقل في اإلسالم

10.00

اإلبراهيم

العربية السعودية

15.00

12.00
10.00

1-85516-570-0

طرابيشي ،جورج

من النهضة إلى الر ّدة

10.00

1-85516-524-3

طرابيشي ،جورج

نقد نقد العقل العربي ( :)1نظرية العقل

14.00

1-85516-559-5

طرابيشي ،جورج

نقد نقد العقل العربي ( :)2إشكاليات العقل العربي

14.00

1-85516-553-3

طرابيشي ،جورج

نقد نق�د العقل العربي ( :)3وح�دة العقل العربي

14.00

اإلسالمي

فكر وسياسة

$

1-85516-477-2

طرابيشي ،جورج

نقد نقد العق�ل العربي ( :)4العقل المس�تقيل في

14.00

1-85516-643-1

طرابيشي ،جورج

نقد نقد العقل العربي ( :)5من إسالم القرآن إلى

1-85516-787-2

طرابيشي ،جورج

هرطقات

10.00

1-85516-023-1

طرابيشي ،جورج

هرطقات 2

10.00

1-85516-651-6

الطويل ،كميل

القاعدة وأخواتها :قصة الجهاديين العرب

14.00

1-85516-382-9

عبادي ،شيرين

إيران تستيقظ :مذكّرات الثورة واألمل

12.00

6-14425-932-0

عبادي ،شيرين

إل�ى أن نصب�ح أح�رار ًا :نضالي من أج�ل حقوق

12.00

1-85516-399-7

ع ّبودُ ،حسن

الس ّيدة مريم في القرآن الكريم :قراءة أدبية

13.00

1-85516-747-6

عتريسي ،طالل

الجمهورية الصعبة :إيران ف�ي تحوالتها الداخلية

12.00

1-85516-978-4

عطا اﷲ ،سمير

مقال األربعاء :مختارات اعتبار ًا من العام 2000

10.00

6-14425-817-0

عطوان ،عبد الباري

التوحش ،المستقبل
الدولة اإلسالمية :الجذور،
ّ

14.00

1-85516-758-2

عطوان ،عبد الباري

السري
القاعدة التنظيم ّ

15.00

ISBN

اإلسالم

16.00

إسالم الحديث

اإلنسان في إيران

وسياساتها اإلقليمية

6-14425-753-1

عطوان ،عبد الباري

ما بعد بن الدن :القاعدة ،الجيل التالي

15.00

1-85516-300-3

العمير ،عثمان

مقابسات نهاية القرن

15.00

1-85516-391-1

العميم ،علي

العلمانية والممانعة اإلسالمية

12.00

1-85516-345-4

العنقري ،هيفاء

الس�لطة في الجزيرة العربية :ابن س�عود ،حسين،

14.00

بريطانيا  1914ـ 1926

فكر وسياسة

ISBN

$

1-85516-622-6

العودات ،حسين

اآلخر في الثقافة العربية

14.00

6-14425-774-6

العودات ،حسين

صورة الع�رب ل�دى اآلخر ف�ي ض�وء العالقات

12.00

1-85516-920-3

العودات ،حسين

المث ّقف العربي والحاكم

10.00

1-85516-699-8

العودات ،حسين

النهضة والحداثة بين االرتباك واإلخفاق

10.00

1-85516-687-5

عيتاني ،حسام

الفتوحات العربية في روايات المغلوبين

12.00

1-85516-027-9

عيتاني ،فداء

الجهاد ّيون في لبنان :من “قوات الفجر” إلى “فتح

12.00

614-03-2077-2

غرو ،فريديريك

التمرد
العصيان :من التبعية إلى
ّ

التاريخية

اإلسالم”

13.00

6-14425-862-0

غريش ،أالن

اإلسالم والجمهورية والعالم

14.00

6-14425-768-5

غزال ،خالد

من الدين إلى الطائفة :في ضرورة الدولة المدنية

14.00

1-85516-363-8

غوش ،ريمون

الفلسفة السياسية في العهد السقراطي

10.00

1-85516-845-9

فرنسيس ،غدي

قلمي وألمي :مئة يوم في سوريا

10.00

1-85516-022-4

فندي ،مأمون

حروب كالم ّية :اإلعالم والسياسة في العالم العربي

12.00

614-03-2036-9

فولدا ،آن

إيمانويل ماكرون :من ّ
الظل إلى الرئاسة

12.00

1-85516-440-6

القصيبي ،غازي

ثورة في السنة النبوية

4.00

614-03-2015-4

كرانش ،مايكل

ترام�ب بلا قن�اع :رحل� ٌة م�ن الطم�وح والغرور

25.00

6-14425-790-6

كرمانج ،شيركو

الهوية واألمة في العراق

18.00

1-85516-445-1

كشيشيان ،جوزيف

الخالفة في العربية السعودية

15.00

1-85516-581-6

كلير ،مايكل

دم ونفط :أميركا واستراتيجيات الطاقة :إلى أين؟

15.00

وفيشر ،مارك

والمال والنفوذ

HB

فكر وسياسة

ISBN

$

1-85516-476-5

الكواري ،علي

أزمة الديموقراطية في البلدان العربية

12.00

1-85516-521-2

الكواز ،محمد كريم
ّ

كالم اﷲ

8.00

6-14425-825-5

كوكبيرن ،باتريك

داعش :عودة الجهاديين

10.00

1-85516-458-1

كونت سبونفيل ،أندره

هل الرأسمالية أخالقية؟

8.00

1-85516-452-9

كيبيل ،جيل

الفتنة :حروب في ديار المسلمين

15.00

1-85516-711-7

كيبيل ،جيل

المث ّقف والمناضل في اإلسالم المعاصر

12.00

6-14425-931-3

كي نوشَ ،بنَ ْفشه

العالقات السعودية اإليرانية

1-85516-497-0

محفوظ ،محمد

الح�وار والوح�دة الوطني�ة ف�ي المملك�ة العربي�ة

1-85516-327-0

مروة ،كريم
ّ

الشيوعيون األربعة الكبار في تاريخ لبنان

10.00

1-85516-326-3

مروة ،كريم
ّ

في البحث عن المستقبل

10.00

1-85516-617-2

مروة ،كريم
ّ

نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربي

10.00

1-85516-784-1

المزوغي ،محمد

عمانوئيل كانط :الدين في حدود العقل أو التنوير

10.00

1-85516-599-1

مس ّلم ،مس ّلم

لماذا غزا صدّ ام الكويت؟

10.00

1-85516-832-9

مصالحة ،عمر

السالم الموعود

10.00

1-85516-607-3

المكني ،عبد الواحد

المعادلة الصعبة :فشل حركة االستنارة الحديثة في

10.00

614-03-2030-7

موران ،إدغار

في مفهوم األزمة

وريشار ،يان

18.00

منذ بدايات القرن العشرين حتى اليوم
6.00

السعودية

الناقص

البالد العربية

6.00

فكر وسياسة

ISBN
1-85516-587-8

الموسى ،عبد الرسول

الكويت :مجتمع النخبة المترفة

1-85516-398-0

مهاتير ،محمد وإيشيهارا

صوت آسيا

8.00

614-03-2064-2

النجار ،باقر سلمان

تحوالت
الحداث�ة الممتنعة ف�ي الخليج العرب�يّ :

18.00

614-03-2061-1

النجار ،باقر سلمان

الحركات الدينية المعاصرة في الخليج العربي

13.00

1-85516-020-0

النجار ،باقر سلمان

الديموقراطية العص ّية في الخليج العربي

12.00

1-85516-755-1

نراغي ،إحسان

من بالط الشاه إلى سجون الثورة

14.00

1-85516-503-8

نسيبة ،سري

الحرية بين الحدّ والمطلق

8.00

6-14425-806-4

نظام الدين ،عرفان

ربيع الدم واألمل

12.00

1-85516-389-8

النعيم ،مشاري

الحدود السياسية السعودية :البحث عن االستقرار

10.00

1-85516-478-9

نيلسن ،يورغن

المسلمون في أوروبا

12.00

1-85516-748-3

هاليداي ،فريد

اإلسالم والغرب :خرافة المواجهة

12.00

1-85516-551-9

هاليداي ،فريد

األمة والدين في الشرق األوسط

12.00

1-85516-509-0

هاليداي ،فريد

ساعتان هزتا العالم

10.00

1-85516-676-9

هاليداي ،فريد

الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية

15.00

1-85516-420-8

هاليداي ،فريد

الكونية الجذرية ال العولمة المترددة

10.00

1-85516-414-7

هاليداي ،فريد

مئة وهم حول الشرق األوسط

10.00

1-85516-601-1

هانتنغتون ،صموئيل

النظام السياسي لمجتمعات متغيرة

12.00

1-85516-354-6

يماني ،هاني أحمد زكي

السعودي
ّ

10.00

وماكالكلن ،كيث

جديد

$
10.00

المجتمع والدولة

(جائزة الشيخ زايد )2009

تاريخ وسيرة

ISBN

جديد

$

6-14425-923-8

إبراهيم  ،عبد العزيز

الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني :الجزء األول

6-14425-924-5

إبراهيم  ،عبد العزيز

الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني :الجزء الثاني

6-14425-925-2

إبراهيم  ،عبد العزيز

الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني :الجزء الثالث

1-85516-041-5

إبراهيم ،عبد العزيز

أمراء وغزاة

15.00

1-85516-851-0

إبراهيم ،عبد العزيز

رواي�ات غربي�ة ع�ن رحلات ف�ي ش�به الجزيرة

18.00

1-85516-958-6

إبراهيم ،عبد العزيز

روايات غربية عن رحالت في شبه الجزيرة العربية

1-85516-960-9

إبراهيم ،عبد العزيز

رواي�ات غربي�ة ع�ن رحلات ف�ي ش�به الجزيرة

1-85516-042-2

إبراهيم ،عبد العزيز

صراع األمراء

15.00

1-85516-850-3

إبراهيم ،عبد العزيز

قطر الحديثة :قراءة في وثائق س�نوات نشأة إمارة

40.00

1-85516-810-7

إبراهيم ،عبد العزيز

نجديون وراء الحدود

15.00

614-03-2136-6

إبراهيم ،عبد العزيز

نخيل التمر في كتابات الرحالة األوروبيين

10.00

1-85516-768-1

ابن الحسين ،عبد ال ّله

فرصتنا األخيرة :السعي نحو السالم في زمن الخطر HB

20.00

614-03-2086-4

أبو حسين ،عبد الرحيم

صناعة األسطورة :حكاية “التمرد الطويل” في جبل لبنان

10.00

1-85516-688-2

أبي سمرا ،محمد

طرابلس :ساحة ال ّله وميناء الحداثة

14.00

1-85516-780-3

أمين ،سمير

مذكراتي (الجزء األول)

12.00

15.00

السيرة الشخصية

15.00

العالقة مع البحرين

18.00

العالقة مع الدولة العثمانية

العربية الجزء األول ( 1500ـ )1840

18.00

الجزء الثاني ( 1850ـ )1880

18.00

العربية الجزء الثالث ( 1900ـ )1952

آل ثاني  1840ـ 1916

تاريخ وسيرة

ISBN

جديد

جديد

$

1-85516-281-5

أمين ،سمير

مذكّراتي (الجزء الثاني)

12.00

1-85516-826-8

انتخابي فرد ،كامليا

كامليا :سيرة إيرانية

12.00

1-85516-410-9

أوغلو ،سنان معروف

نجد والحجاز في الوثائق العثمانية

12.00

1-85516-471-0

إيبو جمال ،ناديا

الناجون من الغزو المغولي

8.00

1-85516-919-7

الباجه جي ،عدنان

في عين اإلعصار

12.00

614-03-2094-9

بار ،جايمس

سادة الصحراء :الصراع األميركي  -البريطاني

18.00

614-03-2031-4

بار ،جايمس

خط في الرم�ال :بريطانيا وفرنس�ا والصراع الذي

614-03-2020-8

بار ،جايمس

الصح�راء تش�تعل :لوران�س الع�رب وأس�رار

1-85516-823-7

باش أعيان ،أحمد

بره�ان الدي�ن ب�اش أعي�ان :حيات�ه وعص�ره

614-03-2156-4

بافلتشنكو ،لودميال

س ّيدة الموت :مذكرات قنّاصة ستالين

20.00

1-85516-781-0

بركات ،حليم

المدينة الملونة

16.00

1-85516-703-2

البسام ،خالد
ّ

صدمة االحتكاك

10.00

يا زمان الخليج

10.00

1-85516-405-5

البسام ،خالد
ّ

1-85516-542-7

بشارة ،سهى

1-85516-682-0

بشارة ،سهى

1-85516-561-8

بنت عبد العزيز ،موضي

وإبراهيم ،كوزيت

على الشرق األوسط أواسط القرن العشرين

18.00

شكّل الشرق األوسط

18.00

الحرب البريطانية في الجزيرة العربية

30.00

 1915ـ 1975

ِ
مقاومة

12.00

أحلم بزنزانة من كرز

10.00

الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت

10.00

تاريخ وسيرة

ISBN

جديد

$

6-14425-752-4

بينغيو ،أوفرا

كرد العراق :بناء دولة داخل دولة

18.00

614-03-2144-1

تشانغ ،يونغ

األخوات الثلاث :نس�اء مم ّيزات رس�م َن تاريخ

20.00

1-85516-544-1

تشانغ ،يونغ

بجعات ّبرية

الصين الحديث

20.00

1-85516-702-5

التويجري ،عبد العزيز

أجهدتني التساؤالت معك أيها التاريخ

8.00

1-85516-434-5

التويجري ،عبد العزيز

ركب أدلج في ليل طال صباحه

5.00

1-85516-867-1

الحاج صالح ،ياسين

بالخالص ،يا شباب!  16عام ًا في السجون السورية

10.00

1-85516-347-8

حبش ،جورج

الثوريون ال يموتون أبد ًا

14.00

1-85516-603-5

الحسن ،حمزة

الشيعة في المملكة العربية السعودية (جزآن) HB

40.00

1-85516-891-6

الخريصي ،هشال

شمر :متابعة وتحليل
قبيلة ّ

7.00

1-85516-976-0

الخليل ،أحمد محمود

تاريخ الكرد في العهود اإلسالمية

14.00

1-85516-824-4

خوري ،رئيف

مع العرب في التاريخ واألسطورة

7.00

1-85516-834-3

دحالن ،أحمد بن زيني

تاريخ أشراف الحجاز ( 1883ـ )1840

8.00

6-14425-930-6

دفتري ،فرهاد

تاريخ اإلسالم الشيعي

15.00

1-85516-664-6

دفتري ،فرهاد

اإلسماعيليون :تاريخهم وعقائدهم

HB

25.00

1-85516-004-0

دفتري ،فرهاد

اإلس�ماعيليون ف�ي مجتمع�ات العص�ر الوس�يط

12.00

1-85516-961-6

دفتري ،فرهاد (تحرير)

تاري�خ اإلس�ماعيليين الحدي�ث :االس�تمرارية

6-14425-850-7

دفتري ،فرهاد

معجم التاريخ اإلسماعيلي

15.00

1-85516-371-3

دوسلييه ،أالن

مسيح ّيو الشرق واإلسالم في العصر الوسيط

30.00

اإلسالمية

14.00

والتغيير لجماعة مسلمة

تاريخ وسيرة

ISBN

$

1-85516-666-0

دي بريمار ،ألفريد لويس

تأسيس اإلسالم

15.00

1-85516-323-2

الراضي ،نهى

يوميات بغدادية

6.00

1-85516-707-0

الرشيد ،مضاوي

تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث

15.00

1-85516-813-8

الرشيد ،مضاوي

السياسة في واحة عربية

15.00

1-85516-457-4

رفسنجاني ،هاشمي

رفسنجاني :حياتي

15.00

1-85516-297-6

الزين ،حسان

قصتي
سمير القنطارّ :

15.00

1-85516-615-8

السعيد ،عصمت

نوري السعيد

12.00

1-85516-980-7

سمارة ،مهى

فيليب سالم :الثائر والعالم واإلنساني

15.00

1-85516-017-0

سنكري ،جمال

مسيرة قائد شيعي :الس ّيد محمد حسين فضل اﷲ

20.00

1-85516-322-5

شاه كاظمي ،رضا

العدل والذكر :تعريف بروحانية اإلمام علي

12.00

1-85516-562-5

شبيرا ،أبرم

اآلشوريون

5.00

1-85516-873-2

شرف الدين ،شذا

فالش باك

6.00

614-03-2067-3

شريف ،محمد عالي

سيرة من ذاكرة القرن العشرين

16.00

1-85516-776-6

الشواف ،قاسم
ّ

فلسطين :التاريخ القديم الحقيقي

12.00

1-85516-972-2

صاغية ،حازم

أنا كوماري من سريالنكا

6.00

1-85516-793-3

صاغية ،حازم

هذه ليست سيرة

8.00

1-85516-571-7

صفوة ،نجدة فتحي

الجزي�رة العربي�ة ف�ي الوثائ�ق البريطاني�ة

25.00

1-85516-572-4

صفوة ،نجدة فتحي

الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية

(المجلد األول)

(المجلد الثاني)

HB
25.00

HB

تاريخ وسيرة

ISBN

$

1-85516-573-1

صفوة ،نجدة فتحي

الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية

1-85516-574-8

صفوة ،نجدة فتحي

الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية

1-85516-575-5

صفوة ،نجدة فتحي

الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية

1-85516-576-2

صفوة ،نجدة فتحي

الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية

1-85516-577-9

صفوة ،نجدة فتحي

الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية

1-85516-650-9

صفوة ،نجدة فتحي

حكايات دبلوماسية

6-14425-873-6

صفوة ،نجدة فتحي

صالح جبر :سيرة سياسية

1-85516-722-3

صفوة ،نجدة فتحي

محمد حديد :مذكراتي

18.00

6-14425-958-0

صفوة ،نجدة فتحي

من نافذة السفارة :العرب في ضوء الوثائق البريطانية

16.00

614-425-864-4

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد األول

25.00

614-425-865-1

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد الثاني

614-425-849-1

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد الثالث

614-425-879-8

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد الرابع

6-14425-890-3

(المجلد الثالث)

(المجلد الرابع)

(المجلد الخامس)
(المجلد السادس)

(المجلد السابع)

كانون الثاني/يناير

شباط/فبراير

آذار/مارس

نيسان/أبريل

25.00

HB
25.00

HB
25.00

HB
25.00

HB
25.00

HB
12.00

PB

30.00

HB

40.00

HB
25.00

HB
25.00

HB
25.00

HB

تاريخ وسيرة

ISBN

$

614-425-894-1

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد الخامس

614-425-895-8

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد السادس

جديد

614-425-896-5

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد السابع

جديد

614-425-897-2

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد الثامن

جديد

614-425-898-9

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد التاسع

جديد

614-425-899-6

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد العاشر

جديد

614-425-900-9

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد الحادي عشر

جديد

614-425-901-6

صفوة ،نجدة فتحي

هذا اليوم في التاريخ :المجلد الثاني عشر

1-85516-736-0

الصليبي ،كمال

خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل

12.00

1-85516-592-2

الصمانجي ،عزيز قادر

التاريخ السياسي لتركمان العراق

12.00

1-85516-594-6

عطا اﷲ ،سمير

جنراالت الشرق

12.00

1-85516-750-6

عطا اﷲ ،سمير

قافلة الحبر

12.00

1-85516-837-4

عطوان ،عبد الباري

وطن م�ن كلمات :رحل�ة الجئ م�ن المخ ّيم إلى

15.00

أيار/مايو

حزيران/يونيو

تموز/يوليو

آب/أغسطس

أيلول/سبتمبر

تشرين األول/أكتوبر

تشرين الثاني/نوفمبر

كانون األول/ديسمبر

الصفحة األولى

25.00

HB
25.00

HB
25.00

HB
25.00

HB
25.00

HB
25.00

HB
25.00

HB
25.00

HB

تاريخ وسيرة

$

6-14425-761-6

علي ـ دي ـ ُأونثاغا ،عمر

قالع العقل :دراسات إسماعيلية وإسالمية تكريم ًا

22.00

1-85516-753-7

عيتاني ،حسام

هويات كثيرة وحيرة واحدة

10.00

1-85516-670-7

الغبرا ،شفيق

حياة غير آمنة :جيل األحالم واإلخفاقات

13.00

1-85516-696-7

غصوب ،مي

مزاج المدن

10.00

1-85516-862-6

فاسيليف ،ألكسي

الملك فيصل :شخص ّيته وعصره وإيمانه

1-85516-860-2

فرادي ،مارشال

مارتن لوثر كينغ

12.00

1-85516-579-3

فيراني ،شفيق ن.

صراع البقاء :اإلسماعيليون في العصور الوسطى

15.00

ISBN

(تحرير)

جديد

لفرهاد دفتري

HB

30.00

1-85516-344-7

فيضي ،سليمان

مؤلفات مختارة

HB

20.00

1-85516-343-0

فيضي ،سليمان

مذكرات

HB

25.00

1-85516-533-5

القدال والقعيطي

السلطان علي بن صالح القعيطي

10.00

1-85516-413-0

القطان ،عبد الكريم

مذكرات من جنوب العراق

10.00

614-03-2139-7

قمري ،بهروز

قافلة اإلعدام :مذكرات سجين في طهران

15.00

1-85516-422-2

كليم ،فيرينا

مذكرات رس�الة :العالِ�م ورجل الدولة والش�اعر

8.00

المؤيد في الدين الشيرازي

1-85516-519-9

كوربرشوك ،مارسيل

البدوي األخير :القبائل البدوية في الصحراء العربية

15.00

1-85516-746-9

الالني ،الرزينة

الفكر الشيعي المبكر

8.00

6-14425-795-1

مانغويل ،ألبرتو

مع بورخيس

7.00

1-85516-324-9

المقدسي ،جين سعيد

شتات بيروت

10.00

1-85516-418-5

مكية ،محمد

خواطر الس�نين :س�يرة معماري ويومي�ات محلة

12.00

بغدادية

تاريخ وسيرة

ISBN

$

1-85516-408-6

الملحوق ،عصمت

الدبلوماسية :واجهة ومواجهة

1-85516-438-3

ميثا ،فاروق

الغزالي واإلسماعيليون :العقل والسلطة في إسالم

1-85516-340-9

ميشان ،جاك بونوا

التحوالت
الملك سعود :الشرق في زمن
ّ

الحجار

HB

25.00

6.00

العصر الوسيط

25.00

1-85516-021-7

نظام الدين ،عرفان

ذكريات وأسرار  40عام ًا في اإلعالم والسياسة

40.00

1-85516-522-9

نيكتين ،باسيلي

الكُرد :دراسة سوسيولوجية وتاريخية

15.00

6-14425-882-8

هسوف ،عبد اللطيف

قصة شعب
األمازيغّ :

8.00

1-85516-639-4

واكيم ،سليم

6-14425-808-8

والي ،نجم

مؤسس الدولة السعودية الحديثة
الملك سعودّ :

15.00

بغداد :سيرة مدينة

16.00

(جائزة أفضل الكتب إخراج� ًا في معرض بيروت

الدولي للكتاب )2015
6-14425-859-0

ولد صالحي ،محمدو

يوميات غوانتانامو

18.00

1-85516-549-6

ولستد ،جيمس ريموند

تاريخ عُمان

10.00

1-85516-026-2

يارد ،نازك

ذكريات لم تكتمل

8.00

ثقافة ومجتمع

ISBN
1-85516-493-2

إتزيوني ،أميتاي

614-425-980-1

أدونيس

6-14425-933-7

أندرز ،جوليا

وفادي مصري زادة

$

الخير العام

ِ
لسماء واألرض
سوريا :وساد ٌة واحد ٌة ل ّ
األمعاء :كنزك في بطنك

10.00

HB

50.00

14.00

ثقافة ومجتمع

ISBN

جديد

$

1-85516-795-7

األنصاري ،عمر

الرجال الزرق :الطوارق األسطورة والواقع

8.00

1-85516-905-0

أودن ،ويستان

محنة الشاعر في أزمنة المدن

3.00

1-85516-825-1

األيوبي ،نزيه

العرب ومشكلة الدولة

4.00

1-85516-904-3

برلين ،إيزايا

حدود الحرية

5.00

1-85516-719-3

برلين ،إيزايا

نسيج اإلنسان الفاسد

7.00

6-14425-738-8

البشر ،بدرية

تزوج سعودية
ّ

12.00

1-85516-684-4

بشروئي ،سهيل

ومسعودي ،مرداد

تراثن�ا الروحي :من بداي�ات التاريخ إل�ى األديان
المعاصرة

15.00

614-425-985-6

بن جلون ،الطاهر

العنصرية كما أشرحها البنتي

10.00

6-14425-935-1

بن جلون ،الطاهر

اإلرهاب كما نشرحه ألوالدنا

8.00

614-425-984-9

بن جلون ،الطاهر

اإلسالم كما نشرحه ألوالدنا

10.00

614-03-2133-5

بيري ،فيليبا

الكتاب الذي تتمنى لو قرأه أبواك

15.00

1-85516-814-5

بيضون ،عزّ ة شرارة

الجندر ...ماذا تقولين؟
الشائع والواقع في أحوال النساء

12.00

6-14425-784-5

بيضون ،عزّ ة شرارة

مواطنة ال أنثى

13.00

6-14425-732-6

بيطار ،هيفاء

وجوه من سوريا

9.00

1-85516-461-1

تقرير للبنك الدولي

إدارة حك�م أفض�ل ألج�ل التنمي�ة في الش�رق

18.00

1-85516-456-7

تقرير للبنك الدولي

التجارة واالس�تثمار والتنمية في الش�رق األوسط
وشمال أفريقيا

وسيكون أطفالك سعداء ألنك قرأته

األوسط وشمال أفريقيا

18.00

ثقافة ومجتمع

$

1-85516-443-7

تقرير للبنك الدولي

الن�وع االجتماع�ي والتنمية في الش�رق األوس�ط

14.00

6-14425-836-1

حسني ،سوسن

جنّة الكلمة اإللهية :دراسة في الكتب المقدّ سة

ISBN

والهادي ،عبد العزيز

وشمال أفريقيا :المرأة في المجال العام

14.00

1-85516-947-0

الحسيني ،طالل

الحق والعقد على األراضي اللبنانية
الزواج المدنيّ :

8.00

1-85516-671-4

الحمد ،تركي

الثقافة العربية أمام تحديات التغيير

4.00

1-85516-539-7

الحيدري ،إبراهيم

تراجيديا كربالء

18.00

1-85516-505-2

الحيدري ،إبراهيم

صورة الشرق في عيون الغرب

5.00

1-85516-731-5

الحيدري ،إبراهيم

النظام األبوي وإشكالية الجنس عند العرب

14.00

1-85516-341-6

خلف ،سمير

الجنس في العالم العربي

15.00

وغانيون ،جون
1-85516-739-1

الخوري ،فؤاد

أيديولوجيا الجسد

5.00

1-85516-669-1

الخوري ،فؤاد

الذهنية العربية :العنف سيد األحكام

7.00

1-85516-964-7

الخوري ،فؤاد

السلطة لدى القبائل العربية

4.00

1-85516-901-2

الخوري ،فؤاد

العسكر والحكم في البالد العربية

4.00

1-85516-560-1

الخوري ،فؤاد

لغة الجسد

7.00

1-85516-959-3

الخوري ،فؤاد

مذاهب األنثروبولوجيا وعبقرية ابن خلدون

5.00

1-85516-417-8

خويص ،منى

وجوه القائد

5.00

1-85516-765-0

دفتري ،فرهاد

المناهج واألعراف العقالنية في اإلسالم

12.00

1-85516-513-7

الريحاني ،أمين

جادة الرؤيا

6.00

1-85516-404-8

زبيدة ،سامي

أنثروبولوجيات اإلسالم

5.00

ثقافة ومجتمع

ISBN

جديد

$

1-85516-818-3

سعيد ،خالدة

يوتوبيا المدينة المث ّقفة

12.00

614-03-2148-9

سعيد ،خالدة

فضاءات :يوتوبيا المدينة المثقفة II

13.00

1-85516-479-6

سعيد ،محمد

الن ََّسب والقرابة في “المجتمع” العربي قبل اإلسالم

20.00

1-85516-918-0

شايغان ،داريوش

أوهام الهوية

5.00

1-85516-894-7

شميل ،إيف

بلدان الخليج العربية ومسألة التحديث

4.00

6-14425-796-8

شينران

نساء من الصين :قصص وأسرار

14.00

1-85516-407-9

صاغية ،حازم

مأزق “الفرد” في الشرق األوسط

12.00

1-85516-614-1

صاغية ،حازم

مذكرات رندا الترانس

8.00

1-85516-508-3

صاغية ،حازم

نانسي ليست كارل ماركس

14.00

6-14425-860-6

الصالحي ،أحمد

سامي الشوا :أمير الكمان ،حياته وأعماله

13.00

وسعيد ،مصطفى

1-85516-430-7

الصفار ،حسن

السلم االجتماعي

5.00

1-85516-911-1

ضاهر ،عادل

الفلسفة والسياسة

4.00

1-85516-511-3

العبيدي ،ليلى

الفكه في اإلسالم (جائزة الشيخ زايد للكتاب )2012

10.00

1-85516-907-4

العروي ،عبد اﷲ

ابن خلدون وماكيافللي

4.00

1-85516-496-3

عشا ،غسان

الزواج والطالق وتعدد الزوجات في اإلسالم

8.00

1-85516-989-0

العظمة ،عزيز

األصالة أو سياسة الهروب من الواقع

4.00

6-14425-827-9

العلمي ،عبد اﷲ

امرأة خارجة عن األعراف

10.00

6-14425-802-6

علوان ،محمد حسن

الرحيل :نظرياته والعوامل المؤثرة فيه

15.00

6-14425-788-3

عمري�ن ،زاه�ر ـ هاالس�ا،

الحرية
سوريا تتحدّ ث :الثقافة والف ّن من أجل ّ

16.00

مالو ـ محفوض ،نوارة

ثقافة ومجتمع

ISBN
1-85516-365-2

العيسى ،أحمد

إصالح التعليم في السعودية

10.00

1-85516-681-3

العيسى ،أحمد

التعليم العالي في السعودية

10.00

1-85516-525-0

غصوب ،مي

الرجولة المتخيلة

12.00

1-85516-898-5

غصوب ،مي

ما بعد الحداثة :العرب في لقطة فيديو

5.00

1-85516-816-9

غصوب ،مي

ِغرتِل ،يورغ
وه ِ
ِ
كسل ،رالف (تحرير)

المرأة العربية وذكورية األصالة

4.00

مأزق الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

20.00

614-03-2155-7

فاروفاكيس ،يانيس

االقتصاد كما أشرحه البنتي

13.00

1-85516-468-0

فلوريني ،آن

القوة الثالثة :المؤسسات العالمية عبر الحدود القومية

10.00

1-85516-006-4

القشطيني ،خالد

السخرية السياسية العربية

8.00

1-85516-874-9

كدر ،جورج

معجم آلهة العرب قبل اإلسالم

12.00

1-85516-663-9

كحيل ،بثينة

كيف تتعامل مع التأتأة

10.00

1-85516-605-9

كسبار ،أندره

ألغاز من عالمنا

12.00

1-85516-604-2

كسبار ،أندره

الحقيقة أغرب من الخيال

12.00

1-85516-619-6

كيالي ،ميادة

أحالم مسروقة

10.00

1-85516-473-4

كينشلو ،جو

التربية الخاطئة للغرب

12.00

614-03-2037-6

جديد

$

وشتاينبرغ ،شيرلي

1-85516-815-2

لو بون ،غوستاف

سيكولوجية الجماهير

10.00

1-85516-950-0

ليفي ،داني

الهرم الغذائي

15.00

1-85516-528-1

المعجل ،عبد اﷲ حمد

البحث عن الحقيقة

7.00

المادة في حياتنا

14.00

6-14425-975-7

ميوداونِك ،مارك

ثقافة ومجتمع

ISBN
1-85516-598-4

النابلسي ،شاكر

المال والهالل

8.00

1-85516-435-2

النجار ،باقر سلمان

صراع التعليم والمجتمع في الخليج العربي

5.00

1-85516-729-2

نشابة ،عمر

سجن رومية

10.00

1-85516-506-9

نصر ،مارلين

“الغرباء” في خطاب لبنانيين عن الحرب األهلية

5.00

1-85516-701-8

هاشم ،مود

تجارة الحرف المطبوع

7.00

1-85516-705-6

هاينال ،أندريه وآخرون

سيكولوجية التعصب

4.00

1-85516-507-6

هنداوي ،حسين

التاريخ والدولة ما بين ابن خلدون وهيغل

5.00

1-85516-724-7

هيتر ،داريك

تاريخ موجز للمواطنية

10.00

1-85516-869-5

هير ،ر.م.

أخالق السياسة

5.00

1-85516-630-1

ويتاكر ،براين

الح�ب الممن�وع :حي�اة المثل ّيي�ن والمثل ّي�ات في

12.00

1-85516-448-2

يماني ،مي

مهد اإلسالم :البحث عن الهوية الحجازية

الشرق األوسط

تطوير الذات

ISBN

جديد

$

12.00

$

6-14425-893-4

آردن ،بول

كيفما تكون ...كن أفضل

10.00

1-85516-909-8

آردن ،بول

كيفما فكرت ...فكر العكس

10.00

614-03-2137-3

أوسترال ،أنييس

اليوغا في السرير 30 :تمرين ًا غاية في السهولة

10.00

614-03-2040-6

باريز براون ،كريس

تحرر :أحبب عملك أحبب حياتك
ّ

12.00

6-14425-878-1

باريز براون ،كريس

تأ ّلق وأبدع

12.00

614-03-2039-0

تشيغوين ،جيف

تجرأ تنجح
ّ

10.00

ودي كليمنت ،كارميال

تطوير الذات

ISBN

جديد
جديد

جديد

$

614-03-2080-2

جريفي ،هارييت

كيف أكون سعيد ًا

10.00

614-03-2082-6

جريفي ،هارييت

كيف أكون مبدع ًا

10.00

614-03-2114-4

جريفي ،هارييت

أريد أن أنام

10.00

614-03-2081-9

جريفي ،هارييت

كيف أتخ ّلص من التوتّر

10.00

614-03-2146-5

جريفي ،هارييت

كيف أن ّظم حياتي

10.00

6-14425-820-0

جودكينز ،رود

غ ّير فكرك 57 :طريقة إلطالق إبداعك

10.00

614-03-2035-2

ستورج ،ليزا

ٍ
لحياة أفضل
اضحك كل يوم

10.00

614-03-2135-9

كريشنامورتي ،جدّ و

ماذا أنت ٌ
فاعل بحياتك؟

12.00

614-03-2041-3

كيسلز ،إريك

أه ً
حول أخطاءك إلى أفكار مفيدة
ال بالفشلّ :

10.00

رواية وقصص بالعربية

ISBN

$

1-85516-008-8

إبراهيم ،جمال محمد

نقطة التالشي

7.00

1-85516-673-8

أبو جليل ،حمدي

الفاعل (جائزة ’نجيب محفوظ لألدب‘ )2008

8.00

1-85516-492-5

أبو حمد ،نبيل

بيت من الشرق

7.00

1-85516-847-3

أبو حمد ،نبيل

العطيلي

7.00

1-85516-567-0

أبو دهمان ،أحمد

الحزام

8.00

6-14425-944-3

أبو شقرا عطاال ّله ،فدى

مرام

10.00

1-85516-642-4

األطرش ،رشا

صابون

8.00

1-85516-018-7

أمين ،هافال

والمقص
البوم
ّ

(جائزة ’محترف كيف تكتب رواية‘ )2010
7.00

رواية وقصص بالعربية

ISBN

جديد

$

614-03-2104-5

بحراوي ،نزيه

معارك صغيرة

10.00

1-85516-661-5

بدر ،ليانة

سماء واحدة

6.00

6-14425-969-6

البابا ،آمال

بروتوكول

8.00

1-85516-529-8

البشر ،بدرية

األرجوحة

8.00

1-85516-984-5

البشر ،بدرية

غراميات شارع األعشى

12.00

1-85516-668-4

البشر ،بدرية

هند والعسكر

10.00

1-85516-384-3

البطاينة ،عفاف

اإلغواء األخير

12.00

1-85516-447-5

البطاينة ،عفاف

خارج الجسد

14.00

6-14425-960-3

البيك ،سليم

تذكرتان إلى ص ّفورية

12.00

1-85516-330-0

بن بخيت ،عبد اﷲ

شارع العطايف

12.00

1-85516-648-6

بن سعود ،لمياء بنت ماجد

أبناء ودماء

10.00

6-14425-921-4

بن شتوان ،نجوى

زرايب العبيد

14.00

6-14425-876-7

بن مهنا الالمي ،فراس

سعودي في ميشيغان

8.00

6-14425-946-7

بنميلود ،محمد

الحي الخطير
ّ

10.00

614-03-2122-9

بيضون ،ع ّباس

بين بابين

12.00

614-03-2076-5

بيضون ،ع ّباس

شهران لرلى

10.00

1-85516-743-8

بيضون ،ع ّباس

ألبوم الخسارة

10.00

6-14425-881-1

بيضون ،ع ّباس

خريف البراءة (جائزة الشيخ زايد للكتاب )2017

10.00

1-85516-928-9

بيضون ،ع ّباس

ساعة التخلي

10.00

6-14425-744-9

بيضون ،ع ّباس

الشافيات

14.00

رواية وقصص بالعربية

ISBN

$

1-85516-652-3

بيضون ،ع ّباس

مرايا فرانكنشتاين

8.00

6-14425-805-7

بيطار ،هيفاء

امرأة في الخمسين

10.00

1-85516-625-7

بيطار ،هيفاء

امرأة من هذا العصر

10.00

6-14425-810-1

بيطار ،هيفاء

أيقونة بال وجه

10.00

1-85516-459-8

بيطار ،هيفاء

فضاء كالقفص

6.00

1-85516-718-6

بيطار ،هيفاء

كومبارس

6.00

1-85516-658-5

بيطار ،هيفاء

SMS

7.00

6-14425-912-2

السر ،أمير
تاج ّ

صائد اليرقات

8.00

زهور تأكلها النار

10.00

إيبوال 76

7.00

اشتهاء

10.00

منتجع الساحرات

8.00

َمهر الصياح

15.00

6-14425-943-6
1-85516-861-9
6-14425-743-2
6-14425-883-5
6-14425-782-1

السر ،أمير
تاج ّ
السر ،أمير
تاج ّ
السر ،أمير
تاج ّ
السر ،أمير
تاج ّ
السر ،أمير
تاج ّ

1-85516-569-4

التعزي ،عبد اﷲ

الحفائر تتن ّفس

7.00

1-85516-680-6

ثابت ،عبد اﷲ

اإلرهابي 20

12.00

1-85516-694-3

ثابت ،عبد اﷲ

وجه النائم

12.00

1-85516-534-2

الجراح ،أمل
ّ

الرواية الملعونة

12.00

1-85516-302-7

الجزائري ،زهير

حرب العاجز

12.00

1-85516-538-0

الجفري ،عبد اﷲ

أيام  ...معها

10.00

1-85516-484-0

الجفري ،عبد اﷲ

العاشقان

14.00

رواية وقصص بالعربية

ISBN

جديد

$

614-03-2087-1

جمال ،أريج

أنا أروى يا مريم

10.00

614-03-2115-1

الجهمي ،كوثر

عايدون (جائزة مي غصوب للرواية )2019

8.00

6-14425-963-4

جون ،بوي

جنّة الخفافيش

8.00

6-14425-847-7

حجازي ،هناء

امرأتان

10.00

1-85516-782-7

الحرز ،صبا

اآلخرون

10.00

614-03-2054-3

حسني ،محمود

خرائط يونس

8.00

614-03-2055-0

الحسين ،روال

حوض السالحف

8.00

1-85516-466-6

حفني ،زينب

لم أعد أبكي

7.00

6-14425-834-7

حالوي ،جنان جاسم

أهل النخيل

15.00

1-85516-376-8

الحمد ،تركي

أطياف األزقة المهجورة :العدامة

10.00

1-85516-377-5

الحمد ،تركي

أطياف األزقة المهجورة :الشميسي

8.00

1-85516-378-2

الحمد ،تركي

أطياف األزقة المهجورة :الكراديب

8.00

1-85516-557-1

الحمد ،تركي

جروح الذاكرة

10.00

1-85516-494-9

الحمد ،تركي

ريح الجنة

8.00

1-85516-381-2

الحمد ،تركي

شرق الوادي

10.00

6-14425-880-4

حميدان ،إيمان

خمسون غرام ًا من الجنّة

10.00

6-14425-919-1

الحويطي ،عوده

سعوديون مبتعثون

13.00

614-03-2106-9

خال ،عبده

أنفس

12.00

6-14425-816-3

خال ،عبده

األوغاد يضحكون

8.00

(جائزة كتارا للرواية العربية )2016

رواية وقصص بالعربية

ISBN

$

6-14425-813-2

خال ،عبده

األيام ال تخبئ أحد ًا

12.00

6-14425-811-8

خال ،عبده

ترمي بشرر( ...جائزة بوكر العربية )2010

14.00

6-14425-917-7

خال ،عبده

صدفة ليل

12.00

1-85516-726-1

خال ،عبده

الطين

14.00

1-85516-785-8

خال ،عبده

فسوق

10.00

1-85516-865-7

خال ،عبده

لوعة الغاوية

16.00

(جائ�زة وزارة الثقاف�ة واإلعالم لفئ�ة أفضل رواية
لكاتب سعودي )2013

6-14425-814-9

خال ،عبده

ليس هناك ما يبهج

12.00

1-85516-883-1

خال ،عبده

مدن تأكل العشب

12.00

6-14425-812-5

خال ،عبده

يمر من هنا
الموت ّ

15.00

6-14425-815-6

خال ،عبده

نُباح

15.00

1-85516-766-7

الخش ،أميمة

خط األفق

12.00

614-03-2065-9

الخميس ،أميمة

مسرى الغرانيق في مدن العقيق

18.00

1-85516-319-5

الخنسا ،نرمين

ساعة مرمورة

7.00

1-85516-828-2

خوري ،رئيف

الحب أقوى

7.00

6-14425-776-0

خوري ،رئيف

ديك الج ّن

7.00

6-14425-780-7

داغر ،شربل

بدل عن ضائع

13.00

6-14032-021-5

داوود ،حسن

في أثر غيمة

13.00

1-85516-583-0

داوود ،حسن

أيام زائدة

7.00

(جائزة نجيب محفوظ لألدب )2018

رواية وقصص بالعربية

ISBN

$

6-14425-857-6

داوود ،حسن

بناية ماتيلد

10.00

1-85516-597-7

داوود ،حسن

غناء البطريق

8.00

1-85516-655-4

داوود ،حسن

فيزيك

12.00

1-85516-927-2

داوود ،حسن

ال طريق إلى الجنّة

10.00

6-14425-858-3

داوود ،حسن

لعب حي الب ّياض

1-85516-361-4

داوود ،حسن

(جائزة نجيب محفوظ لألدب )2015
مئة وثمانون غروب ًا

10.00
10.00

(جائزة األدب اللبناني لفئة الرواية ،2009

وجائزة المتوسط للكتاب لفئة الرواية )2009

جديد

6-14425-831-6

داوود ،حسن

ن ّقل فؤادك

8.00

614-03-2083-3

دوست ،جان

عشيق المترجم

10.00

6-14425-973-3

دوست ،جان

ثالث خطوات إلى المشنقة

12.00

6-14425-911-5

دوست ،جان

نواقيس روما

10.00

614-03-2117-5

الدويهي ،جبور

ملك الهند

10.00

614-03-2022-2

الدويهي ،جبور

عين ورده

12.00

6-14425-940-5

الدويهي ،جبور

بع في بيروت
ُط َ

10.00

6-14425-789-0

الدويهي ،جبور

ريا النهر

10.00

1-85516-870-1

الدويهي ،جبور

شريد المنازل

14.00

1-85516-833-6

الدويهي ،جبور

مطر حزيران

12.00

6-14425-754-8

الدويهي ،جبور

حي األميركان
ّ

8.00

(جائزة حنا واكيم للرواية اللبنانية )2011

رواية وقصص بالعربية

ISBN

$

1-85516-335-5

ديبو ،محمد

خطأ انتخابي

6.00

1-85516-427-7

ذبيان ،فوزي

إكميل

7.00

1-85516-412-3

ربيع ،مبارك

أهل البياض

14.00

1-85516-878-7

رخا ،يوسف

التماسيح

7.00

1-85516-317-1

ّ
رشو ،ماري

طفلة الكوليرا

7.00

1-85516-299-0

رفاعية ،ياسين

أهداب

7.00

1-85516-772-8

رفاعية ،ياسين

الحياة عندما تصبح وهم ًا

5.00

1-85516-856-5

رفاعية ،ياسين

القمر بجانبه المظلم

8.00

6-14425-829-3

الرياحي ،كمال

عشيقات النذل

10.00

1-85516-811-4

الرياحي ،كمال

الغوريال

8.00

1-85516-863-3

الرياحي ،كمال

المشرط

7.00

1-85516-762-9

الريماوي ،محمود

سحابة من عصافير

5.00

1-85516-334-8

الزبير ،نبيلة

زوج حذاء لعائشة

12.00

6-14425-976-4

الزين ،أحمد علي

العرافة
ّ

12.00

1-85516-641-7

الزين ،أحمد علي

حافة النسيان

12.00

1-85516-647-9

الزين ،أحمد علي

صحبة الطير

12.00

6-14425-779-1

الزين ،أحمد علي

بريد الغروب

13.00

1-85516-446-8

الزين ،حسان

الرفيق علي

5.00

6-14425-819-4

السائح ،الحبيب

كولونيل الزبربر

13.00

614-03-2089-5

سروري ،حبيب عبدالرب

وحي

12.00

رواية وقصص بالعربية

ISBN

$

6-14425-922-1

سروري ،حبيب عبدالرب

حفيد سندباد

10.00

6-14425-800-2

سروري ،حبيب عبدالرب

ابنة سوسلوف

10.00

1-85516-944-9

سروري ،حبيب عبدالرب

أروى

10.00

6-14425-871-2

سروري ،حبيب عبدالرب

الملكة المغدورة

13.00

1-85516-501-4

السعداوي ،نوال

الحب في زمن النفط

8.00

1-85516-385-0

السعداوي ،نوال

زينة

12.00

1-85516-595-3

السعداوي ،نوال

سقوط اإلمام

8.00

6-14425-842-2

السعداوي ،نوال

مذكّرات طفلة

7.00

1-85516-771-1

سعيد ،هاديا

أرتيست

12.00

1-85516-290-7

سعيد ،هاديا

حجاب ِ
كاشف

12.00

6-14425-792-0

سليمان ،ماجد

طيور العتمة

8.00

1-85516-760-5

شرارة ،بلقيس

جدار بين ظلمتين

12.00

والجادرجي ،رفعة

6-14425-908-5

شرف الدين ،زينب

قبل صالة الفجر

7.00

6-14425-832-3

شرف الدين ،شذا

حقيبة بالكاد تُرى

8.00

6-14425-910-8

الشرقي ،وسيم

الحاجب

8.00

1-85516-045-3

شكري ،محمد

الخبز الحافي

10.00

1-85516-767-4

شكري ،محمد

الش ّطار

8.00

1-85516-537-3

شكري ،محمد

وجوه

7.00

6-14425-945-0

شمس الدين ،بسام

نزهة عائلية

10.00

رواية وقصص بالعربية

ISBN

جديد

$

6-14425-959-7

شومان ،هالل

َ
كان غدً ا

15.00

6-14032-024-6

صاغية ،حازم

جيرمين وإخوانها

12.00

614-03-2059-8

الصقعبي ،عبد العزيز

ذات ظهيرة
غفو ٌة َ

14.00

1-85516-786-5

الصانع ،رجاء عبد اﷲ

بنات الرياض

12.00

6-14425-830-9

الصغير ،رؤى

ذاك�رة الرصي�ف (جائ�زة مؤسس�ة الفك�ر العربي

12.00

614-03-2116-8

الضعيف ،رشيد

خطأ غير مقصود

10.00

6-14425-907-8

الضعيف ،رشيد

ألواح (جائزة وزارة الثقافة اللبنانية للرواية )2017

8.00

1-85516-966-1

الضعيف ،رشيد

إنسي السيارة

7.00

1-85516-963-0

الضعيف ،رشيد

أوكي مع السالمة

7.00

1-85516-968-5

الضعيف ،رشيد

تصطفل ميريل ستريب

7.00

1-85516-965-4

الضعيف ،رشيد

عودة األلماني إلى رشده

6.00

1-85516-967-8

الضعيف ،رشيد

ليرننغ إنغلش

7.00

1-85516-969-2

الضعيف ،رشيد

ناحية البراءة

7.00

6-14425-742-5

الضعيف ،رشيد

هرة سيكيريدا
ّ

10.00

)2015

6-14425-909-2

طه ،سمية

المشرحة

7.00

614-03-2068-0

طويل ،رامي

حيوات ناقصة

8.00

6-14425-906-1

طويل ،رامي

قبل أن تبرد القهوة

7.00

6-14425-745-6

طويل ،رامي

رقصة ّ
الظل األخيرة

8.00

6-14425-760-9

عبد العزيز ،سالم

دحرجة الغبار

12.00

رواية وقصص بالعربية

ISBN

$

1-85516-338-6

عبد العزيز ،سالم

العتمة

15.00

6-14425-957-3

عبد الله النشمي ،أثير

عتمة الذاكرة

10.00

1-85516-777-3

عبد المجيد ،نور

أريد رج ً
ال

13.00

6-14425-759-3

عبد المجيد ،نور

صولو

16.00

614-03-2102-1

العامري ،عمرو

بيت أمي

10.00

6-14425-970-2

العامري ،عمرو

الموسم
جنوب جدّ ة ...شرق
ّ

8.00

614-03-2053-6

العباسي ،إيناس

منزل بورقيبة

10.00

6-14425-835-4

العبسي ،غادة

الفيشاوي

12.00

6-14425-794-4

العريمي ،سعاد

دريب الغاويات

13.00

(جائزة أفضل كتاب إماراتي في معرض الش�ارقة

الدولي للكتاب )2014
614-03-2100-7

العطاونة ،أسمى

صورة مفقودة

8.00

6-14425-927-6

علوان ،محمد حسن

موت صغير (جائزة بوكر العربية )2017
ٌ

18.00

1-85516-329-4

علوان ،محمد حسن

سقف الكفاية

16.00

1-85516-491-8

علوان ،محمد حسن

صوفيا

7.00

1-85516-019-4

علوان ،محمد حسن

طوق الطهارة

10.00

1-85516-836-7

علوان ،محمد حسن

القندس (جائزة الرواية العربية )2015

13.00

614-03-2092-5

العلوي ،مقبول

سفر برلك

8.00

614-03-2072-7

العلوي ،مقبول

زهور فان غوخ (جائزة وزارة الثقافة واإلعالم لفئة

10.00

614-03-2019-2

العلوي ،مقبول

طيف الحالج

أفضل رواية لكاتب سعودي )2019

12.00

رواية وقصص بالعربية

ISBN

$

6-14425-938-2

العلوي ،مقبول

فتنة جدة

14.00

6-14425-939-9

العلوي ،مقبول

القبطي

8.00

6-14425-861-3

العلوي ،مقبول

البدوي الصغير

10.00

6-14425-764-7

العلوي ،مقبول

زرياب (جائزة وزارة الثقاف�ة واإلعالم لفئة أفضل

614-03-2063-5

عمران ،هدى

حشيش سمك برتقال

10.00

6-14425-778-4

عمران ،محمد الغربي

الثائر

16.00

6-14425-888-0

عيساوي ،عبد الوهاب

س�ييرا دي مويرتي  /جب�ل الموت (جائزة آس�ية

8.00

6-14425-765-4

الفارس ،محمد

قلوب تبحث عن مرافئ

12.00

614-03-2028-4

فرحات ،عبد الله

وحيد (جائزة الرواية األدبية )2018

7.00

6-14425-971-9

قاسم ،راسم

شمدين

13.00

6-14425-942-9

قراطاس ،محمد

األعتاب

12.00

1-85516-547-2

القصيبي ،غازي

حكاية حب

6.00

1-85516-530-4

القصيبي ،غازي

دنسكو

8.00

1-85516-564-9

القصيبي ،غازي

رجل جاء ...وذهب

6.00

1-85516-520-5

القصيبي ،غازي

رواية 7

12.00

1-85516-383-6

القصيبي ،غازي

العصفورية

12.00

1-85516-305-8

القصيبي ،غازي

العودة سائح ًا إلى كاليفورنيا

5.00

1-85516-510-6

القصيبي ،غازي

هما

7.00

(جائزة سوق عكاظ لفئة الرواية )2016
12.00

رواية لكاتب سعودي )2015

جبار للرواية )2015

رواية وقصص بالعربية

ISBN

جديد

$

1-85516-462-8

القعيد ،يوسف

قسمة الغرماء

8.00

1-85516-689-9

كالرك ،بيتر

أصوات عربية جديدة ـ Emerging Arab Voices

15.00

614-03-2101-4

كوثراني ،هالة

يومان ونصف

10.00

1-85516-752-0

كوثراني ،هالة

األسبوع األخير

6.00

1-85516-307-2

كوثراني ،هالة

استديو بيروت

7.00

1-85516-817-6

كوثراني ،هالة

علي األميركاني

8.00

(جائ�زة أفض�ل رواية عربي�ة في معرض الش�ارقة

الدولي )2012
6-14425-749-4

كوثراني ،هالة

كاريزما

12.00

6-14425-736-4

الكومي ،وجدي

خنادق العذراوات

10.00

1-85516-286-0

مانع ،إلهام

خطايا

6.00

1-85516-499-4

مانع ،إلهام

صدى األنين

6.00

614-03-2110-6

محفوظ ،نجيب

همس النجوم

7.00

1-85516-634-9

مخلوف ،روزين

بيروت روحة رجعة

10.00

بركات ،وائل

Beyrouth aller retour

حاتم ،كارولين
1-85516-545-8

المعجل ،عبد اﷲ

الغربة األولى

15.00

1-85516-449-9

المعجل ،عبد اﷲ وسعاد

الغربة الثانية

10.00

1-85516-822-0

حسان
المقدّ م ،سحر ّ

أنا وكريم والسوشي

6.00

بخور عدني

14.00

حرمة

7.00

6-14425-799-9

المقري ،علي

1-85516-854-1

المقري ،علي

رواية وقصص بالعربية

ISBN

$

1-85516-321-8

المقري ،علي

طعم أسود ...رائحة سوداء

7.00

1-85516-415-4

المقري ،علي

اليهودي الحالي

10.00

6-14425-941-2

همام ،أحمد
مجدي ّ

ع ّياش

10.00

غرام براغماتي

12.00

تماثيل مصدّ عة

14.00

6-14425-775-3

مهران ،ماهر

عشى ليلي

8.00

1-85516-829-9

الناصر ،محمد عبداﷲ

أشباح السراب

7.00

1-85516-514-4

الناصر ،محمد عبداﷲ

حصار الثلج

5.00

1-85516-392-8

نجدي ،نديم

يوم أشرقت الشمس من الغرب

12.00

1-85516-550-2

النداوي ،حوراء

تحت سماء كوبنهاغن

15.00

1-85516-568-7

نعمة ،رجاء

حرير صاخب

10.00

1-85516-444-4

نعمة ،رجاء

ملونة
كانت المدن ّ

14.00

1-85516-788-9

نعمة ،رجاء

هل رأيتم وردة؟

14.00

6-14425-979-5

نقشبندي ،هاني

الخطيب

10.00

1-85516-759-9

نقشبندي ،هاني

اختالس

12.00

1-85516-312-6

نقشبندي ،هاني

سالّم

10.00

6-14425-826-2

نقشبندي ،هاني

طبطاب الجنة

12.00

1-85516-632-5

نقشبندي ،هاني

ليلة واحدة في دبي

8.00

1-85516-866-4

نقشبندي ،هاني

نصف مواطن محترم

10.00

1-85516-554-0

النملة ،إبراهيم محمد

سيرة ع ُْمر أجهضه الصمت

6.00

1-85516-637-0

ممدوح ،عالية

6-14425-748-7

منسى ،مي
ّ

رواية وقصص بالعربية

ISBN
1-85516-979-1

النملة ،إبراهيم محمد

الشيخ

6.00

1-85516-460-4

النملة ،إبراهيم محمد

عائلة تحمل اسمي

6.00

1-85516-737-7

النملة ،إبراهيم محمد

عبث

13.00

1-85516-486-4

الهزلول ،آالء

االنتحار المأجور

6.00

1-85516-292-1

الهيتي ،زهير

الغبار األميركي

14.00

6-14425-961-0

الوكيلي ،محسن

ريح ّ
الشركي

12.00

1-85516-527-4

والي ،نجم

تل اللحم

14.00

6-14425-767-8

ولد أمين ،محمد

منينة بالنشيه

10.00

1-85516-481-9

يارد ،نازك

األقنعة

8.00

1-85516-812-1

يارد ،نازك

أوهام

10.00

6-14425-962-7

يوسف ،سمير

حروق الثلج

10.00

رواية وقصص مترجمة

ISBN

جديد

$

614-03-2145-8

أبو ال ُعال ،ليلى

1-85516-450-5

أبو ال ُعال ،ليلى

الهدهد ...إن حكى

$
18.00

ِ
المترجمة

10.00

جديد

614-03-2091-8

آتلغان ،يوسف

المتسكّع

12.00

جديد

614-03-2158-8

أردونيه ،فيوال

أطفال القطار

14.00

6-14425-877-4

آغوس ،ميلينا

حب في سردينيا

8.00

6-14425-839-2

ألتون ،سلجوق

أغنيات لم تعلمني إياها أمي

10.00

614-03-2118-2

ألدرتون ،دو ّلي

ّ
كل ما أعرفه عن الحب

14.00

جديد

رواية وقصص مترجمة

ISBN

$

جديد

614-03-2125-0

أمادو ،خورخي

كاكاو

10.00

جديد

614-03-2126-7

أمادو ،خورخي

نساء الب ّن

7.00

1-85516-949-4

إيتماتوف ،جنكيز

جميلة

6.00

1-85516-952-4

برادبوري ،راي

فهرنهايت 451

12.00

6-14425-934-4

بن جلون ،الطاهر

عينان منكسرتان

13.00

6-14425-891-0

بن جلون ،الطاهر

جديد

عشر ٍ
ليال ٍ
وراو
ُ

12.00

614-03-2090-1

بوجدرة ،رشيد

حرمان

12.00

1-85516-580-9

بوشنيل ،كاندس

بنات في المدينة

15.00

614-03-2043-7

بيترز ،هاخر

مالڤا

15.00

6-14425-916-0

تابوكي ،أنطونيو

سراب

7.00

6-14425-915-3

تابوكي ،أنطونيو

إيزابيل

8.00

6-14425-887-3

خضرا ،ياسمينة

ليلة الر ّيس األخيرة

10.00

614-03-2124-3

رحيمي ،عتيق

حب في المنفى
ّ

12.00

1-85516-957-9

رحيمي ،عتيق

حجر الصبر

8.00

6-14425-798-2

رحيمي ،عتيق

ملعون دوستويفسكي

12.00

جديد

614-03-2120-5

سامبرا ،أليخاندرو

جديد

السرية لألشجار
الحياة ّ

8.00

جديد

614-03-2119-9

سامبرا ،أليخاندرو

زهرة الحب

7.00

1-85516-284-6

شكيرو ،صالح

الرمال
إمبراطورية ِّ

12.00

1-85516-948-7

شون

الثعلب األزرق

7.00

6-14425-892-7

العروي ،فؤاد

العودة إلى كازابالنكا

13.00

رواية وقصص مترجمة

ISBN

جديد

جديد

$

1-85516-691-2

غصوب ،مي

وداع ًا بيروت

10.00

6-14425-846-0

غوغول ،نيكوالي

األمسيات في قرية قرب ديكانكا

14.00

1-85516-291-4

الفقير ،فاديا

اسمي سلمى

12.00

1-85516-578-6

قشوع ،سيد

ليكن صباح ًا

10.00

614-03-2085-7

كاواباتا ،ياسوناري

614-03-2084-0

كاواباتا ،ياسوناري

حي أساكوسا
ّ

13.00

هندباء ّبرية

10.00

1-85516-515-1

كريم ،هدى

السيرة المشطورة

6.00

614-03-2128-1

ليتيليير ،إيرنان ريبيرا

الرجل الذي حدّ ق في السماء

7.00

614-425-854-5

مانغويل ،ألبرتو

أخبار من بالد أجنبية

13.00

6-14425-855-2

مانغويل ،ألبرتو

ستيفنسن تحت أشجار النخيل

7.00

6-14425-856-9

مانغويل ،ألبرتو

مولع بالتفاصيل
عاشق
ٌ
ٌ

6.00

6-14425-853-8

مانغويل ،ألبرتو

عودة

7.00

6-14425-852-1

مانغويل ،ألبرتو

كل الناس كاذبون

12.00

6-14425-851-4

موديانو ،باتريك

آحا ُد أغسطس

10.00

6-14425-730-2

نجار ،إسكندر

برلين 36

14.00

1-85516-358-4

نجار ،إسكندر

رواية بيروت (جائ�زة حنا واكيم للرواي�ة اللبنانية

15.00

1-85516-024-8

واكد ،مايا

مقفلة بداعي السفر

8.00

6-14425-874-3

ويسلي ،ماري

حامض حلو

14.00

)2010

لغة وأدب

ISBN

جديد

$

1-85516-556-4

ديون األساطير ـ الجزء 1

12.00

1-85516-336-2

ديوان األساطير ـ الجزء 2

18.00

1-85516-337-9

ديوان األساطير ـ الجزء 3

15.00

1-85516-565-6

ديوان األساطير ـ الجزء 4

18.00

1-85516-645-5

أبو ديب ،كمال

األدب العجائبي والعالم الغرائبي

8.00

1-85516-686-8

أبو ديب ،كمال

األدب العجائبي والعالم الغرائبي (طبعة فنّية)

25.00

1-85516-591-5

أبو ديب ،كمال

عذابات المتنبي في صحبة كمال أبو ديب

10.00

614-425-902-3

أدونيس

ديوان النثر العربي ( 4أجزاء)

60.00

1-85516-983-8

أدونيس

الصوفية والسوريالية

10.00

1-85516-369-0

أدونيس

مقدّ مة للشعر العربي

6.00

1-85516-009-5

إسماعيل ،عزيز

الشعرية في الخبرة الدينية

6.00

1-85516-039-2

أصفهاني ،أحمد

مي زيادة ...صحاف ّية

12.00

1-85516-754-4

براضة ،نزهة

األنوثة في فكر ابن عربي

10.00

1-85516-353-9

بركات ،حليم

غربة الكاتب العربي

14.00

1-85516-313-3

بشروئي ،سهيل

6-14425-797-5

بِناك ،دانيال

جبران الخالد

4.00

متعة القراءة

10.00

6-14425-840-8

التميمي ،هدى

األدب العربي عبر العصور

15.00

1-85516-489-5

التويجري ،عبد العزيز

أبا العالء ...ضجر الركب من عناء الطريق

12.00

1-85516-792-6

التويجري ،عبد العزيز

حاطب ٍ
ليل ضجر

12.00

1-85516-480-2

التويجري ،عبد العزيز

في أثر المتنبي بين اليمامة والدهناء

12.00

لغة وأدب

ISBN

$

1-85516-852-7

ثابت ،عبد اﷲ

 C.V.حرام

6.00

1-85516-985-2

ثابت ،عبد اﷲ

ٌ
رجال بباب القبو
م ّيال...

6.00

1-85516-631-8

حسن ،عبد الكريم

قصيدة النثر وإنتاج الداللة :أنسي الحاج أنموذج ًا

8.00

6-14425-793-7

حف ّيظ ،عمر

الكتابة وبناء الشعر عند أدونيس

12.00

1-85516-276-1

حمادي ،وطفاء

سقوط المحرمات :مالمح نسو ّية عرب ّية في النقد المسرحي

12.00

1-85516-395-9

الحيدري ،إبراهيم

النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة

17.00

1-85516-981-4

خال ،عبده

قالت حامدة :أساطير حجازية

18.00

1-85516-982-1

خال ،عبده

قالت عجيبية :أساطير تهامية

18.00

6-14425-733-3

خوري ،رئيف

الدراسة األدبية

8.00

6-14425-807-1

خوري ،رئيف

وهل يخفى القمر؟

10.00

1-85516-704-9

الخوري ،فؤاد وسونيا

قواعد ابن اسحق للتأليف والتصحيح والنشر

7.00

614-425-982-5

سعيد ،خالدة

أفق المعنى

14.00

614-425-983-2

سعيد ،خالدة

جرح المعنى

10.00

6-14425-751-7

سعيد ،خالدة

فيض المعنى

12.00

1-85516-296-9

سعيد ،خالدة

في البدء كان المثنّى

12.00

1-85516-007-1

الصكار ،محمد سعيد

الخط العربي للناشئة

5.00

1-85516-502-1

الصويان ،سعد العبد اﷲ

الشعر النبطي

20.00

1-85516-331-7

فاضل ،جهاد

القيثارة والمغني

7.00

1-85516-531-1

فاضل ،جهاد

المنارة والبحار

12.00

1-85516-895-4

القصيبي ،غازي

من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون؟

5.00

لغة وأدب

ISBN

جديد

$

1-85516-002-6

كسبار ،أندره

اإلنكليزية السهلة

5.00

1-85516-872-5

كيالي ،ميادة

رسائل وحنين

7.00

614-03-2138-0

مانغويل ،ألبرتو

شخصيات مذهلة من عالم األدب

14.00

614-03-2056-7

مانغويل ،ألبرتو

ذاكرة القراءة

10.00

1-85516-548-9

مانغويل ،ألبرتو

تاريخ القراءة

15.00

6-14425-845-3

مانغويل ،ألبرتو

ف ّن القراءة

15.00

6-14425-823-1

مانغويل ،ألبرتو

يوميات القراءة

12.00

6-14425-914-6

مانغويل ،ألبرتو

الفضول

15.00

6-14425-913-9

مانغويل ،ألبرتو

مدينة الكلمات

8.00

6-14425-822-4

مانغويل ،ألبرتو

المكتبة في الليل

12.00

6-14425-731-9

مرشليان ،إيفانا

أنا المو ّقع أدناه محمود درويش

8.00

1-85516-367-6

المساوي ،عبد السالم
ُ

جماليات الموت في شعر محمود درويش

7.00

1-85516-279-2

نجار ،إسكندر
ّ

قاموس جبران خليل جبران

HB

16.00

6-14425-872-9

نجار ،إسكندر

قاموس لبنان

18.00

614-03-2096-3

نظام الدين ،عرفان

خلجات العمر :إلى عينيها!

8.00

1-85516-348-5

نظام الدين ،عرفان

آخر كلمات نزار

8.00

1-85516-945-6

همداني ،عباس

رسالة تحفة القلوب (بالعربية واإلنكليزية)

12.00

1-85516-841-1

وهبه ،جاهدة

األزرق والهدهد :عشق في الفايسبوك

8.00

1-85516-585-4

يارد ،نازك

الكاتبات اللبنانيات

12.00

وبيومي ،نهى

شعـر

ISBN

$

1-85516-712-4

آل ثاني ،سعود

رماد الذاكرة

5.00

1-85516-464-2

أبو بكر ،لينا

خلف أسوار القيامة

6.00

جديد

614-03-2147-2

أدونيس

أوسمانْتوس
ْ

8.00

جديد

614-03-2143-4

أدونيس

دفاتر مهيار الدمشقي (الجزء األول)

12.00

جديد

614-03-2149-6

أدونيس

دفاتر مهيار الدمشقي (الجزء الثاني)

12.00

جديد

614-03-2150-2

أدونيس

دفاتر مهيار الدمشقي (الجزء الثالث)

14.00

جديد

614-03-2151-9

أدونيس

دفاتر مهيار الدمشقي (الجزء الرابع)

14.00

جديد

614-03-2152-6

أدونيس

دفاتر مهيار الدمشقي (الجزء الخامس)

8.00

جديد

614-03-2157-1

أدونيس

دفاتر مهيار الدمشقي (الجزء السادس)

10.00

1-85516-368-3

أدونيس

األعمال الشعرية الكاملة

15.00

1-85516-973-9

أدونيس

األعمال الشعرية الكاملة

1-85516-974-6

أدونيس

األعمال الشعرية الكاملة

1-85516-975-3

أدونيس

األعمال الشعرية الكاملة

6-14425-755-5

أدونيس

األعمال الشعرية الكاملة

6-14425-756-2

أدونيس

األعمال الشعرية الكاملة

الجزء األول 1949 :ـ 1961
15.00

الجزء الثاني  1965ـ 1970
15.00

الجزء الثالث 1975ـ1980
15.00

الجزء الرابع  1982ـ 1994
15.00

الجزء الخامس 1998

الجزء السادس  2003ـ 2007

15.00

شعـر

ISBN

$

6-14425-757-9

أدونيس

األعمال الشعرية الكاملة

6-14425-758-6

أدونيس

األعمال الشعرية الكاملة

1-85516-003-3

أدونيس

إهدأ هاملتّ ...
تنشق جنون أوفيليا

7.00

1-85516-470-3

أدونيس

أول الجسد آخر البحر

7.00

1-85516-798-8

أدونيس

تاريخ يتمزّ ق في جسد امرأة

6.00

1-85516-475-8

أدونيس

تن ّبأ أ ّيها األعمى

7.00

1-85516-656-1

أدونيس

ديوان البيت الواحد

10.00

1-85516-370-6

أدونيس

ديوان الشعر العربي (أربعة أجزاء في علبة)

40.00

1-85516-278-5

أدونيس

رأس اللغة جسم الصحراء

14.00

1-85516-482-6

أدونيس

زمن الشعر

14.00

6-14425-781-4

أدونيس

زوكالو

7.00

1-85516-563-2

أدونيس

الكتاب :أمس المكان اآلن 1

20.00

1-85516-740-7

أدونيس

الكتاب :أمس المكان اآلن 2

30.00

1-85516-535-9

أدونيس

الكتاب :أمس المكان اآلن 3

20.00

1-85516-877-0

أدونيس

كونشيرتو القدس

7.00

1-85516-498-7

أدونيس

المحيط األسود

18.00

1-85516-015-6

أدونيس

1-85516-455-0

بدر الدين ،ياسر

وراق يبيع كتب النجوم
ّ

10.00

15.00

الجزء السابع 2008

15.00

الجزء الثامن 2010

حنين التراب

6.00

شعـر

ISBN

جديد

$

1-85516-555-7

بدر الدين ،ياسر

دفتر الغربة

6.00

1-85516-593-9

بدر الدين ،ياسر

وجهك والمنفى

6.00

1-85516-289-1

بدر ،ليانة

زمن الليل

6.00

1-85516-698-1

بركات ،سليم

السيل :بلغت ّن أخير ًا ،عمر األربعاء
ّ

6.00

1-85516-306-5

بنت حليم ،مها

ِ
المجرى
قبضة
في
ْ

6.00

1-85516-485-7

بوالد ،أنطوان

عابر النهر

6.00

1-85516-013-2

بوالد ،أنطوان

يوميات الحرب

7.00

1-85516-400-0

بيضون ،زكي

عينان ترمشان بال نهاية تحاوالن عبث ًا االستيقاظ

6.00

614-03-2121-2

بيضون ،ع ّباس

الحداد ال يحمل تاج ًا

7.00

6-14425-972-6

بيضون ،ع ّباس

ميتافيزيق الثعلب

6.00

1-85516-745-2

بيضون ،ع ّباس

ب.ب.ب.

7.00

1-85516-442-0

بيضون ،ع ّباس

بطاقة لشخصين

7.00

6-14425-828-6

بيضون ،ع ّباس

صالة لبداية الصقيع

6.00

1-85516-308-9

بيضون ،ع ّباس

الموت يأخذ مقاساتنا

7.00

1-85516-364-5

تلحوق ،سوزان

لست امرأة واحدة
ُ

7.00

1-85516-835-0

جابر ،عناية

عروض الحديقة

8.00

6-14425-968-9

الجبوري ،أمل

حفرت التورا َة في عيني
َ

7.00

6-14425-750-0

الجبوري ،أمل

أنا والجنّة تحت قدميك

8.00

1-85516-735-3

الجبوري ،أمل

تسعة وتسعون حجاب ًا

8.00

(جائزة المتوسط للكتاب )2009

شعـر

ISBN
1-85516-859-6

الجبوري ،أمل

علي
لك هذا الجسد ال خوف ّ

$
6.00

1-85516-043-9

الجبوري ،أمل

هاجر قبل االحتالل ،هاجر بعد االحتالل

7.00

1-85516-036-1

الح ّطاب ،جواد

إكليل موسيقى على ج ّثة بيانو

6.00

1-85516-304-1

حمادة ،طراد

فنطاسيا

7.00

1-85516-439-0

الحمصي ،نهلة محمد

إليك يا أبي

4.00

1-85516-011-8

الحيدري ،بلند

إلى بيروت مع تحياتي

4.00

1-85516-029-3

خلف ،خضر حسن

أرسم أسئلتي لسواي وأمضي

5.00

1-85516-031-6

رياض ،داليا

عشرة آالف لمحة بصر

5.00

1-85516-896-1

ريتسوس ،يانيس

قصائد للحرية والحياة

5.00

1-85516-436-9

زيتوني ،نبيلة

أنا موجود ...هل من أحد سواي؟!

6.00

1-85516-518-2

سنير ،رؤوبين

ركعتان في العشق

10.00

1-85516-757-5

شاكر ،ثامر عدنان

عفو ًا ...سقط عمد ًا

5.00

1-85516-349-2

شكسبير ،وليم

السونيتات الكاملة

15.00

1-85516-606-6

طفيلي ،فادي

شجرة بيضاء تحاول الطيران

6.00

1-85516-035-4

عبد الحسين ،أحمد

جنّة عدم

5.00

1-85516-921-0

عبداﷲ ،حسن

ّ
ظل الوردة

8.00

1-85516-033-0

عبداﷲ ،نجاة

مناجم األرق

5.00

1-85516-609-7

عبد المنعم بن عمر بن حسان

ديوان التدبيج :فتنة اإلبداع وذروة اإلمتاع

40.00

1-85516-799-5

عدنان ،إيتل

باريس عندما تتعرى

5.00

1-85516-800-8

العويط ،عقل

وثيقة والدة

12.00

شعـر

ISBN

$

1-85516-432-1

عيد ،ليلى

من حيث ال يدري

4.00

1-85516-034-7

قاسم ،حميد

وهذا صحيح أيض ًا

5.00

1-85516-516-8

القصيبي ،غازي

واللون عن األوراد

4.00

1-85516-678-3

قصير ،ميشال

وقف في اإليقاع Point d’orgue
ٌ

7.00

1-85516-328-7

القويز ،محمد

ديوان اإلبحار

6.00

6-14425-786-9

ماتشيا ،تشيدي

لهيب نار وكلمات

1-85516-032-3

المرواني ،راسم

ليلة احتراق القمر

5.00

614-03-2075-8

ّ
مخول ،مروان

أين أمي

6.00

1-85516-030-9

ّ
مطشر ،رعد

الغرقى يجمعون المرجان

5.00

1-85516-763-6

المقالح ،عبد العزيز

كتاب المدن

6.00

1-85516-310-2

الموسوي ،تقي

السموات السبع

7.00

1-85516-667-7

نظام الدين ،عرفان

خلجات الحب

8.00

1-85516-282-2

النملة ،إبراهيم محمد

شكوت نفسي!

7.00

1-85516-028-6

النواب ،حسن

أمن يجيب البالد إذا دعته

5.00

6-14425-741-8

وهبي ،زاهي

انتظار الغريبة

8.00

1-85516-943-2

وهبي ،زاهي

تعريف القبلة

7.00

1-85516-853-4

وهبي ،زاهي

يهمه الحب
لمن ّ

7.00

6-14425-809-5

PB

8.00

HB

12.00

فن وتصوير
ّ

ISBN
1-85516-277-8

أبو شقرا ،إياد وحنان

614-03-2123-6

دوكوس ،بليز

$

السجاد الشرقي :دراسة تاريخ ّية وفنّية وعلم ّية
ّ
(أفضل الكتب إخراج ًا في معرض بيروت الدولي

50.00

للكتاب )2009

(جائزة معرض الكويت الـ  36للكتاب HB )2011

جديد

رامبران�ت وفيرمي�ر والعص�ر الذهب�ي الهولندي:

وكراسيلت ،الرا ياغر

روائع فنّية من مجموعتي اليدن ومتحف اللوفر

614-03-2038-3

دولي ،جايلز

أروي لكم ما تراه عيناي

1-85516-451-2

فخري ،سعدى األسعد

إيكبانا :الفن الياباني لتنسيق الزهور

(إشراف)

35.00

HB
25.00

HB

علوم

ISBN

25.00

$

1-85516-675-2

أيدون ،سيرل

فضول ّية العلم

12.00

1-85516-483-3

جيفريز ،ديارمويد

األسبرين :قصة استثنائية لعقار أعجوبي

13.00

1-85516-674-5

داوكنز ،ريشار

الجينة األنانية

15.00

1-85516-356-0

الصيادي ،أسامة زيد وهبة

أهم االختراعات واالكتشافات في تاريخ اإلنسانية

14.00

1-85516-646-2

الصيادي ،أسامة زيد وهبة

تاري�خ األرق�ام عب�ر الحض�ارات :أبح�اث في

8.00

1-85516-665-3

غليك ،جيمس

نظرية الفوضى :علم الالمتو ّقع

16.00

1-85516-469-7

كورالنسكي ،مارك

الملح

15.00

1-85516-685-1

هارت ـ دافيس ،آدم

لماذا تنط الطابة؟ و  100مسألة علم ّية أخرى

20.00

1-85516-728-5

ولسون ،برندان

الفلسفة ببساطة

12.00

تاريخ الرياض ّيات

توزيع دار الساقي

ISBN
1-85516-994-4

الغرانج ،فريديريك

صوه ،محسن
ّ

سعيد ،مصطفى

614-03-2095-6

شحرور ،محمد

مطرب النهضة العربية :يوسف المنيالوي

$
100.00

(كتاب مع  10أقراص مدمجة)
النبأ العظيم ( 3أجزاء في علبة)

40.00

:تُرسل الطلبية إلى
 لبنان، بيروت113 /  5342 :ب. ص،دار الساقي
6114 - 2033 :الرمز البريدي
0961-1-866443 : فاكس،0961-1-866442 :هاتف
e-mail: info@daralsaqi.com
..................................................................................................................................................

:عنوان المرسل

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

:رقم الفاكس

				
:رقم الهاتف

:رقم الطلبية

:الطلبيات اإلفرادية

:يتم الدفع بواسطة بطاقة االئتمان

 American Express  Master Card
 Visa

 
...................................................................

تاريخ انتهاء البطاقة

:أو عبر تحويل مصرفي إلى

Banque Libano-Française
Mazraa Branch, Beirut, Lebanon
Account Name: Dar al Saqi SARL
Account no: 013119878001840 USD
SWIFT/BIC: BLFSLBBXXXX
IBAN: LB63001000000013119878001840 USD

