
الكتب حسب القسم

(ملف جديد)تفسري العهد القدمي القسم

المؤلف عدد النسخاسم الكتاب الرقم الخاص
االرشدياكون/جنيب جرجس سفر التكوين- تفسري الكتاب املقدس  16

اسامة عزمى يوسف وراى اهلل ذلك انه حسن 23
القديس/مارآفرام السرياىن 34 هـ مكتبة جامعة اكسفورد113تفسري سفر التكوين خمطوطه رقم 

القمص/تادرس يعقوب ملطى التكوين- من تفسري و تامالت االباء االولني  410
القمص/تادرس يعقوب ملطى التكوين- دراسات ىف الكتاب املقدس  55

محدى صادق حياة نوح رجل اهلل-  و يشمل بدء اخلليقة 1تفسري سفر التكوين  ج 65
محدى صادق 73 و يشمل تفسري السفر اىل اخره2تفسري سفر التكوين  ج

فريد مسعد شنودة سفر التكوين- 1- سلسلة اعرف كتابك  83
القمص/مرقس داود ( 16-1 ) 1تامالت هادئة ىف سفر التكوين ج 95
القمص/مرقس داود ( 25 - 17 ) 2تامالت هادئة ىف سفر التكوين ج 104
القمص/مرقس داود ( 38 - 26 ) 3تامالت هادئة ىف سفر التكوين ج 113
القمص/مرقس داود ( 50 - 39 ) 4تامالت هادئة ىف سفر التكوين ج 123

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل سفر التكوين- دراسات ىف الكتاب املقدس  139
القمص/لوقا سيداروس ( 11ص  : 1ص  )تامالت هادئة ىف سفر التكوين   145
ديريك كدنر سفر التكوين- التفسري احلديث للكتاب املقدس  153

دار الكتاب املقدس سفر التكوين (1)مسابقات ىف  165
القمص/القس/اغسطينوس الربموسى 184 للقديس يوحنا ذهىب الفم0شرح سفر التكوين - سلسلة كنوز خمطوطات دير الربموس 

جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة سفر التكوين-  لتفسري العهد القدمي 1املوسوعة الكنسية  ج 197
القس/باخوم حبيب ىف البدء- سفرالتكوين - دراسات و تامالت عملية ىف الكتاب املقدس  202

مطبوعات صوت الراعى (24-1) وعود اهلل ىل 1سفر التكوين ج (5)سلسلة الرب يتكلم  215
مطبوعات صوت الراعى (50-25) ترتيب اهلل حلياتى 2سفر التكوين ج (6)سلسلة الرب يتكلم   ج  225

هيئة الشبيبة للمسيح دراسات حياتية سفر التكوين للدراسة الشخصية وللدراسة ىف جمموعات 233
الفونس وليم ابسخريون املعني ىف فهم سفر التكوين 247

القس/ايالريون السرياىن سفر التكوين1موسوعة من تراث االباء كنوز التفسري ىف الكتاب املقدس دراسة تفسريية تاملية تارخيية ج 254
تشارلس ماكنتوش مذكرات على سفر التكوين- 1-شرح الكتاب  263

احد رهبان دير القديس انبا مقار سفر البدايات- شرح سفر التكوين  277
(خمطوطة  )الدر الثمني ىف شرح سفر التكوين  281

القس/داود ملعى ( 3_1تك  )تامالت ىف حياة ادم  295
القس/صموئيل صالح بولس سؤال ىف سفر التكوين1000 304

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس 1دراسات و تامالت ىف سفر التكوين ج 3112
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القس/وليم مارش 322 تفسري سفر التكوين1السنن القومي ىف تفسري اسفار العهد القدمي ج
القمص/لوقا سيداروس ( 20ص :12ص)تامالت ىف سفر التكوين  331

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس 2دراسات وتامالت ىف سفر التكوين ج 349
وديع شكرى شجرة االنساب حسب اجنيل مىت البشري 353

القمص/شاروبيم يعقوب خليل 1سفر التكوين من بستان اجنيل احلياة ج 362
دار الكتاب املقدس مسابقات ىف سفر التكوين 374

اسرة القديس ديدميوس كتاب اخلادم (1سلسلة كتاىب املقدس ج )سفر التكوين  384
اسرة القديس ديدميوس كتاب املخدوم (1سلسلة كتاىب املقدس ج )سفر التكوين  393

وديع شكرى سفر التكوين و االعرتاضات 405
االنبا/رافائيل دراسات كنسية املسيح ىف سفر التكوين 413

دار الكتاب املقدس سفر التكوين باخللفيات التوضيحية 422
حلمى القمص يعقوب 435 اصل الكون اصل االنسان1 سفر التكوين ج3مدارس النقد و التشكيك و الرد عليها ج
حلمى القمص يعقوب 445 هل اخذ السفر من االساطري ؟2 سفر التكوين ج4مدارس النقد و التشكيك و الرد عليها ج
حلمى القمص يعقوب 455 اسئلة على الطريق3 سفر التكوين ج5مدارس النقد و التشكيك و الرد عليها ج

القديس باسيليوس الكبري ايام اخلليقة الستة 464
القمص/القس/اغسطينوس الربموسى شرح ايام اخلليقة الستة وخلقة االنسان 474

مراد لويس شنودة بداية اخللق و تطور احلضارة بني املسيحية والعلم احلديث 485
فوزى الياس ستة ايام اخلليقة بني الدين و العلم 496

عبد املسيح و زمالؤه (11-1) 1ليكن نور ج 501
يوحنا ذهىب الفم ترمجة جورج فرج- عظات على سفر التكوين  513

دار الكتاب املقدس فكرة ىف لعبة مسابقات ىف سفر التكوين 522
تشارلس ماكنتوش مذكرات على سفر التكوين 531

ديفيد اتكنسون 1سلسلة تفسري العهد القدمي سفر التكوين ج 542
جويس بالدوين 2سلسلة تفسري العهد القدمي سفر التكوين ج 552

امني هالل صور عن املسيح ىف سفر التكوين 561
انطوان نوى قراءة معاصرة لقصص التكوين- وقائع ايام اخلليقة  571
اديب يسى شرح الكتاب مذكرات على سفر التكوين 581

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  جالفريا- تعليقات المعة على سفر التكوين  595
كنيسة االخوة 17: 4 اىل خروج 1 من تكوين 1يوما فيوما السنة االوىل ج 601

رافت شوقى دراسة علمية ىف سفر التكوين 611
القديس/ اورجيانوس  عظات على سفر التكوين- النصوص املسيحية ىف العصور االوىل  624
االب/ ميشال جنم 11-1سفر التكوين -العهد القدمي-التفسري املسيحى القدمي للكتاب املقدس 631

القس/ حبيب حكيم  مقتطفات من سفرى التكوين واخلروج 693
احد رهبان دير القديس انبا مقار شرح سفر اخلروج سفر بداية سكىن اهلل وسط شعبه متهيدا لتجسده ىف ملء الزمان 706

االن كول 712 خروج2التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد القدمي ج
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دار الكتاب املقدس سفر اخلروج- 2- مسابقات ىف سفر   723
القس/باخوم حبيب سفر اخلروج - 2-دراسات و تامالت عملية ىف الكتاب املقدس  733

مطبوعات صوت الراعى الرب حيررىن-  سفر اخلروج 8ج - سلسلة الرب يتكلم  745
االرشدياكون/جنيب جرجس سفر اخلروج- تفسري الكتاب املقدس  756

تشارلس ماكنتوش مذكرات على سفر اخلروج - 2-شرح الكتاب  763
القس/وليم مارش السنن القومي ىف تفسري اسفار العهد القدمي تفسري سفر اخلروج 772

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس ( 20 - 1) 1تفسري سفر اخلروج ج 7810
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس ( 40 - 21) 2دراسات و تامالت ىف سفر اخلروج ج 7910

رافت شوقى دراسة علمية ىف سفر اخلروج 801
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل سفر اخلروج او رحلتنا اىل كنعان 811

القس/بيشوى صدقى (20-1من اصحاح) سؤال لقياس احلفظ و الفهم و التطبيق ىف سفر اخلروج395من الفائز؟  852
القس/انطونيوس فكرى *تفسري سفر اخلروج 861

القمص/تادرس يعقوب ملطى اخلروج - 2- دراسات ىف الكتاب املقدس  946
القمص/تادرس يعقوب ملطى اخلروج- من تفسري و تامالت االباء االولني  9510

القديس/مارآفرام السرياىن 964 هـ مكتبة جامعة اكسفورد112تفسري لسفر اخلروج املخطوطه رقم 
محدى صادق تفسري سفر اخلروج 973
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل سفر اخلروج - 2- دراسات ىف الكتاب املقدس  9913

11:40 اىل الويني 18: 4 من خروج 2يوما فيوما السنة االوىل ج  1031
اخلورى/بولس الفغاىل 1041 سفر اخلروج و سفر الالويني3 ،2من العبودية اىل العبادة اسفار الشريعة 

حلمى القمص يعقوب الالويني-  اخلروج 6مدارس النقد و التشكيك و الرد عليها ج 1054
جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة 1065 ىف تفسري العهد القدمي   شرح لكل اية  اخلروج و الالويني2املوسوعة الكنسية  ج

ر ا هارلو دراسات ىف سفرى اخلروج والالويني 1071
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل سفر الالويني - 3-دراسات ىف الكتاب املقدس  11510

القمص/تادرس يعقوب ملطى سفر الالويني- من تفسري و تامالت االباء االولني  11612
دار الكتاب املقدس سفر الالويني - 3- مسابقات ىف سفر   1182

يوسف رياض مواسم الرب 1192
القمص/شاروبيم يعقوب خليل سفر الالويني 1203
القمص/تادرس يعقوب ملطى الالويني - 3-دراسات ىف الكتاب املقدس  1215

االرشدياكون/جنيب جرجس تفسري سفر الالويني- تفسري الكتاب املقدس  1228
القديس/مارآفرام السرياىن 1232 هـ مكتبة جامعة اكسفورد112تفسري لسفر الالويني املخطوطه رقم 

محدى صادق تفسري سفر الالويني 1243
القديس/مارآفرام السرياىن تفسري لسفر االحبار 1251

القس/وليم مارش السنن القومي ىف تفسري اسفار العهد القدمي تفسري سفر الويني 1262
احد رهبان دير القديس انبا مقار شرح سفر الالويني سفر العبادة وتقديس الشعب هلل 1276

تشارلس ماكنتوش مذكرات على سفر الالويني 1283
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رافت شوقى درسات علمية ىف سفر الالويني 1291
القس/مرقس فوزى ظل اخلريات دراسات كتابية ىف سفر الالويني 1303

كنيسة االخوة 20 : 16 اىل مرقس 7: 1 ومن مرقس 22 :5 اىل مراثى ارميا 1 :26 من ارميا 4يوما فيوما السنة الثالثة ج  1511
كنيسة االخوة 25: 2 اىل تثنية 41: 11يوما فيوما السنة االوىل من الويني  1521

القس/وليم مارش 1532 تفسري اسفار الالويني و العدد و التثنية2السنن القومي ىف تفسري اسفار العهد القدمي ج
القس/وليم مارش السنن القومي ىف تفسري اسفار العهد القدمي تفسري سفرى العدد والتثنية 1543

دار الكتاب املقدس سفر العدد - 4-مسابقات ىف سفر العدد  1562
القمص/تادرس يعقوب ملطى سفر العدد- من تفسري و تامالت االباء االولني  1579
القمص/تادرس يعقوب ملطى العدد - 4-دراسات ىف الكتاب املقدس  1585

القديس/ اورجيانوس  1عظات على سفر العدد ج 1596
القديس/ اورجيانوس  2عظات على سفر العدد ج 1606

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل سفر العدد - 4-دراسات ىف الكتاب املقدس  1618
االرشدياكون/جنيب جرجس شرح سفر العدد- تفسري الكتاب املقدس  1627
محدى صادق تفسري سفر العدد 1633

مطبوعات صوت الراعى اهلى انت قائدى-   سفر العدد 11سلسلة الرب يتكلم ج  1645
احد رهبان دير القديس انبا مقار شرح سفر العدد سفر التيه والتجربة ىف الربية 1655

وهنام. جوردن ج التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد القدمي سفر العدد 1662
تشارلس ماكنتوش مذكرات على سفر العدد 1672
هالل امني موسى -تفسري سفر العدد 1683

1865 سفرى العدد و التثنية7مدارس النقد و التشكيك و الرد عليها ج سيدى بشر0كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس خامت الشهداء 
جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة العدد و التثنية-  لتفسري العهد القدمي 3املوسوعة الكنسية  ج 1876

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل ٍ سفر التثنية -5- دراسات ىف الكتاب املقدس  1955
القمص/تادرس يعقوب ملطى التثنية - 5- دراسات ىف الكتاب املقدس  1965
القمص/تادرس يعقوب ملطى التثنية- من تفسري و تامالت االباء االولني  19711
دار الكتاب املقدس سفر التثنية - 5- مسابقات ىف سفر  1982

االرشدياكون/جنيب جرجس تفسري الكتاب املقدس سفر التثنية 1997
تشارلس ماكنتوش شرح الكتاب مذكرات على سفر التثنية 2003

احد رهبان دير القديس انبا مقار.. او .. يوحنا املقارى  سفر توصيات موسى الوداعية لبىن اسرائيل... شرح سفر التثنية  2015
طومسون.ا.ج سفر التثنية-العهد القدمي -التفسري احلديث للكتاب املقدس  2141

يسى حنا الرحلة و الشريعة  او اسفار الالويني و العدد و التثنية 2153
محدى صادق تفسري سفر التثنية و سفر يشوع 2164
كنيسة االخوة 33: 24 اىل يشوع 1: 7 من تثنية 4يوما فيوما السنة االوىل ج 2171

صربى حمروس جرجس اسفار موسى اخلمسة 2194
القمص/صليب سولاير دراسات ىف اسفار موسى اخلمسة 2204

احد اآلباء الرهبان 2اسفار موسى اخلمسة ج 2215
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ماهر يونان عبد اهلل السيد املسيح ىف اسفار موسى اخلمسة 2223
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  1تساؤالت اهلل ىف اسفار موسى اخلمسة ج 2233

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل اسفار موسى اخلمسة- االسفار التارخيية - دراسات ىف الكتاب املقدس  2243
جلنة درس الكتاب املقدس بكنائس وسط القاهرة 2255 اسفار موسى اخلمسة1مسابقات ىف الكتاب املقدس ج

القس/بيمن القس بطرس الطحاوى 2265 اسفار موسى اخلمسة1منهج مبسط لدراسة العهد القدمي ج
كلية القديس اثناسيوس الرسوىل االكلرييكية بدمنهور اسفار موسى النىب اخلمسة 2272

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (تث0عد 0 ال 0خر0تك 0 سؤال وجواب1000) 4شجرة املعرفة ج 2284
القس/ عزمى اخنوخ سدرة  اضواء املعرفة حول اسفار التوراة املقدسة 2292

يوسف رياض 2302 اسفار موسى اخلمسة1من التكوين اىل الرؤيا ج
عماد فوزى 1دراسة مركزة السفار العهد القدمي ج- اسفار موسى اخلمسة  2315
الس-اوزو لدت  ترمجة اديبة شكرى يعقوب- تفسري اسفار موسى اخلمسة - اهلل تكلم مبوسى  2321

رافت شوقى دراسة علمية اسفار موسى اخلمسه 2331
تشارلس ستانلى من مصر اىل شيلوه 2341

القس/مرقس فوزى دراسة القصة التارخيية للعهد القدمي- رحلة ىف العهد القدمي  2362
د/اوسم وصفى الفتوحات. مسار اخلروج .االساطري البابلية . ادم . اخللق و التطور- اسئلة ىف العهد القدمي  2372

مجاعة من الالهوتيني 2383 من التكوين اىل يشوع1تفسري الكتاب املقدس ج
االسقف العام- االنبا /موسى رحلة ىف اسفار العهد القدمي 2394

الراهب/اسطفانوس السرياىن 0اسفار موسى اخلمسة  2401
وليم ماكدونلد تثنية-  تكوين 1العهد القدمي ج- تفسري الكتاب املقدس للمؤمن  2412

هالل امني موسى سفر يشوع 2591
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل (ق بيشوى  )سفر يشوع - دراسات ىف الكتاب املقدس  2608

القمص/تادرس يعقوب ملطى يشوع - 6-دراسات ىف الكتاب املقدس  2615
االرشدياكون/جنيب جرجس شرح سفر يشوع- تفسري الكتاب املقدس  2628

القمص/تادرس يعقوب ملطى سفر يشوع- من تفسري وتامالت االباء االولني  26312
القس/سدراك ابراهيم سفر يشوع-  دراسات ىف الكتاب املقدس  2642

مطبوعات صوت الراعى غلبتنا باملسيح- سفر يشوع - 4-سلسلة الرب يتكلم  2656
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس دراسات وتامالت ىف سفر يشوع 2669

روسية0ه تامالت ىف سفر يشوع 2671
اكرم كمال الديرى [12-1 } 1تامالت تفسريية ىف سفر يشوع ج 2684

منال الفونس ( 8 - 1 ) 1 سفر يشوع ج86سلسلة حتت العشرين   2693
ماهر عريان ملوك االول و ملوك الثان- صموئيل االول وصموئيل الثاىن - راعوث -القضاة  - يشوع بن نون ) 2راس احلكمة  ج 2783

جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة 2796 يشوع و القضاة و راعوث4املوسوعة الكنسية ج
حلمى القمص يعقوب 2805 يشوع والقضاة وراعوث8مدارس النقد و التشكيك و الرد عليها ج

االرشدياكون/جنيب جرجس تفسري الكتاب املقدس  سفر القضاة 2919
مطبوعات صوت الراعى الرب يعمل بضعفى- سفر القضاة  - 3سلسلة الرب يتكلم  2925
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القس/باخوم حبيب دراسات و تامالت عملية ىف الكتاب املقدس سفر القضاه 2945
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  القضاة 29511
القمص/تادرس يعقوب ملطى دراسات ىف الكتاب املقدس  القضاة 2964

نسيم عبد الباقى 2973 ج لدارسة الكتاب املقدس سفر القضاة0س 
القس/مكسيموس وصفى دراسة ىف سفر القضاة 2985
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (ملوك اول و ثان - صموئيل اول وثان - راعوث - القضاة - يشوع ) 5شجرة املعرفة ج 2995

صموئيل ريداوت حماضرات ىف سفر القضاة 3013
هالل امني موسى تفسري سفر القضاة 3022

كلية القديس اثناسيوس الرسوىل االكلرييكية بدمنهور ( راعوث 0 قضاة 0 يشوع 0 التثنية 0 العدد0الالويني  )اسفار العهد القدمي  3032
هالل امني موسى .تفسري سفر القضاة  3041

القس/امونيوس عبد املتجلى دراسات و تامالت ىف سفر القضاة 30510
ارثر كندال القضاة- التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد القدمي  3071

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 30810  القضاة و راعوث8؛7دراسات ىف الكتاب املقدس ج
محدى صادق تفسري سفرى  القضاة و راعوث 3091

كنيسة املالك الظاهر دراسات ىف الكتاب املقدس  القضاة و راعوث 3102
القس/وليم مارش 3113 تفسري اسفار يشوع وقضاة وراعوث3السنن القومي ىف تفسري اسفار العهد القدمي ج

دار الكتاب املقدس مسابقات ىف سفرا القضاء و راعوث 3124
فؤاد حبيب (يشوع والقضاة و راعوث  )كنوز املعرفة  3132

كنيسة االخوة 12-1 : 27 اىل صموئيل االول 1 من قضاة 1يوما فيوما السنة الثانية ج 3141
دميان وهبة سعيد االيبوذياكون+ القس /صموئيل وهبة سولاير امراة من مؤاب  راعوث 3313
فوزى مسعد جرجس زيتونة برية  راعوث املوابية 3324
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري وتامالت االباء االولني راعوث 3338

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل راعوث - 8-دراسات ىف الكتاب املقدس  3345
كنيسة مارجرجس باملطرية (املسابقة + السفر  )سفر راعوث  3355

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب دراسة ىف سفر راعوث 3364
االرشدياكون/جنيب جرجس تفسري الكتاب املقدس سفر راعوث 3378

فؤاد رفلة الفداء تامالت روحية ىف سفر راعوث 3385
دار الكتاب املقدس سفر راعوث اكتشف بنفسك 3394

القس/اجنيلوس املقارى شرح سفر راعوث 3405
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس دراسات و تامالت ىف سفر راعوث 3414

يوسف مسري القس تبعية تغري احلياة دراسة تاملية ىف سفر راعوث 3422
هايكوب* ل * هـ تامالت ىف سفر راعوث 3431

هوكنج دراسات ىف سفر راعوث 3441
القس/مرقس فوزى سفر راعوث سلسلة فهمىن فاحيا 3453

مطبوعات صوت الراعى اهلل انت خالصى- سفرى راعوث و يونان  -12سلسلة الرب يتكلم ج 3495
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القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  صموئيل االول 36711
القمص/تادرس يعقوب ملطى دراسات ىف الكتاب املقدس صموئيل االول 3685

االرشدياكون/جنيب جرجس تفسري الكتاب املقدس  سفر صموئيل االول 3699
مطبوعات صوت الراعى سفر صموئيل االول اهلل ينظر اىل قلىب-9ج-سلسلة الرب يتكلم  3705
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس دراسات و تامالت ىف سفر صموئيل االول 3717

منال الفونس (10-1 ) 1سفر صموئيل االول ج42سلسلة حتت العشرين ج 3725
منال الفونس ( 23-11 ) 2سفر صموئيل االول ج43سلسلة حتت العشرين ج  3735
منال الفونس ( 31-24 ) 3سفر صموئيل االول ج44سلسلة حتت العشرين ج  3745
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل (ق بيشوى  )سفر صموئيل االول  - 9- دراسات ىف الكتاب املقدس  3752

القس/مكسيموس وصفى دراسة ىف سفر صموئيل االول 3775
هالل امني موسى تفسري سفر صموئيل االول 3783

كنيسة االخوة 8: 22 اىل ملوك االول 28 من صموئيل االول 2يوما فيوما السنة الثانية ج 3791
حلمى القمص يعقوب 3804 سفرى صموئيل االول والثاىن9مدارس النقد و التشكيك و الرد عليها ج

فؤاد حبيب صموئيل الثاىن-  صموئيل االول 2ج- كوز املعرفة  3821
فؤاد حبيب امللوك الثاىن- امللوك االول  - 3كنوز املعرفة ج 3831
فؤاد حبيب اخبار االيام الثاىن-  اخبار االيام االول 4كنوز املعرفة ج 3841
رافت شوقى 1صموئيل االول ج 3951
رافت شوقى 2صموئيل االول ج 3961

دار الكتاب املقدس مسابقات ىف سفر صموئيل االول و الثاىن 3975
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل سفر صموئيل الثاىن- سفر صموئيل االول (10؛9)دراسات ىف الكتاب املقدس  3984

تاريخ احلكم االهلى و حكم البشر من القبائل اىل اململكة املتحدة اسفار صموئيل اول و تاىن و اخبار االياميسى حنا 3993
القس/وليم مارش تفسري اسفار صموئيل االول والثاىن (ا) 4السنن القومي ىف تفسري اسفار العهد القدمي ج 4003

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  صموئيل الثاىن 40912
القمص/تادرس يعقوب ملطى 10صموئيل الثاىن ج-  دراسات ىف الكتاب املقدس   4104

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل سفر صموئيل الثاىن - 10-دراسات ىف الكتاب املقدس  4111
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس دراسات و تامالت ىف سفر صمموئيل الثاىن 4129

القس/بيشوى صدقى 4136 ادرس بنفسك0صموئيل الثاىن 
االرشدياكون/جنيب جرجس تفسري الكتاب املقدس سفر صموئيل الثاىن 4149

القس/مكسيموس وصفى دراسة ىف سفر صموئيل الثاىن 4155
جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة 4306 صموئيل االول و الثاىن5املوسوعة الكنسية ج

االنبا/رافائيل صموئيل الثان/صموئيل االول/راعوث/قضاة / يشوع/ا/ االسفار التارخيية3مسابقات ىف الكتاب املقدس ج 4315
مجاعة من الالهوتيني من القضاة اىل استري2تفسري الكتاب املقدس ج 4322

االرشدياكون/جنيب جرجس تفسري الكتاب املقدس  سفر امللوك االول 4378
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 4382 سفر امللوك االول11دراسات ىف الكتاب املقدس  ج

القمص/تادرس يعقوب ملطى ملوك االول- من تفسري و تامالت االباء االولني  43910
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القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس دراسات و تامالت ىف سفر امللوك االول 4409
القس/مكسيموس وصفى امللك سليمان دراسة ىف سفر امللو االول 4413

مسابقات ىف سفر امللوك االول والثاىن 4423
روسييه. هنرى ل  تامالت ىف سفر امللوك االول 4433

حلمى القمص يعقوب 4446 سفرا امللوك االول والثاىن10مدارس النقد و التشكيك و الرد عليها ج
كنيسة االخوة 10: 7 اىل اخبار االيام الثانية 9 : 42 من ملوك االول 3يوما فيوما السنة الثانية ج 4451

ماهر عريان (و ملوك الثاىن - سفر ملوك االول  ) 3راس احلكمة  ج 4583
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  2تساؤالت اهلل ىف االسفار التارخيية  ج 4606

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل سفر امللوك االول و الثاىن واخبار االيام االول و الثاىن14-11دراسات ىف الكتاب املقدس  ج  4612
يسى حنا 2و اخبار 2.1 من االنقسام اىل التاديب بالسىب  اسفار ملوك 2تاريخ احلكم االهلى و حكم البشر ج 4623

عاموس ملراد العهد القدمي االسفار التارخيية املرشد الدراسى 4641
القس/سدراك ابراهيم مذكرات ىف االسفار التارخيية 4653
االرشدياكون/جنيب جرجس االسفار التارخيية 4662

الراهب/اسطفانوس السرياىن 4673 مسابقات االلف و الياء1االسفار التارخيية ج
الراهب/اسطفانوس السرياىن 4683 مسابقات االلف و الياء2االسفار التارخيية ج

جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة امللوك االول و الثاىن-  لتفسري العهد القدمي 6املوسوعة الكنسية  ج 4694
القس/وليم مارش تفسري اسفار امللوك االول والثاىن( ب )4[السنن القومي ىف تفسري اسفار العهد القدمي  4703

القس/مكسيموس وصفى دراسة ىف االسفار التارخيية للعهد القدمي 4713
االرشدياكون/جنيب جرجس تفسري سفر امللوك الثاىن اجلزء االول 4725

روسييه. هنرى ل  تامالت ىف سفر ملوك الثاىن 4734
فؤاد حبيب 4741 امللوك االول وامللوك الثاىن3كنوز املعرفة ج

يوسف رياض 4753 االسفار التارخيية2من التكوين اىل الرؤيا ج
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري وتامالت االباء االولني  اخبار االيام االول 4765

القس/وليم مارش 4775 تفسري االسفار من اخبار االيام االول اىل ايوب5السنن القومي ىف تفسري اسفار العهد القدمي  ج
اخلورى/بولس الفغاىل 4781 التاريخ الكهنوتى6اسفار االخبار االول و الثاىن و عزرا و حنميا و املكابني االول و الثاىن  ج

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري وتامالت االباء االولني   ملوك الثاىن 4796
القمص/تادرس يعقوب ملطى عزرا- من تفسري و تامالت االباء االولني  48011

القمص/مرقس داود تامالت هادئة ىف سفر عزرا 4814
حلمى القمص يعقوب عزرا- اقرا و افهم كتابنا املقدس  48213

القس/مكسيموس وصفى دراسة ىف سفر عزرا 4833
جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة 4846 لتفسري العهد اقدمي  اخبار االيام االول والثاىن7املوسوعة الكنسية  ج

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري وتامالت االباء االولني اخبار االيام الثاىن 4855
روسييه. هنرى ل  تامالت ىف اخبار االيام االول 4862
روسييه. هنرى ل  تامالت ىف اخبار االيام الثاىن 4872

كنيسة االخوة 3: 10 اىل استري 11: 7 من اخبار االيام الثانية 4يوما فيوما السنة الثانية ج 4891
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نبيه اسحق -تامالت ىف سفر عزرا  4922
تامالت ىف سفر عزرا 4931

يسى حنا (استري - يهوديت - طوبيا - حنميا - اسفار عزرا)شخصيات غيورة  4943
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 4955  سفرا عزرا و حنميا16-15دراسات ىف الكتاب املقدس 

القس/مكسيموس وصفى دراسة ىف اسفار عزرا وحنميا واستري 4962
دار الكتاب املقدس مسابقات ىف سفر اسفار عزرا وحنميا واستري 4973

االنبا/رافائيل مسابقات ىف الكتاب املقدس استري وايوب 4984
روسييه. هنرى ل  تامالت موجزة ىف سفر استري 4993
مىت هنرى تصوير- تفسري حنميا  5051

حلمى القمص يعقوب حنميا- اقرا و افهم كتابنا املقدس  50614
القمص/شاروبيم يعقوب خليل دراسة مبسطة ىف سفر حنميا 5073

مطبوعات صوت الراعى هلم نبىن-  سفر حنميا 10سلسلة الرب يتكلم ج 5086
ادوارد دينيت حنميا العمل واجلهاد 5092

فريد فؤاد عبد امللك االسرة املسيحية تامالت ىف سفر حنميا و تطبيقات على االسرة املسيحية 5103
القمص/مرقس داود تامالت هادئة ىف سفر حنميا 5114

دار الكتاب املقدس اكتشف بنفسك- سفر حنميا  5124
عاطف ابراهيم دروس عملية من سفر حنميا 5134

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني   حنميا 51412
القس/داود ملعى تامالت ىف سفر حنميا 5156

االنبا/رافائيل مسابقات ىف الكتاب املقدس امللوك االول والثاىن وعزرا وحنميا 5163
مهلتون مسيث 0تامالت ىف سفر حنميا 5171
وارين ويرزىب كن حامسا- دراسة ىف سفر حنميا-اسفار العهد القدمي  5181

حلمى القمص يعقوب 5255 اسفار اخبار االيام االول و الثاىن و عزرا و حنميا و استري11مدارس النقد و التشكيك و الرد عليها ج
دير االنبا بضابا سفرطوبيا- 1-  االسفار القانونية الثانية   0اعرف كتابك  5315

ابناء البابا كريلس السادس 53211 سفر الفرح0تفسري سفر طوبيا 
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس القس امونيوس0دراسات و تامالت ىف سفر طوبيا  5339

الراهب/يوانس االنبا بوال دراسات و تامالت ىف سفر طوبيا 5343
مطبوعات صوت الراعى عناية اهلل بنا- سفر طوبيا   (2)سلسلة الرب يتكلم  5356

االسقف العام املنيا/مكاريوس تفسري سفر طوبيا   دراسات ىف العهد اقدمي 5364
القمص/القس/يوحنا باقى دراسة و تفسري سفر طوبيا االسفار القانونية الثانية  الكتاب االول 5374

دير االنبا بضابا طوبيت و نبواته 5384
القمص/يوسف اسعد دراسة ىف سفر طوبيت 53910

االسقف العام املنيا/مكاريوس (2)تفسري سفر يهوديت  دراسات ىف العهد القدمي  5555
القمص/يوسف اسعد دراسة ىف سفر يهوديت 5565

القمص/القس/يوحنا باقى دراسة ىف سفر يهوديت  االسفار القانونية الثانية  الكتاب الثاىن 5573
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دير االنبا بضابا سفر يهوديت- 2 - 0اعرف كتابك  5584
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني سفر يهوديت 5595

جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة يهوديت- طوبيا - حنميا - عزرا -  لتفسري العهد القدمي 8املوسوعة الكنسية ج 5605
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  استري 58010

وارين ويرزىب كن خملصا- دراسة ىف سفرى استري و راعوث- اسفار العهد القدمي 5811
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل دراسات ىف الكتاب املقدس سفر استري 5826

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس .دراسات وتامالت يف سفر استري 5836
فوزى مسعد جرجس سفر استري و العناية االهلية 5846
دار الكتاب املقدس دراسات حياتية سفر استري 5852
القس/مكسيموس وصفى -دراسة ىف سفر استري  5863

مىت هنرى تفسري سفر استري 5876
القمص/مرقس داود تامالت هادئة ىف سفر استري 5885

دير االنبا بضابا تتمة سفر استري- 3-اعرف كتابك االسفار القانونية الثانية  5892
فهد حبيب دراسة ىف سفر استري 5912

نسيم يعقوب 5923 دراسة ىف سفر استري0الغريب 
القس/ عيد صالح  من العبودية اىل القصر استري بني التارخيية واملعاصرة 5932

القس/اجنيلوس املقارى شرح وتفسري سفر استري 5945
ماهر صموئيل 14 ،13: 4هو ينجى تامالت ىف سفر استري  5951

جويس بالدوين استري- التفسري احلديث للكتاب املقدس  5961
فرانسيس اندرسن ايوب- التفسري احلديث للكتاب املقدس  6091
ديفيد اتكنسون سفر ايوب- سلسلة تفسري الكتاب املقدس يتحدث اليوم  6102

القمص/تادرس يعقوب ملطى (15-1 )1ايوب ج- من تفسري وتامالت االباء االولني  61110
القمص/تادرس يعقوب ملطى 21 -16 اصحاحات 2من تفسري و تامالت االباء االولني ايوب ج 6128
القمص/تادرس يعقوب ملطى (31 -22 ) اصحاحات3من تفسري و تامالت االباء االولني  ايوب ج 6139
القمص/تادرس يعقوب ملطى (42 - 32) من 4من تفسري و تامالت االباء االولني   ايوب ج 6149

مىت هنرى (14-1) 1تفسري سفر ايوب ج 6155
مىت هنرى (28-15) 2تفسري سفر ايوب  ج 6164
مىت هنرى تعريب القمص مرقس داود    - (42-29) 3تفسري سفر ايوب ج 6175

القمص/مكارى جاد جرجس "من خالل سفر ايوب " ملاذا يتامل االبرار ؟  6184
يسى حنا (سفر ايوب  )سر االمل  6193

الراهب/صليب احملرقى حوار صريح مع ايوب اجلريح 6205
القمص/صرابامون عطية دراسة سفر ايوب باالسئلة 6215

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  ايوب الصديق و ملاذا كانت جتربته  ؟ 6226
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 6235 سفر ايوب18دراسات ىف الكتاب املقدس  ج
القمص/القس/زكريا السرياىن (1)االم ايوب الصديق كرمز الالم السيد املسيح سلسلة رموز و نبوءات  6244
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جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة سفراستري وتتمته وسفر ايوب-  لتفسري العهد القدمي 9املوسوعة الكنسية ج 6256
ممدوح شفيق اهلل و االنسان ىف سفر ايوب 6263

وليم كلي احدى عشر حماضرة ىف سفر ايوب 6271
حلمى القمص يعقوب 6285 سفر ايوب12مدارس النقد و التشكيك و الرد عليها ج

لويس صليب 1تفسري سفر ايوب ج 6291
لويس صليب 2تفسري سفر ايوب ج 6301

فؤاد حبيب 30 - 1املزامري - كنوز املعرفة  6331
فؤاد حبيب 60- 31املزامري - كنوز املعرفة  6341
فؤاد حبيب 83 -61املزامري - كنوز املعرفة  6351
فؤاد حبيب 106 -84املزامري - كنوز املعرفة  6361
فؤاد حبيب 119 - 107املزامري - كنوز املعرفة  6371
فؤاد حبيب 150 - 120كنوز املعرفة  املزامري  6381

مجاعة من الالهوتيني 6392 من ايوب اىل نشيد االنشاد3تفسري الكتاب املقدس ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (ابن سرياخ باروخ مكابيني . احلكمة . يهوديت . طوبيا .مز . نح .عز .اخ 2. اخ 1 ) 6شجرة املعرفة ج 6484

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  ( 3 )تساؤالت اهلل ىف سفرى ايوب و املزامري  6496
االب/مىت املسكني املزامري اجمللد االول املقدمة 6533
االب/مىت املسكني 41 - 1املزامري اجمللد الثاىن من املزمور  6544
االب/مىت املسكني 89 - 42املزامري اجمللد الثالث من املزمور  6554
االب/مىت املسكني 150 -90املزامري اجمللد الرابع من املزمور  6564

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني (املزمور اخلمسون : املزامري  من املزمور االول  6576
القمص/تادرس يعقوب ملطى 10-1من 1من تفسري و تامالت االباء االولني  املزامري ج 6582
القمص/تادرس يعقوب ملطى 20 -11 من  2من تفسري و تامالت االباء االولني  املزامري ج 6592
القمص/تادرس يعقوب ملطى 30 - 21 من  3من تفسري و تامالت االباء االولني  املزامري ج 6602
القمص/تادرس يعقوب ملطى 41- 31  من  4من تفسري و تامالت االباء االولني  املزامري ج 6612
القمص/تادرس يعقوب ملطى 50-42 من  5من تفسري و تامالت االباء االولني  املزامري ج 6623
القمص/تادرس يعقوب ملطى "مزمور التوبة  "( 51مز  )من تفسري و تامالت االباء االولني املزامري  6637
القمص/تادرس يعقوب ملطى غىن كلمة اهلل و لذهتا (حسب الرتمجة السبعينية 118 ) 119من تفسري و تامالت االباء االولني املزمور  6645
القمص/تادرس يعقوب ملطى 60 -51من تفسري و تامالت االباء االولني  املزامري من  6655
القمص/تادرس يعقوب ملطى (70-61)من تفسريو تامالت االباء االولني املزامري  6665
القمص/تادرس يعقوب ملطى (80-71)من تفسري و تامالت االباء االولني املزامري مز  6675

القس/اوغريس السرياىن (25مز:1مز) من 1تامالت ىف سفر املزامري ج 6684
القس/اوغريس السرياىن ( 51مز  : 26من مز ) 2تامالت ىف سفر املزامري ج 6691
القس/اوغريس السرياىن ( 100مز  : 52من مز ) 3تامالت ىف سفر املزامري ج 6703
القس/اوغريس السرياىن ( 151 : 101مز  ) من 4تامالت ىف سفر املزامري ج 6713
القديس انثيموس 70 - 1 من مز 1تفسري املزامري ج 6724
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القديس انثيموس 150- 71 من مز 2تفسري املزامري ج 6733
القديس انسيمس 70 - 1 من  مز 1تفسري املزامري النسيمس بطريرك اورشليم ج 6743
القديس انسيمس خمطوطة150 اىل  65 من مز2تفسري املزامري النسيمس بطريرك اورشليم ج 6751

يسى حنا 72- 1 املزامري من رقم 1التهاليل و التسابيح ج 6763
يسى حنا 151 - 73 املزامري من رقم 2التهاليل و التسابيح ج 6773
القمص/ارميا زكى مع الرب يسوع املسيح ىف سفر املزامري 6785

(و هو اميل ماهر اسحق)القس /شنودة ماهر اسحق املزامري استخدامتها الطقسية ىف الكنيسة املسيحية االوىل و الطقس القبطى املعاصر 6794
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 53 - 1تامالت ىف املزامري الباء الكنيسة القديسني املزامري من  6805
ديريك كدنر 1سفر املزامري ج- التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد القدمي  6811

البابا/اثناسيوس الرسوىل معىن املزامري 6865
القس/عبد املسيح لبيب مرقص كتاب املزامري دراسة موضوعية 6872

جبلني املسيح ىف املزامري النبوية 6881
يوسف رياض املزامري املسياوية 6894

القمص/شنودة حنا تصوير - (26: ا ) 1ج- دخول الودود ىف خزانة داود  تفسري املزامري  6901
القمص/فليمون االنبا بيشوى 1من الىل املزامري ج 6914
القمص/فليمون االنبا بيشوى 2من الىل املزامري ج 6922

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى 6932 بني الضيق و الفرح2املشاعر ىف سفر املزامري ج
فخرى عطيه عناوين املزامري 6942

القمص/بطرس جرجس ( 25 - 1 ) من 1الكوكب املنري ىف تفسري املزامري ج 6951
فخرى عطيه ( 25 - 1 ) من 1دراسات ىف سفر املزامري ج 6961

راهب من دير احملرق ( 50- 1 ) 1تفسري سفر املزامري ج 6978
راهب من دير احملرق ( 100 - 51) 2تفسري سفر املزامري ج 6987
راهب من دير احملرق ( 151 - 101مز  ) 3تفسري سفر املزامري ج 6997

اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس تفسري املزامري  مع رسالة ىف املزامري للقديس الثناسيوس 7002
القمص/تادرس يعقوب ملطى (90 - 81 ) 9من تفسري و تامالت االباء االولني  املزامري ج 7016
القمص/تادرس يعقوب ملطى ( 100 - 91) 10من تفسري و تامالت االباء االولني  املزامري ج 7025

اسكندر جديد املرشد اىل الصالة تفسري املزامري سلسلة دليل الشبية 7031
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى املشاعر ىف سفر املزامري 7041

االنبا/رافائيل مسابقات ىف الكتاب املقدس سفر املزامري 7053
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى العبادة- 3املشاعر ىف سفر املزامري  7063

القمص/ويصا السرياىن+ القمص /بفنوتيوس السرياىن 1 ج118تامالت روحية ىف املزمور الكبري  7286
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس (1.2.3شامال االجزاء )118تامالت روحية ىف املزمور الكبري  7312

بشرى جنيب صرابامون ارمحىن 7325
يوسف حبيب مىت تفسري مزمور التوبة لكبار اباء الكنيسة القديسني 7334

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف صالة الشكر و املزمور اخلمسني 7345
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117شنودة الثالث بابا االسكندرية  7355 من صالة باكر3يارب ملاذا  مزمور 
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف مزامري االجبية  الكتاب االول ىف صالة الغروب 7367
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  (20) 19يستجيب لك الرب  اول مزامري الساعة الثالثة  تامالت ىف مزمور  7376
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف مزامري باكر 7385

القس/بيشوى فؤاد واصف 7394 و السادسة ىف معانيها و مدلوالهتا00 و الثالثة 00صلوات االجبية باكر 
القس/بيشوى فؤاد واصف 7403 نصف الليل00 النوم 00 الغروب 00صلوات االجبية ىف معانيها و مدلوالهتا التاسعة 

االنبا/ياكوبوس دراسة و تامل ىف صالة نصف الليل 7415
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس روحانية الصالة باالجبية 7425

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  يارب ال تبكتىن بغضبك 7435
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف مزامري و قطع النوم 7445

ناجى جنيب يوسف االجبية مع تامالت ىف املزامري 7453
دير املالك ميخائيل بربية امخيم 44ابرع مجاال من بىن البشر تامالت ىف مزمور  7472

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب املزمور االول طوىب للرجل 7485
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب املزمور الثاىن امللك املسيا 7495
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب املزمور الثالث مااكثر مضايقى 7505
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب املزمور الرابع ىف دعائى اجىب ياله برى 7515

القمص/بطرس بطرس بسطوروس قوموا يا بىن النور تامالت ىف صالة نصف الليل 7522
ديدميوس الضرير 7574  الرب يرعاىن22تفسري املزمور 
ديدميوس الضرير 7585  االشتياق اىل اهلل41تفسري املزمور 

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس (جزئني معا  )تامالت روحية ىف مزامري صالة النوم  7634
االنبا/بيشوى تامالت هادئة ىف مزمور اىل مىت يارب تنساىن 7645
االنبا/بيشوى تامالت ىف مزمور  اليك يارب رفعت نفسى 7653
االنبا/بيشوى تامالت ىف مزمور  يارب امسع صالتى 7662
االنبا/بيشوى تامالت ىف مزمور اعرتف لك يارب من كل قلىب 7673
االنبا/بيشوى تامالت ىف مزمور يارب اليك رخت 7683
االنبا/بيشوى 1تامالت ىف خمتارات من مزامري االجبية ج 7713

كنيسة مارجرجس بكفر الزيات ملاذا تصلى كنيسة العهد اجلديد باملزامري 7721
ديدميوس الضرير ( 41تفسري مزمور  )ديدميوس الضرير االشتياق اىل اهلل  7731

القس/داود داود سليمان "من صالة باكر " من " يارب من يسكن ىف مسكنك ؟ 14اضواء روحانية دراسة و تامالت ىف املزمور  7771
جورج عبد النور 7793 وصوم االربعني املقدس87املزمور 

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 30 - 1دراسات ىف الكتاب املقدس سفر املزامري من املزمور  7802
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل تامالت ىف مزامري االالم 7824
القمص/بولس بولس 1تامالت ىف مزامري التوبة ج 7831
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس 1مزامري باكر  ج 7864

جورج عبد النور 7892  و رمز اخلالص151دراسات ىف الكتاب املقدس  املزمور 
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جبلني 7911 ترمجة عوص يوشف0 119ترانيم املصاعد مز 
كنيسة مارجرجس سبورتنج 7925 تسبحة االجبية7هلموا معى اىل الكنيسة ج
مريد عبد املسيح ميخائيل (تأمالت على صالة الغروب)هلموا نصعد جبل الرب  7932

(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح الصالة باملزامري 7942
االسقف العام- االنبا /موسى الرب راعى 7973

الرهبانية اليسوعية ىف الشرق االدىن الكتاب املقدس  كتاب املزامري 7982
القس/وليم مارش 7993 تفسري سفر املزامري6السنن القومي ىف تفسري اسفار العهد القدمي ج

رزق اهلل سعد قيثارة داود 8003
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح تامالت روحية ىف صالة الغروب 8013

حلمى القمص يعقوب ( 41 : 1) 1 سفر املزامري ج13مدارس النقد و التشكيك و الرد عليها ج 8055
االنبا/بيشوى تامالت ىف املزمور احلادى عشر خلصىن يارب فان البار قد فىن 8111

جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة من املزمور االول حىت اخلمسني-  لتفسري العهد القدمي 10املوسوعة الكنسيةج 8128
جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة 8136 حىت املئة51 لتفسري العهد القدمي  سفر املزامري من املزمور 11املوسوعة الكنسية ج
جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة 151اىل 101سفر املزامريمن -  لتفسري العهد القدمي شرح لكل اية 12املوسوعة الكنسية ج 8145

االسقف العام املنيا/مكاريوس املزمور اخلمسون 8153
دار الكتاب املقدس سفر املزامري باخللفيات التوضيحة 8202

القس/منيس عبد النور 72- 1مواعظ تفسريية مزمور - تامالت ىف سفر املزامري  8211
القس/منيس عبد النور 150 - 73 مزمور 2مواعظ تفسريية ج- تامالت ىف سفر املزامري 8221

دار الكتاب املقدس 1مسابقات ىف سفر املزامري ج 8233
دار الكتاب املقدس 2مسابقات ىف سفر املزامري ج 8243

القمص/تادرس يعقوب ملطى 110مز  - 101من تفسري وتامالت االباء االولني املزامري مز  8273
القمص/تادرس يعقوب ملطى 118مز  - 111من تفسري وتامالت االباء االولني املزامري مز  8283
القمص/تادرس يعقوب ملطى 134مز  - 120من تفسري وتامالت االباء االولني املزامري مز  8296
القمص/تادرس يعقوب ملطى 151مز  - 135من تفسري وتامالت االباء االولني املزامري مز  8306

مراد امني موسى شرح سفر املزامري 8352
د/عادل زكرى دراسات سفر املزامري نافذة على احلياة 8365

كنيسة االخوة 41: 1 من مزامري 1يوما فيوما السنة الثالثة ج 8371
كنيسة االخوة 32-1 وحزقيال 89- 42 من مزامري 1يوما فيوما السنة الرابعة ج 8381
كنيسة االخوة 31:31 اىل امثال 1: 16 ومن امثال 150اىل 90 من مزمور 1يوما فيوما السنة اخلامسة ج 8391

القمص/تادرس يعقوب ملطى (9-1)من تفسري و تامالت االباء االولني االمثال اجلزء االول  8409
القمص/تادرس يعقوب ملطى (20-10)من تفسري و تامالت االباء االولني االمثال اجلزء الثاىن  84111
القمص/تادرس يعقوب ملطى (31-21)من تفسري و تامالت االباء االولني االمثال اجلزء الثالث  84210

القس/باخوم حبيب دراسات و تامالت عملية ىف الكتاب املقدس تفسري سفر االمثال 8436
القس/بيشوى فؤاد واصف دروس نافعة حلياتك من سفر االمثال 8445
ناثان بولس القس (3-1)1تعاليم ونصائح لالجيال من كنوز سفر االمثال   ج 8453
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ناثان بولس القس (6-4) من 2تعاليم و نصائح لالجيال من كنوز سفر االمثال ج 8461
هنرى ايرنسايد تامالت ىف سفر االمثال 8492

القس/دريك كندر سفر االمثال- التفسري احلديث للكتاب املقدس  8504
دراسات ىف سفر االمثال تامل معى ايرنسايد0 ا 0هـ  8511
سفر االمثال االصحاحات اخلتامية حرانت0 م 0ل  8524

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى بيت الصديق االسرة ىف سفر االمثال 8535
عبد املسيح بدء احلكمة خمافتة الرب و معرفة القدوس فهم تفسري خنبة من االمثال 8541

رياض قسيس دراسة علمية و عملية المثال النىب سليمان و لالمثال العربية- كف عدس ... امراة فاضلة 8551
هارلو.اى.ر االمثال حكمة امللك 8562

كنيسة االخوة 24 :66-1 اىل اشعياء 33 : 15-1 من امثال 2يوما فيوما السنة الثالثة ج 8701
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 8716 سفر االمثال   سفر اجلامعة21و20دراسات ىف الكتاب املقدس ج 

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  اجلامعة 87213
القمص/تادرس يعقوب ملطى دراسات ىف الكتاب املقدس    اجلامعة 8735

مىت هنرى تفسري الكتاب املقدس  سفر اجلامعة 8745
مكرم جنيب دراسة ىف سفر اجلامعة- االنسان و معىن احلياة  8753

ميخائيل ايتون سفر اجلامعة   التفسري احلديث للكتاب املقدس 8762
فخرى عطيه دراسات ىف سفر اجلامعة  تامل معى 8771

دانيال ىل (سفر اجلامعة )تناقضات السعادة رحلة البحث عن معىن  8782
بيرت كريفت فلسفات احلياة الثالث حبسب اسفار اجلامعة وايوب ونشيد االنشاد 9012
يسى حنا (اسفار االمثال و اجلامعة والنشيد )رحلة احلياة من العقل اىل القلب  9023

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  نشيد االنشاد- اجلامعة - احلكمة - سفر االمثال - 4-تساؤالت اهلل ىف اسفار سليمان  9037
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني نشيد االناشيد 90411
القمص/تادرس يعقوب ملطى نشيد االناشيد  من تفسري و تامالت االباء االولني 9053

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف سفر نشيد االناشيد 9068
القمص/مكارى يونان انا حلبيىب  نشيد االناشيد الذى لسليمان 9074

القمص/انطونيوس الرباموسى الصليب ىف نشيد االناشيد 9088
القديس/غريغوريوس النيصى نشيد االناشيد 9096

اسقف ميالن/امربوسيوس 9105 تفسري رمزى كسفر االحتاد بني السيد املسيح و النفس البشرية0اسحق او النفس 
مىت هبنام مخائل الطيب  دراسة ىف سفر نشيد االنشاد 9113

عياد عياد 1مناجاة من وحى نشيد االنشاد ج 9122
القمص/يوسف اسعد حماضرات ىف سفر نشيد االناشيد 9145

مىت هنرى نشيد االنشاد 9156
االنبا/اثناسيوس دراسات ىف الكتاب املقدس- تامالت ىف سفر نشيد االنشاد   9167

(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح النشيد املنعش 9173
القس/اجنيلوس جرجس شنودة 9185 سفر نشيد االنشاد سيمفونية احلب االهلى0يوميات مع كلمة احلياة 
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(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس تامالت ىف سفر نشيد االنشاد 9194
القمص/عبد املسيح ثاؤفيلس النخيلى اضواء على سفر النشيد 9205

القس/ابراهيم جرجس الدويرى تفسري نشيد االنشاد 9211
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل دراسات ىف الكتاب املقدس سفر نشيد االنشاد 9225

ايريس حبيب املصرى (نسختان)تامالت ىف سفر نشيد االنشاد  9232
القمص/لوقا االنطوىن احلب الروحى ىف نشيد االناشيد 9245
املسيح عريس نفسى مفاتيح لفهم سفر نشيد االناشيد ناصر نصيف سابقا0القس د /يوحنا نصيف 9253

اورجيينوس نشيد االنشاد للعالمة اورجيانوس 9266
القمص/بيشوى وديع 9274 نشيد حىب16سلسلة انا مسيحى ج

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  قراءة جديدة ىف سفر نشيد االناشيد 9283
راغب عبد النور 1تغريد على غصن النشيد  ج 9297

القس/ابراهيم جرجس الدويرى اناشيد بني العريس والعروس 9301
القمص/زكريا بطرس 1نشيد االنشاد سلسلة دراسية ج..اجذبىن وراءك  9313
القمص/زكريا بطرس 2حبيىب ىل و انا له  نشيد االنشاد سلسلة دراسية ج 9323
القمص/زكريا بطرس 9334  االصحاح الرابع3 نشيد االنشاد سلسلة دراسية ج0اخىت العروس
واتشمان ىن تامالت ىف سفر نشيد االنشاد16الكتاب السنوى ج 9372

القمص/صليب جرجس ميخائيل تامالت ىف سفر نشيد االنشاد العروس احملبوبة و العريس احملبوب 9385
0االسقف العام/يوانس تامالت ىف االصحاح االول من سفر نشيد االناشيد1على شاطىء حبر روحاىن ج 9399
االسقف سكرتري البابا شنودة/يؤانس 9407 تامالت ىف االصحاح الثاىن من سفر نشيد االناشيد2على شاطئ حبر روحاىن ج

راهب من اسقيط مكاريوس *تامالت ىف سفر نشيد االنشاد  9413
صوت الراعى اهلى اعرفة و احبه- عريس نفوسنا (1)سفر نشيد االنشاد  9422

القديس/غريغوريوس الكبري خمطوطات اباء الكنيسة- نشيد االناشيد  9611
القس/لبيب ميخائيل ملاذا اعطانا اهلل سفر نشيد االنشاد   حبث دقيق يؤكد قانونية سفر نسيد االنشاد و يشرح معانيه 9661
توفيق احلكيم 0نشيد االنشاد  9671

SERVANT تصوير- االعرتاضات على سفر نشيد االناشيد و الرد عليها  9681
خدام الصليب نشيد االناشيد املقدم االصحاح االول 9693

القس/مينا زكى سليمان اجذبىن وراءك دليل لفهم معاىن كلمات سفر نشيد االناشيد 9704
دياكون/مراد جرجس املراد من سفر نشيد االنشاد 9714
واتشمان ىن .تامالت ىف سفر نشيد االنشاد  9721

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  21 :4من عظات تامالت ىف نشيد  9733
القس/اسطفانوس ميخائيل دراسة ىف نشيد االنشاد 9742

جمموعة من رهبان الدير عروس و اله حوار احلب 9756
يوسف رياض 9813 االسفار الشعرية3من التكوين اىل الرؤيا ج

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  حكمة سليمان 10019
االسقف العام املنيا/مكاريوس (3)تفسري حكمة سليمان دراسات ىف العهد القدمي  10024
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القمص/تادرس يعقوب ملطى حكمة سليمان ملسات سريعة مع الكتاب املقدس 100310
القمص/القس/يوحنا باقى 10042  مع قصص واقعية معاصرة1دراسة و تفسري سفر احلكمة  ج
القمص/القس/يوحنا باقى (19-15ص )  مع قصص واقعية معاصرة 3دراسة و تفسري سفر احلكمة  ج 10064

محدى صادق سفر احلكمة 10086
دير االنبا بضابا سفر احلكمة- 4- االسفار القانونية الثانية 0اعرف كتابك  10096

القس/ابرام جرجس عياد من اقوال يشوع ابن سرياخ 10313
يسى حنا احلكمة عرب االجيال  سفر احلكمة لسليمان و سفر احلكمة ليشوع ابن سرياخ 10325

القمص/بيشوى وديع الكتاب املقدس و ادب احلياة دراسة مركزة ىف سفرى االمثال ، يشوع بن سرياخ 103310
االسقف العام املنيا/مكاريوس تفسري سفر يشوع بن سرياخ 10345

دير االنبا بضابا سفر يشوع بن سرياخ - 5-  االسفار القانونية الثانية 0اعرف كتابك  10353
كنيسة الشهيدين اىب سيفني و دميانة بشربا فهرس يشوع بن شرياخ 10365

كلية القديس اثناسيوس الرسوىل االكلرييكية بدمنهور مقدمة ىف اسفار الكتاب املقدس الىت حذفها الربوتستانت 10375
كنيسة مارجرجس بكفر الزيات ملخص لالسفار القانونية الثانية 10381

القس/مرقوريوس االنبا بيشوى مدخل اىل االسفار القانونية الثانية و هى الىت حذفها الربوستانت 10394
مدحت موريس مرشد العهد القدمي و االسفار القانونية الثانية 10402

االنبا/ابرام 10413 االسفار القانونية الىت حذفها الربوتستانت1دراسات كتابية ج
القمص/صليب مىت ساويروس تصوير- اقوال يشوع بن سرياخ  10421
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  اشعياء 106710

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل دراسات ىف الكتاب املقدس  سفر اشعياء 10685
انطون يعقوب ميخائيل تفسري نبوات اشعياء 10694

ماير. ب. ف  املسيح ىف اشعياء 10705
موريس تاوضروس املسيح و املسيحية ىف سفر اشعياء 10715

ناشد حنا اية اية شرح سفر اشعياء مفصال اية اية 10722
القمص/لوقا سيداروس ( 28- 1اصحاح  ) 1تامالت ىف سفر اشعياء ج 10738
القمص/لوقا سيداروس (66-29اصحاح  ) 2تامالت ىف سفر اشعياء ج 10748

انطون يعقوب ميخائيل 2ج" سفر العهدين "تفسري نبوات اشعياء  10751
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  تساؤالت اهلل ىف سفر اشعياء نبت قدامه كفرخ 10815

كنائس وسط القاهرة دراسات ىف سفر اشعياء- دراسات لكهنة وسط القاهرة  10823
يسى حنا (سفر اشعياء  )نىب التبكيت و بشر ى اخلالص  10833

القمص/تادرس يعقوب ملطى اشعياء  قراءة ىف الكتاب املقدس للفتيان 10842
االنبا/بيشوى املسيح ىف سفر اشعياء 10865

ناشد حنا 2اشعياء مفصال اية اية ج 10871
اشعياء ايرنسايد0 ا 0هـ  10883

الكانن سل 39 - 1مقدمة لنبوات اشعياء - سلسلة مقدمات السفار التوراة  10891
منال الفونس ( 18 - 1 ) 1 سفر اشعياء ج71سلسلة حتت العشرين   10905
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منال الفونس ( 24 - 14 )  2 سفر اشعياء ج87سلسلة حتت العشرين   10913
منال الفونس ( 48 - 43 ) 3 سفر اشعياء ج88سلسلة حتت العشرين  10923
القس/باخوم حبيب 1دراسات وتامالت عملية ىف الكتاب املقدس سفر اشعياء ج 11003

مجاعة من الالهوتيني 11301 من اشعياء اىل مالخى4تفسري الكتاب املقدس ج
القمص/تادرس يعقوب ملطى (20-1) من 1جزء- من تفسري و تامالت االباء االولني  ارميا  11349
القمص/تادرس يعقوب ملطى (51-21) من2من تفسري و تامالت االباء االولني  ارميا  ج 113511
القس/اسطفانوس ميخائيل تامالت ىف سفر ارميا 11365

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  تساؤالت اهلل ىف نبؤة ارميا واملراثى 11376
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  دراسات كتابية ارميا النىب الباكى حياته دعوته رؤيته مراثيه 11384
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 11395 سفر ارميا24دراسات ىف الكتاب املقدس ج
القمص/رويس حليم 1تامالت ىف كالم اهلل سفر ارميا ج 11405

هايسون.ك.ر التفسري احلديث للكتاب املقدس  سفر ارميا و مراثى ارميا 11412
دروس من سفر الرميا فرنسيسكو0كاليد ت 11421
يسى حنا النىب الباكى و باروخ تلميذه او اسفار ارميا و املراثى و باروخ 11431

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني مراثى ارميا 11445
القس/باخوم حبيب دراسات وتامالت عملية ىف الكتاب املقدس تفسري سفر ارميا واملراثى 11453
القمص/رويس حليم 2تامالت ىف كالم اهلل سفر ارميا ج 11463

جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة ارميا و مراثى ارميا-  لتفسري العهد القدمي شرح لكل اية 19املوسوعة الكنسيةج 11475
كريستوفر رايت رسالة ارميا النعمة ىف النهاية 11482

النىب الباكى مذكرات على ارميا النبوة و املراثى ايرنسايد0 ا 0هـ  11491
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (املراثى - ارمياء -اشعياء - نشيد االناشيد -اجلامعة -االمثال ) 7شجرة املعرفة ج 11505

رشاد فكرى سياحة مع النىب ارميا 11512
الراهب/يوانس االنبا بوال سفر باروخ 11673
دير االنبا بضابا سفر باروخ- 6-  االسفار القانونية الثانية 0اعرف كتابك  11684

جمموعة من كهنة و خدام الكنيسة 11775 باروخ و حزقيال20املوسوعة الكنسية ج
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  7تساؤالت اهلل ىف سفر حزقيال ج 120010

القمص/لوقا االنطوىن رؤيا حزقيال النىب 12013
حزقيال  نبؤة حزقيال تفسري موجز لسفر حزقيال ايرنسايد0 ا 0هـ  12023

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  حزقيال 12039
مكرم جنيب دراسة ىف نبوات حزقيال عودة الوعى و نبوات الرجاء 12042
رشاد فكرى تفسري سفر حزقيال 12052

كنيسة االخوة 53: 24 اىل 1:1 و لوقا 35: 48 اىل 1: 33يوما فيوما من حزقيال  12061
رشاد فكرى سفردانيال 12251

ناشد حنا سفر دانيال مفصال ايه ايه 12281
القس/وديع ميخائيل متثال التاريخ العاملى تفسري سفر دانيال 12291
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القس/ميخائيل شفيق بابل من السىب اىل احلرية 12306
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  دانيال 123112

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  تساؤالت اهلل ىف سفر دانيال 12325
القمص/تادرس يعقوب ملطى دراسات ىف الكتاب املقدس  دانيال 12334

مطبوعات صوت الراعى سفر دانيال  احلياة اهلل فوق كل الظروف (1)سلسلة الرب يتكلم  12346
القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري الكتاب املقدس بني النقد و االعجاز اعجاز الوحى و النبوة ىف سفر دانيال 12356

جرجس عبداهلل مكسى تفسري رؤى سفر دانيال النىب 12363
القمص/مينا ميخائيل تفسري سفر دانيال 12373

دانيال نبوة دانيال حماصرات ىف نبوة دانيال ايرنسايد0 ا 0هـ  12385
جورج كيو تصوير- شهادة االجيال لصدق نبوات النىب دانيال  12391

ابراهيم صربى معوض 1املاضى و املستقبل ىف نبوات دانيال ج 12402
القمص/فليمون االنبا بيشوى سوسنة و الشيخان 12423

دير االنبا بضابا تتمة دانيال - 7-  االسفار القانونية الثانية 0اعرف كتابك  12435
القس/اجنيلوس املقارى شرح وتفسري سفر دانيال 12445
القس/رياض عطا اهلل (تفسري حديث  )صدى االجيال ىف تفسري سفر دانيال  12451
يوسف رياض 12513 االنبياء الكبار4من التكوين اىل الرؤيا ج

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  هوشع 126412
مىت هنرى تفسري الكتاب املقدس  هوشع 12656
مىت هنرى تفسري هوشع 12664

احد خدام الكنيسة دراسات ىف الكتاب املقدس سفر هوشع 12672
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل دراسات ىف الكتاب املقدس  ج  سفر هوشع 12684

دافيد الن هوبارد التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد القدمي سفر هوشع 12692
القس/انطونيوس فكرى اسفار االنبياء الصغار تفسري مبسط للخدام والشباب سفر هوشع 12703

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  يوئيل 129712
مىت هنرى تفسري يوئيل 12985

القس/انطونيوس فكرى 12995 تفسري مبسط للخدام و الشباب سفر يوئيل2اسفار االنبياء الصغار ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 13263  يوئيل و عاموس و عوبديا31 و 30 و 29دراسات ىف الكتاب املقدس ج 

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري وتامالت االباء االولني   عاموس 132911
مىت هنرى تفسري نبوة عاموس 13302

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  13535 عاموس0 يوئيل  0هوشع  (ا  )تساؤالت اهلل ىف اسفار االنبياء الصغار 
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  0 ناحوم 0 ميخا 0 يونان 0عوبديا  (ب)تساؤالت اهلل ىف اسفار االنبياء الصغار  13545
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  0 مالخى 0 زكريا 0 حجى 0 صفنيا 0حبقوق  (ج )تساؤالت اهلل ىف اسفار االنبياء الصغار  13555

هنرى ايرنسايد (عوبديا -عاموس - يوئيل - هوشع  ) 1تامالت  ىف االنبياء الصغار ج 13563
القمص/تادرس يعقوب ملطى 13588 مالخى0 زكريا 0 حجى0 صفنيا 0 حبقوق 0 ميخا 0 يونان  0 عوبديا 0 عاموس 0 يوئيل 0 هوشع 0االنبياء الصغار 

يسى حنا النبوات القصرية   عرض السفار االنبياء الصغار 13592
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القس/وليم مارش 13603  تفسري االنبياء الصغار12السنن القومي ىف تفسري اسفار العهد القدمي  ج
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني عوبديا 136212
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب سفر عوبديا 136310

مىت هنرى تفسري نبوة عوبديا 13647
القس/انطونيوس فكرى 13655 تفسري مبسط للخدام و الشباب سفر عوبديا4اسفار االنبياء الضغار ج

الشماس/ نادى شفيق  تفسري سفر عوبديا حسب الرتمجة القبطية 13663
القس عاموس عبد السيد دراسة ىف عاموس 13672

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف سفر يونان النىب 139512
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  يونان 139614

مىت هنرى تفسري نبوة يونان 13975
القمص/يوسف اسعد دراسات ىف سفر يونان  النىب 13983

القس/يعقوب سليمان يعقوب يونان اهلارب من اهلل    قصة كل نفس 13993
موريس خليفة زخارى اهلارب  قراءة ىف سفر يونان 14008

القس/مكسيموس وصفى دراسة ىف سفر يونان النىب 14011
مدارس الرتبية الكنسية بالبدرشني دراسات ىف سفر يونان النىب 14022

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل سفر يونان سلسلة دراسات الكتاب املقدس 14031
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف سفر يونان النىب  حماضرات 14043

دار الكتاب املقدس 14052 اهلل يعود ويرحم0سفر يونان  
دار الكتاب املقدس اكتشف بنفسك سفر يونان 14064

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس تامالت روحية و طقسية ىف سفر يونان النىب 14071
ناشد حنا سفر يونان مفصال اية اية 14081

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  تفسري سفر يونان 14096
القس/انطونيوس فكرى 14105 تفسري مبسط للخدام والشباب سفر يونان5اسفار االنبياء الصغار ج

رؤية جديدة على رحلة يونان موريس0م 0هنرى  14113
عماد حنا+ هنرى عون  مومور اخلادم جولة سياحية ىف سفر يونان 14121

القس/منيس عبد النور سلسلة كتب الدراسة الكتابية- دراسة ىف سفر يونان  14131
باكر.و.دافيد صفنيا- حبقوق-اناحوم - التفسري احلديث للكتاب املقدس  14261

هنرى ايرنسايد صفنيا- حبقوق- ناحوم- ميخا-  يونان 2تامالت ىف االنبياء الصغار ج 14271
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري وتامالت االباء االولني  ميخا 14289

مىت هنرى تفسري نبوة ميخا 14295
القس/داود ملعى تامالت ىف سفر ميخا 14306

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني   ناحوم 146211
مىت هنرى تفسريناحوم و حبقوق 14952

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  حبقوق 149612
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح تفسري سفر حبقوق 149710
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فنيس نقوال حبقوق النىب احلائر اجابات االمس توقف حرية اليوم 14982
القس/انطونيوس فكرى سفر حبقوق 14995

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 15275 حجى0 صفنيا 0 حبقوق 0 ناحوم 0دراسات ىف الكتاب املقدس  سفر ميخا  
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني   صفنيا 152911

القس/انطونيوس فكرى 15305 تفسري مبسط للخدام و الشباب سفر صفنيا9اسفار االنبياء الضغار ج
القس/داود ملعى تامالت ىف سفر صفنيا 15313
مىت هنرى تفسري صفنيا و حجى 15614

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني حجى 156212
دار الكتاب املقدس اكتشف بنفسك سفر حجى 15635

مكرم جنيب دراسة ىف سفر حجى-االبداع ىف االزمات -اعادة البناء  15642
عزت جنيب القس سفر حجى- اهليكل االخري 15652
القس/انطونيوس فكرى (تفسري مبسط للخدام والشباب 10اسفار االنبياء الصغار ج )سفر حجى  15668

رشاد فكرى تامالت يف نبوه حجي 15671
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  تفسري سفر حجى النىب 15685

جويس بالدوين مالخى- زكريا - اسفار حجى - التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد القدمي 15691
القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري و تامالت االباء االولني  سفر زكريا 159512

القمص/روفائيل الربموسى املسيح ىف رؤى و نبوات زكريا 15963
ماير. ب. ف  نىب الرجاء 15976

ديدميوس الضرير 15984 ترمجة مليكه حبيب و يوسف حبيب0سفر زكريا النىب 
القس/انطونيوس فكرى سفر زكريا 15993

مىت هنرى تفسري زكريا 16001
رشاد فكرى سفر زكريا مفصال ايه ايه 16011

القمص/تادرس يعقوب ملطى من تفسري وتامالت االباء االولني  مالخى 162510
مىت هنرى تفسري مالخى 16264

حلمى القمص يعقوب تفسري سفر مالخى- اقرا و افهم كتابنا املقدس  162715
ناشد حنا سفر مالخى 16281

اميل نبيل القس حوار مع اهلل دراسة ىف سفر مالخى 16292
يوسف رياض 16483 االنبياء الصغار5من التكوين اىل الرؤيا ج

القس اغسطينوس الربموس+االنبا مكاريوس+ راهب من دير الربموس تفسري سفر املكابيني االول 16589
ايهاب رئيف وهيب سفر املكابيني االول 16592

دير االنبا بضابا سفر املكايني االول (8)االسفار القانونية الثانية 0اعرف كتابك  16603
مسري لطفى عصر املكابيني 16865

القس اغسطينوس الربموس+االنبا مكاريوس+ راهب من دير الربموس 6مدخل اىل سفرى املكابيني ج 16872
يسى حنا مع متهيد عن االطار التارخيى قبيل العهد اجلديد (سفر املكابني االول و الثاىن  )عائلة جماهدة  16881

القس اغسطينوس الربموس+االنبا مكاريوس+ راهب من دير الربموس تفسري سفر املكابيني الثاىن 16914
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دير االنبا بضابا سفر املكايني الثاىن(9)االسفار القانونية الثانية 0اعرف كتابك  16923
الراهب/اسطفانوس السرياىن مسابقات االسفار الشعرية 17164
الراهب/اسطفانوس السرياىن مسابقات االسفار النبوية 17173
الراهب/اسطفانوس السرياىن مسابقات االسفار القانونية 17183

روسية0ه سفر مالخى-سفر يوئيل-تامالت سفر هوشع 17191
الكسندرة نصر 17206 عهد قدمي1سؤال وجواب ىف اسفار الكتاب املقدس  ج
جورج عبد النور 17215 سؤال وجواب500دراسة العهد القدمي عن طريق س و ج حيتوى على 
القمص/بيشوى االنطوىن س و ج ىف الكتاب املقدس 17223

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب زكريا-حجى-صفنيا-حبقوق-ناحوم-ميخا-يونان-عوبيديا-عاموس-يوئيل-هوشع-باروخ-دانيال-حزقيال) 8شجرة املعرفة ج 17235
ىف العهد القدمي- 1لياىل الكتاب املقدس  17251

صموئيل شولتز العهد القدمي يتكلم 17261
كلية القديس اثناسيوس الرسوىل االكلرييكية بدمنهور الهوت العهد القدمي اسفار االنبياء واالسفار القانونية الثانية 22592

االسقف العام املنيا/مكاريوس 151املزمور- صالة منسى - تتمة سفر دانيال - تتمة سفر استري  22932
القمص/تادرس يعقوب ملطى لقاءات مبسطة و متهللة مع العهد القدمي 26113

املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل االطلس الشامل الحداث العهد القدمي 26163
عدىل اسكندر مرقص 2اطلس الكتاب املقدس  العهد القدمي   ج 26172

عوض يوسف خرائط الكتاب املقدس دراسة كتابية و خرائط جغرافية مصورة للعهد القدمي 26472
القس/مكسيموس وصفى املرشد املصور للعهد القدمي 26485

القمص/ميخائيل فهمى 26493 جغرافية العهد القدمي1جغرافية الكتاب املقدس ج
القس/مكسيموس وصفى املرشد اجلغراىف التارخيى للعهد القدمي 26505

ممدوح شفيق اسفار موسى اخلمسة1سياحة ىف العهد القدمي  ج 26563
ممدوح شفيق سياحة ىف العهد القدمي السىب والعودة 26575

القس/صموئيل يوسف خليل 00املدخل اىل العهد القدمي  27013
وهيب جورجى ( اجزاء3جملد  )مقدمات العهد القدمي مع مناقشة االعرتاضات  27025

القمص/مكارى جاد جرجس مدخل لدراسة مقدمات اسفار العهد القدمي 27031
القس/مرقس فوزى اوت الين مقدمات السفار الكتاب املقدس العهد القدمي 27041

القس/مرقوريوس االنبا بيشوى مدخل اىل العهد القدمي 27073
االسقف العام- االنبا /موسى 0مدخل اىل العهد القدمي  27082

جنوى غزاىل حماضرات ىف العهد القدمي 27093
مسح شامل للعهد القدمي شولتز0صموئيل ج + جريف 0فردج  27102

القس/اغاثون حنا الصف االول- مقدمات العهد القدمي مدخل لدراسة الكتاب املقدس  27112
احد اآلباء الرهبان كيف وصلنا العهد القدمي 27124

القمص/بولس بولس درس الكتاب املقدس العهد القدمي شخصيات العهد القدمي ىف ادم حىت داود 27135
االرشدياكون/جنيب جرجس حماضرات ىف العهد القدمي اسفار موسى اخلمسة 27143
االرشدياكون/جنيب جرجس 3حماضرات العهد القدمي ج 27162
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االرشدياكون/جنيب جرجس حماضرات ىف العهد القدمي  اسفار االنبياء 27172
د/مالك حمارب 1دليل العهد القدمي ج 27183

لسان املتعلمني قاموس حتليلى للثروة الكالمية ىف كتابات العهد القدمي العربية واالرامية لدراسة وتفسريامري حمسن 27191
كايزر االصغر و اخرون.ولرتس 27202 املقدمات اسفار الشريعة1اقوال صعبة ىف الكتاب املقدس ج

مىت هبنام 1مفاتيح كنوز االسفار االهلية ج 27211
كايزر االصغر و اخرون.ولرتس 27222 االسفار التارخيية و الشعرية و النبوية2اقوال صعبة ىف الكتاب املقدس ج

القس/منيس عبد النور شبهات ومهية حول العهد القدمي 27233
القمص/تادرس يعقوب ملطى كتاب كل عصر كتاب كل انسان    العهد القدمي 27245

ابراهيم جنيب ابو سيف كتاب مقدس عهد قدمي (أ) 8موسوعة اخلادم القبطى ج 27255
يسى حنا اهلل يكلمنا  الكتاب املقدس    عهد قدمي 27265

االنبا/رافائيل مصداقية الوحى ىف العهد القدمي 27273
مسري عزيز ميخائيل حكاية العهد القدمي 27283

دار جملة مرقس العهد القدمي كما عرفته كنيسة االسكندرية 27294
القمص/تادرس يعقوب ملطى اسفار موسى اخلمسة- 1-نظرة شاملة للكتاب املقدس    27304

قليىن جنيب فرعون موسى 27315
رافت شوقى مينا اسفار شريعة موسى-  العهد القدمي    ا 1مذكرات عن الكتاب املقدس  ج 27323

نبيلة توما تساؤالت حول اهلل ىف العهد القدمي 27332
سلوى ناظم الرتمجة السبعينية للعهد القدمي بني الواقع واالسطورة 27341

والتون.جون ه 27352 اسفار الشريعة1اخللفية احلضارية للكتاب املقدس العهد القدمي ج
والتون.جون ه 27362 االسفار التارخيية2اخللفية احلضارية للكتاب املقدس العهد القدمي ج

الفريد مارتن استري- تاريخ العهد القدمي التكوين - دراسة اسفار الكتاب املقدس  الكتاب االول  27371
احد رهبان دير السريان ..االسفار التارخيية  27381

رافت شوقى مينا تاريخ بىن اسرائيل بالعهد القدمي ج ب االسفار التارخيية 27391
الدكتور/ اوترى  هنضات العهد القدمي 27401

االب/ لويس مونلوبو  انبياء العهد القدمي 27451
زاملان شازار تاريخ نقد العهد القدمي من اقدم العصور حىت العصر احلديث 27771

1الغوامض املتعلقة باملبادئ العمومية االدبية الواردة ىف العهدين القدمي واجلديد ج 27781
االب/ديلى تاريخ شعب العهد القدمي 27791

(املتنيح )القمص/بيمن السرياىن 27803 العهد القدمي1دراسة موجزة للكتاب املقدس ج
االب/بولس ندمي طرزى 27811 التقاليد التارخيية1مدخل اىل العهد القدمي ج
االب/بولس ندمي طرزى 27821 التقاليد النبوية2مدخل اىل العهد القدمي ج
االب/بولس ندمي طرزى 2783 املزامري و احلكمة3مدخل اىل العهد القدمي ج

عيسى دياب 27841 مدخل و مسح شامل1العهد القدمي و عامله و حتدياته ج
اخلورى/بولس الفغاىل تعرف اىل العهد القدمي مع االباء و االنبياء 27851
جون بالكني مدخل اىل الكتاب املقدس يشمل عل حتليل السفار العهدين القدمي و اجلديد 27861
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رافت شوقى دراسات ىف الكتاب املقدس العهد القدمي 27871
فاجنيمريين0ويليم اى (عرىب- عربى )1اجمللد- القاموس املوسوعى للعهد القدمي  29011
فاجنيمريين0ويليم اى 2اجمللد (عرىب- عربى)القاموس املوسوعى للعهد القدمي  29021
فاجنيمريين0ويليم اى 3اجمللد  (عرىب- عربى )-القاموس املوسوعى للعهد القدمي  29031
فاجنيمريين0ويليم اى 4اجمللد  (عرىب-عربى )-القاموس املوسوعى للعهد القدمي  29041
فاجنيمريين0ويليم اى 5اجمللد (عرىب-عربى )-القاموس املوسوعى للعهد القدمي  29051
فاجنيمريين0ويليم اى 6اجمللد  (عرىب- عربى )-القاموس املوسوعى للعهد القدمي  29061
فاجنيمريين0ويليم اى 7اجمللد  (عرىب-عربى )القاموس املوسوعى للعهد القدمي  29071

808 3196:اجمالي عدد الكتب  :اجمالي عدد النسخ 
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