
الكتب حسب القسم

تفسري العهد اجلديدالقسم

المؤلف عدد النسخاسم الكتاب الرقم الخاص
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  اجنيل  مىت 210

فرانس.ت.ر 61 اجنيل مىت1التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد اجلديد ج
االنبا/اثناسيوس دراسات ىف الكتاب املقدس اجنيل مىت 77

القمص/انطونيوس فهمى بشارة القديس مىت 85
ابناء البابا كريلس السادس 94 االوىل5 الفصول 1بشارة القديس مىت  املنهج و التفسري ج

القمص/متياس فريد دراسات ىف العهد اجلديد  اجنيل مىت 105
القمص/صرابامون عطية ( 7- 1 ) 1دراسات ىف العهد اجلديد اجنيل مىت ج 114

كنيسة مارمينا فلمنج ( 14 - 8) 2دراسات ىف العهد اجلديد اجنيل مىت ج 121
القمص/صرابامون عطية ( 21 - 15)  3دراسات ىف العهد اجلديد اجنيل مىت  ج 135

دار الكتاب املقدس مسابقات ىف سفر اجنيل مىت 163
االب/مىت املسكني االجنيل حبسب القديس مىت  دراسة و تفسري و شرح 174

تفسري االجنيل حبسب ما كتبه القديس مارمىت البشري دراسة روحية علمية طقسية عقيدية تارخيية واقوال االباءميخائيل مكسى اسكندر 185
جملموعة من اشهر مفسرى الكتاب املقدس تفسري اجنيل مىت جملموعة من اشهر مفسرى الكتاب املقدس 191

دار الكتاب املقدس اجنيل مىت الدراسى 203
القس/بيشوى فؤاد واصف دراسة موسعة ىف اجنيل مىت تاملية روحية عقائدية طقسية 217

مدارس االحد باجليزة 222 بشارة مىت1دراسات ىف الكتاب املقدس عن طريق االسئلةاج
جنيب جورج عوض قصة االالم ىف اجنيل مىت 232
الراهب/اسطفانوس السرياىن مسابقات من االلف اىل الياء- مسابقات اجنيل مىت  246

يوحنا ذهىب الفم (خمطوطة) 1تفسري القديس فم الذهب على اجنيل مار مىت البشري ج  251
يوحنا ذهىب الفم (خمطوطة) 2تفسري القديس فم الذهب على اجنيل مار مىت البشري ج  261

مدارس االحد باجليزة شرح بشارة القديس مىت واسئلة على فصوهلا 271
مدارس االحد باجليزة 281 شرح بشارة مىت1درس الكتاب املقدس ج

مىت هنرى ( 14 - 1 ) 1تفسري اجنيل مىت ج 297
مىت هنرى ( 28 - 15 ) 2تفسري اجنيل مىت ج 306

(1964 - 1883)القمص /مرقس سرجيوس 5 -4 مىت اصحاح  2ج- تفسري االناجيل  مع تعاليم ومواعظ  322
(1964 - 1883)القمص /مرقس سرجيوس 11-6 اجنيل مىت اصحاح 3تفسري االناجيل مع تعاليم ومواعظ  ج 332

عبد املسيح و زمالؤه 1ليات ملكوتك تفسري اجنيل مىت ج 341
مطبوعات صوت الراعى املسيح ميلك على قلىب- 1اجنيل مىت ج - 13سلسلة الرب يتكلم ج 366
مطبوعات صوت الراعى 376 اهلى يعد ىل ملكوتا2اجنيل مىت ج (14)سلسلة الرب يتكلم 
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس االجنيل حبسب ما كتب القديس مىت البشري تفسري و تامالت 386
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القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس مدخل االجنيل حبسب ما كتب القديس مىت البشري 392
بنيامني بنكرتن تفسري اجنيل مىت 402

جلنة البابا كريلس السادس االجنيل للقديس مىت 417
يوحنا ذهىب الفم 424 عن ميالد املسيح1تامالت ىف اجنيل القديس مىت ج

موريس تاوضروس املدلوالت الالهوتية و الروحية ىف الكتاب املقدس  حبسب اجنيل مىت 436
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 445 اجنيل القديس مىت9شجرة املعرفة ج

يوحنا ذهىب الفم 451 اعداد القس اغسطينوس الربموسى0شرح اجنيل مىت  
القمص/بولس عطية باسيليوس مقدمة عامة عن الكتاب املقدس ( 1 )تفسري اجنيل مىت درس  465

القس/يوسف الربموسى تساؤالت حول اجنيل مىت 476
وهيب ملك دراسات ىف اجنيل مىت عن جملة كنوز الكتاب املقدس 481

نسيم عبد الباقى س و ج لدراسة اجنيل مىت 493
وليم ادى 503 شرح بشارة مىت1الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل ج
وليم ادى 513 شرح بشارة مىت2الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل ج

اخلورى/بولس الفغاىل 1اجنيل مىت بدايات امللكوت ج  521
اخلورى/بولس الفغاىل 2اجنيل مىت سر امللكوت ج 531
اخلورى/بولس الفغاىل -19- دراسات بيبلية 3اجنيل مىت اجلماعة و ملكوت اهلل  ج 541
اخلورى/بولس الفغاىل 4اجنيل مىت  جتلى امللكوت ج - 21-دراسات بيبلية  552

دار الكتاب املقدس فكرة ىف لعبة مسابقات ىف اجنيل مىت 592
worldwide ministries leadership 1االفكار الرئيسية للعظات الكتابية مىت ج 601
worldwide ministries leadership 2االفكار الرئيسية للعظات الكتابية مىت ج 611

مجعية الكتاب املقدس رجاء االنسانية الوحيد  اجنيل مىت 623
م ردريس.ه  شهادة مىت ليسوع املسيح 631

يوسف درة احلداد الدفاع عن املسيحية ىف االجنيل حبسب مىت و ىف االجنيل حبسب مرقس-1- مصادر الوحى االجنيلى 641
كنيسة االخوة 14: 25 اىل ارميا 1 ومن ارميا 20: 28 اىل مىت 1 من مىت 3يوما فيوما السنة الثالثة ج  701

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 884 تفسري اجنيلى مىت و مرقس3 الكتاب املقدس ج14موسوعة االنبا غريغوريوس ج
القمص/بولس بولس (مىت و مرقس  )ىف اجنيل 1الدليل الروحى مرشد يومى للعبادة و دراسة الكتاب املقدس ج 896

جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة (بشارتى مىت ومرقص ) 1املوسوعة الكنسية ج 905
القس/ابو الفرج 911 مىت و مرقس1ج- تفسري املشرقى 

وليم باركلى تفسري العهد اجلديد مىت مرقس اجمللد االول 921
جلنة البابا كريلس السادس االجنيل للقديس مرقس 935

القمص/تادرس يعقوب ملطى االجنيل حبسب مرقس0من تفسري و تامالت االباء االولني  949
القس/بيشوى فؤاد واصف دراسة موسعة ىف اجنيل مرقس 954

االب/مىت املسكني االجنيل حبسب القديس مرقس دراسة و تفسري و شرح اول و اقدم االناجيل 965
عبد املسيح (كامل االجزاء )من هو املسيح ؟تفسري االجنيل املقدس حسب البشري مرقس   973

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس مدخل االجنيل حبسب ما كتب القديس مرقس البشري 989
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الراهب/اسطفانوس السرياىن مسابقات من االلف اىل الياء- مسابقات اجنيل مرقس  995
جملموعة من اشهر مفسرى الكتاب املقدس تفسري اجنيل مرقس جملموعة من اشهر مفسرى الكتاب املقدس 1001

تفسري االجنيل حبسب ماكتبه القديس مارمرقس الرسول دراسة روحية علمية طقسية عقيدية تارخيية القوال االباءميخائيل مكسى اسكندر 1013
دار الكتاب املقدس اجنيل مرقس الدراسى 1025

القس/منيس عبد النور سلسلة كتب الدراسة الكتابية- 1دراسة ىف اجنيل مرقس ج 1031
القس/منيس عبد النور 1044 من سلسلة كتب الدراسة الكتابية2دراسة ىف اجنيل مرقس ج 

خادم مكرس اسرار و عجائب ىف اجنيل القديس مرقس 1053
موريس تاوضروس املدلوالت الالهوتية و الروحية لكلمات االجنيل حبسب القديس مرقس 1068

مطبوعات صوت الراعى 1076 اجنيل مرقس مسيحى املنتصر15سلسلة الرب يتكلم ج
مىت هنرى تفسري الكتاب املقدس اجنيل مرقس كامل االجزاء 1086

دار الكتاب املقدس 41مسابقات ىف سفر اجنيل مرقس  ج 1092
القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري هل كتب القديس مرقس االجنيل الثاىن؟اثبات صحة ووحى و نسب االجنيل للقديس مرقس 1102

القمص/بوال ناشد بشارة القديس مرقس 1116
القمص/متياس فريد دراسات ىف العهد اجلديد اجنيل مرقس 1123

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب جييب عليها القديس مرقس الرسول ( سؤاال 1081) 10شجرة املعرفة ج 1135
وارين ويرزىب كن جمتهدا- دراسة ىف اجنيل مرقس 1141

وليم ادى 1154 شرح اجنيل مرقس2الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل ج
القس/بطرس الرباموسى حملات سريعة ىف اجنيل كاروزنا مرقس 1164

worldwide ministries leadership 3االفكار الرئيسية للعظات الكتابية مرقس ج 1171
مجعية الكتاب املقدس كلمة احلق و احلياة  اجنيل مرقس 1185

دار الكتاب املقدس فكرة ىف لعبة مسابقات ىف اجنيل مرقس وقصص كتابية 1193
يوحنا كرافيذوبولوس اجنيل مرقس قراءة و تعليق 1202

الكاهن- فيلوباتري نبيه  تامالت و تداريب للخلوة الصباحية ىف اجنيل معلمنا مارمرقس الرسول 1215
ادولف بول 1دراسات الهوتية ىف الكتاب املقدس تفسري اجنيل مرقس ج 1221
ادولف بول 2دراسات الهوتية ىف الكتاب املقدس تفسري اجنيل ج 1231

اخلورى/بولس الفغاىل -8-دراسات بيبلية - اجنيل مرقس بشارة يسوع املسيح  1251
اخلورى/بولس الفغاىل 2اجنيل مرقس يسوع ابن اهلل ج- 12-دراسات بيبلية  1261

هالل امني موسى تفسري اجنيل مرقس 1271
حممد عبد احلليم مصطفى ابو السعد دراسة حتليلية نقدية الجنيل مرقس تارخييا و موضوعيا 1281

اسقفية الشباب 9 - 1 من 1قراءات يومية ىف اجنيل لوقا ج 1521
دار الكتاب املقدس مسابقات ىف سفر اجنيل لوقا 1543

جلنة البابا كريلس السادس االجنيل للقديس لوقا 1553
مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   الفداء ىف اجنيل لوقا 1563

القمص/تادرس يعقوب ملطى االجنيل حبسب لوقا0من تفسري و تامالت االباء االولني  1578
القس/بيشوى فؤاد واصف دراسة موسعة ىف اجنيل لوقا 1587
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وديع شكرى شجرة االنساب حسب اجنيل لوقا البشري 1591
دار الكتاب املقدس اجنيل لوقا الدراسى 16010

تفسري االجنيل حبسب ماكتبه القديس لوقا البشري دراسة روحية علمية طقسية عقيدية تارخيية القوال االباءميخائيل مكسى اسكندر 1614
هيئة الشبيبة للمسيح دراسات حياتية اجنيل لوقا للدراسة الشخصية و للدراسة ىف جمموعات 1622
دار الكتاب املقدس اجنيل لوقا تفسري تطبيقى 1633

مىت هنرى (12-1) 1اجنيل لوقا ج- تفسري الكتاب املقدس  1674
مىت هنرى 2اجنيل لوقا ج- تفسري الكتاب املقدس  1686

القس/ابراهيم سعيد 1693   شرح بشارة لوقا3املرشد االمني ىف شرح االجنيل املبني  ج
وليم باركلى تفسري العهد اجلديد اجنيل لوقا 1702

االب/مىت املسكني 1714 دراسة وتفسري وشرح0االجنيل حبسب القديس لوقا 
عبد املسيح 1 تفسري اجنيل لوقا ج0املسيح خملص العامل  1722

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس االجنيل حبسب ما كتب القديس لوقا البشري مدخل و االسئلة 1732
بولني تدرى بشارة القديس لوقا 1743

الراهب/اسطفانوس السرياىن 1756 مسابقات االلف و الياء0مسابقات اجنيل لوقا 
القس/اجنيلوس جرجس شنودة يوميات مع كلمة احلياة اجنيل لوقا 1773

االب/ ميشال جنم االجنيل كما دونه لوقا-3-العهد اجلديد-التفسري املسيحى القدمي للكتاب املقدس  1851
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 1864 تفسري اجنيل لوقا4 الكتاب املقدس ج15موسوعة االنبا غريغوريوس ج

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب ( سؤال جييب عليها القديس لوقا الطبيب 1100 ) 11شجرة املعرفة ج 1875
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  1886 ترمجة نصحى عبد الشهيد0تفسري اجنيل لوقا   

وليم ادى 1893 شرح اجنيل لوقا3الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل ج
عبد املسيح 2 تفسري اجنيل لوقا ج0املسيح خملص العامل  1901

القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري هل كتب القديس لوقا االجنيل الثالث و سفر اعمال الرسل 1912
عبد املسيح و زمالؤه 52: 24- 20: 20 االصحاح 5املسيح خملص العامل تفسري اجنيل لوقا ج 1931

هالل امني موسى تفسري اجنيل لوقا 1941
اخلورى/بولس الفغاىل 3سلسلة دراسات بيبلية ج- ظهور الكلمة و الرسالة ىف اجلليل-اجنيل لوقا  1951
اخلورى/بولس الفغاىل 2اجنيل لوقا صعود يسوع اىل اورشليم ج- 9-دراسات بيبلية  1961
اخلورى/بولس الفغاىل 3اجنيل لوقا يسوع ىف اورشليم االالم و القيامة ج- 13-دراسات بيبلية  1971

القس/بيشوى صدقى 2002 سؤال لقياس احلفظ و الفهم و التطبيق ىف اجنيل لوقا392من الفائز؟
وارين ويرزىب 2391 كن شجاعا24-14دراسة ىف اجنيل لوقا االصحاحات 
وارين ويرزىب 2401 كن شفوقا13-1دراسة ىف اجنيل لوقا االصحاحات 

مجعية الكتاب املقدس االخبار السارة   اجنيل لوقا 2414
القس/ابو الفرج 2421 اجنيل لوقا و يوحنا2ج- تفسري املشرقى  

جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة (بشارتى لوقا ويوحنا) 2املوسوعة الكنسية ج 2437
القمص/انطونيوس فهمى (لوقا و يوحنا  )ىف اجنيل 1الدليل الروحى مرشد يومى للعبادة و دراسة الكتاب املقدس تابع ج 2441
مايكل و يلكوك اجنيل لوقا- سلسلة تفسري الكتاب املقدس يتحدث اليوم  2451
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Leadership Ministries Worldwide لوقا. 4االفكار الرئيسية للعظات الكتابية ج 2461
ليون موريس التفسري احلديث للكتاب املقدس اجنيل لوقا 2471

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  مقدمة االجنيل حبسب يوحنا 2487
القمص/تادرس يعقوب ملطى ( 8-1 ) 1من تفسري و تامالت االباء االولني   االجنيل حبسب يوحنا ج 2498
القمص/تادرس يعقوب ملطى ( 21-9 ) 2من تفسري و تامالت االباء االولني   االجنيل حبسب يوحنا ج 2508

االب/مىت املسكني املدخل لشرح اجنيل القديس يوحنا  دراسة و حتليل 2514
االب/مىت املسكني ( 12 - 1 ) 1شرح اجنيل القديس يوحنا  ج 2524
االب/مىت املسكني ( 21 - 13 )  2شرح اجنيل القديس يوحنا  ج 2534

مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   الالهوت ىف اجنيل يوحنا 2545
جلنة البابا كريلس السادس االجنيل للقديس يوحنا 2553

وليم ادى 2564 شرح اجنيل يوحنا3الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل  ج
القس/بيشوى فؤاد واصف دراسة موسعة ىف اجنيل يوحنا 2576

االنبا/اثناسيوس دراسات ىف الكتاب املقدس  اجنيل يوحنا 2588
الراهب/اسطفانوس السرياىن 2596 مسابقات االلف و الياء0مسابقات اجنيل يوحنا 

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 2603 تفسري اجنيل القديس يوحنا5 الكتاب املقدس ج16موسوعة االنبا غريغوريوس ج
مىت هنرى تعريب القس مرقس داود ( 10-1)1تفسري الكتاب املقدس اجنيل يوحنا  ج 2616
مىت هنرى تعريب القمص مرقس داود ( 21 - 11) 2تفسري الكتاب املقدس اجنيل يوحنا ج 2624

القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري النقد االدىب- هل كتب القديس يوحنا االجنيل الرابع ؟ اثبات صحة ووحى ونسب االجنيل للقديس يوحنا  2632
اخلورى/بولس الفغاىل اجنيل يوحنا دراسات و تامالت- 2-دراسات بيبلية  2651

يوحنا ذهىب الفم 4شرح اجنيل يوحنا سلسلة كنوز خمطوطات الربموس ج 2672
دار الكتاب املقدس اجنيل يوحنا الدراسى 2682

القس/ابو الفرج 2692 اجنيل يوحنا مفسرا ايه ايه0تفسري املشرقى 
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس اجنيل القديس يوحنا تفسري و تامالت 2708

القس/مينا يوسف اجنيل يوحنا  شرح مبسط مع اسئلة 2715
اخلورى/بولس الفغاىل الكلمة صار بشرا دراسات ىف اجنيل يوحنا 2722

هالل امني موسى تفسري اجنيل يوحنا 2733
موريس تاوضروس 1دراسات ىف اجنيل القديس يوحنا ج 2746

البابا/تواضروس الثاىن 2755 بشارة االجنيل للقديس يوحنا الرسول2مفتاح العهد اجلديد ج
تفسري االجنيل حبسب ماكتبه القديس يوحنا احلبيب دراسة روحية علمية طقسية عقيدية تارخيية القوال االباءميخائيل مكسى اسكندر 2765

القمص/لوقا االنطوىن تاج االناجيل للقديس يوحنا احلبيب 2773
اديب يسى دراسات ىف اجنيل يوحنا 2781

كنيسة االنبا تكال هيمانوت االبراهيمية 1اجنيل يوحنا ج- 1-دراسات ىف الكتاب املقدس   2794
عبد املسيح و راينا جمده تفسري اجنيل يوحنا 2801

يوسف عطااهلل سالمة ( 5 - 1 ) 1تفسري اجنيل يوحنا ج 2814
وليم باركلى 21 اىل 8من ص 2تفسري العهد اجلديد شرح لبشارة يوحنا ج 2831
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وليم باركلى 7-1 اصحاح 1تفسري العهد اجلديد شرح بشارة يوحنا ج 2842
يوسف درة احلداد مصادر الوحى االجنيلى تاريخ املسيحية 2851
يوسف درة احلداد االجنيل حبسب يوحنا- 1 صوفية املسيحية  4مصادر الوحى االجنيلى  2861

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن (12-1 ) 1دراسة و تامالت ىف اجنيل يوحنا  ج 2871
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن (21-12 ) 2دراسة و تامالت ىف اجنيل يوحنا  ج 2883
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن (كامل  )دراسة و تامالت ىف اجنيل يوحنا  2893
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن 219-11) 2مقتطفات من تفسري اجنيل يوحنا  ج 2913

االب/ ميشال جنم 10-1االجنيل كما دونه يوحنا -أ4-العهد اجلديد- التفسري املسيحى القدمي للكتاب املقدس 2921
االب/ ميشال جنم 21-11االجنيل كما دونه يوحنا -ب4-العهد اجلديد-التفسري املسيحى القدمي للكتاب املقدس 2931
وارين ويرزىب 2991 كن حيا12-1دراسة ىف اجنيل يوحنا االصحاحات 
وارين ويرزىب 3001 كن متغريا21-13دراسة ىف اجنيل يوحنا االصحاحات 

مطبوعات صوت الراعى ( 7-1)1شرح اجنيل يوحنا ج- سلسلة اهلى اعرفه و احبه  3016
مطبوعات صوت الراعى (14-8) 2شرح اجنيل يوحنا ج- سلسلة اهلى اعرفه واحبه  3026
مطبوعات صوت الراعى (21-15) 3شرح اجنيل يوحنا ج- سلسلة اهلى اعرفه واحبه  3036

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  ( 10 - 1 ) 1شرح اجنيل يوحنا ج 3045
جرجس عبد املسيح ابراهيم شرح اجنيل القديس يوحنا 3058

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  نصحى عبد الشهيد.تعريب د( 21-11 ) 2شرح اجنيل يوحنا للقديس كريلس االسكندرى ج 3065
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب سؤال جييب عنها القديس يوحنا االجنيلى (1300) 12شجرة املعرفة ج 3084

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  تعريب جورج حبيب بباوى( 21-18 )االم املسيح و قيامته ىف اجنيل القديس يوحنا تفسري  3093
سعاد صربى اجلبالوى ( 12-1 ) 1اخلبز احلى اجنيل يوحنا ايه ايه ج 3101

القس/يوسف الربموسى تساؤالت حول اجنيل يوحنا 3116
يوحنا ذهىب الفم 1شرح االجنيل حبسب القديس يوحنا ج 3124
يوحنا ذهىب الفم 2شرح االجنيل حبسب القديس يوحنا ج 3134
يوحنا ذهىب الفم ترمجة القمص مرقوريوس االنبا بيشوى - 3شرح االجنيل حبسب القديس  يوحنا ج 3144
يوحنا ذهىب الفم 4شرح االجنيل حبسب القديس يوحنا ج 3154

worldwide ministries leadership 5االفكار الرئيسية للعظات الكتابية يوحناج 3201
جمموعة من املؤلفني تفسري بشارة يوحنا 3211

االنبا/ابرام تامالت تفسريية ىف اجنيل القديس يوحنا 3303
القس/ابراهيم سعيد شرح بشارة يوحنا 3311

دار الكتاب املقدس مسابقات ىف سفر اجنيل يوحنا 3324
مجعية الكتاب املقدس النور املشرق من العالء   اجنيل يوحنا 3335

كنيسة االخوة 41: 19 اىل اعمال 1:1 من يوحنا 3يوما فيوما السنة الرابعة ج 3341
يوحنا ذهىب الفم تفسري يوحنا 3351
مسري توفيق فريد دراسة ىف البشائر االربعة-دراسة ىف االجنيل سؤال و جواب  3453

جون نيلسون دارىب اعمال الرسل-يوحنا-لوقا-مرقس- مىت3موجز اسفار الكتاب املقدس ج 3462
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وليم ماكدونلد يوحنا-  مىت 1العهد اجلديد ج-تفسري الكتاب املقدس للمؤمن 3471
صليب عبد السيد 2املسيح ىف البشائر ج 3481
صليب عبد السيد 1املسيح ىف البشائر ج 3491

مكتبة النيل املسيحية ترمجة اديبة شكرى- املسيح وكنيسته دراسة شاملة الجنيل يوحنا  3501
جون و درين يسوع و االناجيل االربعة 3511

وليم ج مورهيد دراسات ىف االناجيل 3521
مجاعة من الالهوتيني اعمال الرسل- يوحنا - لوقا - مرقس -  اجنيل مىت 5تفسري الكتاب املقدس ج  3531

رضا عدىل مقدمات اسفار الكتاب املقدس البشائر االربعة و سفر االعمال 3543
مجعية نشر املعارف املسيحية بلبنان 3551 وهو متون البشائر االربع مرتبة حسب املواضيع0اتفاق البشائر 

االب/كونياريس. انتوىن م 1لقاء مع الرب يسوع ىف االناجيل ج 3563
يوسف رياض 3573 االناجيل االربعة6من التكوين اىل الرؤيا ج

البابا/تواضروس الثاىن 3582 لوقا الرسول0 مرقس الرسول 0 البشائر الثالث االوىل مىت الرسول 1مفتاح العهد اجلديد ج
حسام كامل مقارنة بني االناجيل االربعة 3594

موريس تاوضروس 1دراسات تفسريية ىف االجنيل ج 3605
مراد كامل البشائر االربعة اجنيل واحد 3613

صربى حمروس جرجس مقدمة االجنيل املقدس حبسب ما كتبه البشريون االربعة و سفر اعمال الرسل 3625
جلنة درس الكتاب املقدس بكنائس وسط القاهرة 3633 االناجيل االربعة2مسابقات ىف الكتاب املقدس ج

محدى صادق 1تفسري االجنيل املقدس ج 3644
محدى صادق تفسري االناجيل االربعة معا 3654

املركز االرثوذكسى للدراسات االبائية جدول البشائر االربعة 3663
موريس تاوضروس 2دراسات تفسريية ىف االجنيل ج 3675

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  مقدمة مبسطة لالناجيل االربعة 36812
اخلورى/بولس الفغاىل لوقا- مرقس - االناجيل االزائية مىت  3692

االنبا/تادرس دراسات ىف الكتاب املقدس البشائر االربعة 3705
االسقف العام- االنبا /موسى مدخل اىل االناجيل و االعمال 3715

االنبا/اثناسيوس دراسات ىف الكتاب املقدس  اعمال الرسل 3725
دار الكتاب املقدس مسابقات ىف سفر اعمال الرسل      سفر اعمال الرسل 3733

االب/مىت املسكني شرح سفر اعمال الرسل  حركة الكنيسة بقيادة الروح القدس عرب الدهور 3745
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس تامالت و تعليقات على سفر اعمال الرسل 3753

القمص/تادرس يعقوب ملطى 12-1 االصحاحات من 1من تفسري و تامالت االباء االولني اعمال الرسل ج 3769
القمص/تادرس يعقوب ملطى 28-13 االصحاحات من 2من تفسري و تامالت االباء االولني اعمال الرسل ج 3779

مطبوعات صوت الراعى 7سلسلة الرب يتكلم سفر اعمال الرسل عمل الروح القدس ىف حياتى ج 3786
مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   اعمال الرسل سفر مثار الروح القدس 3794
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس (12-1) 1دراسات و تامالت ىف سفر اعمال الرسل ج 3805
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس 2دراسات و تامالت ىف سفر اعمال الرسل ج 3816
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جونسون املرشد االمني ىف شرح االجنيل املبني شرح اعمال الرسل 3821
ج م شنفلر د ل مفتاح سفر االعمال 3831

كنيسة السيدة العذراء بروض الفرج دراسات ىف الكتاب املقدس سفر اعمال الرسل 3841
اسقفية الشباب سفر اعمال الرسل 3853
يوحنا ذهىب الفم شرح سفر اعمال الرسل للقديس يوحنا ذهىب الفم 3863

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس (8-1) 1تامالت ىف سفر اعمال الرسل  ج 3875
القمص/موسى السرياىن ( 7- 1)تامالت روحية ىف سفر اعمال الرسل  اجلزء االول   3883

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب ( سؤال جييب عنها سفر أعمال الرسل1300 )13شجرة املعرفة ج 3894
موريس تاوضروس (9-1)1تفسري سفر اعمال الرسل  ج 3904

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل (1اعمال الرسل ج ) 13عظات مضيئة معاشة ج  3916
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل (2اعمال الرسل ج ) 13عظات مضيئة معاشة ج  3925
منال الفونس 13-1ص (اجلزء االول)اعمال الرسل 58سلسلة حتت العشرين ج  3935
منال الفونس 28-14ص  (اجلزء الثاىن )اعمال الرسل 59سلسلة حتت العشرين ج  3945
يوسف رياض 3952 اعمال الرسل و رسائل بولس7من التكوين اىل الرؤيا ج

القس/يوسف عبد النور ( 28-13ص )  2دراسة ىف اعمال الرسل ج 3961
دانيال مرجريا تاريخ املسيحية االول قراءة جديدة ىف اعمال الرسل 3973

وليم ادى 3984 شرح سفر اعمال الرسل4الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل ج
الفونس وليم ابسخريون 3992 جولة ىف سفر اعمال الرسل7سلسلة كتاب لكل مسيحى ج

هالل امني موسى تفسري سفر اعمال الرسل 4002
وليم باركلى سفر اعمال الرسل- تفسري العهد اجلديد  4011

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس 1دراسات وتامالت ىف سفر اعمال الرسل ج 40210
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس 2دراسات وتامالت ىف سفر اعمال الرسل ج 40311

هوارد مارشال اعمال الرسل- التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد اجلديد  4041
هول. ب . ف  دراسة ىف سفر اعمال الرسل 4052

القس/بيشوى صدقى 4063 سؤال لقياس احلفظ والفهم والتطبيق ىف سفر اعمال الرسل530من الفائز 
يوسف رياض اربعة اناجيل ام اجنيل واحد ؟ 4071

وليم ماكدونلد 4081 من مىت اىل الرسالة االوىل اىل اهل كورنثوس1العهد اجلديد ج-تفسري الكتاب املقدس للمؤمن 
القس/يوسف عبد النور 2دراسة ىف عمال الرسل ج 4091

طانيوس زخارى القس دليل لدراسة االصحاحات االثىن عشر االوىل من سفر اعمال الرسل- الكنيسة تبدا  4111
وارين ويرزىب كن فعاال- (12-1)دراسة ىف سفر اعمال الرسل االصحاحات  4121
وارين ويرزىب كن جريئا- (28-13)دراسة ىف سفر اعمال الرسل االصحاحات  4131
االب/ ميشال جنم اعمال الرسل- 5-العهد اجلديد - التفسري املسيحى القدمي للكتاب املقدس 4141

مسري توفيق فريد 0دراسة ىف سفر اعمال الرسل 4153
كنيسة االخوة 13:13 اىل كورنثوس الثانية 1 :20 من اعمال 4يوما فيوما السنة الرابعة ج 4231

القس/ عزمى اخنوخ سدرة  البشائر واعمال الرسل- اضواء املعرفة حول االسفار التارخيية للعهد اجلديد  4241
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مايكل جرين دراسة ىف سفر اعمال الرسل- ثالثون عام غريت العامل  4251
تفسري العهد اجلديد اعمال الرسل كورنثوس االوىل غالطية رومية كورنثوس الثانية افسس اجمللد الثالثوليم باركلى 4263

البابا/تواضروس الثاىن 14 اعمال الرسل و رسائل بولس الرسول 3مفتاح العهد اجلديد ج 4275
جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة (اعمال الرسل ورسالة رومية) 3املوسوعة الكنسية ج 4285

جلنة التحرير والنشر مطرانية بىن سويف 4294 اعمال الرسل و رسالة رومية2ج (للعبادة اليومية  )الدليل الروحى للخدام و الشباب و االسر املسيحية 
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  ايات االميان من سفر اعمال الرسل 4301

عبد املسيح وزمالؤه ىف موكب انتصار املسيح تفسري سفر اعمال الرسل 4312
مجعية الكتاب املقدس اىل العامل امجع   اعمال الرسل 4323

يوسف درة احلداد 4331 الرسول1فلسفة املسيحية ج- مصادر الوحى االجنيلى 
االب/مىت املسكني شرح رسالة القديس بولس اىل اهل رومية 4344

موريس تاوضروس تفسري الرسالة اىل رومية مع قاموس يوناىن عرىب ملفردات الرسالة 4355
االنبا/اثناسيوس دراسات ىف الكتاب املقدس رسالة رومية 4366

مابل واربرتون عزت زكى/ملن كتب الرسول ترمجة د 4371
موريس تاوضروس 1شرح مفردات الرسالة اىل رومية ىف اصوهلا اليونانية ج 4383

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس (دراسة ىف رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل رومية) 1اما البار فباالميان حييا ج 4395
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس (دراسة ىف رسالة بولس الرسول اىل اهل رومية) 2اما البار فاباالميان حييا ج 4403
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس (دراسة ىف رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل رومية) 3اما البار فباالميان حييا ج 4414

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس ( 8-1 ) 1دراسة ىف رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل رومية ج 4427
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس ( 16-9 ) 2دراسة ىف رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل رومية ج 4433

القمص/ابراهيم لوقا تفسري رسالة بولس الرسول اىل اهل رومية 4445
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  رسالة  رومية 44512

يوحنا ذهىب الفم 2و1 اصحاح 1تفسري رسالة بولس الرسول اىل اهل رومية ج 4465
يوحنا ذهىب الفم 7-3    االصحاحات 2تفسري رسالة بولس الرسول اىل اهل رومية   ج 4475
يوحنا ذهىب الفم 11 - 8 االصحاحات من 3تفسري رسالة بولس الرسول اىل اهل رومية ج 4485

موريس تاوضروس مشكلة االختيار  شرح االصحاح التاسع من رسالة رومية 4505
تفسري رسالة معلمنا بولس الرسول اىل اهل رومية 4513

االسقف العام- االنبا /موسى مدخل اىل رسالة رومية 4527
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  12منهج روحى متكامل ىف رومية  4535

موريس تاوضروس الرسالة اىل رومية- تفسري العهد اجلديد  4541
مىت هنرى ( 8 - 1) 1تفسري الكتاب املقدس رسالة رومية ج 4554
مىت هنرى ( 16 - 9) 2تفسري الكتاب املقدس رسالة رومية ج 4564

محدى صادق تفسري الرسالة اىل رومية 4572
عبد املسيح تفسري الرسالة اىل رومية- الرب برنا  4581
االب/ ميشال جنم رسالة بولس الرسول اىل اهل رومية- 6-العهد اجلديد -التفسري املسيحى القدمي للكتاب املقدس  4591

القس/يوسف الربموسى 4605 تساؤالت حول الرسالة اىل رومية3سلسلة دراسات كتابية 
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انطوان نوى قراءة عصرية لرسالة رومية- اخلالص اليوم  4612
علماء الكنيسة القبطية تفسري رسالة رومية الشهر علماء الكنيسة القبطية االرثوذكسية 4621

وليم ادى الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل شرح رسالة اىل رومية 4633
ناشد حنا رسالة رومية مفصلة اية اية 4641

worldwide ministries leadership 7االفكار الرئيسية للعظات الكتابية رومية ج 4651
فؤاد حبيب الرسالة اىل رومية- كنوز املعرفة  4661

بروس. ف. ف  4671 الرسالة اىل رومية6التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد اجلديد ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب ( سؤال جييب عليها القديس بولس الرسول ىف الرسالة اىل اسقفية روميه550 )14شجرة املعرفة ج  4681

وارين ويرزىب كن صحيحا- دراسة ىف رسالة الرسول بولس اىل اهل رومية 4691
مسري توفيق فريد دراسة ىف رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل روميه 4703

مجاعة من الالهوتيني 4721 من رومية اىل الرؤيا6تفسري الكتاب املقدس ج
االنبا/رافائيل كورنثوس االوىل- رومية -  اعمال الرسل 4مسابقات ىف الكتاب املقدس ج 4823

مجعية الكتاب املقدس اعظم من ظافرين  الرسائل اىل رومية و كورونثوس االوىل و الثانية 4832
القس/باخوم حبيب دراسات و تامالت عملية ىف الكتاب املقدس رسائل بولس الرسول لرومية و كورنثوس 4895

هول. ب . ف  دراسة ىف رسالىت التربير رسالة رومية و رسالة غالطية 4902
برايان ج بايلى يعظم انتصارنا- رسالة رومية  4911

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني رسالة  كورنثوس االوىل 49612
موريس تاوضروس تفسري الرسالة االوىل اىل كورنثوس مع مقدمة عامة 4973
موريس تاوضروس تفسري رسالة القديس بولس الرسول االوىل اىل اهل كورنثوس 4986

القس/يعقوب حنا رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل كورنثوس 4994
القمص/انطونيوس الرباموسى تفسري الرسالة االوىل اىل اهل كورنثوس 5005

القمص/تادرس يعقوب ملطى دراسات ىف الكتاب املقدس  رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل كورنثوس 5017
القمص/بيشوى وديع 5025 موضوعات للحياة0  كورنثوس االوىل 30سلسلة انا مسيحى ج

يوسف حبيب مىت مقتطفات من تفسري القديس يوحنا ذهىب الفم لرسالة كورنثوس االوىل 5033
وليم ادى 5043 شرح رسالة كورنثوس االوىل6الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل ج

يوحنا ذهىب الفم ( 8-1 ) االصحاحات من 1تفسري رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل كورنثوس ج 5052
هالل امني موسى تفسري رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل كورنثوس 5061
هالل امني موسى تفسري رسالة كورنثوس االوىل 5072

الدكتور/براون .تفسري رسالة كورنثوس االوىل 5081
ناشد حنا رسالة كورنثوس االوىل اية اية 5091

تفسري الرسالة االوىل اىل اهل كورنثوس تعريب عياد خليل شنودة ياريت0 ك 0س  5101
القس/يعقوب حنا رسالة بولس الرسول االوىل اىل كورنثوس 5111

مسري توفيق فريد دراسة ىف رسالة القديس بولس الرسول االوىل اىل اهل كورنثوس 5123
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (الرسالتان االوىل و الثانية اىل اسقفية كورنثوس )15شجرة املعرفة ج 5237

االب/ ميشال جنم رسالتا بولس الرسول اىل اهل كورنثوس-7-العهد اجلديد-التفسري املسيحى القدمي للكتاب املقدس 5241

21 / 201610,  نوفمبر02



يوحنا ذهىب الفم 5255 اعداد القمص اغسطينوس الربموسى0شرح الرسالة االوىل و الثانية اىل كورنثوس 
كنيسة السيدة العذراء بروض الفرج الرسالتان اىل كنيسة كورنثوس 5264

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني   رسالة كورنثوس الثانية 5279
القمص/تادرس يعقوب ملطى دراسة روحية ىف رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل كورنثوس 5286

موريس تاوضروس تفسري الرسالة  الثانية اىل  كورنثوس 5296
دار الكتاب املقدس مسابقات ىف سفر رسالتا كورنثوس االوىل والثانية 5304

وليم ادى 5313 شرح رسالة كورنثوس الثانية6الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل ج
ناشد حنا شرح رسالة كورنثوس الثانية اية اية 5321

تاسكر.ج.ف.ر التفسري احلديث للكتاب املقدس الرسالة الثانية اىل اهل كورنثوس 5331
worldwide ministries leadership 8 ج2-1االفكار الرئيسية للعظات الكتابية كورنثوس  5351

هول. ب . ف  دراسة ىف الرسائل املبكرة رسالتا تسالونيكى و رسالتا كورنثوس 5362
اريك بيشوب تفسري رسالة كورنثوس الثانية 5371

فؤاد حبيب الرسالة اىل غالطية- كنوز املعرفة  5571
االب/مىت املسكني شرح رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل غالطية  رسالة دفاع عن حق االجنيل 5584

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  رسالة  غالطية 55913
يوحنا ذهىب الفم 56011 تعريب االنبا موسى اسقف الشباب0مدخل اىل االجنيل   تفسري رسالة غالطية 
يوحنا ذهىب الفم تفسري رسالة غالطية 5614
و ه ت جردنر التفاسري البيضاوية املسيحية رسالة بولس الرسول اىل اهل غالطية 5621

االن كول.ر الرسالة اىل غالطية- التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد اجلديد  5631
وليم ادى 5644 شرح غالطية اىل شرح فليىب7الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل ج

ستيفن تيل اىل الغالطيني 5651
ادولف بول تفسري رسالة غالطية- دراسات الهوتية ىف الكتاب املقدس  5661

الدكتور القس/غربيال رزق اهلل  شرح الرسالة اىل غالطية 5671
كنيسة االخوة رسالة غالطية مفصلة اية اية 5681

رضا عدىل احلرية ىف املسيح- رسالة غالطية  5692
وارين ويرزىب دراسة ىف الرسالة اىل اهل غالطية كن حرا 5701

حلمى القمص يعقوب تفسري رسالة غالطية- اقرا و افهم كتابنا املقدس  5713
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (تسالونيكى االوىل و الثانية - كولوسى - فيلىب - افسس - غالطية  ) رسائل 16شجرة املعرفة ج 5864

ميخائيل مكسى اسكندر تفسري رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل غالطية و اهل افسس 5875
يوحنا ذهىب الفم 5885 اعداد  القمص اغسطينوس الربموسى0شرح الرسالة اىل غالطية و الرسالة اىل افسس 

االب/مىت املسكني شرح الرسالة اىل افسس  للقديس بولس الرسول 5894
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني   رسالة  افسس 59012

موريس تاوضروس تفسري الرسالة اىل افسس 5917
حلمى القمص يعقوب تفسري رسالة افسس- اقرا و افهم كتابنا املقدس  5929

احد اآلباء الرهبان 5935 سلسلة فهمىن فاحيا0تفسري رسائل بولس الرسول افسس 
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ماير. ب. ف  5944 دراسات ىف رسالة افسس0سر احلياة الداخلية 
يوحنا ذهىب الفم تفسري رسالة بولس الرسول اىل اهل افسس 5954

د/نصحى عبد الشهيد شرح رسالة افسس 5964
مىت هبنام شرح رسالة افسس تامالت 5971

القمص/تادرس يعقوب ملطى دراسات ىف الكتاب املقدس الرسالة اىل اهل افسس سؤال و جواب 5986
يوحنا ذهىب الفم تفسري سفر بولس الرسول اىل اهل افسس 5995

جون ستوت رسالة افسس- سلسلة تفسري الكتاب املقدس يتحدث اليوم  6001
اخلورى/بولس الفغاىل 2حمطات كتابية ج- رسالة القديس بولس اىل اهل افسس 6011

القس/منيس عبد النور دراسة ىف رسالة افسس 6021
القس/ابراهيم سعيد .شرح رسالة افسس  6031

ايرل هوىل القس الرسالة اىل اهل افسس 6041
فؤاد حبيب الرسالة اىل افسس- كنوز املعرفة  6051

فرانسيس فولكس 6061 الرسالة اىل افسس10التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد اجلديد ج
مطبوعات صوت الراعى 6073 شرح رسالة افسس5سلسلة اهلى اعرفة واحبه ج

وارين ويرزىب كن غنيا- دراسة ىف رسالة افسس 6081
ارثر بينك قطاف من صلوات رسول االمم كما جاءت ىف الرسالة اىل افسس الكتاب الثاىن 6181

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني   رسالة  فيلىب 62012
مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   رسالة بولس الرسول و هو سجني اىل اهل فيلىب 6216

حلمى القمص يعقوب فيلىب-  اقرا و افهم كتابنا املقدس  62213
دار الكتاب املقدس اكتشف بنفسك رسالة فيلىب 6235

سيداروس تادرس املفصل الشامل لشرح الرسائل شرح رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل فيلىب 6241
حمسن نعيم اخالء الذات و تقدم االجنيل دراسة ىف رسالة فيلىب 6251

ماير. ب. ف  6267 تعريب القس مرقس داود0تفسري رسالة فيليىب 
القمص/انطونيوس كمال حليم دراسة ذاتية ىف رسالة فيلىب- نعم افرحوا  6273

و ه ت جردنر التفاسري البيضاوية املسيحية رسالة بولس الرسول اىل اهل فيلىب 6281
يوحنا ذهىب الفم 8-1 العظات من 1تفسري رسالة بولس الرسول اىل اهل فيلىب ج 6295

هالل امني موسى تفسري رسالة فيلىب 6303
فهمى خليل تامالت ىف رسالة بولس الرسول اىل فيلىب 6311
وارين ويرزىب دراسة ىف الرسالة اهل فيلىب كن فرحا 6321

االنبا/رافائيل كولوسى-فيلىب-افسس-غالطية-(الثانية)رسائل بولس الرسول اىل اهل كورنثوس -مسابقات ىف الكتاب املقدس  6332
جون نيلسون دارىب كولوسى-فيلىب-افسس-غالطية-رسالتا كورنثوس- رومية4موجز اسفار الكتاب املقدس ج 6372

وليم ماكدونلد فيلىب-  اعمال 2العهد اجلديدج-تفسري الكتاب املقدس للمؤمن  6381
هارنج.رالف ا املسيح ىف حياتنا  دروس من الرسالة اىل اهل فيلىب 6391

القس/ مرقس ميالد  الرسالة اىل اهل فليىب 6405
وليم باركلى رسائل فيلىب و كولوسى و تسالونيكى 6481
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القمص/انطونيوس الرباموسى تفسري رسائل بولس الرسول  اىل فليىب و كولوسى 6499
ميخائيل مكسى اسكندر تفسري رسالىت بولس اىل فيلىب وكولوسى 6507

حلمى القمص يعقوب كولوسى- اقرا و افهم كتابنا املقدس  65111
يوسف عطااهلل سالمة تفسري رسالة بولس الرسول اىل اهل كولوسى 6529
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري وتامالت االباء االولني رسالة  كولوسى 65312
القمص/تادرس يعقوب ملطى (ج + س  )دراسات ىف الكتاب املقدس  رسالة بولس الرسول اىل اهل كولوسى 6547

مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   الرسالة اىل كولوسى 6553
القس/منيس عبد النور دراسة ىف رسالة كولوسى 6563

وليم ادى 6574 شرح كولوسى اىل شرح فليمون8الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل ج
هول. ب . ف  فليمون. كولوسى . فيلىب .افسس . دراسة ىف رسائل السجن  6584

اخلورى/بولس الفغاىل رسالتا القديس بولس اىل اهل كولوسى و اىل فليمون 6591
فؤاد حبيب الرسالة اىل كولوسى- كنوز املعرفة  6601
وارين ويرزىب كن كامال- دراسة ىف رسالة كولوسى 6611

حلمى القمص يعقوب تسالونيكى االوىل- اقرا و افهم كتابنا املقدس  68211
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  رسالة  تسالونيكى االوىل 68312

روسية. ل . ه  شرح  رسالىت بولس الرسول اىل اهل تسالونيكى 6843
مكرم جنيب الكنيسة و االجنيل تسالونيكى االوىل 7071

حبيب سعيد التفاسري البيضاوية املسيحية تفسري تسالونيكى االوىل والثانية 7081
ناشد حنا رسالتا تسالونيكى مفصلتني ايه ايه 7091

ميخائيل مكسى اسكندر تفسري رسالىت القديس بولس الرسول اىل كنيسة تسالونيكى 7106
وارين ويرزىب كن مستعدا- دراسة ىف رسالىت تسالونيكى االوىل و الثانية  7112

القمص/تادرس يعقوب ملطى دراسات ىف الكتاب املقدس رسالتا بولس الرسول االوىل و الثانية اىل اهل تسالونيكى 7126
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري وتامالت االباء االولني رسالة تسالونيكى الثانية 71311

حلمى القمص يعقوب اقرا و افهم كتابنا املقدس تسالونيكى الثانية 7146
دار الكتاب املقدس تسالونيكى االوىل والثانية- كولوسى - فيلىب - افسس - مسابقات ىف سفر الرسائل غالطية  7153

القس/منيس عبد النور دروس من رسالىت تسالونيكى 7161
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  رسالة  تيموثاوس االوىل 74412

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس تامالت و تعليقات  على رسالة القديس بولس الرسول االوىل اىل تيموثاوس 74510
يوحنا ذهىب الفم تامالت و تعليقات على رسالة القديس بولس الرسول االوىل اىل تيموثاوس 7467

مطبوعات صوت الراعى 7476 رسالة بولس الرسول االوىل اىل تيموثاوس هل حتب ان تكون خادما للمسيح16ج- سلسلة الرب يتكلم 
القمص/القس/بنيامني مرجان تفسري الرسالة االوىل اىل تيموثاؤس 7481

فؤاد حبيب تسالونيكى االوىل و الثانية- كنوز املعرفة  7711
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (عربانيني - فليمون - تيطس - تيموثاوس االوىل و الثانية )17شجرة املعرفة ج 7724

worldwide ministries leadership 10فليمون ج-  تيطس 2-1 تيموثاوس 2-1االفكار الرئيسية للعظات الكتابية تسالونيكى  7731
مىت هنرى تفسري رسالىت بولس الرسول االوىل و الثانية اىل تيموثاوس 7745
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القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  رسالة  تيموثاوس الثانية 77512
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس تامالت و تعليقات على رسالة القديس بولس الرسول الثانية اىل تيموثاوس 7765

يوحنا ذهىب الفم تفسري الرسالة الثانية اىل تيموثاوس 7773
االنبا/رافائيل اىل اهل تساالونيكى االوىل والثانية- مسابقات ىف الكتاب املقدس رسائل بولس الرسول اىل اهل كولوسى  7783

فؤاد حبيب تيموثاوس االوىل و الثانية- كنوز املعرفة  7791
روسييه. ه . و  شرح رسالة بولس الرسول اىل تيطس 8061

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  رسالة اىل تيطس 8078
يوحنا ذهىب الفم ترمجة نشات مرجان-  تفسري رسالة القديس بولس اىل تلميذه تيطس  8083

القمص/القس/بنيامني مرجان تفسري رسالة القديس بولس اىل تيطس 8093
هول. ب . ف  رسالة تيطس- دراسة ىف الرسائل الراعوية رسالتا تيموثاوس  8102

يوسف درة احلداد 8111 ىف رسائل بولس اىل املسيحيني من االمميني و رسائل بعض الرسل2مصادر الوحى االجنيلى فلسفة املسيحية ج 
اريك بيشوب التفاسري البيضاوية املسيحية- تفسري رسائل تيموثاوس االوىل و الثانية و تيطس  8121
مكرم جنيب هل احلرية التزام ؟ اخالقيات الواقع دراسة ىف رسالىت تيطس و فليمون 8361

حلمى القمص يعقوب فليمون-  اقرا و افهم كتابنا املقدس  8385
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  رسالة فليمون 83913
دار الكتاب املقدس سلسلة اكتشف بنفسك- رسالة فليمون  8402

يوحنا ذهىب الفم ترمجة رافت موسى ذكرى- تفسري رسالة بولس الرسول اىل فليمون  8414
ميخائيل مكسى اسكندر فليمون: دراسات و تامالت روحية ىف رسالة القديس بولس الرسول اىل   8426

يوحنا ذهىب الفم ترمجة الراهب القمص مرقوريوس االنبا بيشوى- تفسري رسالة بولس الرسول اىل فليمون  8433
لويس صليب عبد صار اخا الرسالة اىل فليمون 8441
جان بيري بس فليمون- املرشد اىل جمموعات الشركة الروحية اىل الكنيسة الىت ىف بيتك  8451

وليم باركلى رسائل تيموثاوس االوىل و الثانية و تيطس و فليمون 8481
لويس صليب تفسري رسالة كولوسى اية اية 8591

worldwide ministries leadership 11يعقوب ج-االفكار الرئيسية للعظات الكتابية عربانيني  8681
االب/مىت املسكني الرسالة اىل العربانيني شرح و دراسة اغىن الرسائل ىف التعرف على شخص املسيح 8692

موريس تاوضروس تفسري الرسالة اىل العربانيني 8709
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  الرسالة اىل العربانيني 87112

محدى صادق 0تفسري الرسالة اىل العربانيني  8724
و ه ت جردنر التفاسري البيضاوية املسيحية الرسالة اىل العربانيني 8732

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  ايات االميان من الرسالة اىل العربانيني 8745
القس/ميالد ذكرى فيلبس التامالت ىف الرسالة اىل العربانيني 8751

القس/يوسف الربموسى 8765 تساؤالت حول الرسالة اىل العربانيني4سلسلة دراسات كتابية 
وليم ادى 8773 شرح العربانيني اىل بطرس الثانية9الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل ج

يوحنا ذهىب الفم (سعيد حكيم يعقوب  ) ترجم عن اليونانية  0تفسري رسالة بولس الرسول اىل العربانيني   8785
مكرم جنيب فوق الكل دراسة ىف الرسالة اىل العربانيني 8792
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صموئيل ريداوت حماضرات ىف رسالة العربانيني 8803
اديب يسى دراسة ىف الرسالة اىل العربانيني 8812

هول. ب.ف دراسة ىف رسالة العربانيني 8822
وارين ويرزىب الرسالة اىل العربانيني- كن واثقا  8831

الدكتور القس/غربيال رزق اهلل  شرح الرسالة اىل العربانيني 8841
وليم باركلى الرسالة اىل العربانيني- تفسري العهد اجلديد  8851

هاملتون مسيث شرح موجز ىف الرسالة اىل العربانيني 8861
برايان ج بايلى الرسالة اىل العربانيني داخل احلجاب 8871

ادولف سفري تفسري رسالة العربانيني 8881
االب/ ميشال جنم رسالة بولس الرسول اىل العربانيني-10-العهد اجلديد-التفسري املسيحى القدمي للكتاب املقدس  8891
ناشد حنا رسالتا بولس الرسول اىل تيموثاوس مفصلتني اية اية 8991

جلنة التحرير والنشر مطرانية بىن سويف 9003 كورنثوس غالطية افسس فيلىب كولو3ج (العبادة اليومية  )الدليل الروحى للخدام و الشباب و االسر املسيحية 
ميخائيل مكسى اسكندر الرسالتني االوىل و الثانية اىل تيموثاوس و الرسالة اىل تيطس 9014

االنبا/بطرس افسس/ غالطية /1.2كورنثوس/حبوث حتليلية عقائدية الهوتية لرسائل بولس الرسول اىل2طريق الكمال ج 9022
االنبا/بطرس تيموثاوس/تسالونيكى/كولوسى/فيلىب/ حبوث حتليلية عقائدية الهوتية لرسائل بولس الرسول3طريق الكمال ج 9032
االنبا/بطرس العربانيني/فليمون /تيطس /2حبوث حتليلة عقائدية الهوتية لرسائل بولس الرسول اىل تيموثاوس4طريق الكمال ج 9042

القس/باخوم حبيب رسائل بولس الرسول لغالطية و تسالونيكى االوىل و الثانية 9055
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن 9061 ثيموثاوس و كولوسى2مقتطفات من دراسات الكتاب املقدس ج

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 9095 تامالت وتعليقات على اعمال الرسل و بعض رسائل القديس بولس6 الكتاب املقدس ج17موسوعة االنبا غريغوريوس ج
جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة 9106   تفسري رسائل بولس الرسول من كورنثوس االوىل حىت فلىب4املوسوعة الكنسية ج

worldwide ministries leadership 9كولوسى ج-فيلىب - افسس- االفكار الرئيسية للعظات الكتابية غالطية  9111
االب/بولس ندمي طرزى 9121 بولس و مرقس1مدخل اىل العهد اجلديد ج

دونالد جوثرى 9131 الرسالة اىل العربانيني19التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد اجلديد ج
وارين ويرزىب كن واثقا- دراسة ىف الرسالة اىل العربانيني 9141

القمص/القس/بنيامني مرجان تفسري رسالة القديس يعقوب الرسول 9318
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  رسالة يعقوب 93212

القمص/لوقا سيداروس رسالة القديس يعقوب الرسول 9335
موريس تاوضروس تفسري رسالة يعقوب 9343

دوجالس مو التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد اجلديد رسالة يعقوب 9352
الراهب/سارافيم الربموسى رسالة القديس يعقوب دراسة و شرح 9366

ناشد حنا رسالة يعقوب مفصلة اية اية 9371
وارين ويرزىب دراسة ىف رسالة يعقوب 9381
مكرم جنيب رؤية االميان و حتديات الواقع دراسة ىف رسالة يعقوب 9392

دونالد جوثرى التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد اجلديد الرسائل الرعوية 9471
القس/مسعان شنوده (يهوذا . يوحنا . يعقوب . بطرس  ) 2مقدمات ىف العهد اجلديد رسائل الكاثوليكون ج 9531

21 / 201615,  نوفمبر02



worldwide ministries leadership 12 يهوذا ج3-2-1يوحنا2-1االفكار الرئيسية للعظات الكتابية  بطرس  9541
االسقف العام- االنبا /موسى ( يهوذا 0 يوحنا 0 بطرس 0يعقوب  )مدخل اىل رسائل الكاثوليكون  9557

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (يهوذا. 1/2/3يوحنا  .1/2بطرس . رسائل اجلامعة الكاثوليكون يعقوب )18شجرة املعرفة ج 9564
وليم باركلى رسائل يعقوب و بطرس- تفسري العهد اجلديد  9581

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن تفسري رسالة معلمنا بطرس االوىل- 2-تفسري رسالة معلمنا يعقوب - 1-مقتطفات من  9593
ميخائيل مكسى اسكندر تفسري رسالة القديس يعقوب الرسول و رسالتا القديس بطرس االوىل و الثانية 9605

اربك بيشوب التفاسري البيضاوية املسيحية رسالة يعقوب و رسالة يهوذا 9611
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  رسالة بطرس االوىل 96211

موريس تاوضروس تفسري الرسالة االوىل للرسول بطرس 9635
القمص/القس/بنيامني مرجان تفسري رسالة القديس بطرس الرسول االوىل 9645
االب/مىت املسكني شرح الرسالة االوىل للقديس بطرس الرسول 9654

دار الكتاب املقدس سلسلة اكتشف بنفسك- رسالة بطرس الرسول االوىل  9662
منال الفونس 9677 حول رسالة معلمنا بطرس الرسول االوىل28سلسلة حتت العشرين ج 

ماير. ب. ف  النار املمحصة تفسري لرسالة بطرس الرسول االوىل 9687
ستبز.م.االن التفسري احلديث للكتاب املقدس رسالة بطرس االوىل 9691

وارين ويرزىب دراسة ىف رسالة بطرس الرسول االوىل  كن راجيا 9701
اريك بيشوب التفاسري البيضاوية املسيحية تفسري رسالة بطرس االوىل والثانية 9912
القمص/بيشوى وديع دراسة رسالىت بطرس االوىل و الثانية/ 28سلسلة انا مسيحى ج/ صياد الناس 9923

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني   رسالة بطرس الثانية 99311
جرجس عبد املسيح ابراهيم 9945 دراسة روحية0رسالتا القديس بطرس الرسول 

منال الفونس 9955 رسالة بطرس الثانية70سلسلة حتت العشرين  
القس/حارث قريصة 2دراسة ىف رسالة بطرس الثانية ج 9961

ناشد حنا رسالتا بطرس الرسول مفصلتني اية اية 10211
مايكل جرين التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد اجلديد رسالتا بطرس الثانية ويهوذا 10223

القمص/القس/بنيامني مرجان تفسري رسالة القديس بطرس الثانية و القديس يهوذا 10234
االب/مىت املسكني شرح وتفسري0الرسالة االوىل للقديس يوحنا الرسول  10243
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس 10251 ترمجة اخلورى يوحنا احللو0شرح رسالة القديس يوحنا االوىل  
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس 10265 ترمجة القس بنيامني مرجان0عظات القديس اغسطينوس على رسالة يوحنا الرسول االوىل  

القمص/تادرس يعقوب ملطى 102711 دراسة ىف رسالة يوحنا االوىل0افرح 0افرح 0افرح 0اتريد ان تنتصر
دار الكتاب املقدس سلسلة اكتشف بنفسك- رسالة يوحنا الرسول االوىل 10292

القس/منيس عبد النور دراسة ىف رسائل يوحنا الثالث 10301
القمص/بيشوى وديع 29رسائل احلبيب سلسلة انا مسيحى  10315
وارين ويرزىب كن حقيقيا- دراسة ىف رسالة يوحنا االوىل 10321

مطبوعات صوت الراعى (4-1)رسالة يوحنا االوىل -  سلسلة اهلى اعرفه واحبه  10346
مكرم جنيب احلياة ىف عائلة اهلل دراسة ىف رسالة يوحنا االوىل 10352
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ناشد حنا رسائل يوحنا مفصلة اية اية 10362
وليم كلي عشرون حماضرة ىف شرح رسائل يوحنا الرسول 10371

القمص/تادرس يعقوب ملطى رسالة يوحنا االوىل و الرسالتان الثانية و الثالثة- من تفسري و تامالت االباء االولني   103912
وليم باركلى تفسريرسائل يوحنا الرسول 10402

جوزيف موريس فلتس املسيح ىف رسائل القديس يوحنا 10416
مكرم جنيب دراسة ىف رسالىت يوحنا الثانية و الثالثة-احلق و احلب  10422
وارين ويرزىب دراسة ىف رسائل بطرس الثانية ، يوحنا الثانية و الثالثة ، و يهوذا- كن يقظا  10511
وليم باركلى تفسري العهد اجلديد رسائل يوحنا ويهوذا 10523

ميخائيل مكسى اسكندر تفسري رسائل القديس يوحنا الثالثة و تفسري القديس يهوذا الرسول 10535
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني رسالة يوحنا االوىل و الرسالتان الثانية و الثالثة و رسالة يهوذا 10543
القمص/تادرس يعقوب ملطى رسالة يهوذا- من تفسري و تامالت االباء االولني  105513

مىت هبنام االميان املسلم مرة للقديسني او شرح رسالة يهوذا اسة اية 10561
ماكويل كودار تفسري رسالة يهوذا   او سفر اعمال املرتدين 10571

هابيل توفيق السعيد املنارة االرثوذكسية- تفسري رسالة يهوذا  10583
االنبا/ابرام تامالت ىف تفسري رسالة القديس يهوذا 10595

مىت هبنام االميان املسلم للقديسني- رسالة يهوذا  10601
الفونس وليم ابسخريون اللئ ىف رسائل الرسل 10611

هول. ب.ف دراسة ىف الرسائل اجلامعة 10782
يوسف رياض 10822 من العربانيني اىل الرؤيا8من التكوين اىل الرؤيا ج

جون نيلسون دارىب 10831 من رسالة تسالونيكى االوىل اىل سفر الرؤيا5موجز اسفار الكتاب املقدس ج
وليم ادى 10841 شرح رسائل يوحنا اىل شرح الرؤيا10الكنز اجلليل ىف تفسري االجنيل ج

جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة 10857 لتفسري العهد اجلديد من العربانيني حىت رؤيا يوحنا الالهوتى5املوسوعة الكنسية ج
موريس تاوضروس 0تفسري سفر الرؤيا  10862

محدى صادق تفسري رؤيا يوحنا االهوتى 10873
مارى سرتونج سفر الرؤيا و االزمنة االخرية 10881

القس/كرنيليوس املقارى يسكن فيها الرب- مساء جديدة و ارض جديدة - تامل ىف سفر الرؤيا  10895
االنبا/هدرا تركيا-السبع املنابر الذهبية و الثالثة جمامع املسكونية بآسيا الصغرى  10905

اسكندر القمص لوقا اسكندر مفتاح سفر الرؤيا او علو الرؤية ىف سفر الرؤية 10916
مجعية اصدقاء الكتاب املقدس ببلقاس سفر الرؤيا املصور 10925

القس/وديع ميخائيل تفسري رؤيا يوحنا الالهوتى اية اية 10931
القس/داود داود سليمان اضواء روحانية دراسة وتامالت ىف سفر الرؤيا 10945

صموئيل تاوضروس السرياىن القمص 0رسائل اىل الكنائس السبع  10952
فيليب توفيق بانوراما سفر الرؤيا نظرة روحية تطبيقية 10961
رشاد فكرى شرح سفر الرؤيا مفصال كلمة كلمة 10972

يوسف رياض خمتصر شرح سفر الرؤيا 10985
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القس/ابراهيم سعيد اجلزء االول و الثاىن معا- فتح السفر املختوم   10991
وارين ويرزىب كن غالبا- دراسة ىف سفر الرؤيا  11001
بيلى جراهام اجلياد و الفرسان 11012

القس/ايليا القمص برثلماوس رحلة سريعة مع يوحنا احلبيب ىف سفر الرؤيا 11023
وليم باركلى تفسري العهد اجلديد  سفر الرؤيا 11033

مطبوعات صوت الراعى 11046 رسالة اىل كل قلب1سفر الرؤيا ج- سلسلة الرب يتكلم 
مطبوعات صوت الراعى 11056 امني تعال ايها الرب يسوع2 سفر الرؤيا ج18سلسلة الرب يتكلم ج

دياكون/مراد جرجس اضواء على سفر الرؤيا 11063
القمص/تادرس يعقوب ملطى رؤيا يوحنا االهوتى- من تفسري و تامالت االباء االولني  110712

ابن كاتب قيصر تفسري سفر الرؤيا 11082
القمص/عبد املسيح ثاؤفيلس النخيلى وضوح الرؤيا السماوية 11096

كنيسة العذراء ويوحنا احلبيب جناكليس النسر الطائر و ارشليم السمائية 11105
القس/عبد املسيح لبيب مرقص ترتيب حوادث السفر مع دراسة مقارنة من العهدين القدمي و اجلديد- رؤيا يوحنا االهوتى  11116

دير االنبا بضابا السفر املختوم 11123
مهلتون0ب0لوره  خمتصر ىف تفسري سفر الرؤيا- كشف املستقبل  11133

القمص/بيشوى وديع رحلة مساوية- سفر الرؤيا  11146
القمص/لوقا سيداروس ما يقوله الروح للكنائس 11154

القمص/تادرس يعقوب ملطى مقدمة ىف رؤيا يوحنا االهوتى- دراسات ىف الكتاب املقدس  11169
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف سفر الرؤيا 11175

ماهر يونان عبد اهلل 00تفسري سفر الرؤيا  11183
االسقف العام- االنبا /موسى رؤيا يوحنا االهوتى- مدخل اىل االجنيل  11195

القس/يعقوب سليمان يعقوب ؟0كيف افهم سفر الرؤيا  11203
يوسف درة احلداد سفر الرؤيا- 2مصادر الوحى االجنيلىي صوفية املسيحية   11211
مجال جورج انطون+ نبيل ايليا فانوس  رؤيا ارثوذكسية لسفر رؤيا يوحنا الالهوتى 11225

القمص/يوحنا ابراهيم تعزيات من سفر الرؤيا 11233
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (سفر الرؤيا)19شجرة املعرفة ج 11245

القس/زكى خليل العجائب املقبلة 11251
الراهب/جريوم املقارى 11263 سبعة وعود ملن يغلب000من يغلب 

البابا/تواضروس الثاىن 11273 الرسائل اجلامعة و سفر الرؤية4مفتاح العهد اجلديد ج
فوزى تيموثاوس افهم الرؤيا 11282

دار الكتاب املقدس سفر الرؤيا 11293
القس/عزت شاكر الكنائس السبع و قضايا العصر 11303

مجال فريد شنودة رؤية جمسمة لسفر الرؤيا 11313
ميشيل جرجس يوحنا الالهوتى والكنائس السبعة 11323

worldwide ministries leadership 13االفكار الرئيسية للعظات الكتابية سفر الرؤيا ج 11331
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هول. ب . ف  ترمجة رشدى ميخائيل- دراسة ىف سفر الرؤيا  11342
ليون موريس التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد اجلديد سفر الرؤيا 11352

االسقف العام- االنبا /موسى سلسلة دراسات كتابية مدخل اىل سفر الرؤيا 11363
وليم ولكوك سفر الرؤيا- سلسلة تفسري الكتاب املقدس يتحدث اليوم  11371

ناشد حنا شرح سفر الؤيا مفصال اية اية 11382
ادولف بول تفسري سفر الرؤيا- دراسات الهوتية ىف الكتاب املقدس  11391

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن 11403 تامالت ىف الكتاب املقدس4موسوعة االنبا بيمن ج
وليم هندركسن تفسري سفر الرؤيا- اعظم من منتصرين  11411
القس/رياض عطا اهلل (تفسري حديث  )املباحث العليا ىف تفسري سفر الرؤيا  11431
وليم ماكدونلد الرؤيا-  كولوسى3العهد اجلديدج-تفسري الكتاب املقدس للمؤمن  11481

جورج عبد النور 11493 سؤال وجواب500دراسة العهد اجلديد عن طريق س و ج حيتوى على 
القس/صموئيل البحريى+ناصر عدىل متقاطعات العهد اجلديد 11503

اخلورى/بولس الفغاىل -5-دراسات بيبلية - تعرف اىل العهد اجلديد مع شهود عديدين  11511
عياد ابادير 11902 مخسمائة سؤال من العهد اجلديد2التسليات الروحية ىف حل االلغاز الكتابية ج
دار الثقافة قاموس الكتاب املقدس 15725

جمموعة من االساتذة 2قاموس الكتاب املقدس ج 15741
مالك لوقا خمتصر قاموس الكتاب املقدس 15751

كنيسة االخوة القاموس املوجز للكتاب املقدس 15761
اخلورى/بولس الفغاىل احمليط اجلامع ىف الكتاب املقدس و الشرق القدمي 15771

موسوعة الكتاب املقدس لبنان0دار منهل احلياة  15781
القس/مكسيموس وصفى (املختصر )قاموس الكتاب املقدس  15793

جورج بوست فهرس الكتاب املقدس 15903
دار الثقافة فهرس املوضوعات الكتابية 15913

جيوفرى ستونر الفهرس احلديث ملوضوعات الكتاب املقدس 15922
الراهب/افلوجيوس السرياىن 0اطلس الكتاب املقدس 16063

دار الكتاب املقدس 16073 خريطة ملونة معجم جغراىف لالماكن املذكورة بالكتاب املقدس30اطلس الدارسني للكتاب املقدس 
اطلس الكتاب املقدس روىل0 هـ 0هـ 16084

كارل رامسوسن اطلس الكتاب املقدس وفقا للطبعة الدولية احلديثة 16091
حليم ابراهيم ارسناوى رسم بياىن لدراسة الكتاب مع تدوين حوادث التاريخ- درج الكتاب  16104

تيم داوىل 16111 خريطة ملونة اىل خرائط خاصة بتاريخ املسيحية170اطلس الكتاب املقدس وتاريخ املسيحية حيتوى على اكثر من 
القس/مكسيموس وصفى اطلس الكتاب املقدس للعهد اجلديد 16264

عدىل اسكندر مرقص 1اطلس مسرية بشرى اخلالص لرب اجملد يسوع املسيح  ج 16273
املرشد اىل الكتاب املقدس مرشد لكل اسفار الكتاب املقدس مقدمات و معلومات كتبها خرباء و اصحاب اختصاصمجعية الكتاب املقدس 16361

القس/باسيلى اسحق 2مرشد الطالبني اىل كتاب احلق الثمني ج 16371
القس/مكسيموس وصفى املرشد اجلغراىف التارخيى للعهد اجلديد 16615
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القمص/ميخائيل فهمى 16625 جغرافية العهد اجلديد2ج/ جغرافية الكتاب املقدس
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس جغرافية العهد اجلديد الطوائف و احلماعات اليهودية الواردة باالناجيل 16641

مرشد الطالبني اىل الكتاب املقدس الثمني 16754
القس/سيكل سيل املرشد اىل الكتاب املقدس 16761
االنبا/ايسوذورس مشكاة الطالب ىف حل مشكالت الكتاب 16772
هنريتا مريز مقدمات االسفار جلميع االعمار 16783

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس مدخل الكتاب املقدس مقدمة البشائر االربعة 16793
لبنان- رهبنة دير مارجرجس احلرف  مدخل اىل الكتاب املقدس 16803

القمص/تادرس يعقوب ملطى مقدمة ىف الكتاب  املقدس 16813
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن دليل البحث ىف الكتاب املقدس 16823

مارتن مانسر+ريد.ديرباك ..املرشد اىل الكتاب املقدس 16833
يوسف مسري القس كتابنا السماوى حبث ىف اسفار الكتاب املقدس 16842

االنبا/اثناسيوس وحدة  الكتاب املقدس 16855
سوزان دى ديرتنج القصد االهلى او جوالت الكتاب املقدس 16863
ادوارد مسري كامل .كتابنا السماوى حبث ىف اسفار الكتاب املقدس  16871

دوجالس ستيورت+جوردن ىف  خطوات عملية لفهم النصوص الكتابية 16984
القس/مرقس فوزى اوت الين دراسة مقدمات اسفار العهد اجلديد كتاب اخلادم 17251

موريس تاوضروس املدخل اىل العهد اجلديد جملد كامل 17262
القمص/زكريا بطرس مقدمات و تامالت ىف اسفار العهد اجلديد 17274
اميل عزيز دراسات ىف الكتاب املقدس 17284

بريوت- الطريق اىل احلياة  خمتارات من العهد اجلديد- خمتصر الكتاب املقدس  17291
موريس تاوضروس مقدمة ىف جغرافية العهد اجلديد 17301

الدكتور القس/فهيم عزيز 00املدخل اىل العهد اجلديد  17352
القس/مسعان كهلون اتفاق البشريين و دليل املسرتشدين 17364

احد اآلباء الرهبان كيف وصلنا العهد اجلديد ؟ 17374
عادل لطيف مرقس مرشد العهد اجلديد 17383

القمص/بولس بولس دراسات حتليلية للعهد اجلديد مقدمات االسفار 17394
كنيسة مارجرجس سبورتنج دليل الكتاب املقدس العهد اجلديد 17401

موريس تاوضروس العهد اجلديد منهج دراسته 17413
مىت هبنام 2مفاتيح كنوز االسفار االهلية ج 17421

اىب اسحق بن اىب الفضل ابن العسال ابلغ الرسائل اىل علم الوسائل 17435
القس/مسعان شنوده (الرؤيا + اعمال الرسل + االناجيل  )1مقدمات ىف العهد اجلديد ج 17443

القس/منيس عبد النور شبهات ومهية حول الكتاب املقدس العهد القدمي و اجلديد 17453
القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري النقد االدىب للكتاب املقدس قانونية العهد اجلديد مقدمة االجنيل هل هو كتاب نزل من السماء ؟ 17463
القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري 17473  قانونية اسفار العهد اجلديد اثبات صحة ووحى ونسبة1النقد االدىب للكتاب املقدس قانونية العهد اجلديد ج
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القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري 2النقد االدىب للكتاب املقدس ج 17481
كنيسة مارجرجس املطرية كتاب مقدس عهد جديد(ب) 8موسوعة اخلادم القبطى ج 17494

االب/يوسف نعمات سرية اخلالص  سرية الكنيسة االوىل ىف اعمال الرسل و كتاباهتم 17501
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  مصطلحات و رموز ىف الكتاب املقدس 17512

القمص/بيشوى االنطوىن [1] 1املوسوعة الرمزية  ج 17523
جورج فريجسون 1الرموز املسيحية و داللتها ج 17532
جورج فريجسون زاهر رياض/  ترمجة د0 خاص بالشهداء و القديسني  2الرموز املسيحية و داللتها ج 17541

جورجيوس باسيليوس املنهاج ىف تفسري لغات الرسل احلواريني 17551
1اخللفية احلضارية للكتاب املقدس العهد اجلديد ج كيز0كريج س 17562
2اخللفية احلضارية للكتاب املقدس العهد اجلديد ج كيز0كريج س 17572
3اخللفية احلضارية للكتاب املقدس العهد اجلديد ج كيز0كريج س 17583

دار الكتاب املقدس العهد اجلديد باخللفيات التوضيحية 17595
جلنة التحرير والنشر مطرانية بىن سويف التفسري التطبيقى للعهد اجلديد 17604

ويس. راندال ايه الطوائف اليهودية ىف زمن كتابة العهد اجلديد 17652
التفسري التطبيقى للكتاب املقدس 17792

االنبا/ابرام املالحظات العقائدية و الالهوتية ىف كتناب التفسري التطبيقى للكتاب املقدس 17805
القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري االجنيل كيف كتب و كيف وصل الينا ؟ 17813

الفونس وليم ابسخريون 17825 اعرف اجنيلك6سلسلة كتاب لكل مسيحى ج
جورج فرج اسس التفسري- الرتمجات العربية - املدخل اىل تفسري العهد اجلديد النص اليوناىن  17832

ده سيلفا.ديفيد ا 1و تكوين اخلدمة ج. املنهجيات . القرائن . مقدمة للعهد اجلديد  17841
ده سيلفا.ديفيد ا 2و تكوين اخلدمة ج. املنهجيات . القرائن . مقدمة للعهد اجلديد  17851

خادمات شابات ثانوى مسيحنا ىف اسفار العهد اجلديد 17862
رافت شوقى مينا "العهد اجلديد " مذكرات عن الكتاب املقدس  17871

االب/ ثيودور ستيليانوبولوس  العهد اجلديد نظرة ارثوذكسية 17881
جون درين مدخل العهد اجلديد 17891
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