
الكتب حسب القسم

تاريخ الكنيسةالقسم

المؤلف عدد النسخاسم الكتاب الرقم الخاص
ايريس حبيب املصرى 1قصة الكنيسة القبطية ج 15
ايريس حبيب املصرى ( م948 _ 435 ) 2قصة الكنيسة القبطية ج 25
ايريس حبيب املصرى ( م 1518 - 948 ) 3قصة الكنيسة القبطية ج 34
ايريس حبيب املصرى (م1870-1517 ) 4قصة الكنيسة القبطية ج 44
ايريس حبيب املصرى (م 1927 - 1870) 5قصة الكنيسة القبطية ج 55
ايريس حبيب املصرى (م1946-1928)(أ)  6قصة الكنيسة القبطية ج 65
ايريس حبيب املصرى (م1952-1928 ) (ب+ا) 6قصة الكنيسة القبطية ج 75
ايريس حبيب املصرى (م 1971 - 1956 ) 7قصة الكنيسة القبطية ج 85
ايريس حبيب املصرى 8قصة الكنيسة القبطية ج 94
ايريس حبيب املصرى 105 خدام امناء9قصة الكنيسة القبطية ج

املتنيح/القمص/منسى يوحنا تاريخ الكنيسة القبطية 116
القمص/انطونيوس االنطوىن (م1952-1882) 1وطنية الكنيسة القبطية و تارخيها املعاصر ج 125
القمص/انطونيوس االنطوىن (م1970-1952) 2وطنية الكنيسة القبطية و تارخيها املعاصر ج 135
القمص/انطونيوس االنطوىن (م1981-1971) 3وطنية الكنيسة القبطية و تارخيها املعاصر ج 145
القمص/انطونيوس االنطوىن (م2003-1981) 4وطنية الكنيسة القبطية و تارخيها املعاصر ج 155
القمص/انطونيوس االنطوىن (م1981-150)وطنية الكنيسة القبطية و تارخيها  165

تاريخ الكنيسة املسيحية- املسيحية عرب العصور  171
االنبا/ايسوذورس 1اخلريدة النفيسة ىف تاريخ الكنيسة ج 183
االنبا/ايسوذورس 2اخلريدة النفيسة ىف تاريخ الكنيسة ج 193
االنبا/ايسوذورس اعداد و تعليق ميخائيل مكسى اسكندر / 2+1اخلريدة النفيسة ىف تاريخ الكنيسة ج 203

كنيسة مارجرجس املطرية 214 تاريخ كنسى7موسوعة اخلادم القبطى ج
يوسابيوس القيصرى تاريخ الكنيسة 224

(املتنيح)االنبا /ديسقورس (اجلزئني معا  )موجز تاريخ املسيحية   235
ثيؤدور هول باتريك (الكنيسة التقليدية االصلية )تاريخ الكنيسة القبطية االرثوذكسية  241

لويزا بوتشر (اجلزئني)تاريخ الكنيسة املصرية  253
بتشر.ل.ا 264 وكنيستها1تاريخ االمة القبطية ج

جلنة التاريخ القبطى خالصة تاريخ املسيحية ىف مصر 271
جلنة التاريخ القبطى 281 اجلنرال يعقوب و استقالل مصر3تاريخ االمة القبطية ج

بتشر.ل.ا (تصوير  ) 4تاريخ االمة القبطية ج 292
جلنة التاريخ القبطى 1منتخبات هتذيبية من تاريخ االمة القبطية ح 303
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كامل صاحل خنله 2تاريخ االمة القبطية ج 316
1تاريخ الكنيسة القبطية قبل وبعد جممع خلقيدونية ج 324

2تاريخ الكنيسة القبطية بعد جممع خلقيدونية ج 335
(م1981-1250) 2تاريخ الكنيسة القبطية ووطنيتها ج 343

فرج جرجس 1تاريخ الكنيسة القبطية او موجز املقال ىف تاريخ مشاهري الرجال ج 351
ميشيل جرجس الكنيسة املصرية 363

جمموعة احلياة الكنسية مدخل اىل تاريخ الكنيسة 372
ادوارد يسطس الدويرى (تصوير  )موجز تاريخ املسيحية  381

باقى جيد بشارة 1معامل تاريخ الكنيسة القبطية االرثوذكسية ج 392
رشدى واصف هبمان دوس (م642-451)تاريخ الكنيسة القبطية بعد خلقيدونية اىل الفتح العرىب ملصر  401

حبيب سعيد 1تاريخ املسيحية فجر املسيحية  ج  413
جاد املنفلوطى 2تاريخ املسيحية  ىف العصور الوسطى ج 423

فرج جرجس 2تاريخ الكنيسة القبطية املعروف مبوجز املقال ج 451
ابو شاكر بن الراهب ابو شاكر بن الراهب(47-1) االبواب 1كتاب التواريخ ج 462
يوحنا نسيم يوسف 1سلسلة كراسات قبطية مقدمة ىف علوم الدراسات القبطية العدد  473

دعاء حممد هبى الدين 2سلسلة كراسات قبطية ماهية علوم القبطيات مصطلحات و تعريفات العدد  483
تقى الدين امحد بن على املقريزى (تصوير  )القول االبريزى للعالمة املقريزى  491

القمص/القس/تادرس عطية اهلل 505 احكى يا تاريخ2سلسلة اعرف كنيستك ج
القمص/القس/تادرس عطية اهلل سر عظمة الكنيسة القبطية 515

جورج شحاتة قنواتى املسيحية و احلضارة العربية 522
يعقوب خنلة روفيله تاريخ االمة القبطية 534

االب/موريس ييار مارتان اليسوعى (5)الكنيسة القبطية  562
ايريس حبيب املصرى عظمة الكنيسة القبطية 571

رودلف يىن االوضاع الكنسية احلاضرة على ضوء تقليد الكنيسة 581
رضا حنا 3 كراسى الكنيسة القبطية من عهد البابا بطرس اجلاوىل اىل البابا شنودة ال3اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج 594
رضا حنا 603 سرية احلرب اجلليل القديس االنبا مرقس مطران كرسى اسنا و االقصر و اسوان4اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج
رضا حنا 115 يشمل هذا البحث التارخيى جزء من حياة االنبا يوساب الثاىن البطريرك ال5اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج 611
رضا حنا 623 حبث تارخيى عن قديسون باسم االنبا باسيليوس6اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج
رضا حنا 3 حبث تارخيى ىف تاريخ الكنيسة القبطية يشمل حياة القديس البابا مكاريوس6اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج 633
رضا حنا 663 حبث تارخيى عن سرية اباء كهنة قديسني من طنطا9اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج
رضا حنا 703 حبث ىف تاريخ الكنيسة قديسون معاصرون13اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج
رضا حنا 753 حبث تارخيى عن سرية قديسني معاصرين18اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج
رضا حنا املانيا- قصة انشاء دير القديس االنبا انطونيوس لقرية كريفلباخ 24اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج 813
رضا حنا 823 حبث تارخيى عن سرية اجلليل مثلث الرمحات نيافة االنبا مينا مطران جرجا25اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج
رضا حنا 835 اسقفا رحلوا من عاملنا الفاىن من ابناءالبابا شنودة الذين رمسهم12 سرية 26اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج
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فرانسيس العرت االمة القبطية وكنيستها االرثوذكسية 841
موريس كامل دميرتى تاريخ تاسيس كرسى االسكندرية و عصر االضطهاد 853

زاهر رياض كنيسة االسكندرية ىف افريقيا 861
(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس فجر املسيحية و الدماء الذكية 872
االنبا/رافائيل اخلالفة الرسولية ىف الفكر االرثوذكسى 883

القس/مسعان شنوده حماضرات ىف تاريخ الكنيسة 893
القس/باخوم حبيب حماضرات ىف تاريخ الكنيسة القبطية من القرن االول حىت احلادى والعشرين 902

نبيل نعيم تادرس 912 الثالثة قرون االوىل1تاريخ الكنيسة القبطية ج
رضا حنا 922 سرية مثلث الرمحات االنبا ياكوبوس28اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج
رضا حنا 933 مقتطفات من سرية مثلث الرمحات احلرب اجلليل االنبا مرقس27اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج
االسقف العام املنيا/مكاريوس تعرف على الكنيسة القبطية االرثوذكسية 943

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس املنسوب لسويرس بن املقفع اسقف االمشونني1تاريخ البطاركة ج 955
كامل صاحل خنله 2تاريخ البطاركة ج 963
القمص/صموئيل تاوضروس السرياىن+كامل صاحل خنلة  3تاريخ البطاركة ج 973

سليم سليمان عبد السيد الفيومى 1خمتصر تاريخ االمة القبطية ج 1011
جمدى نسيم سليم+ القمص/ ابسخريون االنبا بيشوى 1معجزات من تاريخ الكنيسة القبطية ج 1053
جمدى نسيم سليم+ القمص/ ابسخريون االنبا بيشوى 2معجزات من تاريخ الكنيسة القبطية ج 1063

امري نصر كنيسة االسكندرية ىف العصور املسيحية االوىل 1102
جاد اهلل جنيب تاريخ الكنيسة الغائب صفحات من تاريخ الكنيسة ىف القرنني الرابع و اخلامس  ملالد 1112

جون فوسرت 1121 حىت اليوم1700قصة انتشار املسيحية منذ عام 
جون لورمير تاريخ الكنيسة عصر االباء من القرن االول وحىت السادس 1132

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  الكنيسة القبطية كنيسة متميزة جدا 1143
القس/سامى حنا غربيال الكنيسة غرس و امتداد 1151

القس/انسطاسى مالك اديب 1قراءة ىف بطون التاريخ ج 1503
كامل صاحل خنله 1564 اجزاء5سلسلة تاريخ البطاركة جملد 

زكى شنودة 1موسوعة تاريخ االقباط  ج 1575
زكى شنودة 2موسوعة تاريخ االقباط  ج 1581
زكى شنودة 3موسوعة تاريخ االقباط  ج 1593
زكى شنودة 4موسوعة تاريخ االقباط  ج 1601
زكى شنودة 5موسوعة تاريخ االقباط ج 1611
زكى شنودة 6موسوعة تاريخ االقباط و املسيحية ج 1621
زكى شنودة 7موسوعة تاريخ االقباط ج 1634
زكى شنودة 8موسوعة تاريخ االقباط و املسيحية ج 1641
زكى شنودة بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا (1)تالميذ السيد املسيح   (1) الشهداء 11موسوعة تاريخ االقباط ج 1673
زكى شنودة سم0تداوس0يعقوب0مىت0توما0برثلماوس0فيلبس (2)تالميذ السيد املسيح   (1) الشهداء 11موسوعة تاريخ االقباط ج 1682
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زكى شنودة بولس (3)تالميذ السيد املسيح  (1) الشهداء 11موسوعة تاريخ االقباط ج 1694
زكى شنودة 1704 الشهداء4/11موسوعة تاريخ االقباط ج
زكى شنودة 1714 كل شهداء السنكسار القبطى5 /11موسوعة تاريخ االقباط ج
زكى شنودة اكليمنضوس, بنتينوس, اثيناغوراث-   مدرسة االسكندرية1/12موسوعة تاريخ االقباط ج 1722

موريس صادق اقباط و حكام 1791
مالك لوقا االقباط النشاة والصراع من القرن االول اىل القرن العشرين 1803

يعقوب جرجس جنيب 2موجز تاريخ بطاركة االسكندرية ج 1821
ميخائيل تاوضروس ابسخريون 1خمتصر تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية ج 1833

يوساب اسقف فوه تاريخ االباء البطاركة 1855
يوساب اسقف فوه ميخائيل مكسي اسكندر- تعليق / تاريخ البطاركة ثالثة اجزاء ىف جملد واحد  1863

االنبا/ايسوذورس كتاب حسن السلوك ىف تاريخ البطاركة و امللوك 1874
مجيل فخرى (من مارمرقس الرسول حىت البابا اثناسيوس الرسوىل ) 1بطاركة عظماء لكنيستنا القبطية االرثوذكسية ج 1883
مجيل فخرى 25حىت البابا ديسقورس 21من البابا بطرس الثاىن ) 2بطاركة عظماء لكنيستنا القبطية االرثوذكسية ج 1893

تقى الدين اىب العباس املقريزى عابد اسكندر+ مجال حممد - حتقيق / تاريخ االقباط  1903
تاريخ نياحة واستشهاد قديسى وباباوات الكنيسة القبطية 1912

(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع تاريخ البطاركة جملد كامل من اربعة كتب 1962
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع تاريخ البطاركة     اجمللد االول 1973
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع (اجنيليزى+عرىب )تاريخ البطاركة     جملد اول وثاىن  2011
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع (52) من القديس مارمرقس الرسول حىت البابا يوساب 1تاريخ البطاركة ج 2033
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع (68)حىت البابا ميخائيل الثاىن  (53) من البابا خائيل الثاىن 2تاريخ البطاركة ج 2043
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع (115)حىت البابا كريلس اخلامس  ( 69) من البابا مقار الثاىن 3تاريخ البطاركة ج 2052
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع 1تاريخ البطاركة    اجمللد الثاىن ج 2091
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع 2تاريخ البطاركة    اجمللد الثاىن ج 2101
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع 3تاريخ البطاركة    اجمللد الثاىن ج 2111
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع 1تاريخ البطاركة     اجمللد الثالث ج 2121
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع 2تاريخ البطاركة    اجمللد الثالث ج 2131
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع 3تاريخ البطاركة     اجمللد الثالث ج 2141
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع 1تاريخ البطاركة    اجمللد الرابع ج 2151
(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع 2تاريخ البطاركة    اجمللد الرابع ج 2161

زكريا عبد السيد تاريخ الكرازة املرقسية الواحد والعشرون قرنا 2243
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس جدول تاريخ البطاركة 2252

زكريا عبد السيد (عشرون قرنا  )تاريخ الكرازة املرقسية  2262
اىب شاكر بطرس بن اىب الكرم بن املهذب املعروف بابن الراهب تاريخ اىب شاكر بطرس بن اىب الكرم بن املهذب املعروف بابن الراهب 2271

صموئيل تاوضروس السرياىن القمص مع موجز ملعاصريهم من اساقفة االقاليم1971 - 1809باباوات الكرسى االسكندرى  2283
االنبا/باخوميوس الكرازة 2293
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2302 العدد الثالث2009جملة مدرسة االسكندرية السنة االوىل  
2312  العدد االول2009جملة مدرسة االسكندرية السنة االوىل 
2322 العدد الثاىن2009جملة مدرسة االسكندرية السنة االوىل 
2332  العدد االول2009جملة مدرسة االسكندرية السنة الثانية 
اغسطس.  العدد الثاىن مايو 2010جملة مدرسة االسكندرية السنة الثانية  2402
ديسمرب.  العدد الثالث سبتمرب 2010جملة مدرسة االسكندرية السنة الثانية  2411
(ابريل . يناير ) العدد االول 2011جملة مدرسة االسكندرية السنة الثالثة  2432
(اغسطس . مايو  ) العدد التاىن 2011جملة مدرسة االسكندرية السنة الثالثة  2442
(ديسمرب . سبتمرب  ) العدد الثالث 2011جملة مدرسة االسكندرية السنة الثالثة  2452
(ابريل . يناير  ) العدد االول 2012جملة مدرسة االسكندرية السنة الرابعة  2462
(اعسطس . مايو  ) العدد التاىن 2012جملة مدرسة االسكندرية السنة الرابعة  2472
2481 العدد الثالث2012جملة مدرسة االسكندرية السنة الرابعة 

2491 ابريل0 العدد االول يناير 2013جملة مدرسة االسكندرية السنة اخلامسة 
2502 العدد الثاىن مايو اغسطس2013جملة مدرسة االسكندرية السنة اخلامسة 

صموئيل قزمان معوض فهرس جملة مدرسة االسكندرية 2522
2014جملة مدرسة االسكندرية السنة السادسة العدد االول  2532

2542 العدد الثاىن2014جملة مدرسة االسكندرية السنة السادسة 
السنة السابعة العدد االول- جملة مدرسة االسكندرية  2552
السنة السابعة العدد الثاىن- جملة مدرسة االسكندرية  2562

20مدرسة االسكندرية جملة مسيحية ج 2572
عبد العزيز مجال الدين 2881 من خالل خمطوطة تاريخ البطاركة لساويرس ابن امل20تاريخ مصر من بدايات القرن االول م حىت هناية القرن ال
عبد العزيز مجال الدين 2891 من بدايات القرن االول حىت هناية القرن العشرين من خالل تاريخ البطاركة لساويرس بن املقفع1تاريخ مصر ج
عبد العزيز مجال الدين 2901 من بدايات القرن االول حىت هناية القرن العشرين من خالل تاريخ البطاركة لساويرس بن املقفع2تاريخ مصر ج
عبد العزيز مجال الدين 2911 من بدايات القرن االول حىت هناية القرن العشرين خالل تاريخ البطاركة لساويرس بن املقفع1/3تاريخ مصر ج
عبد العزيز مجال الدين من بدايات القرن االول حىت هناية القرن العشرين خالل تاريخ البطاركة لساويرس بن املقفع2/3تاريخ مصر ج 2921
عبد العزيز مجال الدين 2931 من بدايات القرن االول حىت هناية القرن العشرين خالل تاريخ البطاركة لساويرس بن املقفع1/ 4تاريخ مصر ج
عبد العزيز مجال الدين 2941 من بدايات القرن االول حىت هناية القرن العشرين خالل تاريخ البطاركة لساويرس بن املقفع2/ 4تاريخ مصر ج

حممود مدحت مصر القبطية املصريون يعمدون بالدم 2952
القس/صموئيل حبيب االجنيل واحلضارة دعوة لتجديد احلضارات 3091

احداث التاريخ عرب العصور االسالمية املختلفة 3105
عزت زكى 3تاريخ املسيحية ىف عصر االصالح 3131

تاريخ االصالح ىف القرن السادس عشر 3141
عمر صابر عبد اجلليل تاريخ مصر ليوحنا النقيوسى رؤية قبطية للفتح االسالمى 3793

زكى شنودة 7العامل قبل املسيح ج 3851
االباء الرسوليون 3991
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(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس الكنيسة املسيحية ىف عصر الرسل 4005
مؤسسة القديس انطونيوس املركز االرثوذكسى لدرسات االبائية املسيحية ىف عصر الرسل 4014

رابطة الكتاب املسيحيني بالشرق االدىن فجر املسيحية 4021
مدارس االحد باجليزة 4031 الثالثة قرون االوىل للمسيحية1تاريخ الكنيسة ج
اسحق ابراهيم فارس مدخل اىل العهد املسيحى االول 4044

اسكندر صيفى املنارة التارخيية ىف مصر الوثنية واملسيحية 4051
املتنيح/القمص/منسى يوحنا (الشهداء-اورجيانوس -التالميذ-االضطهاد  )تاريخ انتشار الديانة املسيحية  4063
املتنيح/القمص/منسى يوحنا تاريخ انتشار الديانة املسيحية: اىل الباحثني و الدارسني و حمىب تاريخ الكنيسة 4072

ابرهارد ارنولد املسيحيون االوائل 4082
ابراهيم+ بطرس  1االيضاحات اجللية ىف تاريخ  حوادث الكنيسة القبطية ج 4091

القمص/جورجيوس بانوب 4104 حبث تارخيى عقيدى روحى1مارمرقس و اجماد الكنيسة القبطية ج
القمص/جورجيوس بانوب 4115 غرس مارمرقس حبث تارخيى عقيدى روحى2اجماد الكنيسة القبطية ج

موريس كامل دميرتى 1نشاة املسيحية وتاريخ العصر الرسوىل ج 4122
االنبا/بفنويوس كرسى كرازة مارمرقس والتسلسل البطريركى 4132

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس (امري نصر)- الكنيسة املسيحية ىف عصرى الرسل و االستشهاد  4141
جرجس املارديىن فجر املسيحية و ترمجة رؤيا القديس يوحنا 4151

اسكندر القمص لوقا اسكندر 4213 من بداية التاريخ حىت االستشهاد1املسيحية و التاريخ  ج
اسكندر القمص لوقا اسكندر 4224 من بداية االمرباطورية البيزنطية اىل سقوطهاوظهور العرب2املسيحية و التاريخ ج
اسكندر القمص لوقا اسكندر 4233  صهيون ىف املسيحية وىف التاريخ اليهود بني صهيون3املسيحية و التاريخ ج

اميلينو ترمجة ميخائيل مكسى اسكندر- جغرافية مصر ىف العصر القبطى  4301
حلمى ارمانيوس شهداء االقباط يف عصر الرومان 4311

مراد كامل حضارة مصر ىف العصر القبطى 4323
ميخائيل مكسى اسكندر للعالمة مراد كامل-حضارة مصر ىف العصر القبطى -اىل كل الباحثني و اخلدام و الشعب ىف مصر و املهجر  4333

سعد قوسة سعد اجماد العصر القبطي 4341
مسري جيد يوسف دراسات ىف تاريخ الكنيسة العصر القبطى 4354
القس/موسى الصموئيلى اضواء من العصر القبطى 4363

ناصر الربدنوهى- هلجا ديل  احلياة اليومية عند االقباط قدميا: عامل االقباط 4373
مالك ابراهيم يوسف م431 منذ نشاة الكنيسة القبطية حىت سنة 1دور و عالقات الكنيسة القبطية خالل العصر القبطى ج 4382
مالك ابراهيم يوسف 4394 ما بعد جممع افسس االول حىت هناية عهد انسطاسيوس2دور و عالقات الكنيسة القبطية خالل العصر القبطى ج

هاىن صادق ايليا االقباط ىف القرن الثامن امليالدى 4405
اديب جنيب سالمة املسيحية ىف مصر ىف القرن التاسع عشر 4412

رياض سولاير 19اجملتمع القبطى ىف مصر ىف القرن  4424
مالك لوقا 1مشاهري االقباط ىف القرن العشرين ج 4433

توفيق اسكاروس تصوير- نوابغ االقباط ومشاهريهم ىف القرن التاسع عشر  4441
توفيق اسكاروس 2 ج19نوابغ االقباط ىف القرن  4451
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القمص/متياس نصر منقريوس القبط كفاح من اجل البقاء 4463
شريين غالب اقباط ال خيافون 4473
رمزى تادرس 1االقباط ىف القرن العشرين ج  4611
رمزى تادرس (تصوير) 2االقباط ىف القرن العشرين ج 4621

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس تصوير- مذكرات ىف تاريخ الكنيسة القبطية بعد جممع خلقدونية  4642
مجعية مارمينا العجائىب باالسكندرية قاموس الرتاجم القبطية 4663

القس/عبد املسيح اسطفانوس 4673 ميالدية600املسيحية و املسيحيون و اللغة العربية ىف القرون االوىل حىت سنة 
روبري الفارس ىف الفولكلور القبطى 4684

كمال فريد اسحق حمنة اهلوية املصرية 6643
جاك تاجر 6655 م1922اقباط و مسلمون منذ الفتح العرىب اىل عام 

ميخائيل مكسى اسكندر 2املخطوطات القبطية املكتشفة بنجع محادى ج: اىل كل الباحثني و الرارسني للتاريخ القبطى  6663
اندريه زكى االقباط و الثورة 6671

كامل ميخائيل عبد السيد االقباط ابناء الفراعنة 6681
نصر نقوال جورجى موجز احلياة الدينية من الفرعونية اىل املسيحية 6692

زكى شنودة قبطى شاهد على عصر 6704
سامية عياد عطا املشاركة السياسية لالقباط 6711

رافت عبد احلميد مالمح الشخصية املصرية يف العصر املسيحى 6725
عادل البطوسى وطن يعيش فينا 6733

ادوارد ويكن اقلية معزولة القصة احلديثة القباط مصر 6745
ميالد حنا نعم اقباط لكن مصريون 6751

القمص/القس/بطرس منصور حملات من التاريخ املصرى والثقافة القبطية اجملتمع القبطى و خصائصه و عاداته و تقاليده منذ اقدم العصور 6762
القس/داود عزيز اقباط مصر بني املاضى واحلاضر 6771
ميالد حنا االعمدة السبعة للشخصية املصرية 6783

اسامة سالمة البابا القادم ىف الكنيسة املصرية مصري االقباط ىف مصر 6791
سليم جنيب االقباط عرب التاريخ 6801
زاهر رياض املسيحيون و القومية املصرية 6813

نبيل لوقا بباوى مشاكل االقباط ىف مصر و حلوهلا 6821
حممد عمارة ىف املسالة القبطية حقائق و اوهام 6831

انتوىن سولاير عبد السيد حضارة االقباط ىف القرون السبع االوىل 6843
امري نصر 6852 عهد البابا كريلس اخلامس1املشاركة الوطنية لالقباط ىف العصر احلديث ج

القمص/بولس باسيلى االقباط وطنية و تاريخ 6863
مارلني تادرس االقباط بني االصولية والتحديث 6872

مصطفى الفقى (مكرم عبيد و دوره ىف احلركة الوطنية   )االقباط ىف السياسة املصرية   6883
سليمان نسيم االقباط والتعليم ىف مصر احلديثة 6893
غاىل شكرى االقباط ىف وطن متغري 6903
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عبد اللطيف املناوى الكنيسة ام الوطن    قصة البابا  شنودة الثالث. االقباط  6912
رامى عطا صديق صفحات من مواطنة االقباط 6924
(1964 - 1883)القمص /مرقس سرجيوس الدين و السياسة ىف مصر املعاصرة 6932

مسرية حبر االقباط ىف احلياة السياسية املصرية 6942
اندريه زكى االسالم السياسى و املواطنة و االقليات مستقبل املسيحيني العرب ىف الشرق االوسط 6952
مسري مرقس الغرب و املسالة الدينية ىف الشرق االوسط دراسة عن االقباط. احلماية و العقاب  6961
مسري مرقس دراسةاولية حول تأصيل املفهوم وتفعيل املمارسة.املواطنة والتغيري  6971

6981 بدير العذراء الرباموس2006/ 3 /1 اىل 2- /26 7مؤمتر الكهنة  (تصوير )احلضارات و اهلوية القبطية 
القمص/باسيليوس اسحق الكنيسة و السياسة 6991

بيجول باسيلى هل رحب االقباط بالفتح العرىب 7003
حلمى امحد شلىب االقباط واالصالح االجتماعى ىف مصر 7013

الكتيبة الطيبية رصد لواقع العملية التعليمية اشكالية التميز الديىن ىف مصر 7022
مالك لوقا اقباط القرن العشرين 7033

مصر تنادى صلوا من اجلى 7043
االنبا/يوحنا قلته االقباط اىل اين ؟ 7052

ستيفن اميل االقباط بني املاضى و املستقبل 7061
القس/صموئيل مشرقى رزق الكنيسة ىف مواجهة الضغوط اهلدامة 7551

القس/صموئيل حبيب الكنيسة و التنمية 7561
امري نصر الكنيسة تواجه الوثنية 7573

وليد سليمان الكنيسة املصرية تواجه االستعمار والصهيونية 7581
االرشدياكون/عبيد ميخائيل الكنيسة القبطية بني املاضي واحلاضر 7591

زكى شنودة بني الكنيسة والوطن 7601
سليمان نسيم الكنيسة القبطية  ودورها القومى و احلضارى 7613

القمص/باسيليوس اسحق الكنيسة والسياسة 7624
فيكتور يونان خنله+ يوسف خليل  الكنيسة و املعركة 7633
صمويل حبيب الكنيسة و الدولة 7642

بيت التكريس حبلوان الكنيسة والدولة 7653
االب/مىت املسكني مقاالت بني السياسة والدين 7664

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 1وثائق للتاريخ  الكنيسة وقضايا الوطن و الدولة والشرق االوسط ج 7672
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 2وثائق للتاريخ  الكنيسة وقضايا الوطن والدولة و الشرق االوسط ج 7683
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 3وثائق للتاريخ  الكنيسة وقضايا الوطن والدولة و الشرق االوسط ج 7693
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 4وثائق للتاريخ  الكنيسة وقضايا الوطن والدولة و الشرق االوسط ج 7703
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 5وثائق للتاريخ  الكنيسة وقضايا الوطن والشرق االوسط ج 7712
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 6وثائق للتاريخ  الكنيسة وقضايا الوطن والشرق االوسط ج 7723
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 7وثائق للتاريخ  الكنيسة وقضايا الوطن والدولة والشرق االوسط ج 7732
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1946 / 7و 1945 /10تقرير عن اعمال جملس ملى االسكندرية ىف خالل املدة من  7742
نداء من اجمللس امللى اىل اعيان االمة و جتارها و كبار موظفيها و حماميها و طبائها و اساتذها و الشعب 7751

املؤمتر العام لالقباط االرثوذكس باالسكندرية 7761
تقرير مرفوع اىل البابا كريلس السادس من اللجنة املشكلة لفحص ما نسب اىل جملس الكنائس العاملى 7771

عايدة نصيف ايوب الكنيسة والدولة قراءة لفكر االب مىت املسكني 7782
مكرم جنيب الفكر الديىن و مسئولية التقدم 7792

رافت عبد احلميد 7811 قسطنطني2الدولة والكنيسة ج
رافت عبد احلميد 7821 اثناسيوس3الدولة والكنيسة ج
رافت عبد احلميد 7831 ثيودوسيوس وامربوز4الدولة والكنيسة ج 

عادل جرجس سعد القرعة اهليكلية بني التاصيل والتفصيل 8133
مسري توفيق فريد اديرة امخيم و سوهاج و اسيوط و مسالوط-االديرة القبطية األرثوذكسية العامرة ىف مصر العليا 8903

االديرة االثرية ىف مصر والرتز0ك0ك 8925
القمص/عبد املسيح صليب الربموسى حتفة السائلني ىف ذكر اديرة رهبان املصريني 8933

صموئيل تاوضروس السرياىن القمص االديرة املصرية العامرة 8943
رؤوف حبيب تاريخ الرهبنة و الديرية ىف مصر و اثارمها االنسانية على العامل 8954

املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل (صور  )الكنائس و االديرة القدمية  بالوجه البحرى و القاهرة وسيناء  8963
النهضة الرهبانية القبطية اليوبيل الذهىب لرهبنة قداسة البابا شنودة الثالث 8974

املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل (خرائط + صور  )الدليل اىل الكنائس و االديرة القدمية من اجليزة اىل اسوان  8985
االنبا املتنيح/صموئيل دليل الكنائس و االديرة ىف مصر 8992
بتلر.ج.الفريد  ابراهيم سالمة ابراهيم/    ترمجة1الكنائس القبطية القدمية ىف مصر  ح 9004
بتلر.ج.الفريد  2الكنائس القبطية القدمية ىف مصر ج 9014

املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل 9022  الىب املكارم1 بالوجه البحرى ج12تاريخ الكنائس و االديرة ىف القرن
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل 9032  الىب املكارم2تاريخ الكنائس و االديره ىف القرن الثاىن عشر امليالدى ج
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل 9042 الىب املكارم3تاريخ الكنائس و االديره ىف القرن الثاىن عشر امليالدى ج
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل 9052 الىب املكارم4تاريخ الكنائس و االديره ىف القرن الثاىن عشر امليالدى ج

رؤوف حبيب املوجز التارخيى عن الكنائس القبطية القدمية بالقاهرة 9063
فائق ادوار رياض االماكن االثرية بالكنيسة القبطية 9073

زكى تاوضروس+ لبيب حبشى  اجلمعية االثرية املصرية ىف صحراء العرب و االديرة الشرقية 9082
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل 9092 اهم الكنائس و االديرة بالقاهرة1االثار املسيحية مبصر ج

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  اقدس االثار املسيحية و اماكن وجودها 9102
عائشة التهامى جوالت سياحية بني اثار القاهرة القبطية واالسالمية 9111

كنيسة ودير السيدة العذراء مرمي باملعادى 9124
احد رهبان الدير دير السيدة العذراء والدة االله واالنبا حينس كاما 9133

كنائس مصر 9141
رؤوف حبيب الكنائس املصرية القدمية بالقاهرة 9171
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القديس االنبا بيسنىت الالبس الروح 9211
مجعية املالك ميخائيل القبطية االرثوذكسية 9451

رحلة اىل اديرة وادى النطرون 9463
جورج شوقى صليب اسقيط مكاريوس ( 1 )االديرة ىف مصر  9471

منري شكرى اديرة وادى النطرون تارخيها عمارهتا انظمتها اباؤها 9484
االمري/عمر طوسون وادى النطرون ورهبانه واديرته وخمتصر تاريخ البطاركة 9495

نيفني عبد اجلواد على حسن دراسة اثرية وسياحية: اديرة وادى النطرون 9504
ايفلني هوايت*ج *هيوج  9513 م19م اىل النصف االول من القرن ال4 منذ القرن 1تاريخ الرهبنة القبطية ىف الصحراء الغربية  ج

ماجد عزت وادى النطرون ىف القرن التاسع عشر 9522
ايفلني هوايت*ج *هيوج  9533  تعريب الراهب بوال الربموسى3تاريخ الرهبنة القبطية ىف الصحراء الغربية ج

وادى النطرون- كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس 9541
ماهر حمروس مرجان برية شيهيت بوادى النطرون االسقيط 9553
مسري وديد جرجس هجمات الرببر على وادى النطرون و نتائجها 9561

اليس اسكندر بشاى دراسة انثرولوجية بوادى النطرون-الرهبنة الديريه القبطية املعاصرة  9573
القمص/مسعان السرياىن وادى النطرون- برية شيهيت - دير السيدة العذراء السريان  9965

الراهب/افلوجيوس السرياىن دير السيدة العذراء و االنبا حينس كاما الشهري بالسريان 9974
سري القديسني املوجودين بالدير باب النبوات 9984

دير السريان زيارة اىل دير السريان 9993
القس/مىت زكريا (حبث ىف تاريخ املسيحية بالصحراء الغربية  )عمل الروح ىف برية مطروح  10003

ترمجة اوجيىن ويسي حنا (صور  )دير السريان   (1 )سياحة قبطية  10013
الراهب/مرتريوس السرياىن تاريخ دير االنبا حينس كاما القدمي وسرية القديس باللغة القبطية 10021

العزباوية مقر ادارة الدير بالقاهرة 10032
رهبان دير االنبا بيشوى .مصر- دير القديس العظيم االنبا بيشوى وادى النطرون  10513

احد رهبان الدير قصة دير القديس العظيم االنبا بيشوى بني االمس و اليوم 10523
الراهب/افلوجيوس السرياىن ( 2 )سياحة قبطية دير االنبا بيشوى  10533

دير القديس العظيم االنبا بيشوى على مر االجيال 10541
االب/مىت املسكني دير القديس انبا مقار  والرهبنة ىف مصر 11015

الراهب/ اخنوخ املقارى  دير القديس انبا مقار مكان احلكمة العالية و الصالة الدائمة 11022
القمص/القس/اغسطينوس الربموسى دير الرباموس  بني املاضى و احلاضر 11513

سعيد*س*ف دليل الزائر لدير سيدة برموس العامر 11524
رهبان دير الربموس دروس من دير الربموس 11535

ابناء االنبا شنودة رئيس املتوحدين (اباؤه -قديسوه -تارخيه  )دير السيدة العذراء برموس   11541
القمص/القس/اغسطينوس الربموسى اقواهلم-سريهتم-قديسو دير الربموس  11554

امري نصر اباؤه- قديسوه -دير الرباموس تارخيه  11563
دير السيدة العذراء برموس 11573

27 / 201610,  نوفمبر02



امخيم- الصوامعة شرق- دير الشهيد العظيم االمري تاوضروس املشرقى  12011
كنيسة مارجرجس الشاطىب االحتفال بتدشني كنيسة مارجرجس و االمري تادرس بالشطىب مبطار النزهة 12021

الكلية االكلريكية 1968 قرنا على استشهاد مار مرقس 19مبناسبة مرور  12032
اجنليزى/ عرىب ( 1962-62 )كنيسة مارمرقس باالسكندرية   12044

لوكاس االنبا بيشوى الراهب دير الزجاج غرب االسكندرية 12053
كنيسة مارمرقس بني املاضى و احلاضر 12061

رؤوف حبيب دير سانت كاترين  ىف سيناء 12513
افاجنلوس بابايوانو دير طور سيناء 12523

اديب جنيب سالمة سيناء و مقدساهتا 12531
باسيليا شلينك نداء من جبل سيناء 12543

جنيب وهبة 2اشراقة مشس املسيحية ىف شبه اجلزيرة العربية ج 12851
جنيب وهبة غروب مشس املسيحية ىف شبه اجلزيرة العربية 12863

فكرى رمزى+ القمص /جرجس عدىل اول دير رهباىن ىف مصر والعامل 13122
جرجس حلمى عازر (الشهيدة رفقة سنباط - مارجرجس ميت دمسيس - عذراء دقادوس  )كنائس فيها اسرار  13514

تذكارالعيد التسعني لتكريس كنيسة االنبا بيشاى واالنبا بطرس الكنيسة 13523
كنيسة مارجرجس كفر الزيات كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكفر الزيات ىف سطور 13533

مطرانية احمللة الكربى انطالقة احمللة الكربى ىف عهد قداسة البابا املعظم راع الرعاه البابا شنودة الثالث 13543
ابو ظىب- كاتدرائية القديس العظيم االنبا انطونيوس لالقباط املصريني االرثوذكس- شكر و تقدير و عرفان 13551

امين عريان 11سلسلة االحنيل املعاش ج-كنائس هلا تاريخ كنيسة السيدة العذراء مرمي حبى توريل و معجزات الرب ىف بنائها 14003
فائق ادوار رياض كنيسة السيدة العذراء مرمي االثرية  بابيار غربية 14013

اجماد مارمينا مبريوط بني املاضى واحلاضر 14502
حملة تارخيية عن كنيسة الشهيد العظيم مارمرقص برشيد 14512

كنيسة مارمينا فلمنج كنيسة مارمينا العجائىب على مر العصور 14523
القمص/شنودة حنا ابو قري الضاحية اجلميلة لثغر االسكندرية 14533

ميصائيل حبر القمص كنيسة اتريب  بنها ىف مجيع العصور 15013
فائق ادوارد رياض كنيسة السيدة العذراء مرمي االثرية بابيار غربية 15021

رمزى لبيب كنيسة مارمرقس الرسول ببىن صامت بني املاضى و احلاضر 15031
امري نصر دير القديسة دميانة بالربارى 15152

منارتان 15471
(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس 15481

15494 حمافظة دمياط1تاريخ ايبارشية دمياط ج
فائق ادوار رياض تاريخ مدينة سخا واثار زيارة العائلة املقدسه هبا 15504
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل اهم الكنائس القبطية االثرية مبنطقة مصر القدمية حصن بابليون و املعبد اليهودى 15513

وزارة الثقافة (مبصر القدمية  )دير و كنيسة السيدة العذراء بابليون الدرج  15521
املوجز التارخيى ملنطقة قصر الشمع دير و كنيسة السيدة العذراء بابيلون الدرج االثرية مبصر القدميةنشأت زقلمة 15532
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شاكر باسيليوس كنيسة السيدة العذراء االثرية 15544
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس شربا مصر- ذكرياتى عن و ىف كنيسة القديس االنبا انطونيوس بشيكوالىن  15553

القس/يوسف تادرس احلومى تاريخ بلدة ام خنان وكنائسها 15563
ماجد القمص تادرس كنائس اجليزة 15573
ماجد القمص تادرس وشجرة مرمي- تاريخ كنيسة املطرية القدمية  15583
اسرة الرتبية الكنسية عذراء مهمشة بني املاضى واحلاضر 15591

نبيه كامل داود القاهرة- تاريخ كنيسة املالك ميخائيل البحرى حبدائق القبة  15604
(اجنليزى- عرىب  )دير الشهيد العظيم مارمينا العجايىب مبريوط 15611

الرمل االسكندرية-باكوس-كنيسة القديس انطونيوس البدواىن 15622
دير الشهيد العظيم مارجرجس للراهبات مبصر القدمية 16003

الرتبية الكنسية مبصر القدمية الكنيسة املعلقة ( 1 )من روائع الفن القبطى  16024
امري جربه (صور  )الكنيسة املعلقة  ( 1 )سياحة قبطية  16033

(ش1687-م1971)االسكندرية اليوبيل الفضى - كنيسة رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل بالرمل 16041
ابناء دير السيدة العذراء وابو سيفني واالنبا ابرام بالعزب .كنائس الدير- 1. دير السيدة العذراء وابو سيفني واالنبا ابرام بالعزب 16471
ابناء دير السيدة العذراء وابو سيفني واالنبا ابرام بالعزب مزار االنبا ابرام- 2. دير السيدة العذراء وابو سيفني واالنبا ابرام بالعزب 16481
ابناء دير السيدة العذراء وابو سيفني واالنبا ابرام بالعزب .متحف الدير- 3. دير السيدة العذراء وابو سيفني واالنبا ابرام بالعزب 16491

القس/صليب مجال رمزى كنيسة الشهيد العظيم اىب سيفني االثرية مبصر القدمية فن وتاريخ وروحانية 16503
ممدوح شفيق الشهيد العظيم مارمينا العجايىب تاريخ دير مارمينا بفم اخلليج 16512

جورج نادر حليم 16995 كنيسة السيدة العذراء حبارة الروم18البطريركية الىت ال تنسى دراسة تارخيية عن بطريركية القرن 
جممع رهبان الدير (صور   )دير االمري تادرس الشطىب للراهبات حبارة الروم  17002

ميخائيل هبيج كنائس زويلة  روحانية و تاريخ 17013
راهبات الدير نبذة عن دير الراهبات السيدة العذراء مرمي لالقباط االرثوذكس بزويلة و النوبارية 17022
ميخائيل هبيج حالة احلديد معجزة و جتديد  االيقونات االثرية بكنيسة العذراء 17033

االعمدة االثرية بكنيسة السيدة العذراء حالة احلديد و بعض املعجزات الىت حدثت بالكنيسةشوقى خنلة 17042
القمص/ابرام الصموئيلى دير القديس العظيم االنبا توماس السائح بني املاضى واليوم 17492

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب الدليل الفريد لزيارة اديرة الصعيد 17505
(و هومسري كامل)القس /اندراوس كامل اديرة الصعيد من املنيا اىل اسوان 17514
نبيه كامل داود تاريخ كنيسة السيدة العذراء باملعادى 17522

فوزى الياس السيدة العذراء وكنيستها باملعادي 17531
طلعت ايوب ارمانيوس جولة ىف اسوان الزيارة التارخيية لقداسة البابا شنودة الثالث 17541

صموئيل تاوضروس السرياىن القمص اسقفية حلوان- دير القديس برسوم العريان   18013
فائق ادوار رياض اطفيح بني املاضى و احلاضر 18503
ماجد صبحى+ ايليا لبيب القس كنيسة دير الرسل بشرق اطفيح اطفيح تاريخ وتراث 18512
نبيه كامل داود تاريخ ايبارشية حمافظة بىن سويف 19012
نبيه كامل داود 1تاريخ حمافظة بىن سويف الكنسى ج 19031

27 / 201612,  نوفمبر02



فتحى خورشيد كنائس واديرة حمافظة الفيوم منذ انتشار املسيحية حىت هناية العصر العثماىن 19502
االنبا/ابرام ايبارشية الفيوم بني املاضى و احلاضر 19513

رئيس املالئكة اجلليل غربيال وديره العامر بربية النقلون بالقيوم 19523
ماهر حمروس مرجان تاثري املسيحية ىف مصر الفرعونية 19533
باخوم فاخورى حنا 1سلسلة دراسات مصر الفرعونية املسيحية ومصر الفرعونية ج 19542

دير املالك غربيال ميمر عن املالك غربيال 19552
ابناء دير املالك غربيال كنائس الدير- 4. دير املالك غربيال جببل النقلون 19562
ابناء دير املالك غربيال .شهداء الفيوم- 5. دير املالك غربيال جببل النقلون  19573
ابناء دير املالك غربيال .مغائر الدير- 6. دير املالك غربيال جببل النقلون 19582

دير املالك غربيال بربية النقلون 19595
القس/شاروبيم ابراهيم مسيحة 19603 عام800كنيسة املالك ميخائيل ىف 

ىف الكتاب املقدس وكتب الكنيسة وحملة عن الرهبنة بربية النقلون (جربائيل  )املالك غربيال  19611
القس/فانوس شحاتة 1 ج1898رؤساء الدير منذ بدء تعمريه عام  20004

القس/برنابا اسحق اسكندر املنيا وجمىء العائلة املقدسة اىل موضعها00مبغاغة0دير اجلرنوس (دير االرجنوس)تاريخ دير ايسوس 20502
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  العائلة املقدسة ىف جبل الطري و تاريخ ايبارشية مسالوط و طحا 21004

تاريخ ايبارشية مسالوط و طحا مع سرية ماريفام اجلندى الطحاوى وتاريخ كنائس ابنوب احلمامماجد القمص تادرس 21013
تاريخ دير القديس ابو فانا حباجرناحية قصر هور مبركز ملوى مبحافظة املنيا وسري قديسيهنبيه كامل داود 21505

ميصائيل حبر القمص حبث تارخيى عن ايبارشية ملوى وانصنا واالمشونني 22003
جرجس كمال طوىن 1مدينة سحرة فرعون  مدينة اجلمال و الدماء ج (انصنا  )انطينوبوليس  22014
هالل حنس هندى انصنا على مر العصور 22024

صبحى جنيب رائحة طيب ىف برية باويط-مطرانية ديروط و صنبو   22503
القوصية-اسيوط - ديرالعذراء احملرق  تراث- دير جبل قسقام    قدس  23004

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس مشتمالته-الدير احملرق   تارخية ووصفه  23012
القمص/دانيال احملرقى اضواء على دير السيدة العذراء احملرق 23024
القمص/دانيال احملرقى دير السيدة العذراء احملرق جببل قسقام 23042
فؤاد باسيلى تعال معى اىل دير احملرق 23051

دير السيدة العذراء احملرق 23064
حسىن فكرى سكلة سوهاج- اضواء جديدة على الديرين االبيض و االمحر جببل ادريبة  23991

امري نصر االيام املشهودة ىف دير القديس االنبا شنودة و زيارة قداسة البابا شنودة الثالث 24013
لوكاس االنبا بيشوى الراهب (دير االنبا بيشاى  )الدير االمحر   غرب سوهاج  24022

الدير االبيض و الدير االمحر باجلبل الغرىب بسوهاج 24033
دير العظيم ىف املالئكة ميخائيل باجلبل الشرقى بامخيم  دير املالك و الظهور العجيب 24043

القمص/روفائيل الصموئيلى الشهيد العظيم مارجرجس و ديره احلديدى بامخيم 24053
جواهر نفيسة و ايقونات فريدة 24065

(صور  )دير القديسة العذراء الطاهرة مرمي جببل امخيم الشرقى  24073
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فائق ادوار رياض دير الشهداء بامخيم 24093
دير االنبا بسادة دير املالك و املعجزات 24104

حسىن فكرى سكال 24115 صفحة112طبعة مزيدة - امخيم مدينة الشهداء ىف العصر القبطى
حسىن فكرى سكال 24123 صفحة88- امخيم ىف العصر املسيحى 

القس/مكسيموس االنبا بيشوى رئيس جند الرب املالك ميخائيل و ديره العامر بامخيم 24132
اليوبيل الذهىب لتدشني كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس باىب النجا بطنطا 24171

دير القديس االنبا بضابا بنجع محادى 24491
(وسريته العطرة  )تاريخ دير القديس االنبا بضابا بني القدمي و احلديث  24501

يوحنا وليم االبس الروح اسقف قفط و ديارات اباء برية االساس (بسنىت  )انبا بسنتاؤس  24515
الربت شكرى عطيه املرشد السياحى ملنطقة االقصر واسنا وارمنت 25005

طلعت ايوب ارمانيوس ارمنت- الشهيد العظيم مارجرجس و تاريخ ديره العامر بالرزيقات   25014
القمص/مسعان السرياىن مدينة الشهداء اسنا 25024

طلعت ايوب ارمانيوس دير الشهداء باسنا 25032
جولة ىف اسنا الزيارة التارخيية لقداسة البابا شنودة الثالث وتدشني مذابح كنيسة االم دوالجىطلعت ايوب ارمانيوس 25043

االسقف العام املنيا/مكاريوس 25203 ثراؤها0 خصائصها 0مدخل اىل املوسيقى القبطية  مصادرها
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس القديس االنبا مسعان الشهري هدرا االصواىن و الدير املنسوب المسه 25503

روبري الفارس مذحبة جنع محادى دماء ىف مذود املسيح 25715
اديب جنيب سالمة االعالم املسيحى الرسالة الواقع االفاق 25991

زكريا عبد السيد فارس القلوب دكتور جمدى اسحق 29003
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 29483 مصر واحداث كنسية0 االديرة و املزارات 1 الدراسات التارخيية ج24موسوعة االنبا غريغوريوس ج
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 29493 الوحدة الوطنية ودور الكنيسة ىف تدعيمها2 الدراسات التارخيية ج25موسوعة االنبا غريغوريوس ج
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 29503 القدس و فلسطني ودور الكنيسة من اجل حتريرها3 الدراسات التارخيية ج26موسوعة االنبا غريغوريوس ج

القس/اغاثون احملرقى (الوادى اجلديد  )موجز تاريخ املسيحية و اثارها ىف الوحات   30003
القمص/انطونيوس االنطوىن يوجد ىف حياة اباء برقم)سرية القديس العظيم االنبا انطونيوس و تاريخ ديره العامر و مشاهري قديسى الدير  30502
دير االنبا انطونيوس سرية القديس االنبا انطونيوس و تاريخ ديره العامر 30514

عادل زخارى دير جبل القلزم 30524
جممع رهبان الدير الكنيسة االثرية بدير القديس العظيم االنبا انطونيوس بالبحر االمحر 30532

الراهب/مسعان االنطوىن قديسني وسواح سرية القديس االنبا انطونيوس و تاريخ ديره العامر 30542
دير االنبا بوال (اجنليزى - عرىب  )دير القديس العظيم االنبا بوال بالبحر االمحر  30554
دير االنبا بوال نبذة عن دير القديس العظيم االنبا بوال 30563

ايبارشية البحر االمحر مع نبذة خمتصرة عن تاريخ الكنيسة القبطية االرثوذكسية 30592
الكنيسة االثرية الثرية 30601

جممع رهبان الدير دير القديس العظيم االنبا بوال بالبحر االمحر 30673
دير االنبا بوال السر املكتوم 30684
القس/شنودة فتحى 2001-1976تاريخ ايبارشية بورسعيد قدميا وحديثا مبناسبة اليوبيل الفضى لرسامة االنبا تادرس  31002
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كنيسة العذراء مرمي بالصاغة طنطا الكنيسة القبطية ىف ايبارشية الغربية 31011
بطريركية االقباط االرثوذكس القاهرة اليوبيل الفضي لكنيسة السيدة العذراء مرمي بالزمالك 31023

كنيسة الشهيد مارجرجس بالظاهر  ( 1988-38 )اليوبيل الذهىب  31031
اليوبيل الذهىب لبناء كنيسة االنبا انطونيوس بشربا- ذكريات  31043

كنيسة العذراء حمرم بك ( 1985- 35 )اليوبيل الذهىب  31053
كنيسة املالك الرمل االسكندرية اليوبيل الفضى كنيسة رئيس املالئكة ميخائيل بالرمل االسكندرية 31063

كنيسة العذراء والقديس يوسف مسوحة احتفاليات و كلمات اليويبل الذهىب كنيسة العذراء و القديس مسوحة اسكندرية 31074
كنيسة مارجرجس سبورتنج ( 1984- 59 )الكنيسة عمود احلق اليوبيل الفضى لكنيسة مارجرجس سبورتنج  31085

كنيسة املالك غربال اسكندرية-كنيسة املالك ميخائيل بغربال  ( 1989 -39 )اليوبيل الذهىب  31104
كنيسة املالك ميخائيل بطوسون ( 1987-37 )اليوبيل الذهىب  31112

كنيسة العذراء واملالك غربيال سيدى بشر اليوبيل الفضى لكنيسة السيدة العذراء و املالك غربيال سيدى بشر 31123
كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس بسيدى بشر ( 1996-71 )اليوبيل الفضى  سيدى بشر0كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس خامت الشهداء  31135

حلمى القمص يعقوب (اسكندرية - سيدى بشر- قصة بناء كنيسة االنبا بطرس  )يد اهلل و صراع احلب  31142
(منسوخة باليد   )كنيسة القديسني - قصة بناء بيت البابا بطرس باىب تالت  سيدى بشر0كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس خامت الشهداء  31151

( 1969- 1944 )اليوبيل الفضى لرابطة القدس  31163
1998- 1948اليوبيل الذهىب جلمعية املالك ميخائيل للسيدات   31173

انطون يعقوب ميخائيل 1987سبتمرب30-1962سبتمرب 30اليوبيل الفضى السقفية اخلدمات العامة واالجتماعية  31182
لتاسيس الكلية االكلرييكية64ذكرى1957 / 11 / 28االحتفال يوم االكلرييكية اخلميس  31191

لتاسيس اكلرييكية66ذكرى1959/ 12 /15االحتفال بيوم االكلرييكية حتت رعايا البابا كريلس السادس الثالثاء  31201
مجعية مارمينا العجائىب باالسكندرية كتاب اليوبيل الفضى جلمعية مارمينا العجايىب باالسكندرية 31214

م1967-1891الكتاب املاسى جلمعية التوفيق القبطية اخلريية بالقاهرة  31221
لقطات و ذكريات مبناسبة اليوبيل الذهىب لكنيسة العذراء والقديس يوسف مسوحة 31231

كنيسة ىف لقطات مبناسبة اليوبيل الذهىب لكنيسة العذراء والقديس يوسف 31241
القس/ارميا تادرس كنيسة االباء الرسل بني املاضى و احلاضر 31251

كنيسة العذراء و القديس يوسف مسوحة االسكندرية ( 2006مارس - 1956مارس  )اليوبيل الذهىب للكنيسة  31263
تصوير- االحداث الدامية بكنيسة القديسني  31271

1998-1948 عاما من اخلدمة 50اليوبيل الفضى كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائىب فلمنج  31283
اليوبيل الذهىب لكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس سيدى بشر االسكندرية 31293

رشدى ابراهيم ظهور القطوف ىف ظالل السيوف 31301
القس/بيشوى حلمى اليوبيل املاسى لكنيسة القديس العظيم االنبا انطونيوس بشربا 31311

31322 م كنيسة السيدة العذراء حمرم بك2010-1935اليوبيل املاسى 
اليوبيل املئوى الحتفالية تدشني كنيسة السيدة العذراء بابو املطامري 31331

اليوبيل املاسى لتدشني كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس غيط العنب 31341
ميخائيل مكسى اسكندر (2)تاريخ املسيحية واثارها ىف اخلمس مدن الغربية  31492
ميخائيل مكسى اسكندر املدن اخلمس الغربية- تاريخ كنيسة بنتابوليس  31505
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االنبا/انطونيوس مرقس 31514  قصة الكنيسة القبطية ىف افربقيا  اثيوبيا وشرق افريقيا1اعرب الينا و اعنا ج
االنبا/انطونيوس مرقس 31523 ىف كينيا و زائري و جنوب و غرب افريقيا2اعرب الينا واعنا ج
االنبا/انطونيوس مرقس 2003 - 1991 ىف جنوب افريقيا جوهانسربج من عام 3اعرب الينا و اعنا ج 31533
االنبا/انطونيوس مرقس 4اعرب الينا و اعنا ج 31543

برودبنت. ه.ا الكنيسة املتغربة 31641
انتوىن سولاير عبد السيد ( 1909- 1855 )الكنيسة املصرية القبطية و كنيسة اثيوبيا  31653
انتوىن سولاير عبد السيد ( 1959 - 41 )االستقالل الذاتى لكنيسة اثيوبيا  31663
انطون يعقوب ميخائيل حنن و اثيوبيا مشوار طويل ىف الزمن 31671

جالل امللوك النص احلبشى ىف تاريخ اثيوبيا القدمي حىت ظهور املسيحية 31681
كريستني شاييو الكنيسة القبطية االرثوذكسية مدخل موجز اىل حياهتا و روحانيتها 31694
كريستني شاييو الكنيسة االرثوذكسية االثيوبية تيواهيدو مدخل موجز اىل حياهتا و روحانيتها 31704

زاهر رياض تاريخ اثيوبيا 31712
جوزيف رامز امني دور الكنيسة القبطية ىف افريقيا 31722

كريستني شاييو 1الكنائس االرثوذكسية الشرقية ج 31731
نشاطها- وضعها - بناؤها - الكنيسة االرثوذكسية الروسية  31751

خريسو ستمس  بابا دوبولس تاريخ كنيسة انطاكيا     تعريب االسقف  استفانس حداد 32011
حيىي بن سعيد بن حيىي االنطاكى تصوير- تاريخ االنطاكى  املعروف بصلة تاريخ اوتيخا  32021

يوحنا االسيوى 3,5.6تاريخ الكنيسة الكتاب الثالث ج 32051
يوجنا لورنس فان موسهيم (تصوير  )  15: 11تاريخ الكنيسة من القرن  32101
يوجنا لورنس فان موسهيم تصوير-  ىف ستة كتب 1تاريخ الكنيسة املسيحية القدمية و احلديثة  ج 32111
يوجنا لورنس فان موسهيم تصوير - 2تاريخ الكنيسة املسيحية القدمية و احلديثة  ج 32121

سويريوس يعقوب توما تصوير - 1تاريخ الكنيسة السريانية االنطاكية  ج 32131
سويريوس يعقوب توما تصوير - 2تاريخ الكنيسة السريانية االنطاكية ج 32141

مار ميخائيل الكبري بطريرك انطاكية تصوير -  1تاريخ مار ميخائيل الكبري ج 32211
مار ميخائيل الكبري بطريرك انطاكية تصوير -  2تاريخ مار ميخائيل الكبري بطريرك انطاكية ج 32221
مار ميخائيل الكبري بطريرك انطاكية تصوير -  3تاريخ مار ميخائيل الكبري ج 32231

اسد رستم تصوير- م 634- 34 1كنيسة مدينة اهلل انطاكية العظمى  ج 32241
اسد رستم ( م 1453 - 634)2كنيسة مدينة اهلل انطاكية العظمى ج 32253
اسد رستم ( م 1928 - 1453) 3كنيسة مدينة اهلل انطاكية العظمى ج 32262

اخلورى/عيسى اسعد اثار النصرانية ىف البالد الشامية 32271
قصة كنيسة كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس و الشهيدة بربارة جبزيرة الذهب بني البحرين 32282

بلبنان-احلمرياء و الوادى -دير القديس جاورجيوس  32292
سيمون الراهب البولندى رحلة الراهب سيمون اىل مصر و الشام 32301

كوسىت بندىل جمالس الرعايا و بعض متطلبات النهضة االنطاكية 32311
دير صيدنايا البطريركى حملة تارخيية موجزة 32321

27 / 201616,  نوفمبر02



جورج حليم كريلس دليل االماكن املقدسة ىف روما و ايطاليا 33002
شرح حال الكنيسة باالجياز 33011

موريس ياكاريىن احلياة الكاثوليكية ىف عاملنا املعاصر 33021
االخوة ىف اوروبا 33032

رمسيس عوض حماكم التفتيش 33041
غريغوريوس امللطى املعروف بابن العربى تصوير-  تاريخ خمتصر الدول  33051

اندرو ملر خمتصر تاريخ الكنيسة   الطبعة الرابعة   جملد كامل 33061
اندرو ملر 1خمتصر تاريخ الكنيسة من البداية اىل القرن العشرين ج 33072
اندرو ملر خمتصر تاريخ الكنيسة من البداية اىل القرن العشرين 33081

د/اسحق ابراهيم عجبان العالقات بني الكنيستني القبطية و الروسية خالل القرنني التاسع عشر و العشرين 33103
اىل الباحثني و االكلريوس و الشعب موجز تاريخ الكنييسة الروسية االرثوذكسية ميخائيل مكسى اسكندرنيقوالوس زرنوف 33113

القمص/القس/بيشوى بشرى (كنيسة مارمرقس بلندن)الزيارة البابوية لتدشني الكنيسة  33121
كرم نظري خله اثر القبط ىف حضارة اوروبا املسيحية 33131

قائمة الشهادات 33141
صبحى محوى اليسوعى ترمجة+انطوان الغزاىل  (اجمللد االول)تاريخ الكنيسة املفصل  33151

االب/صبحى محوى اليسوعى (اجمللد الثاىن)تاريخ الكنيسة املفصل  33161
(اجمللد الثالث  )تاريخ الكنيسة املفصل  33171
(اجمللد الرابع  )تاريخ الكنيسة املفصل  33181
(اجمللد اخلامس  )تاريخ الكنيسة املفصل  33191

االنبا/الكسندروس اسكندر مرشد االرثوذكسى الكاثوليكى 33201
مطران/ نقوال  2012بطريركية االسكندرية وسائر افريقيا للروم االرثوذكس التقومي الكنسى لعام  33212

2014االجنليكانية مبصر ومشال افريقيا والقرن االفريقى/ ابروشية الكنيسة االسقفية  33221
القمص/مرقس الياس عبد املسيح 2004 - 1964رحلة الكنيسة القبطية االرثوذكسية اىل امريكا الشمالية عرب اربعني عاما  33503
لقمص/غربيال امني عبد السيد زيارة البابا شنودة الثالث الفتقاد كنائس امريكا 33513

شفيق ميخائيل نبضات احلب ىف كنيسة العذراء مبونرتيال 33523
عزت زكى (الغاربة  -االرمنية - املارونية - النساطرة - انطاكية - االسكندرية  )كنائس املشرق  34501

عزيز سولاير عطية تاريخ املسيحية الشرقية 34512
االب/جان كمىب دليل اىل قراءة تاريخ الكنيسة 34522
االب/جان كمىب 34531 الكنائس الشرقية الكاثوليكية2دليل اىل قراءة تاريخ الكنيسة ج

روبري كليمان اليسوعى الكنيسة الالتينية و كنائس الشرق صعوبات و امال 34543
الراهب/اثناسيوس املقارى كنيسة املشرق االشورية-  رؤية عامة 1الكنائس الشرقية و اوطاهنا ج 34553
الراهب/اثناسيوس املقارى 34563  كنيسة مصر2الكنائس الشرقية و اوطاهنا ج
الراهب/اثناسيوس املقارى 3الكنائس الشرقية و اوطاهنا ج 34574
الراهب/اثناسيوس املقارى 34583 الكنائس البيزنطية4الكنائس الشرقية و اوطاهنا ج

بابا حكيم ىف الكنيسة واملسجد 34591
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عبد احلميد صاحل محدان طبقات املستشرقني 34601
صموئيل زومير صراخ املستغيثني من ابناء الشرقيني 34611

الراهب/اثناسيوس املقارى املالمح الوثائقية و الليتورجية للكنيسة االسكندرية ىف الثالثة قرون االوىل 34624
عزيز سولاير عطية الكنائس القيطية االثيوبية النوبية السريانية االشورية االرمينينة اهلندية)تاريخ املسيحية الشرقية  34791

جورج اندريه عمواس- بيت عنيا - كفر ناخوم - الناصرة - مخس قرى بيت حلم  35111
تصوير -  1 الفرقة االوىل ج0مذكرات ىف تاريخ الكنيسة القبطية  35181
الكنيسة االجنيلية املشيخية ىف مصر 35491

القس/اثناسيوس اسحق مصر ىف فكر االباء 35503
صربى ابو اخلري سليم تاريخ مصر ىف العصر البيزنطى 35511

د/مريى جمدى انور تاريخ و حضارة و اثار مصر القبطية البيزنطية 35521
اديب جنيب سالمة (1980-1854)تاريخ الكنيسة االجنيلية ىف مصر 35532

االخوة ىف مصر 35541
حامد سليمان (قصة  فتح مصر  )من القبطية اىل االسالم  35551
لويس شيخو (االب كميل حشيمه اليسوعى  )علماء النصرانية ىف االسالم  35562
سناء املصرى هوامش الفتح العرىب ملصر حكايات الدخول رحلة االنصهار 35573

بتلر.ج.الفريد  فتح العرب ملصر 35582
مجال بدوى مسلمون و اقباط من املهد اىل اجملد 35592
حسن الرزاز طرق مصر املقدسة 35603

القس/صموئيل حبيب طابع الشخصية املصرية و اثره على املفاهيم الدينية 35612
وليم سليمان مصر ىف طقوس كنيستها و حكايات اخرى 35623
منري اسحق اعيادنا القومية 35632

السيد نصر الدين السيد القومية املصرية 35641
نبيل راغب الشخصية املصرية بني احلزن والفرح 35654

يونان ليبب رزق مصر املدنية 35661
انطون يعقوب ميخائيل مصريات ثوابت و اولويات 35673

(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح مصر ىف الكتاب املقدس 35684
عبد العزيز مجال الدين املسيحية ىف مصر 35694

القس/عبد املسيح لبيب مرقص مصر و املصريون ىف الكتاب املقدس 35705
صبحى شنودة مصر املباركة 35713

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس مصر ىف املسيحية 35723
مينا بديع عبد امللك الكتاب االول (السرية الذاتية ملائة شخصية مصرية  )اعالم مضيئة ىف تاريخ مصر  35733

حسن ابو باشا مذكرات حسن ابو باشا ىف االمن والسياسة 35811
رامى عطا صديق صحافة االقباط وقضايا اجملتمع املصرى 35822

مصر ىف تاريخ خالصنا 35832
1977 فرباير 8لقاء الرئيس حممد انور السادات مع القيادات الدينية  35842
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ميالد حنا ذكريات سبتمربية 35852
يوسف سيدهم انطون سيدهم مشورا وطىن 35862

فريق حبث 1تقرير احلالة الدينية ىف مصر ج 35871
جمموعة احباث ميدانية 2احلالة الدينية ىف مصر ج 35881

هاىن لبيب ازمة احلماية الدينية الدين و الدولة ىف مصر 35893
نبيل راغب الوحدة الوطنية ىف االدب املصرى 35902
حممد مورو ملف الكنيسة املصرية 35911

فرج على فودة التطرف السياسى الديىن ىف مصر 35921
رفيق حبيب مدخل اىل التيارات السياسية لدى االقباط مع وثائق جديدة- املسيحية السياسية ىف مصر  35931

رفعت السعيد ماذا جرى ملصر ؟ 35941
زينب رضوان التعليم الديىن ىف مصر 35951

جمموعة من االساتذة املشكلة الطائفية ىف مصر 35961
ادوارد غاىل الدهىب النموذج املصرى للوحدة الوطنية 35971

رفيق حبيب االحتجاج الديىن والصراع الطبقى ىف مصر 35983
االسقف العام- االنبا /موسى ىف مواجهة العوملة العصر القبطى تاصيل و معاصرة 35992

احملامى/ميالد صاروفيم ىف قضية الوحدة الوطنية 36002
رمزى ميخائيل جيد 1919الوحدة الوطنية ىف ثورة  36012

رامى عطا صديق اقباط ىف ذاكرة الصحافة املصرية 36025
وليم سليمان مدرسة حب الوطن 36033
رفيق حبيب اجلماعة القبطية بني االندماج واالنعزال 36042
القس/باخوم عطية ملاذا الوحدة الوطنية ؟ 36054
وليم ويصا الكشح احلقيقة الغائبة 36063

(زبيدة عطا)=زبيدة حممد عطا قبطى ىف عصر مسيحى 36071
القمص/متياس نصر منقريوس م1814سبتمرب  - 1800اجليش القبطى الوطىن مايو 36084

يسى منصور اشرتاكية املسيحية 36093
ابراهيم سالمة ابراهيم املسيحية بني االعالم والدعاية 36102

3الكنيسة و الدولة   تعرف اىل كنيستك ج ترويتسكى0س + جورج خضر  36112
مجال اسعد عبد املالك اىن اعرتف كواليس و االحزاب و االخوان املسلمون 36121

االنبا/اثناسيوس االميان والتنمية 36133
انور لوقا 1745-1801هذا هو املعلم يعقوب  36143

صابر شوكت الراهب و النساء عفريت اجلميالت انس و ال جان 36151
عادل سامى الدليل العام لالقباط املسيحيني ىف الشرق 36161

االعالم و الرتبية املدنية 36171
اهل الذمة ىف االسالم 36181

(زبيدة عطا)=زبيدة حممد عطا الفالح املصرى بني العصر القبطى و العصراالسالمى 36193
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حممد عفيفى االقباط ىف مصر ىف العصر العثماىن 36203
سالم شافعى حممود اهل الذمة ىف مصر ىف العصر الفاطمى االول 36213
حممد رفعت االمام تاريخ اجلالية االرمنية ىف مصر 36221

فاطمة مصطفى عامر 1ج (من الفتح العرىب اىل هناية العصر الفاطمى  )تاريخ اهل الذمة ىف مصر االسالمية  36231
علية عبد السميع اجلنزورى امارة الرها الصليبية 36242

عبد العظيم رمضان الدور الوطىن للكنيسة املصرية عرب العصور 36253
مدحت فؤاد طريق االالم الفتنة الطائفية من وجهة النظر القبطية 36261
روبري الفارس االخوان املسلمون و االقباط تداعيات الصدام و احلوار دراسة وثائقية 36273
االب/مىت املسكني الطائفية و التعصب- الكنيسة و الدولة  36281

القس/دانيال عدىل يسى سلسلة املواعظ الروحية واالدبية- التعصب االعمى  36292
كوسىت بندىل 3موقف امياىن من الطائفية  االجنيل على دروب العصور ج 36303
برهان غليون املسألة الطائفية ومشكلة االقليات 36311
القس/باخوم عطية احللول اجلذرية للفتنة الطائفية 36324
االب/مىت املسكني الطائفية والتعصب 36335
جنيب وهبة مسيحيو مصر اىل اين 36343

مصر االسالمية و اهل الذمة 36351
زكى شنودة مدرسة االسكندرية الالهوتية اورجيانوس2/ 12موسوعة تاريخ االقباط و املسيحية  36422
زكى شنودة اكليمنضوس- بنتينوس - اثينا غوراث - مدرسة االسكندرية  36431

وجيه غاىل موسى اضواء على مدرسة االسكندرية الالهوتية 36443
كمال فريد اسحق مكتبة االسكندرية مل حنرق املكتبة 36453

حممد رجب الراهب املشلوح صحيفة صفراء و وحدة شعب 36461
شهداء االميان و الوطن- سحابة نورانية  36473

جنيب بلدى متهيد لتاريخ مدرسة االسكندرية و فلسفتها 36491
ميالد حنا ساسة ورهبان وراء القضبان 36501

روبري الفارس ايام السجن و الصالة 36514
روبري الفارس السادات ىف ذاكرة االقباط ايام الوجع و النصرة 36523

تقى الدين اىب العباس املقريزى املسيحيون وثوراهتم ضد احلكم العرىب حتقيق مجال حممد ابو زيد 36534
سهيل قاشا الكنيسة العراقية ازاء االضطهادات الفارسية 36541

حلمى القمص يعقوب ما اشبة الليلة بالبارحة 36555
نبيل عدىل انطون سيدهم الوطن واالقباط ملفات مل تغلق 36564
عادل منري االقباط والربملان اصوات من زجاج 36573
نور قلدس جووون ىف ملعب التعصب 36583

روبري الفارس ايام الدماء و الرجاء مبارك و االقباط 36595
حلمى القمص يعقوب حمدش خياف  شهداء كنيسة القديسني 36605

القمص/يوسف اسعد من مذكرات سفري ىف سالسل 36613
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مجال حممد ابو زيد بدمائهم صنعوا تارخيا مذحبة ماسبريو 36623
مجال حممد ابو زيد مسلم مسيحى ايد واحدة 36633
مجال حممد ابو زيد نعم للدين ال للدولة الدينية 36643
مجال حممد ابو زيد ال للكراهية 36653
القس/فيلوباتري مجيل عزيز ال لالرهاب 36663
القس/فيلوباتري مجيل عزيز ال للفتنة 36673

حلمى القمص يعقوب صرخة دم عالية شهداء مذحبة ماسبريو 36683
مجال حممد ابو زيد هل املسيحيون خونة 36691

مالك لوقا انت تسال و حنن ال جنيب 36703
القس/رافائيل ثروت ماذا قال هؤالء عن االقباط ؟ املشكلة واحلل 36713

االسقف العام املنيا/مكاريوس 2013 اغسطس 14رحيق االستشهاد احداث يوم االربعاء الدامى  36723
1911كتاب املؤمتر القبطى  36771

مجال حممد ابو زيد النصرانية ىف جنران 36803
القس/صموئيل مشرقى رزق النصرانية املذهب الوسط ما بني اليهودية و املسيحية 36811

وليم ابراهيم قوسة املناطق التارخيية ملسرية العائلة املقدسة ىف ارض مصر 37092
بات روبرتسون النظام العاملى اجلديد هل هو بداية لصدام احلضارات 37511

تاريخ العامل القدمي   ليوحنا النقيوسى 37523
االسالم و املسيحية ىف العامل املعاصر مونتجمرى وات0و 37532

قانون مجعية مارمينا العجايىب باالسكندرية 37601
دير القديسة دميانة بالربارى فن اليوتا 38481

رؤوف حبيب االخشاب القبطية القدمية وروعة نقوشها 38491
روبني جورج كولنجوود مبادئ الفن 38502

ارتست فيشر ضرورة الفن 38513
حممود البسيوىن الفن ىف القرن العشرين 38521

هربرت ريد معىن الفن     ترمجة سامى خشبة 38531
لبيب يعقوب صليب (تصوير  )  1الفن القبطى املصرى ىف العصر اليوناىن الروماىن ج 38541

عبد الرمحن زكى احللى ىف التاريخ و الفن 38551
القمص/يوساب السرياىن 1الفن القبطى ودوره الرائد بني فنون العامل املسيحى ج 38563

باهور لبيب الفن القبطى 38572
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل الفن القبطى و التاثريات الفرعونية 38583

رؤوف حبيب الطاؤوس و النسر ىف العصر القبطى 38592
رؤوف حبيب تاريخ الفن القبطى ومتحفه 38601
رؤوف حبيب االساطري اليونانية الرومانية ىف الفن القبطى 38613
رؤوف حبيب االثر املصرى القدمي ىف الفن القبطى 38623
رؤوف حبيب اجنليزى- عرىب - املخطوطات القبطية  38633
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رؤوف حبيب الفخار و امهيته ىف العصر القبطى و االسالمى 38643
رؤوف حبيب الزينة و التجميل عند املرآة ىف العصر القبطى 38653
رؤوف حبيب الغزل و النسيج ىف مصر القدمية 38663
رؤوف حبيب املطرية وشجرة العذراء 38673
رؤوف حبيب االيقونات القبطية 38683
رؤوف حبيب الكاريكاتري ىف مصر القدمية حىت العصر االسالمى 38693
رؤوف حبيب العائلة املقدسة ىف مصر 38704

املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل (صور   )القبة القبطية  38712
القمص/القس/دانيال عزمى زكى ايقونات تتكلم وتتحرك وتصنع املعجزات 38724
االب/منصور السرياىن ايقونات االعياد ىف الشرق و الغرب 38732

االب/سابا اسرب االيقونة البنية الداخلية و البعد الروحى       اشراف االب جورج عطية 38743
راهب/ايليا االنبا بوال كيف تقرا االيقونة ؟ 38755

نبيل عدىل مزارات و ايقونات العذراء 38763
اسبوع االالم من خالل الطقوس و االيقونة 38771

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 4مفاهيم اميانية  ج-  االيقونات   38784
ايريس حبيب املصرى فن االيقونة او ثيئولوجية اجلمال عن بول افدوكيموف 38794

القمص/بيشوى االنطوىن 1الهوت اجلمال ج- فن االيقونة  38803
بول افدوكيموف 2فن االيقونة الهوت اجلمال ج 38811

اجمللس االعلى لالثار املتحف القبطى مرايا التاريخ عبق العراقة 38821
وزارة الثقافة دليل املتحف القبطى 38831

وديع حنا مرشد املتحف القبطى وكنائس مصر القدمية واحلصن الروماىن 38841
سحر االبيض رسومها0ارقام تليفوناهتا0مواعيد العمل هبا0عناوينها0متاحف مصر اول دليل شامل للمتاحف املصرية حمتوياهتا 38853

كوبر.ج الرمزية ىف الفن املسيحى   ترمجة اليس عزيز 38862
وزارة الثقافة مشروع ترميم و تنمية منطقة الدرب االمحر 38871

جون بيكويث النحت القبطى 38883
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل دراسة معمارية لكنائس واديرة امخيم 38893
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل 1عمارة الكنائس واالديرة االثرية  يف مصر ج 38902
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل 2عمارة الكنائس واالديرة االثرية  ىف مصر ج 38913

مصطفى عبداهلل شيحة دراسات ىف العمارة و الفنون القبطية 38923
ابو احلمد حممود فرغلى الدليل املوجز  الهم االثار االسالمية و القبطية  ىف القاهرة 38931

سومرز كالرك االثار القبطية ىف وادى النيل 38942
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل االثار القبطية الىت اكتشفت ىف عصر البابا شنودة الثالث 38951

حشمت مسيحه (1)مدخل اىل االثار القبطية سلسلة الرتاث القبطى   38962
(و هو اميل ماهر اسحق)القس /شنودة ماهر اسحق تراث االدب القبطى تاريخ اللغة القبطية و هلجاهتا مصادر االدب القبطى و مبادئه 38974

نبيه كامل داود 38982 واسنا و االقصر و ارمنت0تاريخ املسيحية و الرهبنة و اثارمها ىف ابروشيىت نقادة و قوص 
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نبيه كامل داود تاريخ املسيحية و الرهبنة ىف ابروشيىت سوهاج و امخيم 38992
امحد عبد املعطى حجازى الرتاث القبطى تراث لكل املصريني 39003

مسري فوزى موسوعة من تراث القبط اجمللد االول من تاريخ القبط 39011
مسري فوزى موسوعة من تراث القبط اجمللد الثاىن االميان و العبادة و احلياة الكنسية 39021
مسري فريد موسوعة من تراث القبط اجمللد الثالث االثار و الفنون العمارة القبطية 39031

مسري فوزى من تراث القبط اجمللد الرابع الطب و العلوم و احلياة االجتماعية و الصحافة القبطية 39041
مسري فوزى موسوعة من تراث القبط اجمللد اخلامس القانون الكنسى و العالقات الكنسية 39051
مسري فوزى من تراث القبط اجمللد السادس اللغة القبطية و املوسيقى و االحلان 39061

ايقونات املتحف القبطى: خمتارات من الرتاث املصرى 39071
جودت جربة املتحف القبطى و كنائس مصر القدمية 39081
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  صور وايقونات تبكى وتتكلم 39092

جمدى جرجس يوحنا االرمىن وايقوناته القبطية فنان ىف القاهرة العثمانية 39103
رؤوف حبيب ازدهار صناعة العاج والعظم ىف العصر القبطى 39111

مسيح لوقا االيقونة ىف الكنائس الرسولية 39122
39133 عام من املسيحية2000الفن القبطى ىف مصر 

جاب اهلل على جاب اهلل ندوة االثار القبطية 39144
القمص/القس/بوال عطية 39153 الصور وااليقونات5سلسلة اميان كنيسىت ج
رضا زكى 2010البيما   39165

الراهب/سارافيم الربموسى االيقونة فلسفة الروح 39173
maximous el antony0fr حبث ىف ايقونات القديسني خريستوفورس وهريفس وارغانا 39182

ممدوح شفيق االيقونات القبطية بكنائس دير مارمينا بفم اخلليج 39191
اطالالت على تراث االدب القبطى 39202

يوحنا نسيم يوسف 4سلسلة كراسات قبطية االيقونات القبطية ىف التاريخ و االدب و الطقوس العدد  39213
القس/ يسطس جوزيف  39221 الكنيسة القبطية االرثوذكسية1دراسات متنوعة ىف علم القبطيات ج
القس/ يسطس جوزيف  39231 الكنيسة القبطية االرثوذكسية2دراسات متنوعة ىف علم القبطيات ج

ارنولد هاوزر 1الفن و اجملتمع عرب التاريخ ج 39331
رؤوف حبيب املظاهر الرائعة للفنون القبطية 39511

نبيه كامل داود تاريخ املسيحية والرهبنة واثارمها ىف ايبارشية اجليزة 39991
باسيليوس اسحق انصت ياجونسون واصغ ياويلسون انه لن تقوم السرائيل دولة 40002

هريودوتس تصوير -  2تاريخ هريودوتس الشهري ج 40011
كامل اسكاروس تصوير- الدليل الصحيح ىف زيارة قرب السيد املسيح  40021
القس/مرقس ميخائيل تصوير-  كشف االثار اليهودية ىف خروج بىن اسرائيل من ارض العبودية  40031

جيمس فريزر تصوير -  2الفولكلور ىف العهد القدمي ج 40051
جيمس فريزر 3الفولكلور ىف العهد القدمي   ج 40061

يوسيفوس (اعداد القمص انطونيوس االنطوىن)تاريخ اليهود - تاريخ يوسيفوس اليهودى   40074
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دونالد ريدفورد مصر و كنعان و اسرائيل ىف العصور القدمية 40082
غطاس عبد امللك اخلشبة رحلة بىن اسرائيل اىل مصر الفرعونية واخلروج 40092

االب/مىت املسكني فلسطني و التوارة 40102
مراد كامل اسرائيل التوارة و االجنيل 40111

توماس رومري اسرائيل اختيار اهلل ملاذا ؟ 40122
اديب حافظ عوض القرون الصامتات فرتة ما بني العهدين 40133

التلمود كتاب االرهاب الصهيوىن 40161
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس ىف تاريخ الفلسفة اليهودية 40173

اليهود ىف كتابات العالمة اورجيينوس 40182
ميخائيل مكسى اسكندر القدس و بيت حلم 40193
ميخائيل مكسى اسكندر البوم صور ملونة لطريق االالم و اهم مزارات القدس و بيت حلم 40202

دير الرباموس 1التلمود نشاته تارخيه مقتطفات من نصوصه ج 40213
القمص/روفائيل الربموسى .احلياة اليهودية حبسب التلمود 40221

الراهب/اولوجيوس الربموسى احلياة اليهودية ىف عصر املسيح 40232
الفريد ايديرشيم صور عن احلياة االجتماعية اليهودية ىف ايام املسيح 40243

االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن التاريخ املقدس او قصة بىن اسرائيل 40252
عرفة عبده على القدس العتيقة مدينة التاريخ و املقدسات 40261

زكى شنودة اجملتمع اليهودى 40271
التلمود اصله و تسلسله و ادابه 40281

االب/سامى حالق اليسوعى جمتمع يسوع تقاليده و عاداته 40292
القس اغسطينوس الربموس+االنبا مكاريوس+ راهب من دير الربموس القدس مبناسبة مرور الفى عام على ميالد السيد املسيح 40304

عارف باشا العارف تاريخ القدس 40311
كولن تشامبان القدس ملن ؟ القدس و الصراع العرىب االسرائيلى 40321

سعيد ابو العينني الفرعون الذى يطارده اليهود بني التوراة و القرآن 40331
نبيل جنيب سالمة دراسات اثرية و تارخيية اورشليم القدس 40341

جون ستوت االجنيليون و احلقيقة رؤية معاصرة للعقيدة 40362
القس/ مكرم جنيب+عبد الوهاب املسريى  االجنيليون و العرب و الصهيونية 40371
بيت التكريس حبلوان ما وراء خط النار القوى املعنوية و االهلامات املنبعثة من املعركة االخرية 40383

طلعت جاد اهلل الكنيسة القبطية االرثوذكسية و قضية القدس االلتزام بالقضية و الثبات على املبدأ 40391
عزت زكى فلسطني كما عرفها املسيح 40401

عادل البطوسى موقف االقباط املصريني من قضية فلسطني 40413
انطون يعقوب ميخائيل !فلسطني ملن ؟ 40422

عادل البطوسى الجلك يا مدينة الصالة 40441
شفيق جرجس رفائييل مرشد الزائرين للقدس باورشليم 40451

اقالديوس ابراهيم اورشليم مدينة امللك العظيم 40463
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حممود الشرقاوى اورشليم قاتلة االنبياء 40471
عبد احلميد الكاتب ( اهلجمة الصهيونية  0 الغزو الصليىب 0الفتح االسالمى  )القدس  40483

جاك دى رينيه 1948القدس  40491
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس القدس املسيحية منذالقدمي واىل اليوم 40503

موريس تاوضروس اليهود واليهودية ىف تعاليم بولس الرسول 40513
عبد اجلليل شلىب اليهود و اليهودية 40521

زكريا احلجاوى حكاية اليهود 40532
مجال محدان 40543 انثربولوجيا0اليهود  
جمدى عمر "خديعة القرن العشرين " املخطط الصهيوىن و الدولة اليهودية  40551

كارين ارمسرتونج القدس مدينة واحدة عقائد ثالث 40562
وزارة الثقافة اثار سيناء العائدة من اسرائيل 40571

القس/برادىل واتكنز هل دولة اسرائيل احلديثة حتقيق لنبوة كتابية   ترمجة عزرا مرجان 40582
االب/مىت املسكني تاريخ اسرائيل من واقع نصوص التوراةواالسفار و كتب مابني العهدين 40593
العالمة/يوحنا انغرم  كتاب كرسى داود   ترمجة اسعد داغر 40603
العالمة/يوحنا انغرم  كتاب رئيس بيت داود العظيم او ثالث سنني ىف اورشليم 40612

مسري عياد طوس اسرائيل و النبوات 40644
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس اسرائيل ىف امليزان من منظار مسيحى 40653

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس اسرائيل حقيقتها ومستقبلها 40663
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  راى املسيحية ىف اسرائيل 40674
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  املسيحية و اسرائيل 40684

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس الكنيسة و مزاعم اسرائيل السبعة 40693
امييه.دى بوا كيف خرج اليهود من مصر قدميا     ترمجة زهري الشايب 40702

رابطة القدس 1963برنامج الزيارة االرشادى للقدس ىف عيد الفصح اجمليد    40711
كنيسة االنبا تكال هيمانوت االبراهيمية خراب اورشليم 40725

رابطة القدس دليل القدس صدر عن رابطة القدس لالقباط االرثوذكس 40733
هيام ماكوىب حماكمة اليهودية 40751

على السيد على القدس ىف العصر اململوكى 40773
دياكون/يوسف جنيب القدس عرب التاريخ دراسة كتابية وتارخيية واثرية للقدس واالراضى املقدسة 40783

رحلة االراضى املقسة عيد القيامة 40791
مركز القديس بولس الرسول ما بني العهدين 40802

القس/يسطس االورشليمى اخلمسة قرون االوىل1املسيحية ىف االراضى املقدسة ج 40812
القس/يسطس االورشليمى (بيت حلم )مدينة امليالد  40823
القس/يسطس االورشليمى (ارحيا  )مدينة العماد  40832
القس/يسطس االورشليمى (اورشليم القدس  )مدينة الفداء  40843

يوجني هود الفرنسيسى خمتصر دليل االرض املقدسة 40851

27 / 201625,  نوفمبر02



117شنودة الثالث بابا االسكندرية  اسرائيل واملسلمون واملسيحيون 40863
الياس فرج باسيل دليل الزوار على االماكن املقدسة 40871

الكاردينال الكاثوليكى/نقوال ويزمان  فابيوال او املسيحية ىف القرن الرابع ىف روما 40992
نادر شكرى تنصر اجلاىن و ترهس الضحية جلسال الصلح العرفية و االقباط 41421

د/وهيب مرقس- القمص /موسى واصف  اساسيات مناهج البحث ىف الدراسات القبطية 41983
فيليب اسكاروس مبادئ مناهج البحث ىف الدراسات القبطية 41991

مجعية مارمينا العجائىب باالسكندرية رسالة مارمينا عن الرهبنة القبطية 42003
مراد كامل 1رسالة مارمينا صفحة من تاريخ القبط ج 42012

منري شكرى 2 صورمن تاريخ القبط ج12رسالة مارمينا  42025
منري شكرى رسالة مارمينا ىف املؤرخ الكنسى و عامل القبطيات 42035

مينا بديع عبد امللك (1995-1945)رسالة مارمينا  مبناسبة اليوبيل الذهىب للجمعية  42044
منري شكرى قراءات ىف تاريخ الكنيسة املصرية (14)رسالة مارمينا  42053

مجعية مارمينا العجائىب باالسكندرية مقتصفات من تاريخ الكنيسة املصرية (15)رسالة مارمينا  42063
يسي عبد املسيح 1رسالة مارمينا ىف الدراسات القبطية  ج 42073
يسي عبد املسيح 2ىف الدراسات القبطية  ج ( 16)رسالة مارمينا   42083

2002 / 1رسالة مارمينا ىف تاريخ ديرالزجاج غرب االسكندرية مبناسبة الزيارة التارخيية للجمعية ىف مينا بديع عبد امللك 42091
مينا بديع عبد امللك ىف اعمال االباء بطاركة و اساقفة القرن العشرين (18)رسالة مارمينا  42103

معهد الدراسات القبطية دليل معهد الدراسات القبطية 42141
م2005اجمللد اخلامس - معهد الدراسات القبطية  42192
م2007اجمللد السادس - معهد الدراسات القبطية  42202
م2008اجمللد السابع - معهد الدراسات القبطية  42212
م2009اجمللد الثامن - معهد الدراسات القبطية  42222
42232 -30/9/1963م مبناسبة اليوبيل الذهىب لتاسيس اسقفية التعليم 2012اجمللد التاسع - معهد الدراسات القبطية 

اسحاق ابراهيم عجبان رؤية تارخيية- مناهج البحث العلمى  42241
جورج فيليب الفغاىل 43001 والدة املسيحية ونشاهتا1موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43011  انتشار املسيحية2موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43021 عشرة قرون من احلضارة املسيحية3موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43031 االمرباطورية البيزنطية والغرب املسيحى4موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43041 املسيحية ىف بالد العرب خالل فجر االسالم5موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43051 املسيحية واالسالم6موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43061 املسيحية واالمرباطورية الرومانية7موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43071 املسيحية والعامل االوروىب8موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43081 صراع املسيحية مع الشرق االسالمى9موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43091 املسيحية االوروبية خالل القرون الوسطى10موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43101 املسيحية االوروبية ىف عصر النهضة11موسوعة احلضارة املسيحية ج
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جورج فيليب الفغاىل 43111 املسيحية الغريبة وعصور التنور12موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل ( 1 )املسيحية ىف اوروبا :  القرون احلديثة 13موسوعة احلضارة املسيحية ج 43121
جورج فيليب الفغاىل ( 2 )املسيحية ىف اوربا :  القرون احلديثة 14موسوعة احلضارة املسيحية ج 43131
جورج فيليب الفغاىل 43141 التحوالت ىف اوربا املسيحية15موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43151 العامل املسيحى بعد احلرب العاملية الثانية16موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل ( 1 ) احلضارة السريانية 17موسوعة احلضارة املسيحية ج 43161
جورج فيليب الفغاىل ( 2 ) احلضارة السريانية 18موسوعة احلضارة املسيحية ج 43171
جورج فيليب الفغاىل 43181 احلضارة املارونية19موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل (م2009- م 60) احلضارة القبطية 20موسوعة احلضارة املسيحية ج 43191
جورج فيليب الفغاىل (الرتاث واحلضارة  ) بالد ارمينيا واملسيحية 21موسوعة احلضارة املسيحية ج 43201
جورج فيليب الفغاىل 43211 كفاح املسيحية االرمنية22موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43221 الكنائس الربوتستانتية والبدع الدينية23موسوعة احلضارة املسيحية ج
جورج فيليب الفغاىل 43231 الفهرس العام24موسوعة احلضارة املسيحية ج

القديس باسيليوس الكبري (دراسات عن املسيحية ىف العصور االوىل   )الكنيسة و ثقافة العصر  43243

919 2153:اجمالي عدد الكتب  :اجمالي عدد النسخ 
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