
الكتب حسب القسم

سري قديسنيالقسم

المؤلف عدد النسخاسم الكتاب الرقم الخاص
القمص/تادرس يعقوب ملطى مع بعض شخصيات كنسية  (أ  )قاموس اباء الكنيسة و قديسيها   13
اباء خمتلفني قديسني 1سلسلة اباء الكنيسة ج 23
اباء خمتلفني قديسني 1سلسلة اباء الكنيسة الكتاب الثاىن ج 33

احد رهبان برية القديس مقاريوس دراسات ىف اباء الكنيسة 43
مهان0ج+ ادلبريت  دليل اىل قراءة اباء الكنيسة 51

القمص/بولس بولس (راحاب الزانية . الثالثة فتية . ابراهيم )  5امثلة عن حياة االميان ج 151
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  الشهيدان ابادير واخته ايرائى 161

لقمص/ابادير السريان الشهيدان  ابادير و اختة  ايريىن 173
رهبان دير السريان قصة استشهاد النبيلني القديسني ابادير القائد و اختة ايرائى 182

لقمص/ابادير السريان معجزات الشهيدين العظيمني ابادير و ايريىن اخته 193
لقمص/ابادير السريان 1معجزات الشهيدين العظيمني  ابادير و اختة ايريىن  ج 203

مالك لوقا القديس ابادير وايريىن اخته 211
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (1983-1934)سرية عطرة الراهب القمص ابادير االنبا بوال الشهري باجلزار  253

الراهب/ابوللو السرياىن الراهب القمص ابادير السرياىن الصابر الشاكر 273
جرجس صبحى املنياوى+ نبيل سليم  الشهيدان ابا بيجول اجلندي و ابا بيجول القس 293

دير االنبا بضابا قصة الصاد هو سندر سنغ- بال رجوع  321
نبيل فرج ميخائيل تاريخ ديرة املندثر باملنيا- معجزاتة -القديس ابا فيس  سريتة  333

اثناسيوس حمروس ميخائيل/ رضا حمروس ميخائيل  اكرب شهداء التاريخ الشهيد العظيم افاقسطور القس الربنوهى 362
رفعت ملك القديس ابو قسطور 373

ابناء ابو قسطور القديس الشهيد ابو قسطور 383
(رفعت ملك )القس /بوال ملك سرية و اقوال القديس ابا قسطور 393
مالك لوقا الشهيد ابا قسطور 403

جرجس صبحى املنياوى+ نبيل سليم  القديسان ابا قسطور و ابا كلوج 411
القديس/يوليوس االقفهصى الشهيد ابا كاو الفيومى 503

امري نصر القديس ابا كراجون الشهيد 533
رميون عبد املسيح شفيع التائبني قديس البتانون ابا كراجون 543

من واقع احلياة رائحة املسيح 573
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس القديس العظيم الشهيد ابا كلوج القس 593

القمص/شنودة حنا ابوقري والشهيدين اباكري و يوحنا 633
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية و معجزات و كنائس. الشهيدين العظيمن اباكري و يوحنا   643
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يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديسان الشهيدان اباكري و يوحنا 653
بيت التكريس خلدمة الكرازة الشهيدان ابا كري و يوحنا- باق شهداء  663

القمص/شنودة حنا ابو قري و الشهيدين اباكري و يوحنا 671
وجية واصف الشهيد اباىل بن يسطس و اسرتة 722
د/مالك حمارب الشهيد اباىل بن يسطس 733

القس/داود عزيز الفىت الشهيد القديس ابانوب قصة و مسرحية 752
انيس موريس القديس ابانوب النهيسى  و كنيسه بسمنود 763

مالك لوقا الشهيد الثائر القديس ابانوب 773
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  (من سري القديسني  )الشهيد ابانوب   783

القمص/القس/ابانوب لويس 1حياة و معجزات الفىت الشهيد ابانوب النهيسى  ج 793
القمص/القس/ابانوب لويس 2الشهيد ابانوب النهيسى معجزات الفىت الشهيد ج 803
القمص/القس/ابانوب لويس 3الشهيد ابانوب النهيسى  معجزات ج 813
القمص/القس/ابانوب لويس 4معجزات الشهيد ابانوب النهيسى ج 823

القس/داود عزيز 843 ابانوب النهيسى0من سري الشهداء 
القمص/القس/ابانوب لويس 6معجزات الشهيد ابانوب النهيسى ج 851
القمص/القس/ابانوب لويس حياة ومعجزات الفىت الشهيد ابانوب النهيسى 942

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس الراهب الشهيد ابانودى 953
القمص/لوقا االنطوىن -القديسان اباهور و ابافيس  993
جرجس صبحى املنياوى+ نبيل سليم  القديسان اباهور و ابافيس 1002

الراهب/اباهور السرياىن مع القديس اباهور ىف دروب الرب 1013
كنيسة القديس اباهور البهجورى باملنيا القديسان اباهور وابا فيس 1023

ميخائيل مكسى اسكندر [1 ]الشهيد العظيم اباهور السرياقوسى   املوسوعة القبطية الشاملة   1034
يوسف حبيب مىت 1اباء الربية القديسون ج 1093
القمص/انطونيوس االنطوىن االباء االساقفة    مشاهري من قديسى دير االنبا انطونيوس: ثانيا  1103

رشدى عازر اقالديوس اباء اساقفة وبطاركة شهداء 1113
القمص/تادرس الرباموس االباء السواح و حياة الكفاح 1183

طلعت ايوب ارمانيوس 1بستان االباء السواح سكان الربارى و شقوق االرض ج 1193
رهبان دير السريان 1203 موسى0مرقس 0بيجيمى0ثيموثاوس0من سري االباء السواح    عن  خمطوطات امليامر بدير السريان ابا نوفر 

القمص/مسعان السرياىن كامل االجزاء4 و3و2و1ج-  االباء السواح   1233
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  االباء السواح 1244

رهبان دير السريان 0هيالريون-ملخوس -االنبا بوال -سري االباء املتوحدون للقديس جريوم عن  1253
ميخائيل مكسى اسكندر من كنوز االديرة 1263

الراهب/مسعان االنطوىن سواح ىف الربية قديسني وسواح جبل قاو باسيوط 1271
ميخائيل مكسى اسكندر 1281 شخصية من اشهر السواح65رسالة اىل كل اخلدام و الشعب موسوعة االباء السواح تضم 

اسد رستم اباء الكنيسة   القرون الثالثة االوىل 1333
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وجيه غاىل موسى اضواء على اباء الكنيسة الكبار 1342
امري نصر االباء بطاركة الكنيسة املرقسية الكربى باالزبكية 1352

وديع صدقى اباء جممع القداس الباسيلى 1363
القمص/تادرس يعقوب ملطى 6ج (علم الباترولوجى  )اقوال االباء و كتاباهتم - اباء مدرسة االسكندرية االولون    1373

القس/داود داود سليمان سرية جممع شهداء وقديسى القداس الباسيلى 1383
جمدى نسيم سليم+ القمص/ ابسخريون االنبا بيشوى جولة روحية ىف حياة شهداء و قديسى جممع القداس 1393

انطون فهمى جورج مصادر التاريخ الكنسى- االباء املؤرخون  1463
(حيتوى على سبعني قديس و شهيد  )سري االباء القديسني         1491

حبيب سعيد من اعالم املشرق 1501
االنبا/تيموثاوس مدينة االباء و االنبياء 1523

القمص/القس/يوحنا باقى باروخ- دانيال - حزقيال - ارميا -  قصة حياة اشعياء1سلسلة حكايات االنبياء ج 1533
القس/لبيب مشرقى 2االنبياء قصص الكتاب املقدس ج 1552
مكرم جنيب انبياء اسرائيل النبؤة وصياغة اجملتمع املعاصر 1561

الراهب/حينس السرياىن ابرار من مدينة القدس 1583
ميخائيل مكسى اسكندر ابرار معاصرون   سري عشرة من االبرار املعاصرين 1612
2ابرار معاصرون   سرية حياة القس بولس شاكر راعى كنيسة السيدة العذراء بالدقى  جميخائيل مكسى اسكندر 1623
ميخائيل مكسى اسكندر 1سلسلة ابرار معاصرون ج 1632

راهب من دير الشايب باقة عطرة من ابرار املنيا املعاصرين 1643
رشدى عازر اقالديوس القديس االنبا ابرام  اسقف الفيوم و اجليزة 1663

القمص/ميخائيل سعد عجائبه- فضائله-مواهبه -   حياته 1914- 1829القديس االنبا ابرام اسقف الفيوم االسبق  1673
دميان وهبة سعيد االيبوذياكون+ القس /صموئيل وهبة سولاير 1عجائب عظام لالنبا ابرام بكنيسته بغيط العنب ج 1683

مكتبة احملبة انبا ابرام  اسقف الفيوم 1693
مالك لوقا االنبا ابرام 1703

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  االنبا ابرام اسقف الفيوم   من سري القديسني 1713
القمص/تادرس يعقوب ملطى Eعرىب و  ( صفحة 112 )انبا ابرام صديق الفقراء        1723

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس م1914-1829القديس االنبا ابرام اسقف الفيوم االسبق   1733
مطرانية الفيوم 1743 عاما على نياحته75م مبناسبة مرور 1914- 1881القديس العظيم االنبا ابرام اسقف الفيوم و اجليزة االسبق 

القمص/تادرس يعقوب ملطى ( صفحة 56)   1994-  1829انبا ابرام صديق الفقراء   1753
جمدى سالمة القديس االنبا ابرام 1763
القس/ابرام السرياىن قديسون بأسم ابرام 1773

االنبا/ايسوذورس القديس االنبا ابرام اسقف الفيوم و اجليزة 1782
القمص/باسيليوس اسحق "القديس االنبا ابرام اسقف الفيوم و اجليزة ط ذكرى الصديق للربكة 1791

فكرى جنيب اسعد االنبا ابرام قديس القرن العشرين 1803
انبا ابرام شجرة مثمرة 1811

مالك لوقا القديس االنبا ابرام والشهيد ابسخريون القليىن 1822
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الصغري/عبد املسيح الربموسى تصوير- القول املرام ىف تاريخ االنبا ابرام اسقف كرسى الفيوم واجليزة  1831
القس/مىت عبد املسيح الرباموسى املطوب الذكر االنبا ابرام 1841

اضواء على حياة القديس االنبا ابرام وتلميذه القمص ميخائيل البحريى 1851
القديس العظيم االنبا ابرام رجل العطاء 1863

القس/صرابامون رياض االنبا ابرام حياته ومنهجه الروحى والنسكى 1873
مالك لوقا (8)القديس االنبا ابرام سلسلة سري القديسني  1882

نشات جنيب فرج ( 1914 - 1829)ينبوع حب القديس االنبا ابرام اسقف الفيوم و اجليزة  1892
رشدى واصف هبمان دوس القديس ابراهام الفرشوطى و تاريخ ديره املندثر بفرشوط 1932

2000 / 4 / 20تذكار اربعون يوما على انتقال الشماس ابرام القمص مىت  1963
القمص/مسعان السرياىن القديسان االنبا ابرام و االنبا جاورجى 1993

القمص/جربائيل االنبا بيشوى سرية االخ ابرام الرباموسى مشوع و دموع 2012
هاملتون مسيث ابراهيم خليل اهلل 2101

ماير. ب. ف  حياة ابراهيم او طاعة االميان 2113
بريسى رولف 2123 العائلة1نسل ابراهيم ج
بريسى رولف 2133 مولد امة2نسل ابراهيم ج

القس/منيس عبد النور ابراهيم السائح الروحى 2142
القس/داود ملعى ابونا ابراهيم 2153

االنبا/بيشوى ابراهيم اب االباء- شخصيات من العهد القدمي  2163
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية االرخن العظيم  املعلم ابراهيم اجلوهرى و شقيقه املعلم جرجس اجلوهرى 2223

مالك لوقا املعلم ابراهيم اجلوهرى و اخيه جرجس اجلوهرى 2231
ابناء السيدة العذراء مرمي والقمص ابراهيم الرباوى سرية ومعجزات الكوكب ابن الكوكب املتنيح الراهب القمص ابراهيم الرباوى املقارى 2273

سرية املتنيح الراهب القمص ابراهيم الرباوى املقارى 2281
يواقيم ايوب يواهيم ابونا ابراهيم البسيط  كاهن بىن صامت 2313
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب م1972ابراهيم جرجس  تنيح / كاهن بىن صامت   البار املتنيح القمص 2323

نبيل جاد حقائق اغرب من اخليال لقديس معاصر القمص ابراهيم البسيط 2331
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية القديسة ابراكسيا الراهبة 2363

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  معجزات الشهيد العظيم اباسخريون القليىن 2383
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  الشهيد العظيم ابسخريون القليىن 2393

مالك لوقا القديس الشهيد ابسخريون 2403
كنيسة العذراء حمرم بك سرية الشهيد القديس ابا سخريون اجلندى الشهري بالقليىن 2413

الشماس/نبيل فرج ميخائيل+يعقوب سليمان يعقوب القس  الشهيد العظيم ابا اسخريون القليىن 2423
كنيسة القديس اباسخريون القليىن بالبيهو 1معجزات القديس ابا سخريون القليىن ج 2433
كنيسة القديس اباسخريون القليىن بالبيهو 2443 خفري برية شيهيت2معجزات القديس ابا سخريون القليىن ج
كنيسة القديس اباسخريون القليىن بالبيهو 3معجزات القديس ابا سخريون القليىن ج 2453
كنيسة القديس اباسخريون القليىن بالبيهو 4معجزات القديس ابا سخريون القليىن ج 2463
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كنيسة القديس اباسخريون القليىن بالبيهو 5معجزات القديس ابا سخريون القليىن ج 2473
كنيسة القديس اباسخريون القليىن بالبيهو 6معجزات القديس ابا سخريون القليىن ج 2483
كنيسة القديس اباسخريون القليىن بالبيهو 7معجزات القديس ابا سخريون القليىن ج 2492
كنيسة القديس اباسخريون القليىن بالبيهو 8معجزات القديس ابا سخريون القليىن ج 2502

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 4معجزات الشهيد العظيم اباشخريون القليىن ج 2583
سرية القديس الشهيد ابا سخريون اجلندى الشهري بالقليىن 2591

اسرة الرتبية الكنسية سرية االنبا ابشاى و االنبا بطرس 2613
القمص/بيشوى االنطوىن 1ابطال فوق الزمان ج 2643
القمص/بيشوى االنطوىن 2ابطال فوق الزمان ج 2653
القمص/بيشوى االنطوىن 3ابطال فوق الزمان ج 2663
القمص/بيشوى االنطوىن 4ابطال فوق الزمان ج 2673
القمص/بيشوى االنطوىن 5ابطال فوق الزمان ج 2683
القمص/بيشوى االنطوىن 6ابطال فوق الزمان ج 2693
القمص/بيشوى االنطوىن 7ابطال فوق الزمان ج 2703
القمص/بيشوى االنطوىن 8ابطال فوق الزمان ج 2712
القمص/بيشوى االنطوىن 9ابطال فوق الزمان ج 2723
القمص/بيشوى االنطوىن 10ابطال فوق الزمان ج 2733

.اطفال لكن ابطال 2803
اطفال بيت حلم ناصر نصيف سابقا0القس د /يوحنا نصيف 2811
القمص/بيشوى وديع ابطال وجبابرة امسى من التاريخ 2823

االسقف العام املنيا/مكاريوس *اطفال بيت حلم  2832
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى ابفرودتس      سحابة من الشهود 2843
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى أبفراس- 5- سحابة من الشهود  2853

عزرا مرجان سحابة من الشهود 2861
امري نصر القديسان الناسكان  انبا ابوللو و انبا ابيب 2873

دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية الشهيدة العذراء ابوللونيا 2903
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديسة ابو لنري او القديسة دوروتى 2932

الشهيد ابو فام اجلندى االوسيمى 2951
القمص/القس/ديسقورس احملرقى  ابو فام اجلندى االوسيمى       سرية و معجزات الشهيد العظيم 2963

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب معجزاته- استشهاده - الشهيد العظيم ابو فام اجلندى االوسيمى  حياته  2973
القمص/لوقا االنطوىن الشهيد ابو فام االوسيمى 2982
القمص/هدرا ناجى 1قصة حياة و معجزات الشهيد العظيم ابو فام اجلندى ج 2993

1معجزات القديس العظيم ابو نفر السائح ج 3061
2معجزات القديس العظيم ابو نفر السائح ج 3072

دير مارمينا مبريوط القديس ابو نفر السائح مع مقدمة عن السواح 3083
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يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديس ابو نفر السائح 3093
لطفى شحاته حنا السرية العطرة للقديس ابو نفر السائح 3101

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب القديس العظيم االنبا نفر السائح 3112
الراهب/كاراس احملرقى القديسة ابوللونيا شفيعة اطباء و مرضى االسنان 3132

القس/يواقيم سامى امني الزوجة ابيجايل مدرسة فضائل 3141
االنبا/بيشوى بني ابيجايل الكرملية و داود امللك- شخصيات من العهد القدمي  3153

انطون فهمى جورج صائد اهلرطقات  (اسقف سالميس  )القديس ابيفانيوس  3173
يوسف حبيب مىت الشهيد العظيم مار ابيما 3203
القمص/ميخائيل جرجس البابا اثناسيوس الرسوىل 3232

شخصية القديس اثناسيوس الرسوىل و اجلو الكنسى 3241
ابراهيم صربى معوض 3 عشر قرنا على نياحته ج16من تراث و تاريخ حياة القديس اثناسيوس الرسوىل ىف ذكرى اليوبيل العاملى ملرور  3252
ابراهيم صربى معوض 2قرن على نياحته ج16من تراث وتاريخ حياة القديس اثناسيوس الرسوىل ىف ذكرى اليوبيل العاملى ملرور  3263
ابراهيم صربى معوض 3 قرا على نياحتة ج16من تراث وتاريخ حياة القديس اثناسيوس الرسوىل ىف ذكرى اليوبيل العاملى ملرور  3271

مالك لوقا القديس اثناسيوس الرسوىل 3283
االب/مىت املسكني دفاعه عن االميان ضد االريوسيني الهوته- سريته  ( م373- 296 )القديس اثناسيوس الرسوىل   البابا العشرون  3293

عبد الفادى القاهراىن+ جربائيل رفائيل بك الطوخى  كتاب حامى االميان القومي و هو اثناسيوس االول الرسوىل 3303
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس امهية القديس اثناسيوس الرسوىل و قيمته للكنيسة القبطية كنيسة االسكندرية 3323

1البابا اثناسيوس الرسوىل البطريرك العشرون ج 3341
2البابا اثناسيوس الرسوىل البطريرك العشرون ج 3351
3البابا اثناسيوس الرسوىل البطريرك العشرون ج 3361

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سريالقديسني- البابا اثناسيوس 3373
مالك لوقا اثناسيوس الرسوىل ىف مواجهة العامل 3383

كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف (نبدة)القديس اثناسيوس الرسوىل مبناسبة مرور ستة عشر قرنا  3392
يوسف حبيب مىت مرتجم عن الفرنسية- البطريرك القديس اثناسيوس الرسوىل  3403

سليمان نسيم عودة البابا اثناسيوس 3413
ايريس حبيب املصرى 15/5/1973 قرن على نياحته 16اضواء على حياة اثناسيوس الرسوىل ىف ذكرى مرور  3423

منري شكرى 3433 م373- 328القديس اثناسيوس الرسوىل  معلم الكنيسة  بابا االسكندرية العشرون  
امري نصر عصر البابا اثناسيوس الرسوىل  اجلزء االول  الكنيسة تواجه اهلراطقة 3443

جان مارى لورور القديس اثناسيوس االسكندرى 3453
القمص/ميخائيل جرجس القديس العظيم البابا اثناسيوس الرسوىل معلم الكنيسة 3463
كامل صاحل خنله تاريخ اثناسيوس الرسوىل حامى االميان القومي 3473

جمموعة من املؤلفني اثناسيوس الكبري 3481
الرتبية الكنسية مبارمينا بشربا القديس اثناسيوس الرسوىل بابا االسكندرية العشرون 3493

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس القديس البابا اثناسيوس الرسوىل حامى االميان 3513
كنائس وسط القاهرة 2004 / 8 / 3 - 2004 /7 /30- اثناسيوس الرسول - دراسات لكهنة وسط القاهرة  3523
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عجائبة- اقواله-اعمالة- مايوسريتة 15وكنيستة مبدنية  (حامى االميان)القديس اثناسيوس الرسوىل  مايو15كنيسة العذراء والقديس اثناسيوس الرسوىل مدينة  3535
جرجس كامل+ وهيب قزمان  قديسون غلبوا العامل القديس اثناسيوس الرسوىل 3543

اثناسيوس الرسوىل 3553
االنبا/بيشوى القديس اثناسيوس و الدفاع عن االميان املسيحى 3563

حياة القديس العظيم البابا اثناسيوس الرسوىل حامى االميان وتاريخ ديره بقرية دير الزاوية 3571
سامى وليم قديس من القرن العشرين حبيب االطفال و حبيب كل الناس 3612

القس/اثناسيوس اسحق االنبا اثناسيوس مطران بىن سويف 3623
االنبا/اثناسيوس االنبا اثناسيوس خدماته و بعض حماضراته مثلث الرمحات االنبا اثناسيوس 3632

االنبا اثناسيوس ايقونة حب وعطاء 3643
مطرانية بىن سويف و البهنسا ثلث قرن من املشاركة 3652

موريس اسعد االنبا اثناسيوس حملات حياته وخدمته وفكره 3662
(حياته و تعاليمه )القديس اثناسيوس الرسوىل  3671

امين عريان (3) القمص اثناسيوس السرياىن  سريته و حياته و معجزاته  سلسلة االجنيل املعاش 1مدرسة الصالة ج 3734
امين عريان 5 سلسلة االجنيل املعاش ج2ج  (القمص اثناسيوس السرياىن  )االب و املرشد  3743

ابناء القمص اثناسيوس السرياىن راهب فاضل القمص اثناسيوس السرياىن 3751
القمص اثناسيوس بنيامني مالك كنيسة االنبا انطونيوس و الشهيد جورجيوس باحمللة الكربىكنيسة االنبا انطونيوس و الشهيد جورجيوس باحمللة الكربى 3771

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس الدفاع (2)مقدمة   (1)اثيناغوراس  3783
سرية و معجزات الشهيدة أجاثا شفيعة مريضات سرطان الثدى مع سرية القديس بريجيران شفيع مرضى السرطانعادل البطوسى 3793
عادل البطوسى سرية و معجزات الشهيدة أجنس شفيعة البنات و االطفال 3803

دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية الشهيدة اجنس 3813
جمدى لبيب اسكندر اجساد بال فساد 3833
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح حياة اخنوخ 3843

القمص/شاروبيم يعقوب خليل اخنوخ و نوح 3853
ميخائيل مكسى اسكندر بلعام- ايوب - ملكى صادق -  اخنوخ 6دراسة لشخصيات كتابية عجيبة و مثرية للجدل ج 3863

كمال امني اخنوخ او السري مع اهلل 3873
وديع نسيم اسعد اخنوخ و السري مع اهلل 3883

رجل اهلل اخنوخ 3891
راغب عبد النور البار اخنوخ 3901

احباء اهلل او تالميذ مار مارون 3911
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  قايني و هابيل (2)ادم و حواء    (1)شخصيات الكتاب املقدس   3935

املتنيح/القمص/منسى يوحنا حياة ادم 3983
القمص/شاروبيم يعقوب خليل ادم 4002
القمص/بولس عطية باسيليوس ادم هل هو حقيقة ام خيال ؟ 4013

االنبا/بيشوى (بني ادم االول و ادم الثاىن  )شخصيات من العهد القدمي ادم  4023
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس االربعون شهيدا بسيسطية 4073
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يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  االربعون شهيدا من شبان سبسطية و القديس بقطر الشهيد 4082
القديس باسيليوس الكبري االربعون شهيدا بسبسطية 4093

القس/بوال الرباموسى القديس ارسانيوس الكبري معلم اوالد امللوك 4153
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  االنبا ارسانيوس معلم امللوك 4163

القمص/مسعان السرياىن اقواله- القديس ارسانيوس  سريته  4173
مالك لوقا االنبا ارسانيوس معلم اوالد امللوك 4182

يوسف حبيب مىت القديس ارسانيوس 4193
مينا عزمى االغنسطس 0االنبا ارسانيوس معلم اوالد امللوك  4202

كنيسة مارجرجس كفر الزيات كنيسة واب وكاهن  ملسة حب ووفاء للقمص ارسانيوس عوض 4271
كنيسة مارجرجس الظاهر القديس ارشليدس الراهب 4293

بشرى جورج -قديس معاصر - القمص ارمانيوس السرياىن  4343
القمص/القس/زكريا السرياىن راهب ناسك املتنيح الراهب القمص ارمانيوس السرياىن5سلسلة قصص رهبانية ج 4353

(ربنا يفرح قلبك  )كاهن من الزمن اجلميل القمص ارسانيوس عزيز سرى  4362
ماير. ب. ف  حياة ارميا النىب و الكاهن رجل االوجاع و خمترب احلزن 4373

باسيليوس منري باسيليوس 1988- 1902ملوى  / القمص ارميا القمص اقالديوس    كاهن كنيسة السيدة العذراء بالربشا  4401
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (قديس معاصر من جبل انصنا  )م 1987القمص ارميا اقالديوس  قاهر الشياطني  تنيح  4413

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  الشهيد القس ابا ارى الشطانوىف 4453
القمص/مسعان السرياىن الشهيد اريانوس واىل انصنا 4493

القس/مكسيموس وصفى القديس اريانوس واىل انصنا 4503
مالك لوقا (سري القديسني )الشهيد اريانوس واىل انصنا  4513

طالب اسحق 4القديسة اربسيما و امها القديسة اغاثى ج 4563
جورج ميشيل اندراوس سرية القديسة اربسيما العذراء و القديسة غيانا امها 4573

القمص/تادرس الرباموس 2اريج الورود ىف سري اجلدود ج 4591
القمص/تادرس الرباموس 3اريج الورود ىف سري اجلدود ج 4603

( 10 -1 ) 1ازواج و لكن بتوليون ج 4613
كنيسة العذراء جرجا ( 20 - 11 ) 2ازواج ولكن بتوليون ج 4623
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح حياة اسحق 4663

االنبا/بيشوى شخصيات من العهد القدمي اسحاق ابن املوعد 4673
يوسف حبيب مىت البطريرك القديس االنبا اسحق 4693

مالك لوقا كتابتة- مار اسحق السرياىن  سريته  4723
القمص/القس/اغسطينوس الربموسى مار اسحق السرياىن سريته اقواله رسائله اسئلة و اجاباته عنها 4732

القمص/تادرس الرباموس االمل و الرجاء علي ايدي االطباء 4762
مالك لوقا الشهيد اسحق الدفراوى سلسلة سري القديسني 4781

القس/يعقوب سليمان يعقوب الشهيد العظيم  القديس اسحق الدفراوى 4793
الشهيد اسحق الدفراوى 4803
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جمدى اسحق شفيع املتاملني القمص اسحق عطا اهلل 4843
تصوير- القول اليقني ىف تاريخ االبويني العاملني القمص اسحق رئيس دير االنبا صموئيل و القمص ابراهيم نصيف فانوس 4911

2006/10/24تنيح ىف يوم  (اجنيل معاش)املتنيح اسكندر جندى سعد  4942
القمص/بولس حبيب الشهيد استفانوس رئيس الشمامسة و باكورة الشهداء 4972

مالك لوقا القديس الشهيد اسطفانوس اول الشهداء 4983
هاىن باقى القديس اسطفانوس اول الشهداء 4993

فوزى مسعد جريس القديس اسطفانوس الشماس الكارز و اول الشهداء 5002
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح القديس اسطفانوس 5013

االرشدياكون/رمسيس جنيب استفانوس رئيس الشمامسة و ال الشهداء 5023
القمص/مرقس داود استفانوس الشماس االول و الشهيد االول 5031

1حياة و منجزات و معجزات االنبا اسطفانوس مطران كرسى النوبة و عطربة و ام درمان جابناء االنبا اسطفانوس 5103
ابناء االنبا اسطفانوس 5113 مطران كرسى النوبة و عطربة و ام درمان2معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج
ابناء االنبا اسطفانوس مطران كرسى النوبة و عطربة و ام درمان3معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج 5123
ابناء االنبا اسطفانوس 4معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج 5133
ابناء االنبا اسطفانوس 5معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج 5143
ابناء االنبا اسطفانوس 6معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج 5153
ابناء االنبا اسطفانوس 7معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج 5163
ابناء االنبا اسطفانوس 5173 مطران كرسى النوبة و عطربة و ام درمان8معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج
ابناء االنبا اسطفانوس 5183 مطران كرسى النوبة و عطربة و ام درمان9معجزات القديس االنبا اسطفانوسج
ابناء االنبا اسطفانوس 10معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج 5193
ابناء االنبا اسطفانوس 5203 مطران كرسى النوبة و عطربة و ام درمان و مشال السودان11معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج
ابناء االنبا اسطفانوس 12معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج 5213

13معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج 5223
ابناء االنبا اسطفانوس 14معجزات القديس االنبا اسطفانوس ج 5233

القس/ابراهيم عبد املسيح حياة و معجزات القديس القس اسطفانوس عطاهلل 5273
ابناء البابا كريلس السادس م  مبناسبة مرور مخسني عاما على نياحته1944- 1880االرشيدياكون  اسكندر حنا  5303

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس امساء السبعني 5333
ام غالبة امخيم 5341

هشام روفائيل راعى الغم الذى اقام املوتى- سرية القديس اسربيدون  5363
القمص/بيشوى االنطوىن اسنات- 1-شخصيات كتابية  5393

د/هاىن صبحى قصة استري 5413
حبيب سعيد اشرار خالدون 5423

دكتور/ هارى ايربتس  مصلح ىف املنفى جون كلفن موجز عن حياته ومبادئه 5431
القمص/مسعان السرياىن سرية و اقوال االنبا اشعياء االسقيطى 5483

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سري القديسني. القديس االنبا اشعياء املتوحد  5493
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سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب ( 1 )شهداء اطفال  5533
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب ( 2 )شهداء اطفال  5543
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 3شهداء اطفال ج 5553

االنبا/بطرس اصحاب رسول اجلهاد 5601
ابناء االنبا اغابيوس 1سرية عطرة حياة ومعجزات القديس االنبا اغابيوس ج 5632

قيثارة حب مع املسيح على طول عن متاف اغاىب 5653
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديس االنبا اغاثون 5663

انبا اغاثون  سرية و تعاليم القديس العظيم  و ثالثة عشر من القديسني الذين محلوا امسهميخائيل مكسى اسكندر 5673
كوكب المع ىف الربية  نيافة االنبا اغاثون  مطران كرسى االمساعيلية و توابعها و رئيس دير االنبا بوالمطرانية االمساعيلية 5682

الطيب املسكوب املتنيح القس اغاثون حنا 5691
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية القديسة الشهيدة اغاثى 5723

فائق ادوار رياض اغرابيتا تاريخ حياة دقلديانوس ديغال و كذبة اخلراب 5754
القمص/تادرس يعقوب ملطى القديسان اغناطيوس االنطاكى و بوليكاربوس اسقف مسرينا 5783

االب/يوسف قوشاقجى اغناطيوس االنطاكى االسقف الشهيد 5791
موريس تاوضروس حياته وتعاليمه- القديس اغناطيوس حامل االله  5803

مالك لوقا مار اغناطيوس املتوشح باهلل 5813
القمص/تادرس يعقوب ملطى (القرن الثاىن امليالدى  )الشهيدان اغناطيوس و بوليكربس  5823

االن جريموه القديس اغنايوس و الرهبانية اليسوعية 5831
هنرى بروا اليسوعى القديس اغناطيوس دى لويوال مؤسس الرهبانية البسوعية 5841
انطون فهمى جورج القديس غريغوريوس صانع العجائب اسقف قيصرية اجلديدة 5871

تاردس جورجى املطيعى القس افجانيا الالمرية احلبشية 5901
يوسف حبيب مىت القديسة الشهيدة افدوكيا التائبة 5933

نبيه نصر رزق افرام االبن الروحى للمباركة مارينا 5963
مار اغناطيوس زكا االول عيواص ( صفحة 102 )سرية مار افرام السرياىن  5993

القمص/القس/اغسطينوس الربموسى اقواله- القديس مار أفرام السرياىن    سريته  6003
مالك لوقا اقواله- القديس مارافرام السرياىن  سريته  6012

رهبان دير السريان ( صفحة32 )سرية مار افرام السرياىن  6023
القمص/مسعان السرياىن ( صفحة160حجم كبري  )-القديس مار افرام السرياىن  فيثارة الروح  6033
جرجس كامل+ وهيب قزمان  قيثارة الروح القدس  مار افرام السرياىن 6042

االب/يوسف برىب اليسوعى مار افرام السرياىن 6051
احد رهبان دير السريان (صفحة64حجم صغري )-القديس العظيم مار افرام السرياىن  قيثارة الروح  6063

القديس/مارآفرام السرياىن ترمجة الراهب القمص مكسيموس االنطوىن- قيثارة الروح  6071
انطون فهمى جورج االب افراهات السرياىن   من االباء السريان 6173

القمص/مسعان السرياىن القديسة افروسينا 6203
ديرمارجرجس للراهبات حبارة زويلة 6213 م1308رئيسة دير مارجرجس حبارة زويلة تنيحت عام - سرية القديسة افروسينا 
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يوسف حبيب مىت حتول اخلاطئة افدوكيا اىل شهيدة 6243
عفاف صادق+ ماجد القس تادرس تاريخ افيقيا احلكيمة مع امللك سليمان ابن داود 6253

نبيل سليم الشهيدان مار اقالديوس وابا بقطر شو 6281
كنيسة العذب مبري قبلى اقلوديوس ابن امللك ابطاملوس 6293

مالك لوقا القديس اكليمندس الروماىن 6333
القمص/تادرس يعقوب ملطى القديس اكليمندس الروماىن مع مقدمة ىف االباء الرسوليون 6343

مالك لوقا العالمة اكليمندس السكندرى 6393
اميا غريب خورى االقمار الثالثة و اباء القرون االربعة االوىل 6502

اسرة املتنيح الفى ناشد (1993-1922)الفى ناشد نصري حياتة وخدمتة 6532
انطون فهمى جورج اعمالة ضد االريوسية (19البابا الـ)القديس الكسندروس  6563
دورا حبيب املصرى التحدث بعظائم اهلل وعمل اهلل ىف االخرين 6593

مشعة مضيئة ىف خدمة القرية اخلادم االمني الفونس عبد املالك ساويرس 6601
البطريرك/مكسيموس مظلوم 1الكنز الثمني ىف اخبار القديسني ج 6611
البطريرك/مكسيموس مظلوم 3الكنز الثمني ىف اخبار القديسني ج 6621
البطريرك/مكسيموس مظلوم 2الكنز الثمني ىف اخبار القديسني ج 6632

نبيه نصر رزق القديس الكسيوس رجل اهلل 6663
طلعت ايوب ارمانيوس 6743 املراة الشومنية6عواقر ولدن ج
طلعت ايوب ارمانيوس 6753 اليصابات7عواقر ولدن ج

الربت برسوم سالمة 6781
الدياكونية الريفية 679

اخلادم االمني الفونس عبد املالك ساويرس 6801
ناجى فوذى خليل حياة اليشع الراعى االمني 6812

القس/منيس عبد النور سرية النىب اليشع 6823
القس/داود ملعى حياة اليشع النىب 6833

حمب نصيف حياة ومعجزات اليشع رجل اهلل 6841
االم مارى اغناطيوس اريد اهلى ترمجة حياة اليزابيث هايز 6851
رفيق اسكندر مرقص اجماد الكنيسة القبطية   سري القديسني و القديسات 6863

باقى جيد بشارة امراء و شهداء قصه بطولة االميان املسيحى 6892
امين عريان 4ام الغالبة سرية و خدمة و معجزات ام عبد السيد  سلسلة االجنيل املعاش ج 6923

رشدى عازر اقالديوس امهات وابناء شهداء 6961
انطون فهمى جورج امهات قديسات  فردوس العذارى احلكيمات 6973

القمص/تادرس الرباموس امهات خالدات و اطفال شهداء و شهيدات 6983
باقة قديسات 7022

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب سرية القديس االنبا امون السائح 7053
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس القديس االنبا امون السائح جببل تونة 7063
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انطون فهمى جورج القديس اموناس  تلميذ االنبا انطونيوس    رسائله الروحية 7083
القمص/مينا جاد جرجس سرية انبا امونيوس االسقف و الشهيد 7112

لويس شاكر االمخيمى قديسون باسم امونيوس 7122
الشماس و اخلادم امري وجدى انور 7162

يوسف حبيب مىت القديسة انسطاسيا املتوحدة ببريية شيهيت 7172
القديسة انسطاسية- زهرة حترتق  7181

مسري الدجلاوى القديسة اناسيمون السائحة 7202
القس/ارميا ميخائيل (سرية عطرة )القديسة انا سيمون امللكة السائحة  7213

(ع0ص )صربى عبد اهلل  االمرية العذراء اناسيمون شهيدة دون سفك دم 7224
امري نصر امللكة السائحة القديسة انا سيمون 7233

نبيه نصر رزق القديسة انا سيمون   القديسة افروسينا   االب ببنودة   القديسة تاوغنسطا 7243
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب تاسوىن اجنيل درياس االم الروحية للخدمة ىف قنا 7303
رفيق اسكندر مرقص 7332 شخصيات العهد القدمي بالصور0االجنيل املصور 
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب "ابو ليف " سرية القديس العظيم االنبا اندراس الشهري بـ  7363

القمص/لوقا االنطوىن القديس انبا اندراس 7373
كنيسة العذراء حمرم بك القديس اندراوس الرسول 7423

احد رهبان دير مارمينا مبريوط حياة القديس اندراوس الرسول   بكر االثىن عشر رسوال 7433
يكون معك ما يكون عليك تامالت ىف جوانب حياة القديس اندراوس الصموئيلى و معجزاتهكمال عبداهلل 7473

ابناء البابا كريلس السادس حملات من حياة االب القديس اندراوس الصموئيلى 7483
كمال عبداهلل ضيف من السماء حياة القديس اندراوس الصموئيلى 7493

دير مارمينا مبريوط بلبل الربية القديس اندراوس الصموئيلى 7503
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب القديس العظيم االنبا اندراس الشهري ب ابو الليف 7531

القمص/لوقا االنطوىن ابو الليف- القديس انبا اندراوس 7541
جمدى سالمة االنبا اندراوس  رجل التعليم و احملبة و الفضائل 7553

مثلث الرمحات االنبا اندراوس 7563
جلنة االسرة مبطرانية البحرية مثلث الرمحات االنبا اندراوس اسقف دمياط وكفر الشيخ ودير الشهيدة دميانة0ذكرى عطرة  7572

مالك لوقا القديسة انسطاسيا 7633
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح قصة انسيموس التائب 7673

الراهب/تكال السرياىن القديس انسيمس العبد اهلارب 7683
القس/شنودة جربه اقالديوس انطون سيدهم 7743

القمص/كريلس االنطوىن 0كوكب الربية القديس االنبا انطونيوس  7751
ومضات ىف حياة خادم انطون ايوب 7762

القمص/انطونيوس االنطوىن سرية القديس العظيم االنبا انطونيوس و تاريخ ديره العامر و مشاهري من قديسى الدير 7773
منشورات النور انطونيوس الكبري 7781

راغب عبد النور االنبا انطونيوس حتمية روحية وكنسية 7792
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االب/مىت املسكني القديس انطونيوس   ناسك اجنيلى 7803
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف حياة القديس انطونيوس 7813

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سري القديسني- االنبا انطونيوس  7823
القمص/لوقا االنطوىن اب رهبان العامل 7833

البابا/اثناسيوس الرسوىل حياة االنبا انطونيوس  تعريب القمص مرقس داود 7844
مالك لوقا معجزاته- اقواله - القديس االنبا انطونيوس  سريتة  7853

تعريب القمص اشعياء ميخائيل/ القديس العظيم االنبا انطونيوس  7863
كنيسة مارمينا فلمنج 0القديس العظيم االنبا انطونيوس  7873

القمص/مسعان السرياىن القديس االنبا انطونيوس  اب الرهبان 7883
االب/لويس بليبل تصوير- الشذور الذهبية ىف حياة كوكب الربية  7891

القمص/لوقا االنطوىن 7903 انبا انطونيوس0مصباح الرهبنة 
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل رسالة رجاء ىف عيد كوكب الربية العظيم االنبا انطونيوس 7913

كنيسة االنبا انطونيوس بشربا رسالة ىف عيد االب القديس انطونيوس الكبري 7923
القمص/لوقا االنطوىن معجزات كوكب الربية الشرقية 7932

البابا/اثناسيوس الرسوىل سرية انطونيوس بقلم اثناسيوس    اعداد القس انطونيوس فهمى 7943
القمص/انطونيوس االنطوىن سرية البطاركة الذين اختريوا من دير القديس االنبا انطونيوس 7952

حياة القديس انطونيوس الكبري كوكب الربية 7962
القمص/انطونيوس االنطوىن 1مشاهري من قديسى دير االنبا انطونيوس ثالثا  االباء الرهبان ج 7973
القمص/انطونيوس االنطوىن 7983 مشاهري من قديسى دير االنبا انطونيوس2االباء الرهبان ج

انور صبحى كوكب الربية القديس االنبا انطونيوس 8001
الرتبية الكنسية الكوكبان املضيئان االنبا انطونيوس االنبا بوال 8011

بولني تدرى (عرىب - يوناىن  )سرية حياة القديس انطونيوس اب الرهبان كما كتبها البابا اثناسيوس الرسوىل  8023
جمدى سالمة ىف حديقة القديسني 8033

حياة القديس العظيم االنبا انطونيوس حبسب ما كتب البابا اثناسيوس الرسوىل 804
القس/بيجول السرياىن مالك من السماء 8082

8112 ومعلم االجيال000فخر الكهنوت 0القمص انطونيوس راغب 
نبذة تارخيية وثالثية صالة للقديس انطونيوس البدواىن مع صلوات اخرى للقديس 8121

االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن سرية العجائىب القديس البادوى 8131
كنيسة العذراء حمرم بك القديس البطريرك االنبا انيانوس  خليفة القديس مرقس الرسول 8143

امري نصر القديس انبا اهرون القس 8171
ماجد القمص تادرس سرية اهل الكهف بني املصادر السريانية و الرواية القبطية 8203
ماجد القمص تادرس القديس مار اوجني املصرى و تالميذة     مؤسس رهبنة سوريا و املشرق 8233

ترمجة اعتدال ويصا و ميخائيل مكسى- القديسة اوجيىن من القرن الثالث امليالدى  8263
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس القديس مار اوكني املصرى 8293

ناجى فوذى خليل علمتىن زوجىت 8322
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القديس البابا اوربانوس االول البطريرك الروماىن 8351
راهب من برية النقلون القديس العظيم االنبا آلور 8381

االنبا/ابرام العالمة اورجيانوس دراسة تارخيية غري نقدية 8412
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس العالمة اورجيانوس  مقدمة 8423
مالك لوقا العالمة اورجيانوس 8433

القمص/القس/زكريا السرياىن 8453 سرية راهب معاصر املتنيح الراهب القس اوغريس السرياىن3سلسلة قصص رهبانية ج
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سري القديسني- القديسة ايريىن  8483

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل القديسة االمرية اجلميلة ايريىن و قديسات اخريات باسم ايريىن 8491
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية القديسة الشهيدة ايريىن 8503

االستاذ الدكتور ايزاك فانوس ايقونة خالدة و مدرس متميز ىف الفن القبطى املعاصر 8542
جلنة القديس اثناسيوس بالبحرية القديس اغسطينوس و امه مونيكا 8583

مالك لوقا اقواله/ فلسفته / القديس اغسطينوس  سريته  8593
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سري القديسني- القديس اوغسطينوس 8603

اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس 8613 ترمجة االب لويس برسوم الفرنسيسكاىن0اعرتافات القديس اوغسطينوس 
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس ترمجة اخلورى يوحنا احللو0اعرتافات القديس اوغسطينوس  8622

القس اغسطينوس الربموس+االنبا مكاريوس+ راهب من دير الربموس من اقواله- القديس اغسطينوس  سريته  8633
هنرى مارو القديس اغسطينوس 8641
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس 8653 ترمجة برتى شاكر0اعرتافات القديس أغسطينوس 

القديس اغسطينوس شفيع التائبني 8663
القمص/القس/اغسطينوس الربموسى ( 1سلسلة سري و اقوال االباء ج )اقواله - القديس اغسطينوس سريتة  8671
ابراهيم صربى معوض بسالمون (ابوملىب  )الشهيد الطبيب اوليمبيوس  8763

االب خياطب ابناءه 8772
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية القديسة اوملبياس الشماسة 8793

دورا حبيب املصرى ايريس حبيب املصرى مؤرخة قصة الكنيسة القبطية 8823
االب/ب الرجان القديس ايرونيموس 8852

دير مارمينا مبريوط (جريوم  )القديس ايرونيموس  8863
انطون فهمى جورج ايسيذروس الفرمى  من ادب الرسائل املسيحى 8883
وهيب قزمان بولس القديس ايسيذوروس الفرمى 8893

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  (القرن الرابع )القديس انبا ايسيذوروس قس االسقيط   8953
القس/بوال الرباموسى القديس االنبا ايسيذورس قس  االسقيط 8963

امري نصر القديس االنبا ايسيذورس القس 8973
داريا- اغربينا - انيسيا - ثيؤكليا - باسيليا -  ايسيذورا 17الشهيدات و القديسات ج 9003

امري نصر 1942 - 1897العامة االرثوذكسى االسقف ايسوذورس اول رئيس لدير الرباموس  9011
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى 9023   ترمجة االبالقديس بطرس السدمنىت2القديس ايسيذوروس االسكندرى       كواكب من عامل اجملد ج

القمص/مسعان السرياىن القديس ايسيذورس الشهيد 9043
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(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية الشهيد العظيم ايسيذورس 9052
القاهرة- دير االمري تادرس للراهبات حبارة الروم اوفيمية- صوفية - بندالؤن - حملة عن حياة الشهداء اجملاهدين ايسيذوروس 9063

سرية الشهيدين اجلليلني القديس ايسوذوروس و القديس سنا اجلندى 9073
انطون فهمى جورج من روائع االدب النسكى  (مار اوغريس )القديس ايفاجريوس البنطى   9083

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سري القديسني- القديسة ايالرية 9113
القديسة ايالرية   كواكب من عامل اجملد 9123

القمص/ارمانيوس حبشى الربماوى 9132 ابنة امللك زينون0الراهب ايالرى او القديسة ايالرية   
انطون فهمى جورج القديس ايالريون الكبري   اب رهبان فلسطني  انطونيوس غزة و الشام 9203
انطون فهمى جورج ابو التقليد الكنسى (اسقف ليون )القديس ايريناؤس   9233

االنبا/ياكوبوس اضواء على حياة ايليا النىب 9263
ماير. ب. ف  حياة ايليا 9283

اخلورى/يوحنا احللو 8ايليا النىب ج 9292
القس/داود ملعى حياة ايليا واخلدمة النارية 9303

االنبا/بيشوى ايليا و اليشع- شخصيات من العهد القدمي  9313
القمص/لوقا االنطوىن انبا ايلياس البشوارى و انبا ايلياس السمهودى 9343

ايلياس رشيد ساويرس القس الشهيد العظيم ايلياس االهناسى سريته ومعجزاته 9372
القمص/ايلياس سولاير القديس العظيم الشهيد ايلياس االهناسى 9383

املعلم ايليا منصور االجنيل القدوة اخلدمة 9411
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح ايوب الصديق  جتاربه و نبؤته 9443

كنيسة املالك غربيال حبارة السقايني مبصر جهاد ايوب 9453
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس ميمر ايوب الصديق 9463

دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية جوهرة السماء و منارة الرهبنة- متاف ايريىن  9523
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية متاف ايريىن و افاق جميدة ىف احلياة الرهبانية 9533
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 3متاف ايريىن  وحياة رهبانية متقدة باحلب  ج 9563

نبيل عدىل 39قلب منور ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج  9573
نشأت زقلمة هدية السماء  متاف ايريىن 9583
نشأت زقلمة 2رسالة السماء  متاف ايريىن  ج 9593
نشأت زقلمة 3حياة مسائية   متاف ايريىن  ج 9603
الشماس/بولس مالك متاف ايريىن جوهرة بني القديسني 9612

رمزى وديع جرجس 1متاف ايريىن العجائبية رائحة املسيح الذكية ج 9623
مرقس حنا يوسف عطا 9633 احداث هلا تاريخ1متاف ايريىن ج/ االم احلنونة 
مرقس حنا يوسف عطا 9643 مع القديسني2االم احلنونة متاف ايريىن ج

هاىن جنيب ام الرهبنة  حياة و معجزات متاف ايريىن 9653
ابناء القديسة دميانة اجنازات ومعجزات ىف حياة متاف ايريىن والبابا كريلس 9663

اصل وصورة ىف حياة متاف ايريىن والبابا كريلس 9672
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طالب اسحق 1داخلها امان وخارجها طوفان حمتاجني ايديكم ج 9683
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 4متاف ايريىن ىف املروج الرهبانية القائدة واالم ج 9693
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية متاف ايريىن العمالق الروحاىن ىف االفق الرهباىن 9703
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 6متاف ايريىن شعلة احلب املتاججة الساطعة ىف مساء الرهبنة القبطية ج 9732

7متاف ايريىن حياة منوهجة بنور كلمة اهلل ج 9743
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 8متاف ايريىن عالمة فارقة على الطريق الرهباىن ىف جيلنا ج 9753
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 9متاف ايريىن طيب مسكوب ج 9763
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 10متاف ايريىن سراج مضىء على طريق االبدية ج 9773

فايزة ناثان متاف ايريىن رسالة عزاء من السماء 9782
ابناء القديسة دميانة ابتسامات وفكاهات ىف حياة البابا كريلس ومتاف ايريىن 9803
ابناء القديسة دميانة غرائب وعجائب ىف حياة  متاف ايريىن والبابا كريلس 9813

الراهب/كاراس احملرقى حملات من حياة االم ايريىن 9823
طالب اسحق 1متاف ايريىن القلب املسكوب ج 9831

االخت/اميانويل اعرتافات راهبة سرية ذاتية حلياة االخت اميانويل الراهبة الفرنسية احلاصلة على اجلنسية املصرية 9902
اميان اميل عروس املسيح 9953

ايقونة جمد من اجملمع السماوى لرهبان دير انبا مقار 9962
القمص/تادرس يعقوب ملطى (ب ،ت ،ث )قاموس اباء الكنيسة و قديسيها  10004
وديع فرج اهلل زخارى باباوات الكنيسة املعلقة 10053
ابراهيم صربى معوض االنبا باجوش شهيد مدينة طما بالسالمون 10093

جرجس صبحى املنياوى+ نبيل سليم  الشهيدان انبا باخوم واخته ضالوشام و شهداء امخيم 10132
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب ديرمها- استشهادمها - الشهيدان العظيمان باخوم و ضالوشام اخته سريهتما  10143
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب معجزاته- ديره - القديس العظيم االنبا باخوميوس  اب الشركة  حياته  10203

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل باخوميوس اب الشركة و تادرس تلميذه 10213
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سري القديسني. القديس باخوميوس  10223

مالك لوقا القديس االنبا باخوميوس 10233
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس نصائح- و عظات - القديس العظيم االنبا باخوميوس اب الشركة سرية  10243

(تصوير )سرية القديس باخوميوس و تلميذة تادرس  10251
القمص/شاروبيم الباخومى سرية حياة ابينا القديس العظيم االنبا باخوميوس اب الشركة 10263

القمص/الراهب/عبد املسيح املسعودى اب الشركة0القديس انبا باخوميوس  10271
دير االنبا باخوميوس السرية العطرة للقديس االنبا باخوميوس اب الشركة 10283

مجعية مارمينا العجائىب باالسكندرية القديس انبا باخوم سريتة قوانينة  اديرتة 10293
االنبا/هدرا سرية حياة القديس االنبا باخوميوس اب الشركة 10301

ايقونة مجيلة حية املتنيح الراهب القمص باخوم افا مينا 10391
ثسئودور االنبا بيشوى القس- ميخائيل جرجس القمص  ( 1996 - 1971 )اليوبيل الفضى اليبارشية البحرية ومطروح و اخلمس مدن الغربية  10403

اسقف البحرية-البوم اليوبيل الفضى لالنبا باخوميوس  10412
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القمص/جربائيل االنبا بيشوى 2009/ 4/ 26تذكار امليالد السمائى االول البينا الراهب القس باخوم االنبا بيشوى ىف  10452
فرج عزب حكيم بيلى جراهان سرية ذاتية عن اشهر واعظ ىف القرن العشرين 10461

احد رهبان دير السريان نسكياته- القديس باسيليوس الكبري حياته  10481
مالك لوقا القديس باسيليوس الكبري 10493

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سري القديسني0القديس باسيليوس الكبري  10503
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديس باسيليوس و القديس اغريغوريوس الثاؤلوغوس الناطق باالهليات 10513

جان مارى رونا القديس باسيليوس الكبري نقله عن الفرنسية االب ج عقيقى اليسوعى 10522
االب/صبحى محوى اليسوعى 7القديس باسيليوس الكبريج 10532

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس القديس العظيم باسيليوس الكبري رئيس اساقفة كبادوكية 10553
شكرى يوسف شكرى ( م 379 - 330 )سري القديس باسيليوس الكبري رئيس اساقفة قيصرية كبادوكيا  10562
شكرى يوسف شكرى صداقة القديسني باسيليوس الكبري وغريغوريوس الالهوتى النزينزى 10573
القمص/انطونيوس كمال حليم القديس باسيليوس اجنيل معاش 10583

دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية (ملوى بصعيد مصر )القديسة باسيلس والشهيد يوليان ورفقائهما الشهداء مبنطقة انتينوى اى انصنا  10653
ميالد حنا مسك (1947- 1936 )االنبا باسيليوس مثلث الرمحات اسقف كرسى االقصر و اسناو اسوان  10693
رفعت زكى نصر 10البس املسوح مثلث االنبا باسيليوس مطران اسنا و االقصر و اسوان ج 10701

القمص/صموئيل وهبة 1983وداعا يا عميد كهنتنا القمص باسيليوس اسحق القمص املتنيح ىف فرباير  10763
االنبا باسيليوس مطران الكرسى االورشليمى و الشرق االدىن 10801

امحس لبيب باهور الدكتور باهور لبيب عامل االثار قصة كفاح وجناح 10822
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية القديسة باوال و استوخيوم العذراء و احلياة املالئكية 10843

البري ميشيل عزيز سرية حياة القديسة العظيمة بائيسة التائبة و القديس االنبا يوحنا القصري 10884
(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس باقات عطرة من سري االبرار و القديسني 10923

ميخائيل مكسى اسكندر باقة من قديسى اخلمس املدن الغربية 10963
القمص/القس/بيشوى عوض باقة من قديسى امليالد 11002

كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف باقات عطرة من سري االبرار و القديسني باقة من ابرار علمانيني 11042
الراهب/ساويرس السرياىن القديس العظيم االنبا ببنودة الدندراوى املتوحد والشهيد 11083

نبيه نصر رزق ىف تاريخ الرهبانية االب ببنوده 11091
نبيه نصر رزق القديس بتارمبوتيس القديس الذى راى الفردوس 11123

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديسان برتونيوس و اورسيسيوس  و غريمها من تالميذ انبا باخوم و عن جهادمها و اقواهلم اماثورة 11163
دكتورة/مرمي ميشيل 1ابونا برتونيوس السرياىن راهب من السماء ج 11173

احلى ايقونة مصرية الدكتور يوسف نصيف و الدكتورة بدور لطيف 11202
مكرم يوسف الشهيدة بربارة 11231

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سري القديسني. القديسة بربارة 11243
مجعية القديسة بربارة االرثوذكسية القديسة بربارة و كنيستها االثرية مبصر القدمية 11253

مالك لوقا (14)الشهيدة القديسة بربارة   سلسلة سري القديسني   11263
يوسف حبيب مىت الشهيدة القديسة بربارة و كنيستها مبصر القدمية 11272
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يوسف حبيب مىت القديستان الشهيدتان بربارة و يوليانه 11283
فيكتور القمص مىت ساويرس القديسة الشهيدة بربارة     ربنا يدبر  اجلزء االول 11303

ميخائيل مكسى اسكندر سرية الشهيدة بربارة 11312
رهبان دير السريان سرية القديسة بربيتوا- نبذة عن االستشهاد ىف الكنيسة القبطية - القديسة بربيتوا  11413

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب الشهيدة العظيمة بربيتوا 11423
الشهيدة بربتوا شهيدة الكننيسة االوىل الىت ذحبت كل عاطفة بشرية حبا ىف الرب يسوعابناء الشهيدة بربتوا 11433

كنيسة العذراء العصافرة 11473 بكنيسة العذراء العصافرة1997- 1913القمص برثلماوس عبد السيد 
تاريخ حياة القديس العظيم انبا برسوم العريان 11514

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب القديس العظيم االنبا برسوم العريان 11525
دير االنبا برسوم 1معجزات القديس العظيم االنبا برسوم العريان ج 11533

2معجزات القديس العظيم االنبا برسوم العريان ج 11542
دير االنبا برسوم 3معجزات القديس العظيم االنبا برسوم العريان ج 11551

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس القديس االنبا برصوما السرياىن 11593
القمص/مسعان السرياىن القديس برصنوفيوس 11633

برنابا رسول املسيح حياته و رسالته 11672
حياة برنابا رسول املسيح 11683

برنابا 11693
القس/برنابا احملرقى القديس برنابا الرسول حياته واعماله 11703

القس/روفائيل عطية قدوة معاصرة ابىن برنابا راح السما 11813
الشماس برنابا القس روفائيل عطية 11825

مثال امللك الذكرى السنوية الرابعة للشماس برنابا القس روفائيل عطية 11831
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديس الشهيد برالها جرن املعمودية 11851
القمص/انسطاسى الصموئيلى االنبا بسادة   معجرة هذا اجليل 11875

القمص/بساده صليب سرية الشهيد العظيم االنبا بسادة االسقف 11884
بيشوى فايز بستان املتزوجني 11942

القمص/شاروبيم يعقوب خليل بستان التائبني 11953
حبيب جرجس سرية برالم و يواصف 12001
الراهب/كاراس احملرقى سرية الراهب برالم و يواصف 12013

االنبا/يسطس 1بستان االنبا انطونيوس ج 12042
االنبا/مينا 1بستان القديسات ج 12083
االنبا/مينا 2بستان القديسات ج 12093
االنبا/مينا 3بستان القديسات ج 12103
االنبا/مينا 4بستان القديسات ج 12112
االنبا/مينا 5بستان القديسات ج 12123

ميخائيل مكسى اسكندر بستان القديسني 12233
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جريوم+ بالديوس  ميخائيل مكسى اسكندر/ ترمجة و تعليق  (جزءان  )بستان القديسني   12244
ميالد زكى بطرس (قصص عن نباتات و اشجار ىف حياة القديسني )بستان القديسني   12253

القمص/باسيليوس الصموئيلى بستان القلمون 12303
سري قديسى وسواح برية القلمون 12312

كنيسة العذراء حمرم بك صليب اجلديد- سرية الشهيد اجلديد القديس بستفروس  12351
االنبا/دميرتيوس سرية الشهيد اجلديد القديس بستفروس 12363

يوحنا وليم سرية القديس االنبا بسنتاؤس 12381
فيىب رمسى ناشد (نقادة  )اسقف فقط و اديرة االساس  (بيسنىت  )سرية القديس بسناؤس  12392

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب دير القديسني جببل الطود انبا بستناؤوس و انبا بشاى 12464
جرجس صبحى املنياوى+ نبيل سليم  القديسان انبا بيشاي وانبا بسنتاؤس بالطود 12472

حياة و معجزات القديس العظيم االنبا بيشاى 12543
يوسف حبيب مىت شهادة القديس انبا بسورا االسقف 12585

ميخائيل مكسى اسكندر سرية القديس الشهيد بشنونة املقارى 12624
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب القديس الشهيد بشنونة الراهب 12635

االنبا/يوحنا القديس بشنونة  راهب و شهيد 12643
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح بشنونه شاهد و شهيد 12655
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح فردوس بشنونة 12662
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح بستان بشنونة 12672

رشدى واصف هبمان دوس سرية القديس االنبا بضابا وتاريخ ديره بنجع محادى 12751
بضابا مشرقى غاىل حياة القديس االنبا بضابا امللقب باجلوهرى 12763

ميخائيل مكسى اسكندر القديس بضابا و رفاقه 12774
رشدى واصف هبمان دوس ( صفحة128)القديس االنبا بضابا و تارخيه بنجع محادى  12783

االنبا/كريلس (صفحة48)القديس االنبا بضابا و تاريخ ديره بنجع محادى 12793
مسري بديع البهجورى حياة و استشهاد القديس االنبا بضابا 12802

ابناء البابا كريلس السادس القديسان االنبا بضابا اسقف فقط و ابن خالته القديس اندراوس 12811
سرية القديس العظيم االسقف الشهيد االنبا بضابا وتاريخ ديره العامر بني املاضى واحلاضردير االنبا بضابا 12822

ميخائيل مكسى اسكندر 12831 من الرتاث القبطى القديس الشهيد بضابا واحابة االبرار القديس الشهيد ودامون4املوسوعة القبطية الشاملة ج
كامل صاحل خنله حياة البابا بطرس االول 12925

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سري القديسني- البابا بطرس خامت الشهداء 12935
مالك لوقا 0-البابا بطرس خامت الشهداء  12943

17البطريرك القديس بطرس االول خامت الشهداء البابا  12953
القمص/تادرس يعقوب ملطى 12973 م311 - 203البابا بطرس االول خامت الشهداء  (5)اقوال االباء و كتاباهتم علم الباترولوجى ج

عرىب-  اجنليزى 311-302البابا بطرس االول خامت الشهداء  12981
جمدى سالمة البابا بطرس االول خامت الشهداء  حصن االميان 13003

القمص/ايسيذوروس الرباموسى البابا بطرس االول خامت الشهداء 13014

83 / 201619,  نوفمبر02



القس/داود ملعى حياة مسعان بطرس 13202
القمص/لوقا سيداروس القديس بطرس الرسول يعلمىن  تامالت مستوحاة من حياة القديس بطرس الرسول 13215

بطرس الرسول صياد اجلليل 13223
ماير. ب. ف  حياة بطرس 13233

كنيسة العذراء حمرم بك القديس بطرس الرسول 13243
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى سحابة ن الشهود صياد اجلليل بطرس الرسول 13251

كنيسة العذراء حمرم بك القديس بطرس الرسول صياد و الصخرة 13261
القديس بطرس الرسول (4)سلسلة سري القديسني  13271

القس/بيشوى فؤاد واصف الرسولني بطرس بولس   فضائل ىف حياة الرسولني 13373
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  (ىف عيد الرسل الذى هو عيدمها  )القديسان بطرس و بولس  13385

مجيل جنيب سليمان القديس بولس اخر الرسل/  شخصيات كتابية  القديس بطرس اول التالميذ  13393
االنبا/رافائيل 109القديس البابا بطرس السابع اجلاوىل البطريرك  13493

القمص/بولس عطية باسيليوس البابا بطرس اجلاوىل 13505
مالك لوقا البابا بطرس السابع 13524

بطرس اقالديوس/اليوبيل الذهىب لقدس االب احلبيب القمص  13631
راهب من برية شهيت سرية حب الراهب املتنيح بطرس املقارى 13673

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب (1951- 1920 )االنبا بطرس  مطران سوهاج و امخيم االسبق  (1)ابرار متهمون  13715
كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بدسوق القمص بطرس بطرس  بسطوروس وكيل عام مطرانية دمياط و كفر الشيخ و الربارى 13741

كنيسة املالك غربال ابونا القمص بطرس رياض 13753
امري نصر من الشهداء االبرار بطلون بروكوبيوس ابيماك 13832

راهب من دير السريان ببنودة- شهداء وقديسون باسم بفنوتيوس بفنوتى  13873
امري نصر القديس االنبا بفنوتيوس   اب شيهيت العظيم 13883

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديس انبا بفنوتيوس املتوحد 13895
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  الشهيد العظيم مار بقطر ابن رومانوس 13971

باقى جيد بشارة الشهيد العظيم مار بقطر      رائد الشباب ىف طريق النعمة 13983
سرية الشهيد العظيم مار بقطر شو مبوشا 14022

سرية الشهيد مار بقطر شو 14031
رشدى واصف هبمان دوس سرية الشهيد ماربقطرشو و تاريخ كنيسته بدير شو 14041

( م 305 - 285 )امللقب بتاج الشهداء ..سرية الشهيد العظيم ماربقطر بن رومانوس   14063
يوسف شنودة شنودة تاج الشهداء/ سرية الشهيد العظيم مار بقطر بن رومانوس  14071

دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية االم الرئيسة تائيسا و احلياة املالئكية 14083
باسيليوس ميخائيل االنبا بالمون السائح 14101

امري نصر القديس انبا بالمون املتوحد 14112
عماد نسيم الياس انبا بالمون   حياته و مأثره 14125

الراهب/كاراس احملرقى سرية االنبا بالمون السائح 14132

83 / 201620,  نوفمبر02



كنيسة مارمينا فلمنج USAحياة دكتورة بالنش اسكندر ميخائيل االستاذة مدى احلياة جبامعة كاليفورنيا  14203
كنيسة مارجرجس سبورتنج بالنش اسكندر ميخائيل/ شهادة حية من صا احلجر اىل كاليفورنيا من حياة د 14213

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديس انبا مبوا الكبري  ابو القديس انبا بيشوى 14245
يوسف حبيب مىت القديسان االنبامبوا و االنبا امون 14284

لقطات من حياة مثلث الرمحات نيافة االنبا مبوا اسقف ورئيس ومؤسس دير مارجرجس اخلطاطبة 14323
ابناء االنبا مبوا فضائله- اجنازته - رائحة املسيح الذكية االنبا مبوا حياته  14333

انطون فهمى جورج العالمة بنتينوس السكندرى  مدير مدرسة االسكندرية 14375
مالك لوقا بنيامني االول 14443
امري نصر االنبا بنيامني  مطران املنوفية االسبق    قيثارة الكنيسة 14483

كنيسة مارجرجس شبني الكوم رحلة ىف قلب و عقل صاحب النيافة االنبا بنيامني اسقف املنوفية 14523
راهب من دير الربموس االب بنيامني االنبا بيشوى املتوحد بدير الربموس 14562

ابونا بنيامني 14601
كنيسة مارمينا فلمنج 14611  املعلم و الكارز26/2/1995- 11/10/1931الشماس و الدكتور هبجت عطااهلل  
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح القديسان الشهيدان مار هبنام و اخته  سارة 14675

ميخائيل مكسى اسكندر قديسون باسم بوال 14713
مالك لوقا القديس االنبا بوال 14723

القس/بوال كامل اندراوس 14733 م343- 288القديس االنبا بوال اول السواح  
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  االنبا بوال 14745

القمص/لوقا االنطوىن بوال اول السواح 14753
يوسف حبيب مىت القديس انبا بوال الكبري 14765

القمص/لوقا االنطوىن انبا بوال و معجزاته 14773
القس/روفائيل حبيب اول السواح القديس انبا بوال السائح 14781

ماير. ب. ف  تعريب القمص مرقس داود....حياة بولس  14893
يوسف حبيب مىت املتوحد القديس بولس البسيط 14902
القمص/انطونيوس االنطوىن سرية القديس بولس البسيط مع سرية االنبا بوال اول السواح 14911

روحانية القديس بولس 14921
حياة بولس الرسول سفراته الكرازية ورسائله 14931

االب/مىت املسكني 14943 اعماله0 الهوته 0 حياته 0بولس الرسول 
القمص/تادرس يعقوب ملطى [قصة مصورة  ]القديس بولس الرسول  14953
ايريس حبيب املصرى بولس- العجب الذى هو شاول  14963

القمص/بيشوى وديع بولس الرسول قراءة ىف حياة عمالق 14973
حبيب سعيد سرية بولس الرسول 14982

القمص/تادرس يعقوب ملطى الروحى- الكرازى - الكنسى - االهوتى - القديس بولس الرسول  منهجه االجنيلى  15003
كنيسة العذراء حمرم بك القديس بولس الرسول  رسول اجلهاد 15015
حنا منقريوس رزق اهلل الرسول املفرتى عليه 15024
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القس/عبد املسيح لبيب مرقص االناء املختار شاول الطرسوسى 15043
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن القديس بولس الرسول سريتة و رحالتة 15052

ايريس حبيب املصرى تامالت ىف حياة رسول االمم 15063
القمص/يوسف اسعد بولس الرسول الكارز العظيم 15073
د/مالك حمارب رسول االمم 15083

يوحنا ذهىب الفم بولس الرسول احملب واجملاهد الشجاع 15093
رشدى عازر اقالديوس بولس رسول االمم وفيلسوف املسيحية وشهيد الكنيسة 15103

القديس بولس الرسول عند القديس يوحنا ذهىب الفم 15113
القمص/روفائيل الربموسى القديس بولس الرسول يتحدث عن نفسه 15123

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس القديس بولس الرسول اخلادم الغيور 15133
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس القديس بولس الرسول شخصيته وكرازته ورسائله 15143

حبيب سعيد سرية رسول اجلهاد 15153
شوليم ازك الرسول بني االمم 15162

القمص/مقار شنودة 15171 نتائجها000رحالت بولس الرسول الكرازية احداثها 
فاروق غاىل سياحة روحية ىف حياة القديس العظيم بولس الرسول 15183

القس/بولس عوض اهلل استشهاده.فضائله.رسائله. رحالته. بولس الرسول حياته  15194
الكلية االكلريكية .القديس بولس الرسول 15203

فؤاد تادرس االميان عند القديس بولس الرسول 15212
ليليان الفى قصة حياة بولس الرسول 15223

اجوبة املسئول عن سرية بولس الرسول ترمجة اليزا افرت 15231
ليون انيس ليون رحالت بولس الرسول 15243
القس/بيشوى صدقى اعرتافات سفري 15251

شوليم ازك الرسول ىف روما 15261
شوليم ازك الرسول بني مفرتق الطرق 15272

ابراهيم فخرى بقطر بولس رسول االمم 15281
ديفيد وينهام االجنيل حبسب بولس هل فهم القديس بولس يسوع ؟ 15292

اسقف الغربية املتنيح/يوانس الكارز العظيم القديس ماربولس الرسول 15303
الراهب القمص بولس احملرقى من هدوء الرهبنة اىل اجماد امللكوت 15403

االنبا/تيموثاوس القمص بولس العابد     قديس معاصر 15453
ميالد فرح داود (العابد)السائح املنري حياة و معجزات القمص بولس املقارى 15461

1989 - 1948 - 1916القمص بولس بولس   راعى كنيسة مارجرجس بدمنهور     15483
حىت نلقاك.. سائرين ىف خطاك .. القمص بولس بولس  15491

املتنيح القس بولس عبد اهلل 15523
تذكار مرور اربعني يوما على انتقال القمص بولس فؤاد كاهن كنيسة اىب سيفني بامخيمكنيسة ابو سيقني بالدقى 15541

االنبا/مينا ليلة القبض على بولليو 15562
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مالك لوقا الشهيد القديس بوليكاربوس 15603
رهبان دير السريان القديس بوليكاربوس الشهيد 15615

انطون فهمى جورج القديس بوليكاربوس اسقف مسرينا 15625
عادل كامل القديس بوليكاريوس اسقف مسرينا 15633

القس/بيجول السرياىن القديس العظيم االنبا بيجول القس 15723
نبذة عن شهيدى الكنيسة كنيسة االنبا بيجول الكاهن واجلندى 15732

رهبان دير السريان انبا بيجيمى القديس العظيم 15763
جورج عزمى عيسى القديسان العظيمان االنبا بيجيمى السائح واالنبا مبوا الكبري 15773

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  بريؤو و اثوم  الشقيقان الشهيدان املصريان 15845
جلنة التحرير و الرتمجة و النشر بايبارشية سيناء الشهيدين بريؤو و اتوم      قصة استشهاد 15853

الراهب/مرتريوس السرياىن القديس بيسوس 15923
القديس االنبا بيسنىت 15951

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية الشهيد العظيم بيشوت 15973
مطرانية البحرية واخلمس مدن الغربية وبنتابوليس الراعى االمني ابونا املتنيح القمص بيشوى بطرس 15992

يوسف حبيب مىت القديسان انبا بيشوى و انبا بوال الطموهى 16013
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  (من سري القديسني  )االنبا بيشوى   16055

مالك لوقا (9)سلسلة سري القديسني  /  القديس االنبا بيشوى كوكب الربية   16064
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن القديس االنبا بيشوى   الرجل الكامل حبيب خملصنا الصاحل 16075

القمص/ابراهيم االنبا بيشوى القديس االنبا بيشوى من رجال القرن اخلامس كلمة عن الدير عرب التاريخ 16085
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل االنبا بيشوى 16093

بشرى حنا رزق اهلل 00االنبا بيشوى  16105
القس/زكريا الرباموسى مع سريته حسب النصني اليوناىن والعرىب (ملوى)القديس العظيم االنبا بيشوى تاريخ ديره بانصنا  16112

معجزات معاصرة للقديس العظيم االنبا بيشوى 16121
دير االنبا بيشوى 1معجزات كوكب الربية القديس العظيم االنبا بيشوى ج 16134

دير االنبا بيشوى بوادى النطرون 2معجزات االنبا بيشوى ج 16143
1معجزات القديس العظيم االنبا بيشوى ج 16171

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن سرية القديس االنبا بيشوى 16191
القمص/فليمون االنبا بيشوى حبيب خملصنا الصاحل 16203
جرجس كمال طوىن (انصنا )اباء الربية القديس العظيم االنبا بيشوى و ديرة االثرى بدير الربشا 16211

عادل كامل القمص بيشوى كامل طعم ورائحة املسيح 16383
جمدى سالمة القمص بيشوى كامل صائد النفوس 16394

القس/جرجس سامى 1القمص بيشوى كامل حامل الصليب  ج 16404
القس/جرجس سامى 2القمص بيشوى كامل حامل الصليب ج 16413

رشدى عازر اقالديوس القمص بيشوى كامل    مالك من البشر 16423
ايريس حبيب املصرى اشعاع مغنطيسى قصة القمص بيشوى كامل 16433
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جرجس تادرس قريصه قضيب لوز القمص بيشوى كامل 16453
راغب عبد النور القمص بيشوى كامل و الشفاعة 16465

عادل كامل القمص بيشوى كامل   االجنيل املعاش 16473
القمص/لوقا سيداروس 2 و ج1القمص بيشوى كامل رجل اهلل   ج 16485
القمص/لوقا سيداروس 3القمص بيشوى كامل رجل اهلل ج 16493

كنيسة العذراء حمرم بك 1980-3-21القمص بيشوى كامل  ىف ذكرى مرور عام على نياحته   16505
عادل كامل القمص بيشوى كامل و القمص ميخائيل ابراهيم- االبوة املستمرة  16515

القمص بيشوى كامل    مدائح البينا احلبيب 16521
القمص/تادرس يعقوب ملطى العمل الرعوى ىف حياة القمص بيشوى كامل 16533

جرجس تادرس قريصه .القمص بيشوى كامل 16543
(حرم ابونا بيشوى كامل)اجنيل  2مذكراتى عن القمص بيشوى كامل ج 16553
(حرم ابونا بيشوى كامل)اجنيل  1مذكراتى عن القمص بيشوى كامل ج 16561

الراهب/كاراس احملرقى القمص بيشوى كامل قدوة وابوة ورعاية 16573
نشات عياد بيشوى اسقف دمياط   الراعى الساهر   اليوبيل الفضى 16702

مطرانية دمياط و كفر الشيخ و الرباراى و دير القديسة دميانة االنبا بيشوى    مشعة مضيئة ىف تاريخ كنيستنا القبطية 16712
حمب شفيق حنا اليوبيل الفضى (االنبا بيشوى  )قالوا عنه  16723

هتنئة قداسة البابا املعظم االنبا شنودة لنيافة االنبا بيشوى مبناسبة اليوبيل الفضى لسيامته 16731
وفدى حكيم املراغى 16743 ماذا قال البابا عن ابونا بيشوى كامل13عظات ذهبية ملثلث الرمحات قداسة البابا شنودة ج

الشماس بيشوى بسطوروس سيدى بشر0كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس خامت الشهداء  16815
مالك لوقا و بيالجيما املعرتفة (بيالجية  )القديسة بيالجيما التائبة  16894

دار جملة مرقس القديسة بيالجية 16913
راهبات الدير القديسة بيالجية التائبة و قديسات باسم بيالجية 16921

االسقف العام املنيا/مكاريوس بيالطس البنطى       الواىل الذى حوكم السيد املسيح امامه 17023
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  (من سري القديسني  )االنبا بيمن املتوحد  17065

القديس انبا بيمن بربية شيهيت 17075
القمص/مسعان السرياىن القديس بيمن املتوحد 17084

االنبا بيمن  سرية عطرة ،حية ، و عاملة عرب الزمان 17165
مطرانية ملوى وانصنا واالمشونني االنبا بيمن   من التعب املبارك اىل اجملد 17173

كنيسة مارمينا شربا االنبا بيمن قصة حياة مضيئة 17181
القمص/القس/زكريا السرياىن تعاليمه+ عاشق الربية الراهب القمص بيمن السرياىن سريته  17233

يوسف حبيب مىت القس القديس انبا بينوفيوس 17283
كنيسة سانت اوجيىن ببورسعيد القديس بيو اعجوبة القرن العشرين 17291

القس/بيشوى راغب ويصا 1تامالت ىف شخصيات كتابية العهد القدمي سفر التكوين ج 17603
القس/بيشوى راغب ويصا 2تامالت ىف شخصيات كتابية العهد القدمي سفر التكوين ج 17613
القس/بيشوى راغب ويصا 3تامالت ىف شخصيات كتابية العهد القدمي سفر التكوين ج 17623
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القس/بيشوى راغب ويصا 4تامالت ىف شخصيات كتابية العهد القدمي سفر التكوين ج 17633
القس/بيشوى راغب ويصا 5تامالت ىف شخصيات كتابية العهد القدمي سفر التكوين ج 17643
القس/بيشوى راغب ويصا 6تامالت ىف شخصيات كتابية العهد القدمي سفر التكوين ج 17653

القس اغسطينوس الربموس+االنبا مكاريوس+ راهب من دير الربموس حكاية راهب ىف القالية اجملاورة0سرية االب تادرس االنبا بوال احلبيس بدير الربموس  17763
طلعت ايوب ارمانيوس القديس تادرس  تلميذ االنبا باخوميوس 17803
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديس تيودوروس   تلميذ القديس انبا باخوم صاحب الشركة 17844

يوسف حبيب مىت ابونا تادرس و القديسة ثيؤدورا االسكندرية التائبة 17885
ايفيت الياس خلة تادرس و ثيودوره 17925

القاهرة- دير االمري تادرس للراهبات حبارة الروم االمري تادرس الشطىب 17963
نبيه نصر رزق االمري تادرس الشطىب القديس الشهيد 17973

مالك لوقا الشهيد االمري تادرس 17985
ماجد القمص تادرس سرية و معجزات االمري تادرس الشطىب  و ديره مبنا االمري  و مجيع كنائسه و اديرته 17993

القمص/القس/تادرس عطية اهلل معجزاته- اسشتهاده - االمري تادرس الشطىب سريته  18003
القاهرة- دير االمري تادرس للراهبات حبارة الروم استشهاده- جهاده - الشهيد العظيم االمري تادرس الشطىب حياته  18013
القاهرة- دير االمري تادرس للراهبات حبارة الروم حملة عن حياة االمري تادرس الشطىب 18023

سرية االمري تادرس الشطىب 18032
نبيه نصر رزق قصة حياة االمري تادرس الشطىب 18043

القاهرة- دير االمري تادرس للراهبات حبارة الروم 1معجزات الشهيد العظيم االمري تادرس الشطىب ج 18052
القاهرة- دير االمري تادرس للراهبات حبارة الروم 2معجزات الشهيد العظيم االمري تادرس الشطىب ج 18061

نادر سعيد كامل املشرقى احملارب و اقلوديوس ابن امللك ابطلماوس (تاوضروس )االمري تادرس  18103
القمص/القس/ديسقورس احملرقى  1 معجزة لشهيد احلب االمري تاوضروس املشرقى و عجائب اهلل ىف قديسيه ج50 18114
القمص/القس/ديسقورس احملرقى  سرية شهيد احلب االمري تاوضروس املشرقى 18124

االنبا/برسوم  معجزات القديس تاوضروس املشرقى 18131
طلعت ايوب ارمانيوس تارخيه ووصف لعائره.وديره باجلبل الغرىب لالقصر (احملارب  )االمري و الشهيد تاوضروس املشرقى  18143

نبذة عن االمري تاوضروس املشرقى بالصوامعة شرق امخيم 18152
االنبا/برسوم  القديس تاوضروس املشرقى و رفقاؤة 18163

سرية و معجزات االمري تاوضروس املشرقى 18173
القمص/القس/ديسقورس احملرقى  100-51 2معجزات شهيد احلب االمري تاوضروس املشرقى احملارب ج 18182

كنيسة االمري تادرس املشرقى مبصر القدمية سرية و حياة الشهيد العظيم االمري تادرس املشرقى شهيد احلب 18191
القمص/ابراهيم االنبا بيشوى القديس بقطر- 3القديس تاوضروس بن يوحنا املصرى- 2القديس تادرس املشرقى . 1(احللقة االوىل)تاريخ الشهداء  18273

الراهب/كاراس احملرقى سرية القديسة تائيس 18285
عادل البطوسى سرية ومسرية البابا تواضروس الثاىن من اخلريية اىل البابوية 18293

يوسف حبيب مىت افراح السماء باخلاطئات التائبات 18314
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب يهوذا ليس االسخريوطى- لباوس )القديس تداوس الرسول  18353
انطون فهمى جورج العالمة ترتليان   من اباء افريقيا 18393
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مالك لوقا العالمة ترتليانوس والشهيد يوليوس االقفهصى 18401
حياة القديسة تريزا ليسوع الطفل 18431

حياة القديسة تريزا االبيلية ام الروحانيات-ابنه الكنيسة و معلمتها  18441
ميشيل عساف القديسة تريزيا الطفل يسوع حياهتا و شخصيتها 18451

اغنية حب حياة القديسة تريزا يسوع الطفل 18461
كلمات القديسة تريزة ليسوع الطفل 18471

سرية التسعة و االربعني شهيدا شيوخ برية شيهيت 18531
دير انبا مقار 5قديسو برية شيهيت ج- التسعة و االربعون شهيدا شيوخ برية شهيت  18544

مالك لوقا القديس االنبا هتال هيمانوت 18613
االنبا تكال هيمانوت االثيوىب 18625

كنيسة االنبا تكال هيمانوت االبراهيمية القديس تكال هيمانوت االثيوىب 18635
مطرانية املنوفية القديس االنبا تكال هيمانوت احلبشى 18693

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديس تكال هيمانوت احلبشى 18705
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  القديس االنبا تكال هيمانوت 18715
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  القديسة تكال 18812

نبيه نصر رزق القديسة تكال االبنة الروحية للقديس بولس 18821
مالك لوقا القديسة تكلة 18834

يوسف حبيب مىت القديسة تكال البتول 18844
خدمة الدياكونية الريفية باالسكندرية القديسة تكال-تلميذة بولس الرسول  18852
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية القديسة تكال العذراء اوىل الشهيدات 18864

االب/سريافيم عبد امللك انبا تيموثاوس سائح.انبا يوساب السائح.انبا ميصائيل السائح.توحد االبرار ىف الفياىف و القفار انبا هدرا 19002
قداسة البابا تواضروس الثاىن عطية اهلل 19012

رضا حنا 19023 قداسة البابا تواضروس الثاىن والكرسى املرقسى31اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج
الشايب تكال البابا تواضروس الثاىن ايقونة الوطنية ىف الكنيسة املصرية 19033

القديس توما الرسول 19043
القس/مكسيموس وصفى حياته-القديس توما الرسول  19053

انيس موريس االنبا توماس السائح  وديره جببل شنشيف 19123
فائق ادوار رياض االنبا توماس السائح 19133

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 19145 معجزاته0 ديره 0القديس االنبا توماس السائح  حياته 
وجيه يسرى رياض القديس االنبا توماس السائح   شنشيف و سراجها املنري 19154

القمص/ابرام الصموئيلى القديس العظيم االنبا توماس السائح 19163
القمص/ابرام الصموئيلى اجلزء االول (ومعجزاته - حياته )العظيم ىف القديسني االنبا توماس السائح  19173
القمص/ابرام الصموئيلى 2معجزات العظيم ىف القديسني االنبا توماس السائح ج 19183
القمص/ابرام الصموئيلى 3معجزات العظيم ىف القديسني االنبا توماس السائح ج 19193
القمص/ابرام الصموئيلى 4معجزات العظيم ىف القديسني االنبا توماس السائح ج 19203
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ابناء االنبا توماس السائح 5معجزات العظيم ىف القديسني االنبا توماس السائح ج 19213
ابناء االنبا توماس السائح 6معجزات العظيم ىف القديسني االنبا توماس السائح ج 19223
ابناء االنبا توماس السائح 7معجزات العظيم ىف القديسني االنبا توماس السائح ج 19233
ابناء االنبا توماس السائح 8معجزات العظيم ىف القديسني االنبا توماس السائح ج 19243
ابناء االنبا توماس السائح 9معجزات العظيم ىف القديسني االنبا توماس السائح  ج 19252

ميخائيل جاد 1سوهاج  ج- ساقلته - القديس االنبا توماس السائح جببل شنشيف عرب بىن واصل  19302
سرية انبا توماس السائح 19311

القديس العظيم االنبا توماس السائح سراج شنشيف املنري 19351
اليوبيل الفضى للقمص توما عوض 19391

ميخائيل مكسى اسكندر تيموثاوس و مورا  سرية الشهيدين الزوجني املباركني 19405
اسحق ابراهيم شخصية شبابية ناجحة تيموثاوس تلميذ بولس الرسول 19411

االنبا/ارسانيوس القمص تيموثاوس السرياىن املتنيح  كاهن كنيسة السيدة العذلرء ببىن امحد الشرقية 19443
كنيسة السيدة العذراء ببىن امحد الشرقية باملنيا 2سرية و معجزات القمص تيموثاوس السرياىن ج 19463
كنيسة السيدة العذراء ببىن امحد الشرقية باملنيا 3سرية ومعجزات القمص تيموثاوس السرياىن  ج 19473

4ابونا تيموثاوس السرياىن ج/ معجزات القديس العظيم القمص  19483
دير مارمينا مبريوط الوكيل االمني احلكيم القمص شنودة مىت صليب 20002

القديسة اجملاهدة ثاؤغنسطا 20015
نبيه نصر رزق القديسة ثاؤغنسطا  الىت تعرف اهلل 20022
القمص/القس/زكريا السرياىن سرية املتنيح االنبا ثاؤفيلس 20093
دير السريان االسقف املعمر     اسقف و رئيس دير  السيدة العذراء السريان....االنبا ثاوفيلس  20103
دير السريان االنبا تاوفيلس كان عظيما 20113

صخرة اميان من جبل فسقام املتنيح الراهب القمص ثاؤفيلس احملرقىهل تعرفه؟عاش معنا تنيح ورحل حنن مل نعرفهحمىب املتنيح الراهب القمص ثاؤفيلس احملرقى 20223
الراهب القمص ثاوفيلس احملرقى قديس ابو تيج و احملرق 20235

صاحبة السرية العطرة االم الفاضلة  ثريا وديع اجليد 20261
جمدى سالمة االنبا صرابامون ابو طرحة- البابا كريلس الرابع   - ثالثة ىف االميان      البابا بطرس اجلاوىل السابع  20303

طلعت ايوب ارمانيوس الشهداء الثالثة فالحني و مزارهم باسنا 20334
نبيه نصر رزق ثيؤدوسيوس البابا و ام الراهبات القديسة سينكليتيكى 20383

يوسف حبيب مىت سقوط الزوجة ثيؤدوره السكندرية و قيامها 20444
انطون فهمى جورج ثيؤفان احلبيس   من اباء روسيا 20485

القوصية-اسيوط - ديرالعذراء احملرق  (م 412- 385)ثيؤفيلس البابا   البطريرك االسكندرى الثالث و العشرون  20523
راهبات دير مارجرجس الراهبة ثيؤبسىت بسمة انطلق 20592

القس/داود ملعى تامالت ىف حياة جدعون 20742
القس/اجنيلوس املقارى تامالت و دراسة ىف حياة جدعون 20753

(ج  )قاموس اباء الكنيسة و قديسها   20851
ابناء ابونا جربائيل االنبا بيشوى سرية عطرة عن الراهب القمص جربائيل االنبا بيشوى و معجزاته 20892
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جذوات خمتطفة من النار 20911
القمص/مسعان السرياىن امري الشهداء مارجرجس 20933

القمص/لوقا االنطوىن الشهيد مارجرجس الروماىن و معجزاته 20952
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب امري الشهداء العظيم مارجرجس 20963

القس/مسعان جورجيوس حياة مارجرجس 20971
القمص/القس/بطرس منصور تاريخ حياة الشهيد العظيم مارى جرجس 20982
ميالد واصف مارجرجس 20994

جوزيف بطرس ميخائيل البطل الروماىن صانع املعجزات 21003
االنبا/فيلبس املتنيح مارجرجس امري الشهداء و قديس كل العصور 21023

راهبات دير مارجرجس و سرية الشهيد مارجرجس االسكندراىن- تاريخ و سرية الشهيد العظيم مارجرجس الروماىن  21033
رمزى وديع جرجس امري الشهداء مارجرجس مع احبائه القديسني 21043

االنبا/فيلبس املتنيح احدث معجزات مارجرجس امري الشهداء و قديس كل العصور 21053
حلمى ارمانيوس مارجرجس امري الشهداء 21062

انيس موريس معجزات الشهيد العظيم مارجرجس بعزبة سعد 21081
تاريخ و حياة و عجابب الشهيد العظيم مارجرجس امللطى 21091

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  الشهيد العظيم مارجرجس 21105
االنبا/ فيلبس  رحلة ىف اعماق امري الشهداء 21121

القمص/متياس روفائيل مارجرجس   امري الشهداء 21134
مالك لوقا (6)سلسلة سري القديسني  -  الشهيد مارجرجس الروماىن     21143

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 0الشهيد العظيم مارجرجس  21153
االنبا/فيلبس املتنيح 1974- 1970احدث معجزات الشفاء المري الشهداء   21162

زكى شنودة مارجرجس امري الشهداء الشهيد العظيم 21173
جمدى سالمة رائد الفرسان.. مارجرجس الروماىن البطل امري الشهداء  21183
القمص/لوقا االنطوىن 1معجزات امري الشهداء مارجرجس ج 21193
القمص/لوقا االنطوىن 2معجزات امري الشهداء مارجرجس  ج 21203
القمص/لوقا االنطوىن 3معجزات امري الشهداء مارجرجس ج 21213
القمص/لوقا االنطوىن 4معجزات امري الشهداء مارجرجس ج 21224

راهبات دير مارجرجس (اجلزء االول  )معجزات الشهيد العظيم مارجرجس  21233
سرية ومعجزات امري الشهداء القديس العظيم مارجرجس الروماىن والشهيدين العظيمني مارجرجس االسكندرى ومزاحمجمدى ابراهيم 21241
االنبا/فيلبس املتنيح قديس كل العصور الشهيد العظيم مارجرجس امري الشهداء 21251

دير الشهيد العظيم مارجرجس للراهبات مبصر القدمية 4معجزات امري الشهداء العظيم مارجرجس ج 21262
دير الشهيد العظيم مارجرجس للراهبات مبصر القدمية 5معجزات امري الشهداء مارجرجس ج 21271

فارس سعد سرية مارجرجس امري الشهدا 21281
القمص/ميخائيل حنا مقار سرية الشهيد العظيم القديس مارجرجس امللطى 21291

باقى جيد بشارة .(الشهري مبارجرجس  )بطل الشهداء جورجيوس  21303
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مارجرجس امري شهداء املسيحية 21312
مارجرجس املزاحم الشهيد 21325

كنيسة مارجرجس ببساط النصارى سرية القديس مارجرجس املزاحم 21334
سرية القديس الشهيد مارجرجس املزاحم ببساط النصارى 21345

هبجة النفوس ىف اعجوبة الشهيد جاؤرجيوس 21353
االنبا/شاروبيم سرية أمري الشهداء مارجرجس الروماىن و تاريخ ديرة املبارك حباجر احملروسة 21361

كنيسة مارجرجس واالنبا انطونيوس حمرم بك مارجرجس االسكندراىن  القديس الشهيد 21373
القمص/القس/تادرس عطية اهلل الثالثة الشهداء القديسون مارجرجس الروماىن ، السكندرى، املزاحم 21383

طلعت ايوب ارمانيوس سرية ومعجزات الشهيد العظيم مارجرجس وتاريخ ديره العامر بالرزيقات 21391
القاهرة- دير االمري تادرس للراهبات حبارة الروم حملة عن حياة امري الشهداء مارجرجس الروماىن 21403

القمص/ايسيذوروس الرباموسى الشهيد العظيم مارجرجس البطل الروماىن 21413
دير الشهيد مارجرجس مبيت دمسيس معجزات وظهورات الشهيد العظيم مارجرجس 21423

مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس معجزاته بالدير- ديره حباجر احملروسة قنا - الشهيد العظيم مارجرجس الروماىن سريته  21431
ميالد واصف مارجرجس الروماىن 21441

دير الشهيد العظيم مارجرجس باحملروسة 5معجزات الشهيد العظيم مارجرجس ج 21453
سرية الشهيد العظيم مارجرجس الروماىن امري الشهداء ىف ضوء خمطوط االنبا تاوضوسيوس اسقف غنجراشكرى يوسف شكرى 21461

نشات جنيب فرج 1معجزات معاصرة للشهيد العظيم مارجرجس ج 21471
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح الشهيد العظيم مارجرجس املزاحم 21501

ابناء دير االنبا صموئيل سرية عطرة القمص جرجس رزق اهلل  راعى كنيسة مارجرجس باملكس 21683
حملة عن حياة املتنيح القمص جرجس رزق اهلل 21693

القمص/يوسف اسعد جرجس ميخائيل جرجس الشماس التقى 21763
اجلهاد احلسن ىف حياة االرخن و الشماس املتنيح جرس اقالديوس 21792

ابناء بابا جوزيف جيول يصنع خريا 21802
امري نصر (مرشى - كوه - بيفا - ابيماك - بروكوبيوس - بطلون )مجاعة الغالبني  21842

رمزى وديع جرجس 1القمص جورجيوس املقارى سفري من السماء ج 21883
رمزى وديع جرجس 3القمص جورجيوس املقارى سفري من السماء ج 21903
ايوب مكرم القس اخلادم الصامت 21921

سفري من السماء جورج اميل الشماس املهندس 21935
اخلادم االمني 21942

من يتبعىن فال ميشى ىف الظلمة بل يكون له نور احلياة االستاذ جورج ميشيل 21951
انطون فهمى جورج جهال من اجل اهلل   من اباء روسيا 21973

جورج عزمى/ ذهب ليسرتيح ىف الرب خادم الرب الشماس  22001
دار جملة مرقس 1جيش اهلل ج 22013

مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح جعل االبدية ىف قلبهم 22053
القمص/تادرس يعقوب ملطى (ص-ح)قاموس اباء الكنيسة و قديسيها مع بعض الشخصيات الكنسية  22303
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مالك لوقا حبيب جرجس مؤسس مدارس االحد 22343
فكتور ايليا حبيب جرجس 22351

جملة مدارس االحد 2001-1951 عاما على انتقاله 50االرشيدياكون حبيب جرجس باعث النهضة الكنسية  22363
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب شفيع االكلريكية القديس االرشيدياكون حبيب جرجس باعث النهضة الكنسية 22373

ايريس حبيب املصرى حبيب حنني املصرى 22432
دورا حبيب املصرى للذكرى و التاريخ 22442

امين عريان سرية عطرة لشخصية معاصرة  حبيب فرج (2)سلسلة االجنيل املعاش  22513
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس القديس االنبا حديد القس و تلميذه القديس يوحنا الربان 22553

(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح حزقيال النىب 22594
سلسلة شخصيات مسيحية معاصرة- قصة حياة الدكتور حلمى حبيب : طبيب الفقراء 22633

جمموعة من املؤلفني الشماس حلمى اسكندر مشعة مضيئة 22641
طلعت ايوب ارمانيوس 22673 حنة ام صموئيل5عواقر ولدن ج
طلعت ايوب ارمانيوس 22683 عاما13 حنة والدة السيدة العذراء ظلت عاقرا 8عواقر ولدن ج
صموئيل حلظى القمص مائة عام من احلب االم حنينة 22723

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب احليوانات و الوحوش ىف حياة رجال اهلل 22764
ايريس حبيب املصرى قديسون و وحوش 22773

ميالد زكى بطرس حيوانات ىف سري القديسني 22783
ولسن سدراك اقوى من الوحوش 22792
االرشدياكون/رمسيس جنيب جهاد القديسني 22903

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية االنبا خريستوذولوس  االنبا سالمة 23003
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح خريستوفر  حامل املسيح 23045

القس/ارميا ميخائيل (حامل الصليب  )القديس خريستوفر  23051
ماجد القمص تادرس سرية الشهيد خرستوفورس 23113

القمص/جرجس توفيق رقصات داود 23353
ماير. ب. ف  حياة داود 23363

القمص/ارميا زكى 23374 االمساء ىف حميطات الكتاب املقدس4داود امللك احملبوب ج
القس/يوسف هابيل حياة داود النىب و الراعى و امللك 23382

القس/صموئيل حبيب كيف قام؟- داود ملاذا سقط  23393
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف حياة داود النىب 23405

القس/داود ملعى حياة داود النىب وامللك 23413
االنبا/بيشوى شخصيات من العهد القدمي داود امللك التائب 23423
االنبا/بيشوى شخصيات من العهد القدمي داود النىب وامللك 23433

القس/منيس عبد النور داود صاحب املزامري 23441
القس/سلوانس افامينا دروس روحية من حياة داود امللك 23453
القس/منيس عبد النور النىب داود وابنه سليمان احلكيم 23461
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كنيسة العذراء روض الفرج سرية االب الطوباوى الراهب القس داود املقارى 23533
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح حياة دانيال و نبؤته 23593

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل دانيال النىب صديق املالئكة 23623
القس/داود ملعى دانيال الرجل احملبوب 23633

يوسف حبيب مىت القديس االنبا دانيال قمص  برية شهيت 23705
يوسف حبيب مىت القديس االنبا دانيال قمص برية شيهيت 23712
يوسف حبيب مىت تعاليم القديس االنبا دانيال القس بربية شيهيت 23722

نشأت زقلمة اب الربية الروحى االنبا دانيال 23733
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب القمص دانيال يوحنا مقار املتنيح  كاهن ملوى املربوك 23785

القمص/متاوس االنطوىن ذكرياتى مع االنبا دانيال 23823
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديسة دروسيس الشهيدة ابنة االمرباطور الروماىن تراجان 23863

سرية الشهيدة دميانة 23903
القمص/مرقس حبيب امرية الشهيدات القديسة العفيفة دميانة 23911

مالك لوقا (16)سلسلة سري القديسني -   القديسة الشهيدة دميانة     23925
القديسة الشهيدة  دميانة 23934

القديسة والشهيدة دميانة و امللكة هيالنة و ميمر رئيس املالئكة ميخائيل  كتاب تاريخ و مدايح 23943
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل القديسة دميانة 23963

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  (من سري القديسن  )القديسة دميانة   23975
امري نصر ديرها- حياهتا - القديسة الشهيدة دميانة   عصرها  23985

جرجس فيلوثاوس عوض ميمر الشهيدة دميانة 23991
االنبا/بيشوى تامالت ىف سرية القديسة دميانة 24005

القديسة العفيفة الشهيدة دميانة 24012
دير القديسة دميانة بالربارى 1معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24023
دير القديسة دميانة بالربارى 2معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24033
دير القديسة دميانة بالربارى 3معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24043
دير القديسة دميانة بالربارى 4معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24053
دير القديسة دميانة بالربارى 5معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24063
دير القديسة دميانة بالربارى 6معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24073
دير القديسة دميانة بالربارى 7معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24083
دير القديسة دميانة بالربارى 8معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24093
دير القديسة دميانة بالربارى 9معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24103

امني نصر امرية الشهيدات القديسة دميانة العفيفة 24113
ميخائيل مكسى اسكندر (طبعة جديدة  )املخطوط الكامل لسرية القديسة دميانة  24133

دير القديسة دميانة بالربارى 10معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24143
دير القديسة دميانة بالربارى 11معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24153
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دير القديسة دميانة بالربارى 12معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24163
13معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24173
14معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24183
15معجزات و ظهورات الشهيدة العفيفة دميانة ج 24193

االنبا/بيشوى قصة حياة القديسة العفيفة دميانة وتاريخ الدير 24202
16معجزات وظهورات القديسة دميانة ج 24212

ابناء البابا كريلس السادس روفينا-يوالليا-خاريسا-ديونيسيا-تاتيانا-بالندينا-كارين-القديسات الشهيدات دوروثى 24405
مالك لوقا القديسة االم دوالجى 24454

طلعت ايوب ارمانيوس الشهيدة العظيمة االم دوالجى وشهداء اسنا 24465
القديس دومنيك سافيو و االم تريزا اهلندية (8)سلسلة سري القديسني 24501

انطون فهمى جورج القديس ديدميوس الضرير الهوتى الروح القدس 24535
مالك لوقا ديدميوس الضرير 24543

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى الشهيدان ديسقورس و اسقالبيوس 24615
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح دمياس اللص التائب 24653

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  دمياس اللص اليمني  و عمودج اجللد السيدى و االعمدة السيدية املقدسة االخرى 24663
منري سدره جملع تارخييا- كنسيا - اجنيليا - سريته الذاتية . لص الفردوس  24671

اسعد انيس اسعد دمياس الصرخة االخرية 24683
جاد الرب راغب دميرتى اللص اليمني 24693

دمياس مساعد القديس بولس     جبابرة سقطوا 24753
القمص/القس/تادرس عطية اهلل بني دمياس سارق امللكوت ودمياس وفاقد امللكوت 24763

االنبا/دميرتيوس البابا االنبا دميرتيوس الكرام 24793
ماردينسيوس االريوباغى  االسقف و الشهيد 24835

انطون فهمى جورج [من االدب املسيحى االول  ]الرسالة اىل ديوجنيتس  24875
مالك لوقا البابا ديسقورس مفخرة االرثوذكسية 24913

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  (من سري القديسني  )البابا ديو سقورس   24925
غريغوريوس بولس هبنام 24933 م454/ 444-البابا ديوسقوروس االسكندرى حامى االميان 

القمص/ارمانيوس حبشى الربماوى بطل االرثوذكسية العظيم ديوسقورس 24943
القمص/ارمانيوس حبشى الربماوى بطل االرثوذكسية العظيم االنبا ديوسقورس البطريرك اخلامس و العشرين 24954

انطون فهمى جورج 25035  مدير مدرسة االسكندرية االهوتية14القديس ديونيسيوس االسكندرىن   بابا االسكندرية الـ
ابناء البابا كريلس السادس جونيا- فالنتينا - افجانيا - نونا - ثيؤدوسيا - لوليا - انثوسا -  ديونيسيا 15الشهيدات و القديسات ج 25043

جوزيف بطرس ميخائيل ذكريات و عرب 25332
ناجى ونيس (1ج)حياة راحاب  25392
دير السريان الراهب البسيط القمص رافائيل السرياىن 25423

طلعت ايوب ارمانيوس 25433 راحيل3عواقر ولدن ج
االنبا/بيشوى راعوث املوابية- شخصيات من العهد القدمي  25453
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راعوث عبد املالك قديس زوجة املتنيح القمص عبد املسيح مرقس االقصرى 25461
القمص/لوقا سيداروس 1ج- رائحة املسيح ىف حياة ابرار معاصرين  25475
القمص/لوقا سيداروس 2رائحة املسيح ىف حياة ابرار معاصرين ج 25485
القمص/لوقا سيداروس 3رائحة املسيح ىف حياة ابرار معاصرين ج 25495
القمص/لوقا سيداروس 4رائحة املسيح ىف حياة ابرار معاصرين ج 25505
القمص/لوقا سيداروس 5رائحة املسيح ىف حياة ابرار معاصرين ج 25513
القمص/لوقا سيداروس 6رائحة املسيح ىف حياة ابرار معاصرين ج 25523

القمص/تادرس الرباموس راهبات ىف زى الرجال 25623
صفوت لطفى مقار رحلة اىل جبل الطري ام رحلة اىل السماء 25663

القس/الياس مقار رجال الكتاب املقدس    اجلزء االول 25703
القس/الياس مقار رجال الكتاب املقدس    اجلزء الثاىن 25712
القس/الياس مقار رجال الكتاب املقدس   اجلزء الثالث 25723
القس/الياس مقار رجال الكتاب املقدس   اجلزء الرابع 25732

رزق فاكيوس حنا البابا شنودة الثالث- 2بولس الرسول - 1رسوال اجلهاد  25803
رؤوف داوود تاوضروس رسل املسيحية املئة و التسعة و التسعني 25813

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس يعقوب الكبري- القديس يعقوب بن زبدى - القديس اندراوس -    القديس بطرس  1الرسل االثىن عشر  ج 25823
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس القديس يعقوب- القديس مىت -القديس فيلبس -القديس برثلماوس -القديس يوحنا االجنيلى2الرسل االثىن عشر  ج 25833

مسري سعيد ميخائيل رسل املسيح 25843
االثنا عشر و هو حتليل موجز لشخصيات التالميذ االثىن عشر و شرح لبعض احلوادث ىف حياهتمحبيب سعيد 25852

القمص/مسعان السرياىن االثىن عشر رسوال 25864
راغب عبد النور هؤالء ارسلهم يسوع 25872

ميخائيل مكسى اسكندر سري رسل املسيح االثىن عشر والسبعني 25881
القس/مكسيموس وصفى الرسل االثنا عشر 25894

25905 اعمدة الكنيسة االثىن عشر10كلمات مضيئة ج
وليام ستيوارت ماكربين البحث عن االثىن عشر رسوال 25912

كتاب السراج املنري للولد الصغري القسم الرابع كرازة الرسل لليهود واالمم 25921
القس/اثناسيوس فهمى جورج الرسل االطهار االثىن عشر تالميذ السيد الرب 25931
يعقوب جرجس جنيب رسل رب اجملد 25941

مول الكتاب املسيحى رسل املسيح 25951
هربرت لوكري دراسات ىف شخصيات الرسل- كل الرسل ىف الكتاب املقدس  25961

او س فون بيربا سفراء املسيح 25971
الدكتور راغب مفتاح رائد املوسيقى القبطية 26061

القمص/تادرس الرباموس ( 1ج )رهبنة االطفال وجهاد االبطال  26113
القمص/تادرس الرباموس ( 2ج )رهبنة االطفال وجهاد االبطال  26123

طلعت ايوب ارمانيوس 26165 رفقة2عواقر ولدن ج
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عاشق املسيا املتنيح الطوباوى رفعت اسكندر نصر اهلل 26201
القس/يوليوس موريس شهداء كنيسة الشهيدة رفقة بسنباط 26243

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  الشهيدة رفقه و اوالدها   من سري القديسن 26254
مالك لوقا القديسة رفقة و اوالدها 26263

القس/امونيوس عبد املتجلى الشهيدة رفقه و اوالدها اخلمسة مع السبعة شهداء الغربية 26275
القمص/جرجس بطرس املخطوط النادر تاريخ واعرتافات واستشهاد القديسة رفقة واوالدها اخلمسة 26282

نبيل عدىل رهبان و صلبان 26333
القمص/لوقا االنطوىن سرية االب القس روفائيل كريلس و معجزاته 26373

ابنا االنبا رويس االنبا رويس  ناظر االله 26413
القمص/صموئيل وهبة انبا رويس 26423

كنيسة االنبا رويس القديس فريج الشهري باالنبا رويس 26433
مالك لوقا القديس االنبا رويس 26444

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  االنبا رويس 26455
ايريس حبيب املصرى 0االنبا رويس  26463

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 3من روائع االنبا غريغوريوس ج. االنبا فوريج الشهري باالنبا رويس  26474
د/مالك حمارب ناظر االله. االنبا رويس  26481
د/مالك حمارب .االنبا رويس 26492

القس/بسنىت عبد املسيح الشماس رويس فوزى عبد السيد ايقونة ومثال 26603
د/مالك حمارب القديسة ريتا شفيعة االمور املستعصية 26652

(1457-1381 )القديسة ريتا شفيعة االمور املستعصية  26662
القمص/بولس زكرى قزمان القديسة ريتا دى كاشيا شفيعة االموال املستحيلة واملستعصية وامليئوس منها 26671

القديسة ريتا شفيعة احلاالت املستعصية 26681
شفيعة املستحيالت سرية و صلوات و معجزات سانت ريتا 26691

القس/اليشع االنبا بوال حقا يارب لالشواك فوائد رينيه رمسى 26701
زخارياس االنطوىن القس 64القديس البابا زخارياس البابا البطريرك  26723

كنيسة مارجرجس سبورتنج قديس ىف وسط االحلاد- االب زكريا - من قديسى االحتاد السوفيىت  26762
ماير. ب. ف  زكريا نىب الرجاء 26803

ابناء االنبا شنودة رئيس املتوحدين القديس انبا زوسيما القس 26845
يوسف حبيب مىت القديس االنبا زينون 26882

اما انا فصالة ذكرى االربعني للمتنيح االرشيذياكون عزيز اسعد يوسف 26941
روح خادمتنا ساىل عبد العزيز 26991

9/4/2008-17/2/2001ابنة املسيح سارة مالك طاهر و صاحبة اكليلني   27002
طلعت ايوب ارمانيوس 27043 سارة1عواقر ولدن ج

دير مارمينا مبريوط القديس االنبا ساويرس  بطريرك انطاكية 27084
يوسف حبيب مىت البطريرك القديس انبا ساويرس االنطاكى 27092
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(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع كتاب مصباح العقل ساويرس ابن املقفع القرن العاشر امليالدى 27121
نبيه نصر رزق القديسة حسنة العفيفة- القديسة براكسيا - مكراوى - القديس سبريدون  27163

القمص/شاروبيم يعقوب خليل خدام من العهد القدمي (1)سحابة من كواكب الدهور  27203
مالك لوقا الشهيد سرابامون 27244

الشهيد العظيم االنبا سرابامون   اسقف مدينة نيقيوس مبصر 27253
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديسان الشهيدان سرجيوس و واخس 27314

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  سرية القديس سرجيوس  من رادونزة  شفيع روسيا 27325
راهب من االسقيط املقدس القديس سرجيوس اب الرهبنة الروسية 27333

خليل نسيم خليل 1964- 1883- القمص سرجيوس  27414
27441 تذكار حمبة ىف اخلدمة ومحل الصليب0مدام سعاد ميخائيل الراهب 

القس/رفائيل افا مينا قديس تنبا بظهور العذراء  املقدس سعد 27453
ابناء االب سلوانس املقارى 1993- 1927حب نارى سرية االب سلوانس املقارى  27493

القس/سلوانس كرى 27504 قديس13قديسون باسم سلوانس 
فرادى امللك سليمان و اهليكل الذى بناه 27522

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل سليمان احلكيم 27533
كنيسة العذراء حمرم بك سليمان احلكيم  من سري القديسني 27543

رمزى وديع جرجس القمص سليمان االنطوىن رائحة املسيح الذكية 27551
رميون عبد املسيح موجز سرية ومعجزات الشهيد مسعان االمخيمى شفيع املتاملني 27602

(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح مسعان الشيخ  الكاهن و النىب 27645
كنيسة القديس مسعان الدباغ باملقطم (الدباغ  )سرية القديس مسعان اخلراز  27683

القمص/ارمانيوس حبشى الربماوى معجزة نقل جبل املقطم 27692
القمص/ارمانيوس حبشى الربماوى اعجوبة نقل جبل املقطم وتاريخ االنبا ابرام ومسعان الدباغ وتاريخ دير ابو سيفني حملى بالصور 27702

كنيسة القديس مسعان القديس مسعان اخلراز الدباغ 27713
القمص/لوقا االنطوىن معجزة نقل اجلبل املقطم 27723
جورج شاكر القديس مسعان اخلراز 27731

طيف مالك الراهب القس مسعان االنبا بوال 27773
2طيف مالك الراهب القس مسعان االنبا بوال ج 27783

27793 ذكريات عن الراهب الفاضل القس مسعان االنبا بوال3طيف مالك ج
مسعان القريواىن 27825

صموئيل تاوضروس السرياىن القمص القديس مسعان العمودى و حياة العموديني 27863
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديس مسعان العمودى املعرتف 27874

االب/يوسف قوشاقجى القديس مسعان العمودى 27883
القمص/القس/زكريا السرياىن 27963 راهب مثاىل القمص مسعان السرياىن4سلسلة قصص رهبانية ج

ابونا القديس القمص مسعان جرجس داود 28003
1تاريخ الكنيسة ومعجزات القديس مسعان االمخيمى ج 28022
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28031 شفيع املتاملني2معجزات القديس الشهيد مسعان االمخيمى ج
القمص/مسعان السرياىن مشاهري االباء باسم مسعان 28043

رمزى وديع جرجس 28083 صديق الفقراء الشماس االكلريكى الدكتور مسري حكيم شحاتة1سلسلة ابرار معاصرون ج
االم الغالية والزوجة واالخت احملبوبة مسيحة كريلس جرجس 28101

مسري منصور/ اخلادم االمني االبذياكون  28113
تاريخ حياة الصاد هو سندر سنغ 28121

ناجى فوذى خليل حياة سوسنة العفيفة 28163
فكرى جنيب ناشد اىل اغلى الناس الشهيدة سونيا و الشهيدة مرمي و الشهيدة مارتينا و الشهيدة مسرية 28183

القمص/موسى واصف جرجس رحلة االمل واجملد ماما سوزان 28193
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب قديس البياضية القمص سيداروس اخنوخ 28205

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح قديس ملوى و شفيع البياضية عن قصة املتنيح القمص سيداروس اخنوخ كاهن كنيسة بالبياضية 28211
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح خمطوطات و ميامر القديس سيدهم بشاى و معجزاته 28243

شهيد دمياط القديس سيدهم بشاى 28253
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح القديس الشهيد سيدهم بشاى 28274

1معجزات الشهيد سيدهم بشاى ج 28283
الشهيد العظيم سيدهم بشاى 28292

انطون فهمى جورج نائب البابا اثناسيوس (اسقف تيمى )القديس سريابيون   28395
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  هليب وسط الثلوج حياة القديس سريافيم ساروفسكى 28433

راهب من االسقيط املقدس سريافيم ساروفسكى سرينه اقواله من اباء الكنيسة الروسية 28443
سري القديسني 28521

مسري شوقى اتوم  و يوحنا وابن عمه مسعان وانبا اسحق الدفراوى وانباابنودة و رفقه.سري الشهداء القس ابانوه وابريوه  28535
دير السريان سري الشهداء و القديسني املوجودة اجسادهم ىف دير السريان العامر 28543

جمدى ابراهيم سري و معجزات ثالث مشوع مضيئة 28553
القمص/القس/ابانوب لويس سرية و معجزات شهداء مسنود الثمانية االف شهيد 28561

مرقس جرجس سيف املسيح مع اعجوبة االنام 28632
نبيه نصر رزق القديسة سينكليتيكى  ام الراهبات 28712

القديسة سنكليتيكى و اخلياة املالئكية 28721
تاسوىن سهري مرجان قارورة طيب 28801

الذكرى السنوية االوىل للمتنيح القمص شاروبيم يعقوب خليل 28952
القمص شاروبيم يعقوب0وخدمة مثمرة 00روح امينة 28962

مرينا فارس سلسلة مؤسسى الرهبانيات الكاثوليكية الطوباوى شارل دى فوكو حياة ومثار 28971
القمص/شاروبيم يعقوب خليل 28993   العهد القدمي1شخصيات الكتاب املقدس ج
القمص/شاروبيم يعقوب خليل 29003 العهد اجلديد2شخصيات الكتاب املقدس ج

ابناء البابا كريلس السادس من فضائل شخصيات الكتاب املقدس 29024
زكريا اسكندر بعض شخصيات من مؤمىن العهد اجلديد 29032
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زكريا اسكندر شخصيات بارزة من مؤمىن العهد القدمي 29043
(سليمان - سوسنة - داود - منسى )شخصيات الكتاب املقدس شباب من الكتاب  29073

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن مقتطفات من شخصيات الكتاب املقدس 29081
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  1بعض شخصيات الكتاب املقدس ج 29095

جمدى سالمة شخصيات ىف مساء االرثوذكسية املتنيحون  سلسلة اساقفة و معلمون 29104
القمص/مكارى يونان 1شخصيات و تامالت ج 29113
القمص/مكارى يونان 2شخصيات و تامالت ج 29123
القمص/مكارى يونان 3شخصيات وتامالت ج 29131
القس/يوحنا حنني 29174 سيدة160 اللواتى ذكرت امساؤهن اى سرية 0الشخصيات النسائية ىف الكتاب املقدس 

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  2بعض شخصيات الكتاب ج  29182
القس/دانيال عبد املالك شخصيات فريدة من قديسات الكنيسة 29213
القس/دانيال عبد املالك 2شخصيات فريدة من قديسى الكنيسة ج 29253

جرجس حلمى عازر شخصيات قبطية صنعت التاريخ 29294
االنبا/باخوميوس 1شخصيات الكتاب املقدس ج 29302

هاىن حنا سليمان شهداء امخيم 29311
شهداء امخيم االبطال 29322

رضا اجلاوىل شهداء امخيم االطهار 29333
رضا اجلاوىل 1معجزات شهداء امخيم االطهار ج 29343
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 29363 الشهادة و االستشهاد و شخصيات كتاب مقدس و قديسون18موسوعة االنبا غريغوريوس ج
االنبا/باخوميوس يشوع-موسى-بولس-يوسف-يعقوب-  ابراهيم 2شخصيات الكتاب املقدس ج 29371

القمص/تادرس الرباموس 1شهداء و شهود وحب بال حدود  ج 29391
القمص/تادرس الرباموس 2شهداء و شهود وحب بال حدود  ج 29401

االسقف العام املنيا/مكاريوس شهداء العهد القدمي 29413
يسى منصور رواية مششون اجلبار 29431

ميخائيل مكسى اسكندر املخطوط االصلى لسرية واعمال القديس العظيم انبا شنودة رئيس املتوحدين 29473
مالك لوقا االنبا شنودة رئيس املتوحدين 29483
امري نصر القديس النىب االنبا شنودة رئيس املتوحدين 29494

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  انبا شنودة رئيس املتوحدين 29505
ابناء االنبا شنودة رئيس املتوحدين انبا شنودة رئيس املتوحدين ىف طقس الكنيسة القبطية االرثوذكسية 29511

االنبا شنودة و االنبا هرمينا 29521
خدام القرية بسوهاج سرية رئيس املتوحدين القديس االنبا شنودة 29531

حياة القديس االنبا شنودة و تاريخ ديره 29545
خادم مكرس القديس العظيم انبا شنودة رئيس املتوحدين الفكر االقتداء 29553

كنيسة مارجرجس الظاهر معجزاته- عظاته - القديس العظيم انبا شنودة رئيس املتوحدين  حياته  29563
حياة القديس االنبا شنودة رئيس املتوحدين   بقلم ويصا تلميذه 29573
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جمدى سالمة االنبا شنودة رئيس املتوحدين الصعيدى القديس الذى كلمه يسوع املسيح حمذرا 29583
لوكاس االنبا بيشوى الراهب 1سرية و اقوال وعظات االنبا شنودة رئيس املتوحدين   ج 29593

ادوارد يسطس الدويرى .القديس انبا شنودة رئيس املتوحدين  29602
عبد النور سيفني عبد املسيح تاريخ القديس العظيم االنبا شنودة رئيس املتوحدين 29612

القديس العظيم االنبا شنودة رئيس املتوحدين 29621
رشدى عازر اقالديوس االنبا شنودة رئيس  املتوحدين 29633
جمدى جرانت كريلس 0القديس النىب االنبا شنودة رئيس املتوحدين  29642

االسقف سكرتري البابا شنودة/يؤانس 29663 الدير االبيض و الدير االمحر0القديس العظيم االنبا شنودة رئيس املتوحدين 
امري نصر القديس انبا شنودة رئيس املتوحدين 29671

الرتبية الكنسية االنبا شنودة رئيس املتزحدين 29681
امري نصر رئيس املتوحدين 29691

القس/ابراهيم عبد السيد شنودة االول و التاىن  البطريركان 29803
نبيه نصر رزق 55سرية البابا شنودة االول لـ  29814
فكثور فيلبس البابا شنودة االول البطريرك اخلامس و اخلمسون 29825

الكلية االكلرييكية باالسكندرية ابونا القمص شنودة عبد املسيح 29885
القس/بولس عوض اهلل من جيل اىل جيل 29903
القمص/القس/تادرس عطية اهلل مواقف لطيفة وحكيمة للبابا امجل ما قرات ومسعت  وشاهدت 29911
مسري البهجورى قصة رسالة اىل قداسة البابا شنودة الثالث مع قصص اخرى و اشعار 29923
عادل البطوسى الشعر الضاحك للبابا 29933
عادل البطوسى الشعر الروحى للبابا 29941
عادل البطوسى البابا شنودة شاعرا 29952
عادل البطوسى روائع البابا شنودة الشعرية 29963

مساحة ناجى تعلمنا الشعر من شعرك 29972
خمتار سيدهم انشودة حب لقداسة البابا شنودة الثالث 29981

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  الصحفى املثاىل املثالية ىف العمل الصحفى 29993
زكريا عبد السيد معلم االجيال وصفحات ذهبية 30003
عادل البطوسى معجزات جتمع بني البابا كريلس و البابا شنودة 30011

جورج شاكر االكاليل تامالت و اقوال قداسة البابا شنوده الثالث 30131
د/اسحق ابراهيم عجبان قداسة البابا شنودة الثالث كاروز العصر تاريخ و اجماد 30143

القمص/ميخائيل جرجس 1السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث الكتاب  30153
القمص/ميخائيل جرجس اجلزء االول  الرعاية - 2السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث    الكتاب  30163
القمص/ميخائيل جرجس 3السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث ج 30173
القمص/ميخائيل جرجس 4السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث ج 30183
القمص/ميخائيل جرجس 5السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث الكتاب 30192
القمص/ميخائيل جرجس 6السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث الكتاب 30202
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القمص/ميخائيل جرجس 7السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث الكتاب  30212
القمص/ميخائيل جرجس حفالت واحتفاالت(ب10) 8السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث الكتاب  30222
القمص/ميخائيل جرجس حفالت واحتفاالت (ج10)9السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث الكتاب 30232
القمص/ميخائيل جرجس -ا -افتقاد البابا لالسكندرية 10السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث الكتاب  30242
القمص/ميخائيل جرجس -ب- افتقاد البابا لالسكندرية 11السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث الكتاب  30252
القمص/ميخائيل جرجس ع.م. الرعاية واالفتقاد داخل ج12السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث الكتاب  30262
القمص/ميخائيل جرجس ع.م. الرعاية واالفتقاد داخل ج13السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث الكتاب  30272
القمص/ميخائيل جرجس 30282 الرعاية و الفتقاد14السجل التارخيى لقداسة البابا شنودة الثالث ج 

حممد مورو البابا شنودة حوار جديد 30293
حممود فوزى البابا شنودة وتاريخ الكنيسة القبطية 30303
حممود فوزى البابا شنودة و املعارضة ىف الكنيسة 30313
حممود فوزى !!البابا شنودة و حقيقة القس املعزول اغاثون  30323
حممود فوزى البابا شنودة ىف حوار حمظور النشر 30333
حممود فوزى البابا شنودة من الرهبنة اىل كرسى البابوية 30343
حممود فوزى البابا شنودة واقباط املهجر 30353
حممود فوزى البابا شنودة وحماكمات القساوسة 30363

مجال اسعد عبد املالك من ميثل االقباط الدولة ؟ام االقباط 30373
امري جربه السجل املصور لقداسة البابا شنودة الثالث 30382

القس/بولس االنبا بيشوى عن حياة مثلث الرمحات قداسة البابا شنودة الثالث-  و جولة ىف مزار قداسته117ذكريات البطريرك ال  30392
طالب اسحق مع السالمة يا حبيب قلوبنا 30401

االنبا/باخوميوس 30425 للبابا شنودة الثالث25سنة اليوبيل 
الرتبية الكنسية 30433 عاما من االبوة للشعب القبطى23 عاما البوة قداسته للرتبية الكنسية 34

العيد الثالثون لتتويج صاحب الغبطة و القداسة البابا املعظم االنبا شنودة الثالث بابا االسكندريةبطريركية االقباط االرثوذكس االسكندرية 30443
بطريركية االقباط االرثوذكس االسكندرية 30452 عاما االسكندرية ىف رعاية قداسة البابا25

مسري مرقص+ االنبا /موسى ( 1996- 1971)اليوبيل الفضى لقداسة البابا شنودة الثالث  30463
افا انطوىن 30471

اسقفية الشباب 30483 عاما بطريركا22البابا شنودة الثالث  
عزت زكى 30493 عاما و ال يزال العطاء مستمرا قداسة البابا شنودة الثالث25

انيتا نظيم لوزان+ايزيس القس بيشوى كامل  قداسة البابا شنودة الثالث املعلم و املرىب االحتفالية اليوبيلية العيد الثالثون جللوس البابا 30502
امري نصر هذه الطالعة من الربية البابا شنودة الثالث و النهضة الرهبانية املعاصرة 30513

خدمة الدياكونية الريفية باالسكندرية عيد جلوس قداسة البابا شنودة الثالث 30521
اقسم الرب ولن يندم انك انت الكاهن و كيف كانت العناية االهلية تعد قداسة البابا شنودة الثالثمكرم يوسف 30534

القمص/انطونيوس ثابت البابا و الطقس مبناسبة العيد الفضى للبابا شنودة الثالث 30541
القمص/مسعان ابراهيم هؤالء احبهم البابا 30553

القمص/القس/تادرس عطية اهلل حديث الذكريات شوف وامسع واتعلم 30563
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موريس صادق حماكمة البابا شنودة 30573
انور حممد (اسرار الصدام بني النظام و الكنيسة   )السادات و البابا   30583

فاروق فهمى بركان الغضب القبطى 30593
رجب البنا االقباط ىف مصر و املهجر 30602

حممود فوزى البابا كريلس و البابا شنودة 30612
اسحاق ابراهيم عجبان 30621 لقداسة البابا شنودة35العيدال0م2006-م1971االحبار االجالء الذين سيموا بيد قداسة البابا شنودة الثالث 

عبد اجلواد ابو كب (كتاب مهاجم للكنيسة )البابا القادم لالقباط               30631
حممد حيىي ماذا يريد االنبا شنودة 30641

القمص/القس/تادرس عطية اهلل عجبت هلؤالء مهسة عتاب 30653
ابناء القديسة دميانة 0ربنا موجود  30663
ابناء القديسة دميانة غرائب وعجائب ىف حياة البابا شنودة الثالث 30673
ابناء القديسة دميانة مواقف وطرائف ىف حياة البابا شنودة الثالث 30683

1عجائب و معجزات مثلث الرمحات البابا شنودة الثالث ج 30693
2عجائب و معجزات مثلث الرمحات البابا شنودة الثالث ج 30703

القمص/مينا شفيق ميخائيل 1البابا شنودة احلى انشودة ج 30711
دير االنبا بيشوى 3عجائب و معجزات مثلث الرمحات البابا شنودة الثالث ج 30723
عادل البطوسى ذكريات مع البابا 30733

نبيل عدىل ذهىب الفم و القلم سنوات مع اسئلة الصحفيني 30743
االنبا/يوحنا ذكريات ىف حياة قداسة البابا شنودة الثالث 30753

درية شرف الدين احبار ىف عقل و قلب البابا شنودة 30762
سناء السعيد 30772 ودين00االنبا شنودة الثالث دنيا 

نبيل عدىل 30783 عاما على كرسى مارمرقس البابا شنودة الثالث36 0عالمة فارقة 
رامى عطا صديق ىف صومعة اىب 30793

معلم االجيال وصية واشعار لسان العطر 30804
القمص/القس/تادرس عطية اهلل رسائل خاصة جدا من قداسة البابا شنودة الثالث اىل اوالده الكهنة واخلدام 30813

الشايب تكال سلسلة مواقف ىف حياة البابا شنودة صرخات البابا 30823
الشايب تكال سلسلة مواقف ىف حياة البابا شنودة ضحكات البابا 30833
الشايب تكال سلسلة مواقف ىف حياة البابا شنودة دموع البابا 30843
الشايب تكال اسئلة ىف حياة البابا مسابقة من خالل حياة مثلث الرمحات قداسة البابا شنودة 30853

17/3/2012  السبت 3/8/1923مشعة ال تنطفىء على مر االجيال اجلمعة  30863
دير االنبا بيشوى 17/3/2012  السبت 3/8/1923مشعة ومصباح بل مشس ال تغيب الذكرى السنوية االوىل اجلمعة  30873
وداد عباس توفيق مشس ال تغيب نور ال خيبو قداسة البابا شنودة الثالث 30883

امسك ىف فم الزمن 30891
1ايام ال تنسى مع البابا شنودة الثالث ج 30903

طارق ميخائيل حماكمة البابا شنودة على االنرتنت 30912
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ابراهيم عياد جرجس !!هل نطيع البطريرك فال نذهب اىل القدس  30922
كنيسة مارجرجس سبورتنج اجنليزى/ الىل مثينة  كتابات  قداسة البابا شنودة الثالث عرىب  30935

البابا املعلم 30942
جرجس تادرس قريصه تقدمة حب كبري اىل البابا املعلم الشاعر 30953

نبيل نعيم تادرس 1معجزات البابا شنودة الثالث ج 30964
ميالد اسحق عزمى حياة ومعجزات قداسة البابا شنوده الثالث شفيع املتعبينب 30973

د/رمسى عبد امللك رستم- د /اسحاق ابراهيم عجبان البابا شنودة الثالث و حصاد السنني 30982
د/رمسى عبد امللك رستم- د /اسحاق ابراهيم عجبان (2)قداسة البابا شنودة الثالث و حصاد  السنني  30992

عادل البطوسى وطنية البابا الوطىن 31003
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى ...البابا املعلم  3101

بطريركية االقباط االرثوذكس االسكندرية مخس سنوات ىف حربية قداسة البابا شنودة الثالث 31023
نشات زقلمة 1 من الطفولة اىل االسقفية ج117مصباح الرهبنة املنري قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك  31033
حرىب جرجس البابا شنودة الثالث  بابا املسكونة 31043

هدرا وديع ناشد القس مفرح القلوب قداسة البابا شنودة الثالث 31053
عماد الدين اديب قصة حياة البابا شنودة 31062

كندا- اونتاريو - ميسيساجا - كنيسة العذراء و القديس اثتاسيوس  البابا شنودة الثالث ىف سطور 31073
م1996الفكر الرعوى لقداسة البابا شنودة الثالث واحتياجات العصر حىت عام اليوبيل  31083

يوسف حبيب مىت االنبا شنودة املعلم 31093
هاىن جنيب بركات القرن العشرين 31103

هدرا وديع ناشد القس 2اضحك وافرح مع البابا ج 31113
جرجس تادرس قريصه مدحية حب 31121

القمص/القس/تادرس عطية اهلل اضحك و تامل مع البابا 31134
هكذا عاش وهكذا تكلم حكاية العمر  كما رواها مثلث الرمحات قداسة البابا شنوده الثالث 31143

مذكرات عن قداسة البابا شنودة الثالث ىف عيد جلوس قداسته الثامن والعشرين 31151
رزق اهلل سعد 117الدعابة ىف حديث قداسة البابا  31161

3معجزات و اسرار و لقاء و حوار بني اصحاب القداسة و رؤساء االحبار البابا كريلس السادس و البابا شنودة حمفوظ بشرى وهبة 31172
نشات زقلمة 1954- 1952 مقاالت نظري جيد 3موسوعة باعث النهضة ج 31182
نشأت زقلمة 31192 تتويج قداسة البابا4موسوعة باعث النهضة ج

بيرت نادى الواعظ الذهىب 31203
عاطف كامل البابا سفري السماء مذكرات البابا بفم قداسته 31213

القمص/تادرس يعقوب ملطى العمل الرعوى ىف حياة البابا شنودة الثالث 31223
هدرا وديع ناشد القس 3اضحك وافرح مع البابا ج 31233

صادق رشاد اسد الكرازة املرقسية 31243
بابا احلوار واالتصال سجل تارخيى للمواقف الوطنية لقداسة البابا شنودة الثالث 31253

سرية عطرة مسرية عطاء بال حدود عالمة فارقة ىف التاريخ 31263
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عادل البطوسى نوادر البابا الشاعر 31273
عادل البطوسى مشاعر البابا الشاعر 31283
عادل البطوسى معجزات البابا شنودة 31293
عادل البطوسى الوداع االخري بكائية 31303
عادل البطوسى الروائع الشعرية للبابا الروحية الوطنية املسرحية 31313
عادل البطوسى الفضائل املنشودة ىف شعر البابا شنودة 31323
عادل البطوسى 14معجزات البابا شنودة ج 31333
عادل البطوسى 15معجزات البابا شنودة ج 31343
عادل البطوسى 16معجزات البابا شنودة ج 31353
طالب اسحق وداعا يا حبيب املاليني 31363

امجل ما قيل عن البابا شنودة بعد نياحته ىف االنرتنت و الصحف 31373
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  الرسائل البابوية 31383
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  املقاالت االسبوعية املنشورة جبريدة اخبار اليوم 31393

طالب اسحق شفيع املتاملني حياة ومعجزات قداسة البابا شنودة الثالث 31403
روبري الفارس البابا ابو الشهداء 31413

مجال حممد ابو زيد اسد الكرازة وسنوات الظلم 31423
عادل البطوسى 2معجزات البابا شنودة ج 31433
عادل البطوسى 3معجزات البابا شنودة ج 31443
عادل البطوسى 4معجزات البابا شنودة ج 31453
عادل البطوسى 5معجزات البابا شنودة ج 31463
عادل البطوسى 6معجزات البابا شنوده ج 31473
عادل البطوسى 7معجزات البابا شنوده ج 31483
عادل البطوسى 8معجزات البابا شنودة ج 31493
عادل البطوسى 9معجزات البابا شنودة ج 31503
عادل البطوسى 10معجزات البابا شنودة ج 31513
عادل البطوسى 11معجزات البابا شنودة ج 31523
عادل البطوسى 12معجزات البابا شنودة ج 31533
عادل البطوسى 13معجزات البابا شنودة ج 31543
امحد السرساوى (البابا شنودة الثالث  )االسطورة  31552

قداسة البابا شنوده الثالث= عشر باباوات ىف شخص بابا واحد  31563
نبيل عدىل 2ذكرياتى مع البابا شنودة الثالث وزنات ومعجزات ج 31573
نبيل عدىل 3ذكرياتى مع البابا شنودة رحلة البابا بداية بال هناية ج 31583
نبيل عدىل 4ذكرياتى مع البابا شنودة الثالث البابا الراهب ج 31593
نبيل عدىل 5شفيع الطلبة اقالم للربكة ج 31603

ميالد اسحق عزمى معزى احلزاىن رسالة سالم للنفوس احلزينة 31613

83 / 201642,  نوفمبر02



عادل البطوسى 17معجزات البابا شنودة ج 31623
عادل البطوسى 18معجزات البابا شنودة ج 31633

دير االنبا بيشوى 4عجائب و معجزات مثلث الرمحات البابا شنودة الثالث ج  31643
دير االنبا بيشوى 5عجائب و معجزات مثلث الرمحات البابا شنودة الثالث ج 31653
عادل البطوسى 19معجزات البابا شنودة ج  31663
عادل البطوسى 20معجزات البابا شنودة ج  31673

االسقف العام- االنبا /موسى لن ننساك كلمات القيت ىف مناسبات لقداسة البابا شنودة الثالث 31693
زكريا عبد السيد عاشق تراب مصر 31701

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  املقاالت االسبوعية املنشورة جبريدة االهرام 31723
نشات زقلمة قداسة البابا شنودة مدرسة رهبانية 31732

القس/بيشوى صدقى نظري بال نظري 31745
سامح حمروس+شريف نبيه  البابا شنودة الثالث هنر من العطاء 31753

القس/بيشوى حلمى آلىلء ىف كلمات لقداسة البابا شنودة الثالث 31763
وفدى حكيم املراغى البوم صور مثلث الرمحات قداسة البابا شنودة الثالث ىف القداس االهى 31773

سناء السعيد البابا شنودة قديس العصر 31783
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  املقاالت االسبوعية املنشورة جبريدة اجلمهورية 31793

القمص/مسعان السرياىن القديس االنبا شيشوى 31805
كنيسة مارجرجس واالنبا ابرام مصر اجلديدة 31831 اخلادم االمني0شنودة جرجس 

ابناء البابا كريلس السادس 8مرقوريا  ج- ثيؤدورا - بوتامينا - كاترين - شهيدات االسكندرية  31845
ابناء البابا كريلس السادس 9ج (هيلينا - جريمني - ماريان - اميى - ناهد - فربونيا  )شهداء بالد فارس  31855

نينا0اثناسيا0ثيؤدوت0فاسيليسا0ايليسا0 فوستا0 رايس0 اكلينا14الشهيدات و القديسات ج 31865
يوسف حبيب مىت شهيدات عفيفات 31885

(رفعت ملك )القس /بوال ملك 31893 شهيدات عذارى1روائع من سري الشهداء ج
مكتبة مارجرجس بشربا شهيدات املسيحية 31901

الراهب/فلتاؤس املقارى قديسون من دير القديس انبا مقار الكبري 31912
انيس اديب+ وجيه واصف  شهداء الفيوم00املعجزة  31923

ذكرى االربعني-الشماس غربيال عبد املالك  31931
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس شهداء و قديسون و علماء كنسيون من ايبارشية بىن سويف و البهنسا 31943

االبيدياكون جورج سيدهم بسطا 31951
القمص/صرابامون عطية مشوع 31963

امين عريان+ ميشيل يسى  (6)سلسلةاالجنيل املعاش -بابا صادق الطائر الروحاىن  32003
املتنيح الشماس صادق روفائيل 32011

ايرينا جوراينوف جدول زمىن لتاريخ حياته- حوار مع موتوفيلوف تعاليم روحية - القديس صاروفيم صاروفسكى حياته  32043
القمص/ميخائيل سعد 1853املتنيح عام - القديس االنبا صرابامون  املعروف باىب طرحة اسقف املنوفية االسبق  32073

القديس ابو طرحة   االنبا صرابامون اسقف املنوفية 32084
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كنائس وسط القاهرة القديس العظيم االنبا صرابامون الشهري بابو طرحة 32093
اسكندر فهمى تاريخ حياة القديس العظيم االنبا سرابيون اسقف املنوفية 32101

القمص/تكال عازر سرية القديس العظيم االنبا صرابامون ابو طرحة اسقف املنوفية 32113
القمص/مسعان السرياىن سرية االنبا صرابامون مطران اخلرطوم 32193

القمص صرابامون جنيب  تلميذ املسيح 32235
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  الشهيدان انبا صرابامون و انبا ديدميوس 32275

الرتبية الكنسية بالبتانون انبا صرابامون االسقف و الشهيد 32284
ميخائيل مكسى اسكندر سري ثالثة من القديسني باسم صليب 32353

نبيل عدىل صلبان ورهبان 32373
ميخائيل هبيج القديس صليب اجلديد شهيد زويلة 32393
الرتبية الكنسية 32432 من سريته الذاتية1القمص صليب سولاير ج

بيت الشمامسة القبطى باجليزة 32443 ىف املانيا االحتادية2القمص صليب سولاير    الكتاب التاىن من سريته الذاتية  ج
بيت الشمامسة القبطى باجليزة صليب سولاير   الكتاب الثالث من السرية الذاتية  مشروعات تدعم اخلدمة 32452

31/8/2006 حىت 1/7/193القمص صليب جرجس ميخائيل راعى كنيسة السيدة العذراء مرمي بدمنهور  32553
ماير. ب. ف  حياة صموئيل النىب 32583

االنبا/ثاوفيلس تامالت ىف حياة صموئيل النىب 32593
عادل كامل راهب من جيل العمالقة ابونا صليب افا مينا 32624

دير مارمينا مبريوط الراهب القمص صليب افا مينا 32633
سرية االب الراهب املتنيح صليب الصموئيلى 32671

القمص/لوقا االنطوىن االنبا صموئيل البنهدىب و االنبا هدرا البنهدىب 32702
القمص/انسطاسى الصموئيلى معجزة هذا اجليل بدير االنبا صموئيل املعرتف 32713
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  االنبا صموئيل املعرتف 32743
دميان وهبة سعيد االيبوذياكون+ القس /صموئيل وهبة سولاير االنبا صموئيل املعرتف    معرتف جرىء و تاريخ ديره 32751

القمص/انسطاسى الصموئيلى معجزة هذا اجليل  االنبا بسادة بدير االنبا صموئيل املعرتف 32763
القمص/صموئيل وهبة ( صفحة 12 )القديس العظيم االنبا صموئيل املعرتف  32772

مالك لوقا 0االنبا صموئيل املعرتف  32782
يوسف حبيب مىت القديس االنبا صموئيل املعرتف و اديرة الفيوم 32792

ايريس حبيب املصرى االنبا صموئيل القلموىن معرتف جرى 32802
القمص/القس/تادرس عطية اهلل شهيد بدون سفك دم االنبا صموئيل املعرتف و النبوة العجيبة 32812
القس/جربائيل السرياىن االنبا صموئيل بني املاضى واحلاضر 32823

نضيف فانوس تصوير- سرية القديس العظيم االنبا صموئيل املعرتف بدير القلمون  32831
الراهب/مسعان االنطوىن تنبؤات االنبا صموئيل املعرتف بديرة العامر جببل القالمون 32841

ميخائيل مكسى اسكندر من سري كبار القديسني االقباط القديس انبا صموئيل املعرتف 32851
ابناء دير االنبا صموئيل االنبا صموئيل  القدوة و املعلم 32963

كنيسة مارجرجس باجليزة االنبا صموئيل مع الشباب 32971

83 / 201644,  نوفمبر02



انطون يعقوب ميخائيل فكره- سريته - االنبا صموئيل   اسقف اخلدمات  حياته 32983
ايريس حبيب املصرى االنبا صموئيل اسقف العالقات العامة و اخلدمات 32993

ابناء دير االنبا صموئيل حياة االنبا صموئيل 33002
القديس االنبا صرابامون اسقف نيقية 33071

االرشيدياكون صموئيل زكى 33082
ابناء املتنيح القس صموئيل عبده عيد القس صموئيل عبده راعى كنيسة السيدة العذراء باملستشفى القبطى00 ابوة ورعاية00 عاما 45 33113

و ملا كملت ايام خدمته مضى اىل بيته ابونا صموئيل وهبة 33153
كنيسة مارمينا املندرة 2000 - 1932رائحة املسيح الذكية - القمص صموئيل وهبة مينا   33193

الراهب/افلوجيوس السرياىن صور من بطون التاريخ 33233
القمص/تادرس يعقوب ملطى (م - ض )قاموس اباء الكنيسة وقديسيها  33454
ابراهيم عياد جرجس طيباريوس اجلندى الذى قطع راس املعمدان ودق املسمار ىف يد خملصنا الصاحل 33493
جمموعة من املؤلفني الشماس االستاذ عادل بسطوروس احملامى بالنقض 33501

م0ى 33513  عايدة الروسية بطلة اميان185نبذات روحية هادفة ج
دكتور طلعت عبده حنني: مغامرات خادم ىف االرياف 33533

ابناء الدكتور طلعت عبده حنني طلعت عبده حنني0د(اب الفقراء)خادم روحاىن بتول  33544
ملاذا يرتكوننا ذكرى االربعني لالم الغالية املرحومة عايدة توفيق 33682

ابناء القمص بولس بولس من االرض اىل السماء الباقية عايدة توفيق 33691
اسرة املتنيح عادل روفائيل 2001يناير : 1937نوفمرب- 11:25عادل روفائيل االب االخ الصديق من امن ىب و لو مات فسيحيا يو  33703

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب االقصر- كاهن بار  الكاهن البار املتنيح القمص عازر القمص مىت باسيلى كاهن دير احملارب  33745
ابونا عارز قالوا عنه 33751

مسري بديع البهجورى عباس جرجس الغاىل الشماس املكرس 33783
مسري بديع البهجورى (عباس جرجس  )الغاىل و الرؤى الروحية  33793

سرية املتنيح القمص عبد املسيح الدويرى 33861
ابناء القس عبد املسيح لبيب الناسك الطوباوى القس عبد املسيح لبيب 33903

نشات جنيب فرج سرية حياة و معجزات االب عبد املسيح احلبشى الرباموسى املتوحد 33943
االسقف العام املنيا/مكاريوس االب عبد املسيح احلبشى املتوحد بدير الرباموس 33953

مكتبة مارمينا والبابا كريلس بشربا ابونا عبد املسيح احلبشى 33963
القس اغسطينوس الربموس+االنبا مكاريوس+ راهب من دير الربموس االب عبد املسيح احلبشى املتوحد بدير الربموس 33973

(املناهرى)القس عبد املسيح املقارى 0لقطات مجيلة حلياة جليلة لقديس معاصر  34101
مطرانية اخلرطوم معجزات بشال املعجزات بالسودان 34113

االنبا/مينا 1سرية قديس معاصر   القس عبد املسيح املقارى ج 34123
االنبا/مينا 2معجزات القديس القس املعاصر عبد املسيح املقارى ج 34133
االنبا/مينا 34143  شال املعجزات3معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج
االنبا/مينا 4معك ىف الضيقات  معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى ج 34155
االنبا/مينا 5شفيع املتعبني القس عبد املسيح املقارى ج 34165
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االنبا/مينا 6اسالوا تعطوا معجزات القديس عبد املسيح املقارى ج 34173
االنبا/مينا 34181  اطلبوا جتدوا7معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى  ج
االنبا/مينا 8اقرعوا يفتح لكم معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34192
االنبا/مينا 9صلوا كل حني معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34202
االنبا/مينا 10مفرح القلوب معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34213
االنبا/مينا 11سريع االستجابة معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34223

كنيسة العذراء جرجا 12الختف لست وحدك معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34233
كنيسة العذراء جرجا 13كن ىل معنياً معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34242

االنبا/مينا 14فرحني ىف الرجاء معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34253
االنبا/مينا 15صابرين ىف الضيق معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34263
االنبا/مينا معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى دعوتك النك تستجيب ىل 34273
االنبا/مينا 17الرب عوىن معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34282
االنبا/مينا 18شفيع الطلبة معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34293
االنبا/مينا 19حبيب االطفال معجزات القديس املعاصر عبد املسيح املقارى ج 34303
االنبا/مينا 20اللهم التفت اىل معونىت معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34313

كنيسة العذراء جرجا 22ملجأ ىف ازمنة الضيق ج 34333
كنيسة العذراء جرجا 23يسمع لصوت اتقيائه ج  34343

24اليك رفعت عيىن يا ساكن السماء معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى جاالنبا/مينا 34353
االنبا/مينا 25ادوية الشفاء معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى اجلزء  34363
االنبا/مينا 26لتكن مشيئتك معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34373
27ليتشدد و يشجع قلبك و انتظر الرب معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى جاالنبا/مينا 34383
االنبا/مينا جمانني لكن عقالء 34393
االنبا/مينا 34401 من معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى28كهنتك يلبسون الرب ج
االنبا/مينا 34411 من معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى29امنت لذلك تكلمت ج

34421 ملست شاىف5معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى ج
االنبا/مينا 31الرب راعى فال يعوزىن شئ معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34432

34441  اهلل يرى4معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى ج
فانوس شحاتة القس 35الرب حيفظك من كل سوء معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارىج 34473
36من االعماق صرخت اليك يارب معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى جفانوس شحاتة القس 34482
فانوس شحاتة القس 37صرت رجائى معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج 34493
فانوس شحاتة القس 38شفاعة القديسني معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى ج  34503
فانوس شحاتة القس 34523 من معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى40ادعىن ىف وقت الضيق انقذك فتمجدىن ج
41ال ترتك طالبيك ومنجى كل املتكلني عليك معجزات القديس املعاصر القس عبد املسيح املقارى جفانوس شحاتة القس 34533

االنبا/مينا 34563  مازال الرب يعمل6معجزات القديس عبد املسيح املقارى ج
االنبا/مينا 34573  عجائب اهلل ىف قديسيه7معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى ج
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االنبا/مينا 34583  اطلبوا جتدوا8معجزات القديس عبد املسيح املقارى ج
االنبا/مينا 34593 اقرعوا يفتح لكم معجزات القس عبد املسيح املقارى9معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى ج
االنبا/مينا 10يفرح املتضايقني معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى ج 34603

جلنة التحرير والنشر مطرانية بىن سويف 11الشفيع االمني معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى ج  34613
االنبا/مينا 34623 الشفاعة و املعجزات12معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى ج
االنبا/مينا 34633 شفيع املرضى13معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى  ج

جلنة التحرير والنشر مطرانية بىن سويف 34643 البسيط ىف حياته و معجزاته14معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى  ج
34653 مريح املتاملني15معجزات عبد املسيح املقارى ج

االنبا/مينا 34663 شفيع املهاجرين16معجزات القديس القس عبد املسيح املقارى ج
مطرانية بىن سويف و البهنسا 34673 بركات املعجزات17معجزات القديس عبد املسيح املقارى ج

جلنة التحرير والنشر مطرانية بىن سويف 34682 صانع العجائب18معجزات القديس عبد املسيح املقارى ج
جلنة التحرير والنشر مطرانية بىن سويف 19قديس معاصر السائح اخلادم ج 34693

34813 يا مناهرى5كلمات مضيئة ج
ابراهيم عياد جرجس القديس عبد املسيح املقارى و مجادات تتكلم ىف القدس 34823
ابراهيم عياد جرجس القديس عبد املسيح املناهرى- مثمر الوزنات  34833

حوار صريح مع ابونا القديس عبد املسيح املقارى 34841
ابونا القمص عبد املسيح مقار ىف كنيسة االبكار 34922

تاريخ القمص عبد املسيح املسعودى 34931
رهبان دير الربموس القمص عبد املسيح صليب املسعودى الربموسى 34943

القس/عبد املسيح عبد السيد حبيب الفقراء كاهن كنيسة العذراء مرمي باالقصر-القمص عبد املسيح مرقس االقصرى  قيثارة السماء  34983
34991 اليوبيل الفضى للقمص عبد املسيح عوض2007 - 983 / 3 / 36مثار احملبة 

العظة الصامتة و االجنيل املعاش االرخن عبد امللك ميخائيل 3500
ميخائيل مكسى اسكندر 35011 من سري القديسات و الشهيدات و اخلادمات احلكيمات61 - 1عذارى حكيمات ج
ميخائيل مكسى اسكندر 35023 من الشهيدات و الناسكات و اخلادمات املكرسات19 سري 1ج (5)عذارى حكيمات  
ميخائيل مكسى اسكندر 2عذارى حكيمات  ج 35034
ميخائيل مكسى اسكندر 3عذارى حكيمات  ج 35043
ميخائيل مكسى اسكندر 4املوسوعة القبطية الشاملة عذارى حكيمات ج 35052

دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية العذراء مرمي و تاريخ اجيال العذارى 35083
رشدى عازر اقالديوس عذارى شهيدات 35103

وهيب فايق علمانيون ابرار 35145
القمص/القس/يوحنا باقى عوبديا- عاموس - يوئيل -  قصة حياة هوشع 2سلسلة حكايات االنبياء ج 35154
القمص/القس/يوحنا باقى حبقوق- ناحوم - ميخا -  يونان 3سلسلة حكايات االنبياء ج 35165
القمص/القس/يوحنا باقى مالخى- زكريا - حجى-  قصة حياة صفنيا 4سلسلة حكايات االنبياء ج 35173

بولس عياد عياد 1972-1897نوفمرب 22من مشاهري القرن العشرين االرشيدياكون عياد عياد  35182
الشماس عاطف محايه سرية عطرة 35191
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كامل صاحل خنله القديس البابا غربيال الشهري بابن تريك 35463
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس 95قديس من دير السريان البابا غربيال السابع البطريرك ال 35471

شارل شازوت القديس غريغوريوس الكبري 35503
القمص/تادرس يعقوب ملطى 35543 حياته1القديس غريغوريوس اسقف نيصص ج

2ج - 1منهجه وافكاره ج- كتاباته -القديس غريغوريوس اسقف نيصص حياته  35552
القس/جربائيل السرياىن وسرية الشهيد العظيم ابا امساح القفطى (املنور )سرية القديس غريغوريوس االرمىن   35615
القس/بيجول السرياىن 00القديس غريغوريوس الصانع العجائب  35652
القس/بوال الرباموسى القديس غريغوريوس  صانع العجائب 35665

انطون فهمى جورج القديس غريغوريوس  صانع العجائب  اسقف قيصرية اجلديدة 35675
بول جاالي القديس غريغوريوس النزينزي 35752
منري شكرى (الناطق باالهليات  )القديس غريغوريوس النازنريى   الثيئولوغوس  35763

القس/بوال الرباموسى القديس غريغوريوس الناطق باالهليات 35774
القس/بوال الرباموسى القديسان اغريغوريوس و كربيانوس 35875

ملاذا جيب ترشيح االنبا غريغوريوس بطريركا اسقف الدراسات العليا و البحث العلمى 35911
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس خمتصر تامالتى ىف تاريخ حياتى 35951
منري عطية السرية الذاتية للمتنيح االنبا غريغوريوس 35963

ابناء االنبا غريغوريوس رجل الصالة والعلم مثلث الرمحات املتنيح االنبا غريغوريوس 35972
مالك لوقا قديسون باسم غريغوريوس 36065

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  االساقفة القديسون االربعة باسم غريغوريوس 36104
25/5/2005-25/5/1980 عاما على سيامة االنبا فام اسقف طما و توابعها 25االحتفالية مبرور  36313

االخ املكرس االستاذ عزت فؤاد تامالت وخطابات 36321
الفكر االجنيلى و العمق الرهباىن ىف حياة ابينا الطوباوى القمص فانوس االنبا بوال 36333

عريس السماء فادى مسري نسيم 36342
سرية املتنيح الدكتور فاروق مرقص 36355

القديسة فربونيا شهيدة العفة و الطهارة 36361
االنبا/دميرتيوس القديس افا فانا و تاريخ ديره ناحية جبل هور مبلوى 36393

القس/مكسيموس وصفى سرية القديس ابو فانا املتوحد 36402
ابناء دير القديس البار االنبا بوال بالبحر االمحر صورة تذكارية من احلياة البونا القمص فانوس االنبا بوال 36431

ناجى فوزى خليل الفتية الثالتة 36473
القس/ابرام عبد امللك الشهيد فيدامون االرمنىت اول الشهداء ىف املسيحية 36491

ملجا املتعبني بصالته كل حني0ابونا فرج سعد 36512
القمص/انسطاسى الصموئيلى فردوس االطهار 36552

رشدى عازر اقالديوس فرسان شهداء 36593
االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن .سرية القديس فرنسيس االسيزى  36601

قارورة الطيب املسكوب فريدة بسخرون جرجس 36623
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طيب مسكوب السيدة فريال برسوم عبد امللك شريكة القس صرابامون عطية ابراهيم 36633
القس/منيس عبد النور فرنسيس االسيسى قديس الفرح 36641

ابناء البابا كريلس السادس 36655 فرونيكا ايناس كلوديا ساندرا فلورنس نتاىل6الشهيدات و القديسات ج
حياة القديس فرنسيس االسيزى 36661

ابناء البابا كريلس السادس (القديسة فوتينيه )كريياكى السامرية 0انطونينا0مارتينا0سابينا0سريافيا0 فوتينيه7الشهيدات و القديسات ج 36675
سرية القديس فرنسيس االسيزى 36701

امين عريان قديسة معاصرة املتنيحة البارة فوزية اسحق 36713
القس/لبيب مشرقى القس غربيال ميخائيل الصنبع حملات من حياته وبعض عظاته 36741

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  الشهيدان فليمون الزمار و اريان الواىل 36752
كنيسة مارمينا فلمنج القمص فليمون لبيب رحلة عربالزمن 36793

القس/بطرس االنبا بوال ىف الساعة احلادية عشر فكتور ابراهيم ميخائيل اقالديوس 36805
حبيب القديسني والسواح ابونا املتنيح القمص فلتاؤس السرياىن 36813

رمزى وديع جرجس القمص فلتاؤس السرياىن قيثارة الرهبنة واريج الفضائل 36823
ابناء البابا كريلس السادس الشاهد االمني القمص فلتاؤس السرياىن 36833

القمص/القس/زكريا السرياىن 1القمص قلتاؤس السرياىن كوكب برية شيهيت ج 36843
رهبان دير السريان 2ج (حياته و معجزاته  )القمص فلتاؤس السرياىن ينبوع الفضائل  36853
رهبان دير السريان 3القمص فلتاؤس السرياىن القلب النقى ج 36863
رهبان دير السريان 4القمص فلتاؤس السرياىن حبيب القديسيني ج 36873
رهبان دير السريان 5القمص فلتاؤس السرياىن القلب الرحوم  ج 36882

ايهاب اديب لوحات فنية- حياة ابونا فلتاؤس السرياىن  36893
رهبان دير السريان 6القمص فلتاؤس السرياىن شفيع املستحيالت ج  36903

بيت القديسة فريينا للمكرسات القديسة فريينا  فتاة قبطية ىف بالد اوروبية 36913
بيت القديسة فريينا للمكرسات القديسة الكارزة فريينا 36923

القديسة الكارزة فريينا القبطية 36934
روت جرجس+ مسري فوزى جرجس القديسة فريينا والفرقة الطيبية 36943
القس/مكسيموس وصفى القديسة فريينا 36953

القديسة فريينا و الكتيبة الطيبية 36961
رهبان دير السريان 7ج- مفرح القلوب - القمص فلتاؤس السرياىن  36983

شفيع املستحيل ابينا القمص فلتاؤس السرياىن كوكب برية شيهيت 36992
تذكار االربعني للمتنيح االرخن الفاضل املقدس فهمى سعد موسى 37001

ابناء البابا كريلس السادس 37045 اوجيىن0 جوليت 0 جوليا 0 كريستني 0 فيفيان 3الشهيدات ج
كنيسة العذراء حمرم بك فيكتور باسيلى مقار 37083
كنيسة العذراء حمرم بك القديس فيلبس الرسول 37123
اليوبيل الذهىب لرهبنة نيافة احلرب اجلليل االنبا فيلبس مطران كرسى الدقهلية و دير مارجرجس مبيت دمسيس و 37161

نبيه نصر رزق ابونا فيلبس املقارى  قديس معاصر 37205
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ابناء القس فيلبس القس فيلبس اسعد 37242
ميشيل زكى عبد املالك 1904 اىل 1837القمص فيلوثاؤس ابراهيم كوكب اضاء ىف الكنيسة من  37283

باقى جيد بشارة الطفل املعجزة او الشهيد فيلوثاوس 37322
(قصة لالطفال  )الصىب املعجزة الشهيد العظيم فيلوثاؤس  37332

القس/شنودة فؤاد (حمب اهلل  )الشهيد العظيم فيلوثاوس   37345
الياس صدفاوى الشهيد فيلوثاوس   الطفل املعجزة 37353

برسوم القط القمص الشهيد فيلوثيؤس حمل االله 37361
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس الشهيد القوى بالروح فيلوئاؤس الصىب 37373

القمص/تادرس يعقوب ملطى القديس مار فيلوكسينوس اسقف منبج سريته كتاباته منهجه وافكاره 37473
لوكاس االنبا بيشوى الراهب القديس فيلوكسينوس اسقف منبج سريته اقواله كتاباته 37483

اغناطيوس يعقوب الثالث االحاجى ىف جهاد القديس مار فيلوكسنيوس املنبجى 37491
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية العذراء الشهيدة القديسة فيلومينا 37595

عادل البطوسى سرية و معجزات الشهيدة فيلومينا 37603
عادل البطوسى 2معجزات الشهيدة فيلومينا ج  37613
عادل البطوسى 3معجزات الشهيدة فلومينا ج  37623

كمال انيس عبد امللك 37633 الذى جيب ان نكونه000فينحاس 
موريس جورجون القديس قربيانوس اسقف قرتاجة 37953

ميخائيل مكسى اسكندر قديسو مصر حسب التقومي القبطى لعامل القبطيات االجنليزى اولريى 37993
بول شينو دورليان 2 ،1القديسون املصريون ج 38002
يوسف حبيب مىت قديسات تائبات 38075

رضا حنا رئيسات اديرة الراهبات...  قديسات معاصرات 29اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج 38081
ابناء البابا كريلس السادس 5 فابيوال ج0 ميالنيا 0 بولني 0 بوال 0 شريين 0القديسات  سوسنة 38115
ابناء البابا كريلس السادس القديسات الناسكات اكسانيا افروسينا اثناسيا 38155

رضا حنا 38163 قديسات معاصرات رئيسات اديرة الراهبات29اية مجيلة ىف تاريخ الكنيسة ج
فائق ادوار رياض 38193 واثر زيارة العائلة املقدسة هبا0قديسوا سخا 

القس/ابرام السرياىن قديسو دير السريان العامر 38233
نبيل فرج ميخائيل قديسون عاشوا بيننا 38273

ابناء البابا كريلس السادس القديسون ىف الكتاب املقدس 38314
فرح القمص احملامى 38352  صور من تاريخ القبط1قديسون معاصرون ج
فرح القمص احملامى 38361 غري مشهورين صور من تاريخ القبط2قديسون معاصرون ج
فرح القمص احملامى صور من القبط" متزوجون ىف العامل  "3قديسون معاصرون ج 38373
فرح القمص احملامى 38381 فاحتة اجليل و ابونا بيشوى كامل4قديسون معاصرون ج
فرح القمص احملامى " سواح 00آباء " 5قديسون معاصرون  ج 38392

الراهب/مسعان االنطوىن "الدماء املنتصره " قديسني و شهداء برية امخيم  38433
ابناء البابا كريلس السادس 11القديسات الشهيدات صوفيا بستيس هلبيس اغاىب مورا ديانا فيكتوريا روجينا ج 38475
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ابناء البابا كريلس السادس 0قديسون اوقفوا الشمس  38511
ميخائيل مكسى اسكندر قزمان ز دميان و اخوهتما الثالثة و امهم البارة 38552

مالك لوقا قزمان و دميان 38563
القديسان قزمان و دميان 38575

القمص/يوحنا سليمان سرية القديسني قزمان و دميان   كتاب حتفة الزمان 38582
يوسف حبيب مىت الشهيدان قزمان ودميان الطبيبان 38593

ابناء البابا كريلس السادس القديسان قزمان و دميان واخوهتما و امهم 38603
يوسف حبيب مىت القديسان الشهيدان قزمان ودميان اخوهتما 38612

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  شهداء من بالد العرب قزمان و دميان و امهما و اخوهتما 38624
ميخائيل مكسى اسكندر قزمان ودميان واخواهتما: سرية القديسني الشهداء االبرار  38631

يوسابيوس القيصرى حياة قسطنطني العظيم     ترمجة القمص مرقس داود 38713
ابراهيم عياد جرجس قطرات من افواه الشهداء 38753

لويس صليب قايني وهابيل ىف التوارة واالجنيل 38762
جلنة التحرير و الرتمجة و النشر بايبارشية سيناء النبيل القديس ابا قلته الطبيب سريته وشهادته 38793

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب الشهيد ابو قلته الطبيب شفيع مرضى العيون 38803
اسيوط- سرية و معجزات القديس االنبا قلتة الشهيد و الطبيب ريفا  38811

دار جملة مرقس القديسة كاترينة شهيدة االسكندرية 39153
مالك لوقا 0القديسة كاترين  39163

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل كاترين قديسة سيناء املصرية و ديرها بسيناء 39175
خدام الصليب القديسة كاترين 39181

فكرى جنيب اسعد القديسة الشهيدة كاترين االسكندرية و القديس البابا بطرس خامت الشهداء 39193
كنيسة االنبا كاراس بدير االنبا شنودة بسوهاج 39202

نشات زقلمة 2عجائب ومعجزات االنبا كاراس السائح ج 39212
رميون عبد املسيح+ عيد جاد  سرية ومعجزات وفضائل االنبا كاراس السائح صديق املالئكة 39223

ابناء انبا كاراس البابا شنودة حبيب االباء السواح 39233
ابناء انبا كاراس احكى يا مغارة سلسلة عمل اهلل مع ابناءه بصلوات انبا كاراس جزء خاص 39243

مينا ومارك شكرى القديس االنبا كاراس السائح 39254
امري نصر القديسان السائحان انبا كاراس و انبا غاليون 39265

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب االنبا كاراس السائح 39275
رفيق راغب 39283 ابيب8االنبا كاراس السائح تذكار نياحته 

اشرف صادق القديس العظيم االنبا كاراس السائح 39295
مارى حنا حلظات مع القديسني انا و القديس كاراس 39303

*القديس العظيم االنبا كاراس السائح 39311
ابناء كنيسة القديس االنبا كاراس و االباء السواح بديروط قصة حياة االنبا كاراس السائح و عمل اهلل مع ابنائه 39323

شاهبوه-القديس االنبا كاراس السائح وقديسون عاصروه  39332
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الراهب/كاراس احملرقى االنبا كاراس السائح السرية ضمن عدة موضوعات مع حتليل لبعض املواقف 39343
ابناء انبا كاراس موت االبرار 39353
ابناء انبا كاراس 1سرية و حياة االنبا كاراس السائح وعمل اهلل مع ابنائه ج 39363
ابناء انبا كاراس 2االنبا كاراس السائح وعمل اهلل مع ابنائة ج 39373
ابناء انبا كاراس 3االنبا كاراس حبيب كل الناس ج 39383
ابناء انبا كاراس 4االنبا كاراس حبيب كل الناس ج 39393
ابناء انبا كاراس 5حبيىب يا انبا كاراس ج 39403
ابناء انبا كاراس 6ابويا حبيىب االنبا كاراس ج 39413
ابناء انبا كاراس 7صديق اوالدة سلسلة عمل اهلل مع ابنائه بصلوات انبا كاراس ج 39423

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 1القديس العظيم االنبا كارس السائح ج 39431
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 2معجزات القديس العظيم االنبا كاراس السائح ج 39443
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 3القديس االنبا كاراس السائح حياته معجزاته ج 39453
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 5القديس العظيم االنبا كاراس السائح  ج 39463

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  معجزاته- حياته  (6)القديس العظيم االنبا كاراس السائح   39473
ابناء انبا كاراس بركة و سالم 39483
ابناء انبا كاراس 2انبا كاراس ومتاف ايريىن ودروس ىف احلب االهلى ج 39492

ابناء االنبا كاراس و االباء السواح اسرار و حكايات ىف ديار انبا كاراس 39501
االسقف العام- االنبا /موسى القديس كربيانوس الشهيد اسقف قرطاجنة 39514

القس/اثناسيوس فهمى جورج القديس كربيانوس اسقف قرطاجنة الشهيد سريته و كتاباته 39523
القمص/فيلبس االنبا بيشوى القديس الشهيد العظيم كربيانوس العالمة و الفيلسوف اسقف قرطاجنه 39533
القمص/فيلبس االنبا بيشوى الشهيدكربيانوس و الشهيدة يوستينا 39541

مالك لوقا الشهيد كربيانوس 39553
1انبا كاراس ومتاف ايريىن ودروس ىف احلب االهلى ج 39561

القمص/لوقا االنطوىن القديس الشهيد كربيانوس اسقف قرطاجنة 39591
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب الشهيد القديس كربيانوس و الشهيدة القديسة يوستينا 39605

القس/ارميا ميخائيل القديس كربيانوس و القديسة يوستينا 39615
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل كتاب االربعون خرب 39682

القمص/لوقا االنطوىن كتبة العهد اجلديد 39723
يوسف حبيب مىت الكتبة و الفريسيون 39734

مالك لوقا الشهيدة امللكة كتيفان 39793
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية القديس العظيم الشهيد ابا كلوج القس 39833

هربرت لوكري كل امللوك و امللكات ىف الكتاب املقدس 39871
هربرت لوكري كل نساء الكتاب املقدس 39912

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس القديس كرنيليوس قائد املائة 39953
االنبا/مينا كواكب القرن العشرين 39992
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موريس فريسل القديس كريلس االورشليمى 40031
كنيسة مارجرجس سبورتنج االسرار- مقاالته لطالىب العماد - حياته- كريلس االورشليمى 1االباء االولون ج 40051

مالك لوقا القديس كريلس االورشليمى الشهيد ديونيسيوس االريوباغى 40061
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس ميمر للقديس ديونيسيوس االريوباغى اسقف اثينا 40073

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  1950االنبا كريلس رئيس اساقفة اثيوبيا   40135
انطون فهمى جورج القديس كريلس الكبري عامود الدين   رسائله ضد النسطورية 40174

مؤسسة القديس انطونيوس املركز االرثوذكسى لدرسات االبائية حياته واعماله- القديس كريلس االسكندرى  40183
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل القديس كريلس الكبري عمود الدين 40193

مالك لوقا االنبا القديس كريلس عامود الدين 40203
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  القديس البابا كريلس الكبري  عامود الدين 40215

جورج باقى القديس كريلس عامود الدين 40223
تصوير- حياة بعد موت اول بارقة من بوارق االصالح تاريخ الرجل العظيم كريلس الرابع ابو االصالح القبطى جرجس فيلوثاوس عوض 40341

حفل الذكرى املئوية الىب االصالح-البابا كريلس الرابع    40351
مالك لوقا البابا كريلس الرابع 40361

زخارياس االنطوىن القس (أبو األصالح)البابا كريلس الرابع   40373
منري شكرى 110االنبا كريلس الرابع      ابو االصالح القبطى    البطريرك  40382

القمص/ثيئودوسيوس السرياىن البابا كريلس الرابع ابو االصالح ولغة واحلان الكنيسة 40393
1861 - 1853)الكتاب التذكارى مبناسبة مرور مائة ومخسني عاما على نياحة ابو االصالح البابا كريلس الرابع مينا بديع عبد امللك 40403

مالك لوقا (سري القديسني  )البابا كريلس اخلامس   40505
القمص/مسعان السرياىن 112البابا كريلس اخلامس    البطريرك  40515
جمدى سالمة حافظ االميان* رجل البساطة    ( 1927 - 1824 ) 112البابا كريلس اخلامس البطريرك الـ 40523

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 3 -2 -1صدق و البد ان تصدق ج 40675
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 4صدق و البد ان تصدق ج 40685
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 5صدق و البد ان تصدق ج 40695
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 6صدق و البد ان تصدق ج 40705
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 7صدق و البد ان تصدق ج 40715
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 8صدق و البد ان تصدق ج 40725
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 9صدق و البد ان تصدق ج 40735
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 40745 عند حلظات املوت10صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 11صدق و البد ان تصدق ج 40755
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 12صدق و البد ان تصدق ج 40764
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 13صدق و البد ان تصدق ج 40775
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 14صدق و البد ان تصدق ج 40785
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 15صدق و البد ان تصدق ج 40793
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 16صدق و البد ان تصدق ج 40805
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سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 17صدق و البد ان تصدق ج 40815
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 18صدق و البد ان تصدق ج  40823
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 19صدق و البد ان تصدق ج 40831
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 20صدق و البد ان تصدق ج 40842
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 21صدق و البد ان تصدق ج 40852
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 22صدق و البد ان تصدق ج 40862
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 23صدق و البد ان تصدق ج 40872
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 24صدق و البد ان تصدق ج 40883
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 25صدق و البد ان تصدق ج 40893
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 40903 شفيع الناجحني26صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 40913 معجزات حول العامل27صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 40923 شفيع االطفال28صدق و البد ان تصدق ج

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  40933 الشفيع املنقذ29صدق و البد ان تصدق ج 
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 40943 اشفوا مرضى30صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 40953 قاهر السرطان31صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 40963 صالة االميان تشفى املريض32صدق و البد ان تصدق ج 

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  40973 قاهر االالم33صدق و البد ان تصدق ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  34صدق و البد ان تصدق ج 40981
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  40993 صوت الرب يطفئ هليب النار35صدق و البد ان تصدق ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  41003 شفيع ىف حجرة العمليات36صدق و البد ان تصدق ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  41013 شفيع العواقر37صدق و البد ان تصدق ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  41023 شفيع املادة الصعبة38صدق و البد ان تصدق ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  41033 شفيع منقذ من احلوادث39صدق و البد ان تصدق ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  41043 سالمة قلبك40صدق و البد ان تصدق ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  41053 شفيع اجملندين41صدق و البد ان تصدق ج

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41063  شفيع مرضى العيون42صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41073  التليفون احملمول43صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41083  شفيع حلل مشكالت العمل44صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41093  قاهر االورام السرطانية45صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41103  صلى الجلى عاوزه نونو46صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 47صدق و البد ان تصدق ج 41113
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41123  شقاوة االطفال48صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41133  مربوك انت ناجح49صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41143  مشكالت اخلطوبة انتهت50صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41153  معى ىف العمل51صدق و البد ان تصدق ج
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سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41163 شفاء االطفال52صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41173  حبيب الكل53صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41183 من كل االمم و الشعوب54صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41193 من غري احراج55صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41203 كوارث و حوادث انقذىن منها56صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41213 امنيىت حتققت57صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41223 حبيب اوالدى58صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41233 انتصرت عليها السيجارة59صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41243 انقذنا بصالته60صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41253 سريع االنقاذ61صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب شفيع مرضى السكر62صدق و البد ان تصدق ج 41263
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41273 قاهر الشياطني63صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41291 رايح اجليش65صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41523 خبور البابا89صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41533 عمر جديد90صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41543  جواز سفر91صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41563  البابا ىف حياة الصيادلة93صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41573 االمتحان الصعب94صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41593 اعطيتنا سلطان  ان ندوس96صدق و البد ان تصدق ج 
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41603 اصالح االجهزة97صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب c فريوس 98صدق و البد ان تصدق ج 41613
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41623 شفيع العواجيز99صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41633 شفيع القرن100صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41643 كاشف سرك101صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41653 مشاكل التجنيد102صدق و البد ان تصدق ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 41663 شفاء من امراض املوت103صدق و البد ان تصدق ج

هاىن جنيب قصة مل متت رحلة ىف حياة البابا كريلس السادس 41783
هاىن جنيب 41794 هدية من السماء1سلسلة احباب البابا ج
هاىن جنيب 41803 معني لكل حزين2سلسلة احباب البابا ج
هاىن جنيب 41813 طبيب املرضى3سلسلة احباب البابا ج
هاىن جنيب 41823 داميا معانا4سلسلة احباب البابا ج
هاىن جنيب شاىف االعماق (5)سلسلة احباب البابا  41833
هاىن جنيب ينبوع احلب ( 6 )سلسلة احباب البابا  41843
هاىن جنيب لن ينساك  ( 7 )سلسلة احباب البابا  41853
هاىن جنيب ال للخوف  ( 8 )سلسلة احباب البابا  41863
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هاىن جنيب صانع اجملزات ىف االمتحان  ( 9 )سلسلة احباب البابا  41873
هاىن جنيب رسالة حية (10 )سلسلة احباب البابا  41883
هاىن جنيب طبيب الطاحونة (11 )سلسلة احباب البابا  41893
هاىن جنيب الثانوية ىف ايد البابا (12 )سلسلة احباب البابا  41903
هاىن جنيب لينا شفيع ىف اجلامعة (13 )سلسلة احباب البابا  41913
هاىن جنيب شاطر ىف االمتحان (14 )سلسلة احباب البابا  41923
هاىن جنيب معزى احلزاىن (15 )سلسلة احباب البابا  41933
هاىن جنيب عليك جناحى (16 )سلسلة احباب البابا  41943
هاىن جنيب ناهض القلوب (17 )سلسلة احباب البابا  41953
هاىن جنيب كبري االطباء (18 )سلسلة احباب البابا  41963
هاىن جنيب شفيع عمرى (19 )سلسلة احباب البابا  41973
هاىن جنيب اطيب اب (20 )سلسلة احباب البابا  41983
هاىن جنيب اب حنون (21 )سلسلة احباب البابا  41993
هاىن جنيب شفيع املواد الصعبة (22 )سلسلة احباب البابا  42003
هاىن جنيب 42011 أماىل فيك23سلسلة احباب البابا ج
هاىن جنيب 42051 حبيىب شفاىن27سلسلة احباب البابا ج

ابناء البابا كريلس السادس 39معجزات البابا كريلس ج- فرحني ىف الرجاء  42061
(ع0ص )صربى عبد اهلل  بركات الطاحونة 42333

116القديس البابا كريلس السادس البطريرك  42343
الشماس/بولس مالك معني ىف الشدائد 42351
الشماس/بولس مالك 42451 معكم ىف االزمات12عجيب هو اهلل ىف قديسية ج
الشماس/بولس مالك 42522 ىف وقت امتحاىن19عجيب هو اهلل ىف قديسيه ج
الشماس/بولس مالك 42621 كونوا ناجحني29عجيب هو اهلل ىف قديسية ج
نبيل عدىل 42902   فيض النعمة1ذكرياتى مع  البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 42923 فيض املواهب3ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 42933 القداس ىف حياة البابا4ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل الشفاعة و املعجزة من معجزات البابا كريلس السادس 42942
نبيل عدىل 42952 البابا ىف الرباموس6ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل ىف الطاحونة00 معجزات البابا 7ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج 42963
نبيل عدىل 42973 سريع الندهة8ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 42983 هنر القداسة9ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 42993 الشمعة و املعجزة10ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43004 قالية املعجزات11ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43013 واملعجزة00 التلمذة 12ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل ومعجزات0حماربات 13ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج 43023
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نبيل عدىل 43033 معجزات البابا ىف الطاحونة14ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43042 شفيع الطلبة15ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43053 شفيع املسافرين16ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43063 البابا ىف القلمون17ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43073 مغارات و معجرات18ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43082 مسا على االرض19ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43092 ىف املرقسية00 بركات الشفافية 20ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43103  معونة من الطاحونة21ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43113 وليمة على السحاب22ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل عرىب/   شفيع املهاجرين   اجنليزى 23ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج  43122
نبيل عدىل 43133 نساك االسكيم24ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43142 هليب القلب25ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43153 شفيع احملتاجني26ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43163 شفيع املرضى27ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل عرىب/   باب السماء     اجنليزى 28ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج  43173
نبيل عدىل 43182 الوتر الروحى29ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43191  العدرا شفيعة البابا30ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج 
نبيل عدىل 43203 عجيبة هى اعمالك  بركة القربانة31ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43212 البابا و العجايىب32ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43223 البخور ىف حياة البابا33ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43232 ميطانيات البابا34ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل قوة املذبح  معجزات البابا كريلس السادس 43241
نبيل عدىل 43263  حصاد االكاليل38ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج 
نبيل عدىل 43283 سياحة و اختطاف40ذكرياتى مع  البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43303  بشر مسائيني42ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج
نبيل عدىل 43يوم مع القديسني ج 43313
نبيل عدىل 43323 امللكة والبابا واالمرية44ذكرياتى مع البابا كريلس السادس ج

القس/عبد املسيح عبد السيد الرجاء- 2-احملبة - 1 -1ج (الىت للروح القدس  )البابا كريلس السادس و االثنىت عشر فضيلة  43603
القس/عبد املسيح عبد السيد الطهارة- 4-االميان - 3 -2ج (الىت للروح القدس )البابا كريلس السادس و االثنىت عشر فضيلة  43613
القس/عبد املسيح عبد السيد السالم- 6-البتولية - 5 -3ج (الىت للروح القدس )البابا كريلس السادس و االثنىت عشر فضيلة  43623
القس/عبد املسيح عبد السيد احلكمة     فىحياة البابا كريلس- 7  - 4ج (الىت للروح القدس )البابا كريلس السادس و االثنىت عشر فضيلة  43631

ابناء البابا كريلس السادس البابا كريلس السادس تاريخ و اجماد 43723
القس/رافائيل افا مينا البابا كريلس والقيادة الروحية 43733

(ع0ص )صربى عبد اهلل  43743 عاما على نياحة البابا كريلس السادس30مبناسبة مرور - حديث الذكريات 
القس/رافائيل افا مينا 1مذكراتى عن حياة البابا كريلس السادس ج 43753
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القس/رافائيل افا مينا 2مذكراتى عن حياة البابا كريلس السادس  ج 43763
القس/رافائيل افا مينا 1معجزات البابا كريلس السادس ج 43773
القس/رافائيل افا مينا 2معجزات البابا كريلس السادس ج 43783
القس/رافائيل افا مينا 3معجزات البابا كريلس السادس  ج 43793
القس/رافائيل افا مينا 4معجزات البابا كريلس السادس ج 43803
القس/رافائيل افا مينا 5معجزات البابا كريلس السادس  ج 43813
القس/رافائيل افا مينا 6معجزات البابا كريلس السادس ج 43822
القس/رافائيل افا مينا 43833 مدرسة الفضائل7معجزات البابا كريلس السادس ج
القس/رافائيل افا مينا 8معجزات البابا كريلس السادس ج 43842
القس/رافائيل افا مينا 9معجزات البابا كريلس السادس ج 43853
القس/رافائيل افا مينا 10معجزات البابا كريلس السادس ج 43862
القس/رافائيل افا مينا 11معجزات البابا كريلس السادس ج 43874
القس/رافائيل افا مينا 12معجزات البابا كريلس السادس ج 43883
القس/رافائيل افا مينا 43893 ينبوع تعزية13معجزات البابا كريلس السادس ج
القس/رافائيل افا مينا 43903 رسالة سالم14معجزات البابا كريلس السادس ج

(ع0ص )صربى عبد اهلل  43913  السر العظيم15معجزات البابا كريلس السادس ج
(ع0ص )صربى عبد اهلل  43923 البابا و االباء السواح16معجزات البابا كريلس السادس ج
(ع0ص )صربى عبد اهلل  43933 سرية الكمال17معجزات البابا كريلس السادس ج
(ع0ص )صربى عبد اهلل  43943   البابا ىف حياة الناس18معجزات البابا كريلس السادس ج
(ع0ص )صربى عبد اهلل  43952  نور الصديقني يفرح19معجزات البابا كريلس السادس ج
(ع0ص )صربى عبد اهلل  20االبوة اخلادمة  ج 43963
(ع0ص )صربى عبد اهلل  21عاش بالروح ج  43973
(ع0ص )صربى عبد اهلل  22السراج املنري ج 43982
(ع0ص )صربى عبد اهلل  23الرب قريب ملن يدعوه   ج 43993
(ع0ص )صربى عبد اهلل  24عطية الروح القدس ج 44003
(ع0ص )صربى عبد اهلل  25معونىت من عند الرب ج 44013
(ع0ص )صربى عبد اهلل  26ج ( االرمن 0 السودان 0االردن 0العراق  )البابا كريلس السادس ىف بالد املشرق  44023
(ع0ص )صربى عبد اهلل  44032 املعجزة0 الذبيحة 0احملبة 
(ع0ص )صربى عبد اهلل  44042 التقوى ال متوت28معجزات البابا كريلس السادس ج

ابناء البابا كريلس السادس 29طويب ملن عاينك ج 44053
ابناء البابا كريلس السادس 30مفرح القلوب ج 44063
ابناء البابا كريلس السادس 44073 معجزات البابا كريلس السادس31جيول يصنع خريا ج

(ع0ص )صربى عبد اهلل  44083 ملقني كل مهكم عليه32معجزات البابا كريلس السادس ج
ابناء البابا كريلس السادس 33اسرع اىل و اعىن ج 44093
ابناء البابا كريلس السادس 34 ج2009 مارس 9ال ختف انا اعينك  44103
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2010  مبشورتك هديتىن مارس 35معجزات البابا كريلس السادس ج 44113
44123  اعطيت سرورا لقبلى36معجزات البابا كريلس السادس ج

نشأت زقلمة وجدت من حتبه نفسى 44133
نشأت زقلمة 11البابا والتطوبيات  ج 44143
نشأت زقلمة كمثل ضعيف جاهدت 44153
نشأت زقلمة شهادة الروح 44161
نشأت زقلمة رجل اهلل  و ابونا روفائيل كريلس 44171
نشأت زقلمة اعجوبة املبارك االمني 44182
نشأت زقلمة دعوة السماء 44193
نشأت زقلمة املن الروحى 44203
نشات زقلمة 1احلياة الروحية و الرسالة الرعوية لقداسة البابا كريلس السادس ج 44211
نشات زقلمة 116 احلياة الروحية و الرسالة الرعوية لقداسة البابا كريلس السادس البطريرك2موسوعة العمالق الروحى ج 44223
نشات زقلمة ينبوع اخلالص 44231

(ع0ص )صربى عبد اهلل  البابا كريلس السادس شفيع الطلبة 44243
ابناء البابا كريلس السادس (معجزات البابا كريلس السادس ) 38اكرم الذين يكرمونىن ج 44252
ابناء البابا كريلس السادس 37معونة السمائيني ج 44262
ابناء البابا كريلس السادس 2016 مارس 9موكب النصرة  ذكرى الباب كريلس السادس  44272
ابناء البابا كريلس السادس 44303 العرتاف اجملمع بقدا3 لنياحته و العيد 45 الذكرى 41ج- معجزات البابا كريلس السادس - تعزياتك تلذذ نفسى 

(3)يكفى التلميذ ان يكون كمعلمه سلسلة ابصرت النور  44393
ابناء البابا كريلس السادس (البابا كريلس السادس )يوم ىف حياة الراهب القمص مينا املتوحد  44403
ابناء البابا كريلس السادس ( 1998 مارس 9تذكار نياحة البابا كريلس السادس  )ذكريات خالدة  44413
ابناء البابا كريلس السادس (91-71) عام على نياحته 20صداقة القديسني  مارمينا و البابا كريلس السادس مبناسبة مرور  44423
ابناء البابا كريلس السادس جامعة الروح القدس 44433
ابناء البابا كريلس السادس مثار االميان 44443
ابناء البابا كريلس السادس مثار الرجاء 44453
ابناء البابا كريلس السادس مثار احملبة 44463
ابناء البابا كريلس السادس طريق الفضيلة 44473
ابناء البابا كريلس السادس (مقاالت خبط يده  )البابا كريلس رجل الصالة   44483
ابناء البابا كريلس السادس اخلدمة واالتضاع ىف حياة البابا كريلس السادس 44493
ابناء البابا كريلس السادس البابا كريلس حبيب االطفال 44503

1999 مارس 9ذكرى الباب كريلس السادس - فرح التوبة   44513
ابناء البابا كريلس السادس 2004بركات الصوم مارس  44521
ابناء البابا كريلس السادس البابا كريلس و اثيوبيا 44841
ابناء البابا كريلس السادس 2000 مارس 9تذكار نياحة البابا كريلس السادس -انا هو الطريق  44853
ابناء البابا كريلس السادس 2001 مارس 9قال الرب يسوع انا هو احلياة   44862
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ابناء البابا كريلس السادس الصالة املقبولة عن البابا كريلس السادس 44873
ابناء البابا كريلس السادس تواريخ باحرف من نور   عن البابا كريلس السادس و اكتشاف مدينة مارمينا االثرية 44883
ابناء البابا كريلس السادس 2004مارس 9بركات الصوم الذكرى الثالثة و الثالثون لنياحة البابا كريلس السادس  44893
ابناء البابا كريلس السادس 2005 مارس 9لنياحة البابا كريلس السادس 34الفرح االعظم الذكرى  44903
ابناء البابا كريلس السادس سر القوة 44913
ابناء البابا كريلس السادس 2007 لنياحة البابا كريلس السادس 36قفوا انظروا اسالوا الذكرى ال 44923
ابناء البابا كريلس السادس حياة القداسة 44933
ابناء البابا كريلس السادس 2009- 1959 لسيامة البابا كريلس 50 مبناسبة الذكرى 0حمبة اهلل  44943
ابناء البابا كريلس السادس 2010 مارس 9 للبابا كريلس السادس 39شفاء منكسرى القلوب الذكرى  44953
ابناء البابا كريلس السادس 2011الذكرى االربعني لنياحة البابا كريلس - سحابة من الشهود  44963

2012مارس9-1971مارس 9مثر الرب مبناسبة الذكرى الواحد واالربعني لنياحة البابا كريلس  44973
ابناء البابا كريلس السادس 2013 يونيو 20اعالن قداسة البابا كريلس السادس جبلسة اجملمع املقدس  44982
ابناء البابا كريلس السادس حياة البابا كريلس السادس حياة ابائية معان روحية 44993
ابناء البابا كريلس السادس 2013باركى يا نفسى الرب الذكرى االربعني للبابا كريلس السادس  45002

طالب اسحق صانع العجائب حياة و معجزات قداسة البابا املعظم األنبا كريلس السادس 45181
طالب اسحق البابا كريلس صانع العجائب 45193
طالب اسحق (1ج)البابا كريلس السادس يزور احملتاجني     صور و معجزات  45203
طالب اسحق (2ج)البابا كريلس يعني اجملربني  45213
طالب اسحق (3ج )البابا كريلس حيل املاسورين  45223
طالب اسحق (4ج)البابا كريلس يقيم الساقطني  45233
طالب اسحق (5ج)البابا كريلس يفرح املتضايقني  45243
طالب اسحق (6ج )البابا كريلس يرد الضالني  45253
طالب اسحق 7البابا كريلس يشجع اخلائفني ج 45263
طالب اسحق (8ج)البابا كريلس معنا دائما  45273
طالب اسحق 9البابا كريلس ملجا حصني ج 45283
طالب اسحق البابا كريلس الشفيع االمني 45293
طالب اسحق هل طلبت البابا كريلس؟ انه معنا ىف مشاكلنا 45303
طالب اسحق البابا كريلس معنا ىف اعوازنا 45312
طالب اسحق 13البابا كريلس معنا ىف غربتنا ج 45322
طالب اسحق البابا كريلس مرشدنا االمني 45333
طالب اسحق البابا كريلس معنا ليسدد احتاجاتنا 45343
طالب اسحق 16البابا كريلس خيرج الشياطني ج 45352
طالب اسحق 17البابا كريلس يطمئن قلوبنا ج 45362
طالب اسحق 18البابا كريلس اوىف صديق ج 45372
طالب اسحق 19البابا كريلس ينجينا من املخاطر ج 45382
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طالب اسحق -20البابا كريلس حييط بنا  ج 45392
طالب اسحق 21البابا كريلس قريب منا ج 45402
طالب اسحق 22البابا كريلس ساندنا بصلواته ج 45413
طالب اسحق البابا كريلس يعني الضعفاء 45423
جورج جوزيف ومازال يرعانا 45703
جورج جوزيف ظهورات ومعجزات البابا كريلس السادس 45713
جورج جوزيف معينك ىف الضيقات 45723
جورج جوزيف البابا مثار ومعجزات 45733
جورج جوزيف لقاء ىف السماء 45743
جورج جوزيف احبنا فاحببناه 45753
جورج جوزيف ياتى سريعا لينقدك 45762
جورج جوزيف يرسل لك عونا 45773
جورج جوزيف و احملتاجني اعطاهم 45782
جورج جوزيف ادعوه فينجيك 45793

مايكل جوزيف بطرس معزى النفوس 46053
مايكل جوزيف بطرس كن مطمئنا 46063
مايكل جوزيف بطرس ومن مجيع شدائدى ينجيىن 46073
مايكل جوزيف بطرس افرحوا الرب معكم 46083

جوزيف بطرس ميخائيل سر القوة ىف حياة و معجزات البابا كريلس السادس 46263
ابراهيم عياد جرجس الصدقة ىف حياة البابا كريلس السادس 46402
ابراهيم عياد جرجس الصالة ىف حياة البابا كريلس السادس 46413
ابراهيم عياد جرجس الصليب ىف حياة البابا كريلس السادس 46423

جمدى سالمة حصون البابا كريلس حصن الربكة و العطاء 46753
جمدى سالمة الطاحونة  بركة االجيال بني االمس و اليوم 46763
جمدى سالمة 1البابا كريلس السادس  رجل فوق الكلمات  ج 46773
جمدى سالمة 46785 الراعى و الرعاة2البابا كريلس السادس رجل فوق الكلمات  ج

رمزى وديع جرجس البابا كريلس قيثارة السماء 46943
رمزى وديع جرجس البابا كريلس العجائىب ايقونة الفضائل و املعجزات 46952
رمزى وديع جرجس سياحة القديس البابا كريلس السادس 46962

امري نصر قراءة ىف حياة ابونا مينا الرباموسى املتوحد 47153
زكى شنودة ذكرياتى مع البابا كريلس السادس 47343
مالك لوقا معجزاته- البابا كريلس السادس حياته  47563
مالك لوقا صفحات مضيئة ىف حياة البابا كريلس السادس 47703
مالك لوقا ملاذا استخدم اهلل البابا كريلس السادس 47713
مالك لوقا لقطات من حياة البابا كريلس السادس 47723
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مالك لوقا من اقوال البابا كريلس و بعض معجزاته 47733
القس/رافائيل افا مينا صور من القداس للبابا كريلس السادس 47743
الشماس/ نبيل يوسف  1معجزات البابا كريلس ىف املانيا ج 48063
الشماس/ نبيل يوسف  2معجزات البابا كريلس ىف املانيا ج 48073
الشماس/ نبيل يوسف  3معجزات البابا كريلس ىف املانيا ج 48083

ابناء البابا كريلس السادس 3دروس ال تنسى ج 48301
ابناء البابا كريلس السادس 4دروس ال تنسى ج 48312

48324 دروس التنسى5من طرائف البابا كريلس السادس ج
ابناء البابا كريلس السادس 2ايات للطاحونة ج 48372

القمص/لوقا االنطوىن انتم نور  العامل 48483
البسيط" فريج"ذكريات و تنبؤات و معجزات لقداسة البابا كريلس السادس و سرية حياة و معجزات تلميذه ميخائيل مكسى اسكندر 48703

راغب عبد النور و ابصرت النور قصص واقعية 48783
يوسف حبيب مىت وداعا يابابا كريلس مع االباء البطاركة و الرؤساء السابقني 48922
جورج عزمى عيسى البابا كريلس السادس ظاهرة روحية فريدة 48993

امري مالك اديب املنهج الروحى ىف حياة البابا كريلس السادس 49113
القمص/ميخائيل جرجس 116املثلث الرمحات البابا كريلس السادس  بابا االسكندرية و بطريرك الكرازة املرقسية  49202

جورج حبيب بباوى مبناسبة صدور قرار اجملمع املقدس باعالن قداسته- البابا كريلس السادس املعلم الكنس  49213
حممود فوزى البابا كريلس و عبد الناصر 49303

خليفة مارمرقس السادس باسم كريلس 49403
صفوت لطفى مقار مذكرات شال البابا كريلس و لو مسست هدب ثوبه 49502

سوهاج* قديس معاصر من الزوك الغربية املنشاه  49571
البابا كريلس السادس ملسات من تارخيه و اهم اجنازاته  طقس صالة ذكرى االربعني املقدسة النطالقه 49623

ماهر مقار باسيلى 116البابا كريلس السادس  الـ 49663
ابناء البابا كريلس السادس البابا كريلس السادس 49671

زكريا بشرى راه خلف اجلسد 49703
يوسف منصور عشر سنوات جميدة ىف تاريخ الكنيسة 49753

نبيل جاد 6و حقائق اغرب من اخليال ج (فضيلة الصالة  )القديس البابا كريلس السادس  49811
البابا/كريلس السادس كلمات البابا كريلس البنائه 49943

مجعية مارمينا العجائىب باالسكندرية 9/3/1971- 1959/ 5/10 عاما على نياحة البابا كريلس السادس25رسالة مارمينا ىف تذكار مرور  50003
وديع مرقس اسكندر قداسة البابا كريلس السادس و الدرس الكبري من ظهوراته قبل و بعد انتقاله 50102

نشأت جنيب فرج البساطة ىف حياة البابا كريلس 50213
صور من الطاحونة 50231

(9/31971) ىف نياحة صاحب القداسة و الغبطة البابا كريلس السادس 1السجل املصور لثراث الكنيسة القبطية  ج 50243
مينا بديع عبد امللك السجل املصور لرتاث الكنيسة القبطية احللقة الثالثة 50261

ابناء البابا كريلس السادس حياة البابا كريلس السادس ىف صور 50293
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ابناء البابا كريلس السادس صور من حياة البابا كريلس السادس 50302
نشات جنيب فرج الطبيعة والطبائع ىف حياة البابا كريلس السادس 50313

القمص/باسيليوس الصموئيلى 50322 ابونا مينا الكبري وابونا مينا الصغري2بستان الفضائل ج
البابا كريلس صور من القداس 50331

ميالد اسحق عزمى (ملحمة حب بني السماء و االرض)يزورا احملتاجني  50341
اكمل كمال وهيب كريلس         دراسة مقارنة بني الباباوات الست اللذين حيملون اسم كريلس 50503

عادل كامل البابا كريلس االب و الراعى 50513
عادل البطوسى اجرا احلوارات مع رجل املعجزات 50523

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس البابا كريلس السادس ىف عيىن االنبا غريغوريورس 50533
القس/عبد املسيح عبد السيد 50543 الرب ىف حياة البابا0البابا كريلس السادس و االثنىت عشر فضيلة 

عادل كامل نقاوة القلب خربات عملية من حياة قديسني معاصرين 50551
القمص/القس/بيشوى بشرى القديس كريلس السكندرى 50653

ابناء البابا كريلس السادس 4القديسان وحقائق اغرب من اخليال للصديقني الوفيني ج 50661
اسرة املتنيح القمص كريلس خليل وداعا صاحب الوزنات املتنيح القمص كريلس خليل 50821

الكاهن االمني القمص كريلس داود 50843
حملات مضيئة من حياة الراهبة كريية اسكندر  رئيسة الدير املتنيحة       الرمحة باب السماء 50873

(قبطى - عرىب  )كريياكوس رئيس اساقفة اورشليم  50923
اصغر شهيد اعرتف بالسيد املسيح شفيع االطفال- الشهيد العظيم كريياكوس الطفل و امه الشهيدة يوليطة  50973

امري نصر الشهيدان العظيمان كريياكوس و يوليطه امه 50985
لبيب ميخائيل ابو اخلري 51181

احباء القديس لعازر حياة القديس لعازر حبيب املسيح 51211
كنيسة العذراء حمرم بك لعازر حبيب الرب 51225

ابناء البابا كريلس السادس 13برميوس ج- ماريو - مارون - الشهداء و القديسون لعازر حبيب الرب  51235
لليان تراشر االميان العامل باحملبة 51342
لليان تراشر رسائل من لليان 51362

جانيت وجيوف بنج ليليان تراشر اعظم العجائب املصرية 51371
باقى صدقة جرجس معجزات االميان ىف حياة لليان تراشر 51381

اجلمعية اخلريية ملؤسسة لليان تراشر باسيوط 51391
ابناء البابا كريلس السادس ليديه- سوترييا - تريفينا -ميليتينا - دومنينا - مارسيا - بالديا -ابيفيه-  مريوب16الشهيدات والقديسات ج 51446

زكريا عبد السيد شهداؤنا ىف ليبيا 51503
صفوت لطفى مقار لكل واحد صليب 51513

ايريس حبيب املصرى لكى ال ننسى 51553
نبيه نصر رزق ليدية بائعة االرجوان 51571

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل ليديا بائعة االرجوان 51581
اثناسيوس بولس لوئيس 51591
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الراهب/كاراس احملرقى القديسة لوسى شفيعة املكفوفني ومرضى العيون وضعاف النظر 51613
1معجزات املتنيح االنبا لوكاس االول مطران منفلوط وابنوب  ج 51633

ابناء البابا كريلس السادس 4 مريون ج0 مارتني 0 اميل 0 ادولف 0 رومانوس  0الشهداء و القديسون  لورانس 51675
ابناء البابا كريلس السادس 51685 اغاثى0 مارسيل 0 سيسيل 0 لوسى 1الشهيدات ج

دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية الشهيدة لوسيا 51771
رشدى عازر اقالديوس لوقا االجنيلى 51853

خدمة الدياكونية الريفية باالسكندرية شهادة القديس لوقا االجنيلى 51863
فوزى زكى حبوث دينية القديس لوقا االجنيلى 51871

خدمة الشباب القس لوقا اقالديوس شاهدا و شهيدا 51892
االنبا/هدرا [املقدس ملعى دوس عبد املسيح  ]العذراء تبىن بيتها    51933

انطون فهمى جورج العالمة الكتانتيوس  الفيلسوف املسيحى 51975
م1965- م 1930العالمة املتنيح االنبا لوكاس االول مطران منفلوط و ابنوب  52024

االب/بيري دى فالدبيورو سرية خادم اهلل االب ليوبولد دى كاستيلنوفو 52181
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية مصابيح موقدة ىف غابات روسيا 52194

ملسة وفاء 52231
دير االنبا بضابا مارتن لوثر 52251

يوحنا صفري اخلورى ابناؤه-تالميذه-حياته- القديس مارون ابو الطائفة املارونية 52261
مارى كارتر مارى جونس وكتاهبا املقدس قصة واقعية 52273

صبحى واصف عبد امللك استشهاد مارسيلوس قصة واقعية من روائع البطولة املسيحية 52291
1974اليوبيل الذهىب لالم احلاجة ماريا حسون املعلوف رئيسة دير سيدة صيدنايا البطريركى ىف  52301

االسرة و بعض اخلدام مثل حى من بني العذارى سرية  مارى سامى كامل صموئيل 52313
معجزة بال شفاء ماري فؤاد صموئيل 52324

سرية عطرة الشماس مارك زغلول 52352
الباب الضيق مارك زغلول 52363

ايوب مكرم القس اخلادم الصامت الشماس مايكل منري 52395
باسيليا شلينك 52413 حينما يدعو اهلل1قصة حياتى  ج

ابناء القديس يوليوس االقفهصى حياة القديسة مارينا الراهبة و الناسكة 52435
يوسف حبيب مىت القديسة مارينا الراهبة 52444
القس/انطونيوس جرجس سرية الشهيدة املختارة القديسة مارينا 52513

مالك لوقا ( )سلسلة سري القديسني -   القديسة مارينا الشهيدة   52552
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل القديسة مارينا قاهرة الشيطان 52562

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  القديسة مارينا 52575
2صالة القديسة مارينا و مقتطفات من معجزاهتا ج 52591

مقتطفات ىف سرية امري ة الشهيدة مارينا 52601
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  القديسة ماكرينا 52665
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حياة القديسة ماكرينا        للقديس اغريغوريوس اسقف نيصص 52674
القديس/غريغوريوس النيصى القديسة ماركرينا 52683

ابناء البابا كريلس السادس 2الشهيد القديس ماما  ج 52775
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس تاريخ القديس البابا متاؤس االول 52813

ايريس حبيب املصرى مرقس االنطوىن- االنبا متاؤس االول  52825
نبيه نصر رزق البطريرك املثاىل القديس متأوس السابع و الثمانون 52831

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية و معجزات القديس العظيم االنبا متاوس الفاخورى و ديره جببل اسنا 52925
القس/اغناطيوس السرياىن صاحب البصرية الروحية ابونا احلبيب الراهب القمص متاؤس السرياىن سريته و اقواله 52963

كنيسة العذراء حمرم بك القديس مىت الرسول 53013
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 1968كاهن قديس  القمص مىت باسيلى تنيح سنه  53065

كنيسة العذراء حمرم بك القديس متياس الرسول 53103
املتنيح القمص متياس روفائيل االب الذى حتلو معه العشرة 53121

مثال ىف الكهنوت القمص متياس روفائيل 53133
قدوة معاصرة ابونا متياس وديع و االشتياق اىل االبدية 53143

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديس مىت املسكني 53183
ابونا مىت املسكني 53195

دار جملة مرقس ابونا مىت املسكني سرية حياة عطرة 53205
دار جملة مرقس ندوة االب الروحاىن مىت املسكني 53212

دير انبا مقار ابونا القمص مىت املسكني 53223
رهبان دير القديس انبا مقار ابونا مىت املسكني السرية التفصيلية 53233

ابونا مىت املسكني من الطفولة املالئكية اىل الشيخوخة املستنرية 53241
كنيسة مارجرجس غيط العنب 26/10/1992القمص متياس روفائيل  مثال ىف الكهنوت و اخلدمة تنيح ىف  53375

كنيسة مارجرجس سبورتنج البذل بال حدود- الدكتور جمدى فهيم  53414
رائحة طيب الشماس املهندس جمدى ميالد 53451

رحلة امللكوت الشهيد جمدى بولس 53471
ىف ذكرى االربعني لرحيله حمب مكس اخلادم الوديع احملب 53491

كنيسة العذراء حمرم بك الشماس حمفوظ اندراوس 53533
القس/جربائيل السرياىن حياة مدرونه- املراة و عمل الكرازة ىف جنوب افريقيا  53573

القاهرة- دير االمري تادرس للراهبات حبارة الروم االم مرثا  السرية العطرة للراهبة الطاهرة دير االمري تادروس الشطىب 53622
دير القديسة دميانة بالربارى امنا مرثا سراج الربارى املنري دير القديسة دميانة للراهبات بالربارى 53632

القديس مارمرقس الرسول اخلادم االمني و كنيسته باالسكندرية ناصر نصيف سابقا0القس د /يوحنا نصيف 53704
القمص/لوقا االنطوىن كاروز مصر 53714

مالك لوقا القديس مارمرقس 53722
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  القديس مارمرقس  من سري القديسني 53735

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل مارمرقس 53742
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مرقس عبد املسيح+ عطية لبيب  تاريخ القديس العظيم مرقس الرسول و الكنيسة القبطية 53751
عياد اجلوهرى 5قصة مرقس االجنيلى كاروز الديار املصرية  ج 53762

مسري فوزى القديس مرقس و تاسيس كنيسة االسكندرية 53773
امري نصر مارمرقس الرسول و مدرسة االسكندرية 53783
امري نصر القديس العظيم مارمرقس الرسول بني كرسى االسكندرية و كرسى روما 53793

كامل صاحل خنله تاريخ القديس مارمرقس البشري 53803
دير السريان القديس العظيم مارمرقص الزى كرز ىف العامل كله ومصر 53811

عودة القديس 53833
تقرير عن مهمة بعثة الشرف الكلفة باستالم رفات القديس مرقس االجنيلى بروما و نقلها اىل القاهرة 53843

فريد تادرس الفرعوىن عودة رفات القديس مرقس االجنيلى اىل مصر 53853
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  ( صفحة 163)مرقس الرسول ناظر االله االجنيلى القديس و الشهيد  53873

حلمى ارمانيوس مارمرقص كاروز الديار املصرية 53882
رشدى عازر اقالديوس مارمرقس الرسول البشري باكورة الشهداء 53892

انيس اديب+ وجيه واصف  1ناظر االله االجنيلى مرقس الرسول القديس و الشهيد ج 53903
القس/مينا عازر ناظر االله االجنيلى مرقس الرسول القديس و الشهيد 53912
امري نصر ناظر االله االجنيلى القديس مارمرقس الرسول ىف حياتنا الكنسية 53923

داود حالق مرقس االجنيلى 53934
كامل جرجس+حبيب جرجس  سرية القديس مارمرقس الرسول االجنيلى تعليق و اضافة  ميخائيل مكسى اسكندر 53943

القمص/جرجس توفيق (اجلزئني معا  )الكاروز العظيم  مارمرقس  53953
يسى منصور رواية مرقس البشري 53971

االنبا/ابرام شخصيات من الكتاب املقدس القديس العظيم مارمرقس الرسول 53983
جممع رهبان دير االنبا انطونيوس القديس االنبا مرقس االنطوىن الناسك سريته و معجزاته 54323

زخارياس االنطوىن القس كوكب من الربية الشرقية االنبا مرقس الذى جببل انطونيوس 54333
نبيه نصر رزق االنبا مرقس االنطوىن 54343

القمص/انطونيوس االنطوىن سرية القديس االنبا مرقس االنطوىن 54351
سرية حياة االنبا مرقس مطران ابو تيج و طهطا و طما 54401

17/4/1997  النياحة 17/3/1967 السيامة 0مرقس عبد املسيح مقار / ابونا القس  54443
كنيسة العذراء حمرم بك القمص مرقس باسيليوس  كاهن كنيسة السيدة العذراء مبحرم بك باالسكندرية 54485

ميخائيل مكسى اسكندر سرية السائح مرقس االثيىن  مع باقة من قديسى املدن اخلمس الغربية 54523
االب/جورج شهبار مريكا املرسلة ىف االمل 54551
القمص/صموئيل وهبة سائح جبل الرتمق 54564

امين عريان 54603 القمص مرقص االنبا بوال سريته1بار ىف كنيسة االبكار ج (1)جبليات انبا بوال (8)سلسلة االجنيل املعاش 
دكتور/الدر اجملهولون ىف الكتاب 54621

رفعت زكى نصر م1934- 1879سرية حياة و معجزات القديس االنبا مرقس   مطران اسنا و االقصر  54643
ابونا مرقس البسيط كاهن كنيسة العذراء و اىب سيفني خبورشيد 54651
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ميشيل زكى عبد املالك 1964 اىل 1883القمص مرقس سرجيوس بني الكنيسة والوطن من  54683
1986 اكتوبر 26القمص مرقس داود  قدوة و مثال   54723

ابنا القمص مرقس داود القمص مرقس داود  شجرة مثمرة 54733
املتنيح القمص مرقص سليمان سيدهم 54751

مالك لوقا مرقوريوس اىب سيفني 54803
كنيسة ابو سيقني بالدقى سرية القديس العظيم الشهيد البطل مرقوريوس ابو سيفني 54813

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سري القديسني- الشهيد ابوسيفني 54825
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل (مرقوريوس  )الشهيد العظيم ابو سيفني  54834

ماجد القمص تادرس 54843 عام500جسد الشهيد ابو سيفني مبصر خالل 
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 54855 من ديسمرب4 من هاتور 25حملة عن حياة الشهيد العظيم اىب سيفني 

باقى جيد بشارة القديس مرقوريوس الشهري ابو سيفني 54863
القمص/انطونيوس سعد السرية العطرة للشهيد اىب سيفني مع نبذة عن كنيسته بامربوزو باالسكندرية و بعض معجزاته 54873

القمص/مينا القمص مرقس 54883 مرقوريوس000فيلوباتري 
جمدى سالمة فيلوباتري ابو سيفني حمارب باحلق و احلب و العفة 54894

كنيسة العذب مبري قبلى سرية الشهيد العظيم مرقوريوس ابو سيفني 54902
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية سرية الشهيد العظيم فيلوباتري مرقوريوس اىب سيفني و تاريخ ديره 54912

سرية و معجزات الشهيد مرقوريوس ابو سيفني و تارخ دير طموه و مجيع كنائسه و اديرتهماجد القمص تادرس 54923
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل كنيسته االثرية مبصر القدمية-معجزاته-القديس العظيم الشهيد فيلوباتري مرقوريوس الشهري بابو سيفني  سريته 54933

ايريس حبيب املصرى الشهيد مرقوريوس اىب سيفني 54941
القمص/لوقا االنطوىن معجزات الشهيد مرقوريوس اىب سيفني 55102

دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 1اهلل حيبىن معجزات الشهيد العظيم فيلوباتري مرقوريوس اىب سيفني ج 55113
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 2اهلل حيبىن معجزات الشهيد العظيم فيلوباتري مرقوريوس اىب سيفني ج 55123
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 3اهلل حيبىن معجزات الشهيد العظيم فيلوباتري مرقوريوس اىب سيفني ج 55133
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 4اهلل حيبىن معجزات الشهيد العظيم فيلوباتري مرقوريوس اىب سيفني ج 55143
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 5اهلل حيبىن معجزات الشهيد العظيم فيلوباتري مرقوريوس اىب سيفني ج 55153
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 6اهلل حيبىن معجزات الشهيد العظيم فيلوباتري مرقوريوس اىب سيفني ج 55163
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 7اهلل حيبىن معجزات الشهيد العظيم فيلوباتري مرقوريوس اىب سيفني ج 55173
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 8اهلل حيبىن معجزات الشهيد العظيم فيلوباتري مرقوريوس اىب سيفني ج 55181
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 9معجزات الشهيد العظيم مرقوريوس اىب سيفني ج- اهلل حيبىن  55191
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية معجزات الشهيد العظيم فيلوباتري مرقوريوس اىب سيفني12اهلل حيبىن ج  55222
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 13اهلل حيبىن ج 552313
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 14اهلل حيبىن ج 55243

القس/ غربيال حلمى  الشهيد فيلوباتري مرقوريوس اىب سيفني 55351
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس (819-799)البابا مرقس الثاىن البطريرك التاسع واالربعون  55443

مرمي اخت امه 55603
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القس/يواقيم سامى امني مرمي اجملدلية املراة الوفية 55643
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل القديسة مرمي اجملدلية 55653

انطون فهمى جورج مرمي اجملدلية  قديسة القيامة  رؤية ابائية 55665
فوزية صموئيل مرمي اجملدلية 55673
نبيه نصر رزق مرمي اجملدلية خري مثال للمحبة والوفاء والبذل والعطاء 55681
ادوارد دينيت املرميات الثالث 55742

ميخائيل مكسى اسكندر ام النور واملرميات االخريات 55753
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  مرمي زوجة كلوبا+ مرمي اخت لعازر + الثالث مرميات القديسات  مرمي اجملدلية  55793
طلعت ايوب ارمانيوس مرمي اخت لعازر ومرثا 55813

القديسة مرمي التائبة  و القديس االنبا ابراهيم 55835
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  القديسة مرمي السائحة 55875

(اجنليزى - عرىب )القديسة مرمي املصرية   55885
(عرىب)مرمي املصرية   55891

يوسف حبيب+ القمص/بيشوى عبد املسيح القديسة مرمي املصرية  و انبا زوسيما القس 55905
القس/مكسيموس وصفى القديسة مرمي املصرية واالنبا زوسيما القس 55913

دار جملة مرقس القديسة مرمي املصرية التائبة و القديس زوسيما الراهب و القس 55923
القمص/فليمون االنبا بيشوى 3عذراء بني انياب االسود  ج 55933

االب/ يوحنا خليل  سوسنة اجلليل- االخت مرمي امة الرب يسوع  55991
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب مشاهد0شواهد0مواقف0املسافرون اىل الفردوس قصص  56053

القمص/تادرس يعقوب ملطى مسيحنا قائد املوكب عرب العصور 56093
القمص/مسعان السرياىن 1ج.مشاهري االقباط ىف القرن العشرين  56133
القمص/مسعان السرياىن 2مشاهري االقباط ىف القرن العشرين  ج 56143
القمص/مسعان السرياىن 3مشاهري االقباط ىف القرن العشرين ج 56153
القمص/مسعان السرياىن 4مشاهري االقباط ىف القرن العشرين ج 56163

القديس/ايرونيموس تصوير- مشاهري الرجال  56231
مالك لوقا القديس مقاريوس السكندرى 56275
مالك لوقا القديس ابو مقار الكبري 56283

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من سري القديسني- القديس ابو مقار الكبري 56295
كنيسة العذراء حمرم بك ابو مقار الكبري 56303

يوسف حبيب مىت القديس مكاريوس الكبري 56313
مؤسسة القديس انطونيوس املركز االرثوذكسى لدرسات االبائية حياته و تعاليمه (ابو مقار )القديس مقاريوس الكبري  56323

القمص/فليمون االنبا بيشوى 2اب اباء برية شيهيت ج 56333
القس/فام ميخائيل جرجس كوكب برية شهيت ابو مقار الكري 56353

دير انبا مقار القديس مقاريوس الكبري 56362
االب/مىت املسكني سرية القديس انبا مقار الكبري 56373
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الراهب/مقار السرياين حياة ومعجزات انبا مقار الكبري 56383
يوسف حبيب مىت القديس مكاريوس الكبري عظاته وديره 56393
يوسف حبيب مىت القديس مكاريوس الكبري و ديره 56401

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس طبعة اوىل (االسقف - االسكندرى - الكبري  )سري الثالثة مقارات القديسني   56533
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس طبعة ثانية (االسقف - االسكندرى - الكبري  )سري الثالثة مقارات القديسني   56542
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس القديس مقاريوس االسقف- القديس مقاريوس االسكندرى -سري الثالثة مقارات القديسني القديس مقاريوس الكبري  56553

االنبا/مينا القديس مقاريوس االسكندرى-القديس مقاريوس االسقف-سري الثالث مقارات القديسني القديس مقاريوس الكبري 56563
دير انبا مقار سرية القديس مقاريوس االسقف- 2سرية القديس مقاريوس االسكندرى -1قديسو برية شيهيت  56573

الشماس معوض داود عبد النور 56651
هلبيس الراهبة مبارجرجس مصر القدمية 2الصليب طريق اجملد ج 56853

مطرانية البحرية ومطروح وبنتابوليس القمص مقار شنودة قديس معاصر 56863
(سريته واقواله )القديس االنبا مقروفيوس  56933

القمص/عبد املسيح مقار القديس مقروفيوس قديس القرن السادس امليالدى 56941
سرية القديس  مقروفيوس 56952

يوسف حبيب مىت القديس مكاريوس االسكندرى 57034
يوسف حبيب مىت 9سلسلة الدراسات القبطية ج/ القديس مكاريوس الشهيد  57072

القديس مكاريوس الشهيد 57084
مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس لقطات من حياة االنبا مكاريوس اسقف قنا ودشنا وقوص ونقادة والبحر االمحر 57141
مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس سرية و حياة املتنيح القديس االنبا مكاريوس 57155

14/3/1991م ذكرى االربعني 1991-1923االنبا مكاريوس حياة مملوءة اسرارا  57162
القمص/مىت ماركو باسيلى 1سرية و حياة و معجزات املتنيح االنبا مكاريوس ج 57173

2معجزات االنبا مكاريوس ج 57183
3معجزات االنبا مكاريوس ج 57193

مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس 4معجزات االنبا مكاريوس ج 57202
مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس 5معجزات االنبا مكاريوس ج 57213
مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس 6معجزات االنبا مكاريوس ج 57223
مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس 7معجزات االنبا مكاريوس ج 57233
مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس 8معجزات االنبا مكاريوس ج 57243
مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس 9معجزات االنبا مكاريوس ج 57253
مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس 10معجزات االنبا مكاريوس ج 57263
مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس 12معجزات االنبا مكاريوس ج 57283
مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس 13معجزات االنبا مكاريوس ج 57293

القمص/لوقا االنطوىن 1معجزات االباء القديسني ج 57303
القمص/لوقا االنطوىن 2معجزات االباء القديسني ج 57313
القمص/لوقا االنطوىن 3معجزات االباء القديسني ج 57323
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القمص/لوقا االنطوىن 4معجزات االباء القديسني ج 57333
القمص/لوقا االنطوىن 5معجزات االباء السواح ج 57343
القمص/لوقا االنطوىن 6معجزات لالباء الشهداء ج 57353
القمص/لوقا االنطوىن 7معجزات االباء الشهداءج 57363

امين عريان (114)رجل االصالح و الصالح من واقع مذكرات البابا مكاريوس الثالث  57373
سرية مثلث الرمحات قداسة البابا مكاريوس الثالث 57381

مطرانية قنا لالقباط االرثوذكس 14معجزات االنبا مكاريوس ج 57393
القمص مكاريوس االنبا بوال ذبيحة حب 57451

مالك لوقا 0مكسيموس و دوماديوس  57483
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  0القديسان مكسيموس ودوماديوس  57495

االسقف العام املنيا/مكاريوس الغريبان الصغريان القديسان الروميان مكسيموس و دوماديوس 57505
يوسف حبيب مىت القديسان مكسيموس ودوماديوس 57515

كنيسة العذراء حمرم بك 57525 للقس بشوى من رجال القرن الرابع0مكسيموس و دوماديوس 
امري نصر القديسان الروميان مكسيموس و دوماديوس 57531

رمزى وديع جرجس القديس االنبا مكسيموس رائحة املسيح الذكية 57712
االنبا مكسيموس  مالكا ىف جيله 57723

مطرانية بنها و قويسنا 1االنبا مكسيموس  عظة صامتة ج 57734
مطرانية بنها و قويسنا 2االنبا مكسيموس   مصباح منري ج 57743

57801 القديس مكسيميليان كولىب الفرنسيسكاىن12سلسلة سري القديسني ج
ابناء االنبا مكارى اسقف شبه جزيرة سيناء االنبا مكارى كوكب برية سيناء 57843
ابناء االنبا مكارى اسقف شبه جزيرة سيناء االنبا مكارى تعاليمه و معجزاته 57853

مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح معجزات التوبة والشفاء 57863
االنبا مكسيموس مطران القليوبية و مركز قويسنا حمب القديسني و مواضعهم 57881

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس ملشيصادق و املسيح 57975
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس حياة ملشيصادق كاهن اهلل العلى 57984

مؤسسة القديس انطونيوس املركز االرثوذكسى لدرسات االبائية عظات ثالث عن ملكيصادق و يوحنا االجنيلى   للقديس كريلس االسكندرى 57993
االنبا/بيشوى شخصيات من العهد القدمي بني ملكى صادق واملسيح 58003

اثناسيوس نبية نصر القديس ملخوس الراهب االسري 58103
القس/عزت شاكر ملوك يهوذا 58145

االرشيدياكون مملوك حبيب 58171
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى قصة كفاح الراهب القمص منقريوس احملرقى 58183
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى قصة كفاح قديس معاصر الراهب القمص منقريوس احملرقى 58193
نشات جنيب فرج القمص منقريوس احملرقى شيخ رهبان دير احملرق 58202

ميشيل زكى عبد املالك القس منسى يوحنا 58303
1سرية حياة القس منسى يوحنا ج 58312
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(1)سلسلة سري القديسني  58371
حبيب سعيد من سري االبطال 58381

القس/اخنوخ الربموسى من سري القديسني 58393
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى 58403 من خمطوطات االديرة القديسون مرقريوس وقفرى وذكرى1سري قديسني ج
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى 58413 من خمطوطات االديرة القديسون عليان وبقطر وايسيذورس2سري قديسني ج
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى 58423 من خمطوطات االديرة القديسون يوسف وقرياقوس وبيرت ماتوس3سري قديسني ج
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى 58433 من خمطوطات االديرة القديسون يارت وثاؤنا وابللني4سري قديسني ج
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى (صاحبة كنيسة اجيا صوفيا برتكيا  ) من خمطوطات االديرة القديسان مارحبيب االسقف وصوفية 5سري قديسني ج 58443
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى 58453 من خمطوطات االديرة القديسون مرقس الرتمقى وابللوس املتوحد ويوحنا السائح وانبا نوب6سري قديسني ج

ماير. ب. ف  .....حياة موسى  58483
ماير. ب. ف  موسى خادم اهلل 58491
ماير. ب. ف  موسى عبد اهلل 58503

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  موسى و فرعون 58514
القس/عبد املسيح لبيب مرقص موسى الوكيل االمني 58521

فؤاد باسيلى حياة موسى 58532
كليم اهلل  موسى 58541

القديس/غريغوريوس النيصى القمص اشعياء ميخائيل/ ترمجة - حياة موسى النىب   58554
القديس/غريغوريوس النيصى جمدى فهيم حنا/ ترمجة   -  (علم الباترولوجى )موسى النىب او الكمال ىف الفضيلة  58563

القس/داود ملعى موسى العظيم ىف االنبياء 58573
القس/بوال الرباموسى القوى الشهيد القديس االنبا موسى االسود 58745

كنيسة العذراء حمرم بك القديس موسى االسود القس 58755
فكرى جنيب اسعد القديس القوى االنبا موسى االسود و مثار التوبة 58765
يوسف حبيب مىت القديس انبا موسى االسود 58775

(املتنيح)االنبا/اندراوس االنبا موسى االسود سريته و اقواله 58783
مالك لوقا االنبا موسى 58792

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  (من سري القديسني  )االنبا موسى االسود    58805
امري نصر القديس القوى االنبا موسى االسود 58812
االسقف العام املنيا/مكاريوس القوى القديس االنبا موسى االسود 58824

القس/بوال الرباموسى االنبا موسى االسود و االنبا ايسيذورس القس 58831
القمص/القس/اغسطينوس الربموسى معجزاته- اقواله- القديس موسى االسود سريته 58853

(املتنيح)االنبا/اندراوس اول شهداء شهيت القديس والشهيد العظيم االنبا موسى االسود سريته واقواله 58863
مالك لوقا القديس الشهيد انبا موسى االسود والشهيد يوحنا الدرجى 58871
مالك لوقا سريته و اقواله و معجزاته-القديس االنبا موسى  58881
امري نصر القديس انبا موسى السائح 59081

هاىن صادق ايليا القديس االنبا موسى اسقف كرسى اوسيم 59125
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القس/مكسيموس وصفى القديس موريس والكتيبة الطيبية 59163
مسري فوزى الكتيبة الطيبية 59173
مالك لوقا القديسة مونيكا 59253

القس/بوال الرباموسى 0القديسة مونيكا  59265
الراهب/حنانيا السرياىن سرية القديسة مونيكا   دموع مل جتف 59271
دار جملة مرقس القديسة مونيكا ام اغسطينوس 59283

القمص/بيمن عبده دكران االنبا مويسيس االبيدوسى 59423
موكب الفردوس 59431

نشأت زقلمة القديسة الشهيدة عروس املسيح مهرائيل 59452
2006حىت اغسطس  (مهراتى  )كشف بامساء بنات مهرائيل  59471

ميشيل فريد غربيال القديسة مهرائيل سريهتا موطنها كنائسها 59483
ماجد القمص تادرس الشهيدة مهرائيل الىت من طموه 59492

مطرانية طما بسوهاج- طماو - شهيدة مدينة طما - القديسة الشهيدة مهراتى  59503
نشأت زقلمة القديسة مهرائيل عروس املسيح 59512

القس/يوسف تادرس احلومى 2معجزات الشهيدة مهرائيل ج 59522
القس/يوسف تادرس احلومى 3معجزات الشهيدة مهرائيل  ج 59532
القس/يوسف تادرس احلومى 4معجزات الشهيدة مهرائيل ج 59541
القس/يوسف تادرس احلومى عجائب قدمية- دراسة تارخيية -  نص املخطوطة 1الشهيدة مهرائيل عروس املسيح ج 59552
ايريس حبيب املصرى (1) سلسلة كتب تارخيية 46-الربكان يفور   االنبا ميخائيل االول 59715
انطون فهمى جورج القديس ميثوديوس  االوليمىب    البتولية و وليمة العشر عذارى 59765

ابناء االنبا شنودة رئيس املتوحدين ىف البدء كان احلب ىف ذكرى القمص ميخائيل ابراهيم 59801
مارك شكرى+ مينا شكرى القديس العظيم ابونا ميخائيل ابراهيم 59813

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى هباء لالكلريوس املتنيح القمص ميخائيل ابراهيم 59823
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  59833  مثل ىف الرعاية1975- 1899القمص ميخائيل ابراهيم  

جوزيف بطرس ميخائيل فضائل و معجزات القمص ميخائيل ابراهيم 59843
جوزيف بطرس ميخائيل القمص ميخائيل ابراهيم  من االحتمال اىل الكمال 59853
جوزيف بطرس ميخائيل ذكرى اليوبيل للقمص ميخائيل ابراهيم 59862
جوزيف بطرس ميخائيل مواقف وحملات القمص ميخائيل ابراهيم 59872

امري نصر ابونا ميخائيل ابراهيم 59882
عادل البطوسى حياة و معجزات االنبا ميخائيل شيخ املطارنة 59903
عادل البطوسى 59913 حبيب العذراء2معجزات االنبا ميخائيل ج

القمص/باخوميوس احملرقى سرية القديس القمص ميخائيل البحريى 60105
الراهب/عبد املسيح واصف احملرقى بلوغ املرام ىف تاريخ خليفة االنبا ابرام املتنيح القمص ميخائيل البحريى 60112

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  املنهج الروحى ىف حياة ابينا القديس ميخائيل البحريى 60123
القس/انطونيوس جرجس القديس القمص ميخائيل الطوخى  الكاهن و الشهيد 60255
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جمموعة من االباء القمص ميخائيل جرجس ينبوع حمبة 60281
نشات جنيب فرج القمص ميخائيل جرجس 60292

حبيب القديسني القمص ميخائيل جرجس تذكار السنة االوىل لنياحته 60302
م1996-1909القمص ميخائيل سعد  60335

كنيسة العذراء والقديس يوسف مسوحة سرية القمص ميخائيل سعد  بني االميان و البناء 60343
القمص/ميخائيل سعد زمان غربىت من مذكرات ابينا القمص ميخائيل سعد 60352

1985-1960حصاد السنني اليوبيل الفضى لرسامة القمص ميخائيل منصور 60413
كاهن حكيم بركة ىف هذا اجليل 60441

امري نصر القديس انبا ميصائيل السائح 60461
ابناء القمص ميصائيل االنبا بيشوى سرية عطرة حياة الراهب املثاىل الراهب القمص ميصائيل االنبا بيشوى 60483

عريس السماء الشماس مينا اسعد 6049
كنيسة مارجرجس سيدى بشر كاهن كنيسة مارجرجس بسيدى بشر (ابونا مينا البسيط  )القمص مينا حبيب دميان   60503

مارمينا العجائىب املصرى 60552
القس/بيشوى صدقى مدائح- معجزات- تامالت- العجايىب السرية  60562

مالك لوقا القديس مارمينا 60573
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل الشهيد املصرى مارمينا املصرى 60582

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  60593 من سري القديسني0القديسان مارمينا و البابا كريلس 
نبيل خليل منسى مارمينا  العجائىب 60603
دير مارمينا مبريوط الشهيد العظيم مارمينا العجائىب املصرى 60614

جمدى سالمة مارمينا العجائىب القديس الذى اشتهى ان يصري شهيدا 60623
كنيسة مارمينا فلمنج الشهيد املصرى مارمينا العجائىب 60632

دير مارمينا مبريوط القديس العظيم مارمينا العجائىب اشهر شهيد مصرى 60642
رشدى واصف هبمان دوس سرية الشهيد مارمينا العجائىب وتاريخ ديره جببل ابنوب الشهري بالدير املعلق 60652

رشدى عازر اقالديوس مارمينا العجائىب 60793
القس/مينا عبد اهلل عبيد معجزاته- استشهاده - الشهيد العظيم مارمينا العجائىب  حياته  60813

الرتبية الكنسية سرية افامينا 60825
منري شكرى مارمينا العجائىب و مدينته العجيبة (13)رسالة مارمينا  60912

الكتاب التذكارى مبناسبىت مرور سبعة عشر قرنا على استشهاد الشهيد املصرى مارمينا العجايىب واليوبيلمينا بديع عبد امللك 60923
لقطات كاتدرائية الشهيد العظيم مارمينا العجائىب 60931

ابناء البابا كريلس السادس القديس مينا العجائىب حياته و معجزاته 61122
ابناء البابا كريلس السادس 2معجزات مارمينا العجائىب  ج 61134

ايوب مكرم القس 1عمل اهلل واملعجزات بكنيسة مارمينا فلمنج   ج 61243
(ع0ص )صربى عبد اهلل  مارمينا  املعجزة و التكريس 61253
(ع0ص )صربى عبد اهلل  6الشفيعان ج 61303

ابناء البابا كريلس السادس 1مع العجائىب   ىف كنيسته مبنيا القمح  ج 61463
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ابناء البابا كريلس السادس 5معجزات مارمينا العجائىب ج 61501
ابناء البابا كريلس السادس 7صانع العجائب ج 61523

طالب اسحق 1مارمينا داميا وسطينا ج 61705
طالب اسحق 2مارمينا جندى السالم ج 61713
طالب اسحق 3القديس مارمينا صانع العجائب ج 61723

رمزى وديع جرجس 1عجائب ومعجزات الشهيد العظيم مارمينا العجائىب ج 61973
ايوب مكرم القس 2ج- عمل اهلل واملعجزات بكنيسة مارمينا بفلمنج  62253

جرجس فيلوثاوس عوض ميمر الشهيد العظيم مارمينا العجائىب 62321
القمص/لوقا االنطوىن ميمر الشهيد مارمينا العجائىب 62333
عادل كامل 62503 االنبا مينا افا مينا2االمل و املرض عند اوالد اهلل   ج

ابناء البابا كريلس السادس ابوة حانية االنبا مينا افا مينا تلميذ الباب كريلس السادس 62513
دير مارمينا مبريوط االنبا مينا افا مينا- يضئ كالشمس  62523
مكلل باجملد و الكرامة االنبا مينا اول اسقف و رئيس لدير الشهيد العظيم مارمينا العجائىب مبريوطدير مارمينا مبريوط 62533
دير مارمينا مبريوط كوكب من مريوط 62543

صور مضيئة من حياة االنبا مينا افا مينا 62551
جمدى جرانت كريلس 1القلب البصري  ج 62793
جمدى جرانت كريلس 2القلب البصري فضائل و معجزات مثلث الرمحات االنبا مينا مطران جرجا ج 62802

معجزات االنبا مينا رجل االتضاع مطران كرسى جرجا وتوابعها 62851
جرجس دولف 2جنم ىف مساء القديسني االنبا مينا مطران جرجا و توابعها معجزات و مواقف ج 62873

القمص/القس/تادرس عطية اهلل كنوز ال تفىن باقة من امجل اقوال قداسة البابا 63023
القمص/باسيليوس السرياىن بستان الفضائل  االنبا مينا الصموئيلى   اسقف و رئيس دير االنبا صموئيل املعرتف جببل القلمون 63102

1997 /4/ 3الرسالة الثامنة البناء االنبا مينا الصموئيلى ىف الذكرى الثامنة النتقاله اىل الفردوس   63113
كنيسة مارمينا فلمنج 1987-1-1اىل  1926-1-25الشهيد  - الكاهن - القس مينا اسكندر  اخلادم  63203
كنيسة مارمينا فلمنج 1/1/2012 - 1/1/1987القس مينا اسكندر اليوبيل الفضى لنياحته  63211
فانوس شحاتة القس حوار صريح من القديس االنبا مينا حبيب املسيح 63241

اسرته الشماس مينا حليم عزيز حامل الصليب 63283
عظة ورسالة- الشماس مينا حليم عزيز حامل الصليب   63293

ابناء القمص مينا ظريف رحلة حب من الرسامة اىل اليوبيل 63333
حياة الشماس والشاعر مينا مراد 63363

مينا عريس السماء 63401
القمص مينا عزيز بولس الروح الوديع اهلادئ 63451

مينا سامى عازر عريس السماء 63461
االم واجماد املتنيح الشماس نبيل عياد منصور 63831

القمص/تادرس يعقوب ملطى (ى - ن )قاموس اباء الكنيسة وقديسيها  63853
القس/بطرس االنبا بوال سرية عطرة وهناية جميدة النسانه بارة رحلت عنا العام املاضى0الغصن املثمر-نادية فهيم ابراهيم وامهامنرية 63895
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القس/مكسيموس وصفى 0برثوملاس0القديس نثنائيل الرسول  63932
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  اخلادمة جنوى اسعد قصة صراع مع االمل 63974

ايريس حبيب املصرى الكتاب الثامن- كواكب سيارة  63991
جوهر عزمى نساء بال امساء 64002

القمص/تادرس الرباموس 1نساء شهيدات و عذارى حكيمات ج 64013
القمص/تادرس الرباموس 2نساء شهيدات و عذارى حكيمات ج 64023
القمص/تادرس الرباموس نساء تائبات 64103
القمص/تادرس الرباموس نساء جماهدات 64143

نساء مؤمنات ىف تاريخ البشري 64151
..نساء الكتاب املقدس  64181

القس/الياس مقار نساء الكتاب املقدس 64191
ايريس حبيب املصرى ثريات متنوعة عن نساء الكتاب املقدس 64202
راهب من برية شهيت سرية الشماس املتنيح نظمى هابيل 64211

ا ب ماكاى نعمان السرياىن 64221
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  القديس العظيم االنبا نوفر السائح 64232

احد اآلباء الرهبان القديس ابا نوفر السائح 64245
امري نصر القديسان السائحان انبا نوفري و انبا تيموثاوس 64253

( 2010 - 1914 )نصحى عوض سنوات احلب والعطاء  64351
راغب عبد النور اجلبار نوح 64403

مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   نوح 64444
صالح يوسف نوح البار 64453

االنبا/بيشوى شخصيات من العهد القدمي نوح البار 64463
االب/بطرس سرية القديس نيفون االسقف املصرى الناسك 64483

كلمات وفاء ىف ذكرى االربعني لعروس السماء طاسوىن نيفني راغب 64531
القس/يسطس فرج ميخائيل سرية الشهيد نيقام التائب و تاريخ كنيسته املندثرة مبصر القدمية 64574

نيقودميوس 64613
القمص/لوقا االنطوىن نيقودميوس السنهدرميى 64623

القس/مكسيموس وصفى القديس نيقوالوس اسقف مورا 64693
نبيه نصر رزق "ناصر الشعب "القديس نيقوالس اسقف مريا املقدسة   64732

نينو االسرية تقود دولة 64874
الطفل الشماس هاىن رمزى فايز 65213

القمص/ارميا زكى انبا هدرا السائح االسواىن 65255
دير ابو سيفني للراهبات مصر القدمية 65294 توت29القديسة هربسيمية العذراء ورفيقاهتا العذارى وامهن كايانيه 

طلعت ايوب ارمانيوس 65333 هصلفوتى والدة مششمون4عواقر ولدن ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب القديس االنبا هرمينا السائح 65375
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جرجس صبحى املنياوى+ نبيل سليم  سرية انبا هرمينا السائح جببل قاو 65381
القس/انطونيوس رياض سرية القديس االنبا هرمينا السائح 65393

القمص/القس/ديسقورس احملرقى  سرية و معجزات القديس قاهر الشياطني االنبا هرمينا السائح قديس زاهد تائه و سائح متغرب ىف عمق النفس 65402
دير القديس انبا هرمينا السائح جببل قاو البدارى اسيوط انبا هرمينا السائح 65412

اباكري وليم سرية و حياة القديس العظيم االنبا هرمينا السائح جببل قاو عزبة االقباط اسيوط 65421
الشهيدة هناء يسرى 65492

انطون فهمى جورج اثناسيوس الغرب  (اسقف بواتييه  )القديس هيالرى   65525
القس/بوال الرباموسى القديس هيالريون الكبري انطونيوس غزة و الشام 65563
الراهب/كاراس احملرقى شعاع امل هيلني كلري معجزة االرادة البشرية 65613

االنبا/بيشوى هابيل و قايني- شخصيات من العهد القدمي  65703
مجال حممد ابو زيد هتاف املنتصرين صلوات الشهداء قبل االستشهاد ىف املسيحية 65802

وليم اديب/اخلادم الشماس املرحوم  65965
ميخائيل مكسى اسكندر 66001 اول شهيد ىف العامل املسيحى0سرية الشهيد ودامون االرمنىت 

طلعت ايوب ارمانيوس الشهيد وادامون االرمنىت 66012
االنبا/دميرتيوس القديس الشهيد وادامون االرمنىت 66021

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية الشهيد العظيم واسيليدس الوزير 66043
وديع بشارة الشماس وديع بشارة املتنيح 66091

املالك الصامت املتكلم تاسوىن وديعة عوض 66101
عالمة حب وعطاء االب الغاىل وديع جربان ابراهيم 66111

امين عريان روائع السري العلمانية ىف جيلنا املعاصر (1ج)ورثة امللكوت  66133
امين عريان 9   سلسلة االجنيل املعاش ج2ورثة امللكوت ج  66143

احباء االنبا ونس باالقصر 1الشهيد ونس شفيع االقصر ج 66235
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  2الشهيد ونس شفيع االقصر ج 66245

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 3الشهيد ونس شفيع االقصر ج 66255
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 4الشهيد ونس شفيع االقصر ج 66265
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 5الشهيد ونس شفيع االقصر ج 66274
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 6الشهيد ونس شفيع االقصر ج 66285

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  7الشهيد ونس شفيع االقصر ج 66293
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  66305 شفيع حول العامل8الشهيد ونس ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  66314 شفيع املفقودات9الشهيد ونس ج 
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  66324 شفاء10الشهيد ونس ج 
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  66335 مواقف و انقاذ11الشهيد ونس ج 
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  66345 شفيع االطفال12الشهيد ونس ج 

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 66354 عامل السيارات13الشهيد ونس ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 66363 املوبايل14الشهيد ونس ج
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سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 66373 خامت و دبلة15الشهيد ونس ج
(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس 66383 فلوسى مفقودة16الشهيد ونس ج

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 66393 مستنداتى و اوراقى17الشهيد ونس ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 66403 حقيبىت مفقودة18الشهيد ونس ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 66423  حقيبىت املفقودة20الشهيد ونس ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 66433 ساعىت املفقودة21الشهيد ونس ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 66443 عيون و نظارات22الشهيد ونس ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 66453  سرت الشهيد ونس23الشهيد ونس ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 66463 معجزات على االنرتنت24الشهيد ونس ج
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 66473 شهود على النت25الشهيد ونس ج

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  66483 معجزات على الفيس بوك26الشهيد ونس ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  66493 عربيىت اتسرقت27الشهيد ونس ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  66503 معجزات على الياهووو28الشهيد ونس ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  66513 جروب االنبا ونس29الشهيد ونس ج
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  66523 طالبني شفاعتك30الشهيد ونس ج

القمص/مينا شفيق ميخائيل 3معجزات الشهيد ونس ىف ميت غمر ج 66651
مالك كامل سليمان 66742 وهيب كامل رفله0الشماس م / الشمعة اخلامسة لن تنطفىء 

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديس انبا ويصا  تلميذ القديس انبا شنودة رئيس املتوحدين 66755
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية القديس االنبا ويصا 66765

حملات عطرة ىف حياة ابينا املتنيح القمص ويصا فهيم 66842
راهب من دير السريان سراج مضئ الراهب القمص ويصا السرياىن 66913

القمص/مكارى جنيب 2002اىل اليوبيل -  1977رحلة حب من الرسامة  67152
مالك لوقا القديس حينس كاما 67253

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  القديس  حينس  كاما 67262
يوسف حبيب مىت "القس البتول "القديس انبا حينس كاما   67275

دير السريان سرية االنبا حينس كاما 67283
القمص/مسعان السرياىن القديس االنبا حينس كاما 67295
القمص/مسعان السرياىن انبا حينس كاما 67301

رهبان دير السريان سرية االنبا حينس كاما و تاريخ دير السريان 67313
القس/جربائيل السرياىن القديس يسطس تلميذ االنبا صموئيل املعرتف 67513

القمص/صموئيل وهبة الفيلسوف الصامت- يسطس االنطوىن   67553
ابناء البابا كريلس السادس القديس يسطس االنطوىن 67563

القمص/مكسيموس االنطوىن الراهب يسطس االنطوىن  بالربية الشرقية 67575
القمص/انطونيوس االنطوىن سرية القديس ابونا يسطس االنطوىن الراهب الصامت 67582

2مع القديس يسطس االنطوىن ج 67601
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املتنيح القس يسطس فؤاد رسالة حب 67671
ابراهيم عياد جرجس رسائل القدييس يسى ميخائيل الراهب 67711
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 1962سفري من السماء   القديس القمص يسى ميخائيل تنيح سنة  67735

ميالد فخرى معجزاته/ حياته  (قديس كوم غريب  )القديس القمص يسى ميخائيل  67745
ميالد فخرى 67755    قديس كوم غريب و الرمل العجيب2معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج
ميالد فخرى 3معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج  67765
مطرانية طما 4معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67775
ميالد فخرى 5معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67785
ميالد فخرى 6معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67793
ميالد فخرى 7 و الرمل العجيب ج7معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67805
ميالد فخرى 8معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67815
ميالد فخرى 9معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67825
مطرانية طما 10معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67835
مطرانية طما 11معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67843
مطرانية طما 12معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67853
ميالد فخرى 13معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج  67863
ميالد فخرى 14معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج  67873
ميالد فخرى 15معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج  67883
مطرانية طما 16معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67892

جلنة النشر مبطرانية االقباط االرثوذكس بطما 18معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67913
جلنة النشر مبطرانية االقباط االرثوذكس بطما 19معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67923
جلنة النشر مبطرانية االقباط االرثوذكس بطما 67934 ىف اخلارج20معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج
جلنة النشر مبطرانية االقباط االرثوذكس بطما 21معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67942
جلنة النشر مبطرانية االقباط االرثوذكس بطما 22معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 67954

67971 قديس كوم غريب بطما24معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج
جلنة النشر مبطرانية االقباط االرثوذكس بطما 27معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج  68001
جلنة النشر مبطرانية االقباط االرثوذكس بطما 37معجزات القديس القمص يسى ميخائيل ج 68101

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  البار املتنيح القمص يسى ميخائيل- قديس كوم غريب  68111
ماير. ب. ف  حياة يشوع 68273

القس/داود ملعى يشوع والقيادة الروحية 68283
فخرى عطيه قطوف من حياة يعقوب 68321

ماير. ب. ف  حياة يعقوب 68333
القس/مينا يوسف يعقوب واالسباط االثىن عشر 68343

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف حياة القديسني يعقوب و يوسف   من رؤساء االباء 68355
القس/داود ملعى يعقوب ىف يد الفخارى 68363
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االنبا/بيشوى يعقوب ابو االسباط االثىن عشر- شخصيات من العهد القدمي  68373
هاىن صادق ايليا البابا يعقوب االول البطريرك اخلمسون- العمود املضئ  68453

القمص/القس/اغسطينوس الربموسى اقواله- القديس يعقوب السروجى  سريته  68493
افكارة- كتاباته - مذكرات خمتصرة عن القديس ماريعقوب السروجى حياته  68501

مالك لوقا القديس يعقوب السروجى (57)سلسلة سري القديسني  68511
ابناء البابا كريلس السادس القديس يعقوب الربادعى  الذى سام مائة الف اسقف و كاهن و مشاس 68545

القديس انبا يعقوب  اجملاهد التائب 68615
يوسف شنودة شنودة مار يعقوب املقطع 68704

حلمى القمص يعقوب حملات مضيئة من حياة القمص يعقوب عوض 68744
1/3/1996القمص يعقوب بطرس رقد ىف الرب  68761

القس/يواقيم سامى امني يهوديت النقية املنقذة القوية 68782
القس/مكسيموس وصفى القديس يهوذا تداوس الرسول 68823

واحد من االثىن عشر 68862
كنيسة العذراء حمرم بك يهوذا االسخريوطى و هناية اخلائن 68873

صور مشرقةمن حياة ابينا الطوباوى املتنيح القمص يواقيم سامى 68921
جرجس ابراهيم صاحل االنبا يؤانس سفري السماء 68962
جرجس ابراهيم صاحل االنبا يؤانس انسان اهلل 68973

مالك لوقا املتنيح االنبا يؤانس اسقف الغربية 68983
صور مضيئة ىف حياة نيافة االنبا يؤانس 69003

1987- 11- 4اىل 1923- 10- 25االنبا يؤانس  السراج املنري و البستان املثمر  69013
كان جيول يصنع خريا   صور مضيئة ىف حياة نيافة االنبا يؤانس 69023

جرجس ابراهيم صاحل االنبا يؤانس الينبوع الفياض 69033
يوسف حبيب مىت ( 675 - 585)القديس انبا يوانس كبري شيهيت  69293
يوسف حبيب مىت القديس يؤانس قمص برية شيهيت ىف القرن السابع 69301

دير الشهيد العظيم مارجرجس للراهبات مبصر القدمية تاماف يوانا مالك عاد اىل مسانه 69362
االنبا/بيشوى يواش امللك و يهياداع الكاهن- شخصيات من العهد القدمي  69413

نبيه نصر رزق 0 ابولو 0 ابو لنري 0 يوحنا االبح  0البار يواصف امللك اهلندى املسيحى   69434
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل الكتاب اخلامس شهادة يوحنا املعمدان للسيد املسيح 69471
القمص/لوقا االنطوىن صوت املعمدان 69482

ماير. ب. ف  -يوحنا املعمدان  69494
كامل صاحل خنله 00يوحنا املعمدان  69504

عياد اجلوهرى 4قصة يوحنا املعمدان اعظم مواليد النساء ج 69513
الكشف االثرى عن رفات اليشع النىب و يوحنا املعمدان  بدير القديس انبا مقار  وادى النطروندير انبا مقار 69523
القمص/انطون بشارة بطولة الشجعان سرية القديس يوحنا املعمدان 69531

عزت السعدىن هل هو يوحنا املعمدان ؟ 69541
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االنبا/بنيامني القديس يوحنا املعمدان  كمثال للخادم احلقيقى 69553
االسقف العام املنيا/مكاريوس *يوحنا املعمدان  69562

االرشدياكون/جنيب جرجس الصوت الصارخ 69572
رشدى عازر اقالديوس يوحنا املعمدان 69583

حنا فام 000يوحنا املعمدان  69591
0يوحنا املعمدان 69611

ليشع حبيب يوسف (دراسات حتليلية  )القديس العظيم يوحنا املعمدان  69623
اعظم مواليد النساء يوحنا املعمدان 69633

الفونس وليم ابسخريون الشهيد يوحنا املعمدان اعظم من ولدهتم النساء وافضل من نىب 69643
كنيسة العذراء والقديس يوسف مسوحة يوحنا احلبيب 69913

حياة يوحنا   حبيب املسيح 69933
كنيسة العذراء حمرم بك القديس يوحنا احلبيب 69943

القمص/يوسف اسعد كارز احلب  التلميذ الذى كان يسوع حيبه 69963
وديع فرج اهلل زخارى القديس ماريوحنا احلبيب التلميذ الذى كان يسوع حيبه 69973

وجيه غاىل موسى اضواء على حياة القديس يوحنا احلبيب 69982
هنرى ترديف القديس يوحنا الذهىب الفم 70232
املتنيح/القمص/منسى يوحنا يوحنا فم الذهب او خطيب املدينتني 70243
القمص/لوقا االنطوىن 0القديس يوحنا ذهىب الفم  70252

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  -القديس يوحنا ذهىب الفم 70265
مالك لوقا القديس يوحنا ذهىب الفم 70273

القس/عبد املسيح زهر اليسوعى 5القديس يوحنا ذهىب الفم  ج 70282
القمص/صموئيل وهبة القديس العظيم يوحنا ذهىب الفم 70292

نبيه كامل داود مكانه القديس يوحنا ذهىب الفم ىف الكنيسة القبطية االرثوذكسية 70301
القس يوحنا عوض 70411

القمص/مسعان السرياىن سرية و اقوال حينس القصري 70454
مالك لوقا القديس يوحنا  القصري 70461

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  القصري (حينس  )القديس يوحنا  70475
يوسف حبيب مىت القديس انبا حينس القصري 70485

ميصائيل حبر القمص تاريخ القديس االنبا يوحنس القصري 70494
ابناء البابا كريلس السادس القديس يوحنا القصري 70503

الراهب/مرتريوس السرياىن القديس العظيم انبا يوحنا القصري  الشهري بابوحينس 70513
دير انبا مقار 4قديسو برية شيهيت ج- القديس يؤانس القصري امللقب كولوبوس  70523

راهب .القديس يوحنا القصري 70531
*القديس يوحنا القصري 70541

حياة القديس يوحنا للصليب 70651

83 / 201680,  نوفمبر02



الراهب/كاراس احملرقى سرية القديس يوحنا الراهب صاحب االجنيل الذهىب 70661
نبيه نصر رزق سرية القديس يوحنا االسيوطى 70671
االب/بولس سلمون القديس يوحنا االسيوطى ناسك ىف جبال درنكة 70681

ايبارشية النمسا لالقباط االرثوذكس اهلل حنان املتنيح القمص ابونا يوحنا الرباموسى 70713
انطون فهمى جورج من اباء الربية (االسيوطى  )القديس يوحنا التبايسى  70755

القمص/مسعان السرياىن القديس يوحنا التبايسى املتوحد جببل اسيوط سريته و اقواله 70763
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية الشهيد يوحنا اجلوهرى 70832

ماجد القمص تادرس الرجل الطاهر القمص يوحنا احلومى 70872
القس/يعقوب سليمان يعقوب الشهيد العظيم القديس يوحنا اهلرقلى 70913

القس/تيموثاوس شفيق+كريلس جيد  سرية الشهيدين ماريوحنا اهلرقلى وبيفام خالة 70953
جرجس صبحى املنياوى+ نبيل سليم  مار يوحنا اهلرقلي والثالثة بيفام القديسني 70961

جمدى نصيف ميالد الشهيدان ماريوحنا اهلرقلى و بيفام خاله 70971
ابوة حانية القمص يوحنا خبيت 71001

ارض اجلولف- الراعى و الكارز االمني ابونا القمص يوحنا ثابت كاهن كنيسة السيدة العذراء مرمي  71051
مالك لوقا القديس يوحنا سابا 71075

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية الشيخ الروحاىن و باقة من اقواله 71085
ميشيل زكى عبد املالك 1960 اىل  1878القمص يوحنا سالمة لؤلؤة نفيسة ىف تاريخ الكنيسة من  71153
كنيسة مارمينا فلمنج خادم جسور و كاهن غيور رحلة عمر 71192

رفعت زكى نصري 1975 مارس 6كاهن تقى املتنيح القمص يوحنا قالدة تنيح ىف  71234
انطون فهمى جورج القديس يوحنا كاسيان  مؤسس رهبة الغرب 71274
جرجس حمروس داود عطاء ال ينقطع القس يوحنا نبيه شفيع الفقراء 71313

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  القديسان الشهيدان الكاهن يوحنا و ابن عمه مسعان 71355
القمص/مسعان السرياىن الشهيدان يوحنا و مسعان 71365

كنيسة مارجرجس حبمامات القبة الرعاية احلانية     القس يوحنا يوحنا فرج 71421
القمص/مسعان السرياىن مشاهري باسم يوحنا 71464
الراهب/كاراس احملرقى القديس يوحنا الراهب صاحب االجنيل الذهىب 71473

القمص/القس/اغسطينوس الربموسى رسائله- اقواله- سريته  (الدرجى)مار يوحنا كليماكوس  71481
القديس يوحنا مكسيموفيتش 71511

انطون فهمى جورج العالمة يوسابيوس القيصرى  ابو التاريخ الكنسى 71555
القمص/لوقا االنطوىن و االنبا بداسيوس رفيقه- االنبا يوساب الفاوى  71593

القمص/انطونيوس السرياىن االنبا يوساب االبح و تاريخ دير االنبا انطونيوس 71632
امري نصر القديس انبا يوساب االبح اسقف جرجا وامخيم 71641

ميخائيل مكسى اسكندر سرية القديس االنبا يوساب 71683
جمدى جرانت كريلس تاريخ حافل البابا يوساب الثاىن 71722
انطون فهمى جورج (اباء القرن التاىن  )القديس يوستني و االباء املدافعون    االدب الدفاعى املسيحى  71765
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مالك لوقا القديس يوستينوس الشهيد 71803
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  القديسة يوستينه 71845

امري نصر القديسة يوستينا الشهيدة 71852
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب الشهيد القديس كربيانوس والشهيدة القديسة يوستينا 71861
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب الشهيدان العظيمان كربيانوس و يوستينا 71871

كنيسة االخوة يوسف مثرة مدرسة االمل 71931
ماير. ب. ف  حياة يوسف 71943

ابناء البابا كريلس السادس يوسف العفيف 71953
القس/طوبيا السرياىن يوسف الصديق الوزير الفرعوىن الذى ال يعرفه الكثريون 71963
القمص/لوقا االنطوىن يوسف الصديق خائف اهلل 71973

القس/داود ملعى تامالت ىف حياة يوسف 71983
د/هاىن صبحى بطرس الرسول- ارميا النىب - نابوت اليزرعيلى - مع املظلومني قصص املعاناة من الظلم ىف حياة يوسف الصديق  71993

2012-1952 عاما على النذور الرهبانية و السيامة الكهنوتية لالب يوسف املصرى60مبناسبة  72001
القس/يواقيم سامى امني يوسف النجار القديس التقى البار 72142

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس القديس يوسف النجار خطيب العذراء مرمي 72153
القمص/ميخائيل سعد القديس يوسف البار خطيب القديس مرمي العذراء 72165

(ع0ص )صربى عبد اهلل  اسرار ىف حياة القديس يوسف النجار 72173
مالك لوقا (سري القديسني  )القديس البار يوسف النجار  72185

دير مارمينا مبريوط القديس يوسف النجار  خادم سر التجسد االهلى 72193
القس/دانيال عدىل يسى القديس البار يوسف النجار 72203

القس/ميخائيل شنودة ابراهيم القديس يوسف النجار خطيب السيدة العذراء مرمي 72213
جنالء عبد املالك يوسف النجار احلكيم الصامت 72223

القمص/القس/ابانوب لويس القديس يوسف النجار 72233
(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح القديس يوسف الرامى و كفن السيد املسيح 72486
القس/مكسيموس وصفى 0القديس يوسف الرامى  72493
يوسف حبيب مىت االب يوسف اخو االب بيمني وقديسون اخرون باسم انبا يوسف 72601

القديس انبا يوسف املعاصر 72611
يوسف الصديق ىف القرن العشرين 72621

ابناء القمص يوسف اسعد القمص يوسف اسعد فيض من احلب 72643
ابناء القمص يوسف اسعد 1ايام ىف حياتى  من مذكرات القمص يوسف اسعد ج 72653
ابناء القمص يوسف اسعد 72703 القمص يوسف اسعد1سفري يعلمنا ج
ابناء القمص يوسف اسعد 72713   القمص يوسف اسعد2سفري يعلمنا ج

خربات و اعماق للقمص يوسف اسعد 72723
ابناء القمص يوسف اسعد 1القمص يوسف اسعد    كلمات تدوم ج 72732
ابناء القمص يوسف اسعد 2كلمات تدوم ج-القمص يوسف اسعد  72741
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(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح القديس االنبا يوسف 72864
يوسف حبيب مىت القديس انبا يوسف 72872

القس/اثناسيوس فهمى جورج الشماس يوسف حبيب املؤرخ العالمة 72913
القمص/ يوسف حنا جاد  اليوبيل الفضى 72921

القمص/القس/زكريا السرياىن صاحب املتكا االخري الراهب املتنيح يوسف السرياىن 72933
بطريركية االقباط االرثوذكس االسكندرية القمص يوسف جملى كاهن الكنيسة املرقسية باالسكندرية 72963

توبة احلياة وحياة التوبة عن قصة حياة االب الفاضل االستاذ يوسف واصف 72983
فراداى0و0و يوشيا وزمن النهضة 73001

مالك لوقا الشهيد يوليانوس و القديسة باسيليا 73043
يوسف حبيب مىت 3ج0للقديس انبا افرام السرياىن مع عظات للتوبة 0ميمر القديس يوليانوس التائب  73093

القمص/مسعان السرياىن القديس الشهيد يوليوس االقفهصى  كاتب سري الشهداء 73133
ابناء القديس يوليوس االقفهصى 1كنيسة شهداء و معجزات القديس يوليوس االقفهصى ج 73173
ابناء القديس يوليوس االقفهصى 2معجزات كاتب سري الشهداء القديس يوليوس االقفهصى و ابناءه الشهداء ج 73182

القمص/القس/ابانوب لويس القديس الشهيد يوليوس االقفهصى   كاتب سري الشهداء 73193
ابناء الشهيد يوليوس حياة اب الشهداء يوليوس االقفهصى و معجزاته 73201

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل (1)يونان النىب   73303
االنبا/ابرام يونان والبحار صفات اهل السفينة 73313

زكريا عبد السيد مذكرات يونان النىب 73322
املتنيح الشماس يونان حمفوظ 73353

القمص/بيشوى وديع يونان النىب االنسان واخلادم 73361
ناجى ونيس حياة يوناثان 73452

صمويل جرجس حبيب كنت حلوا ىل جدا يوناثان حبيب داود 73541
دير الكهف ىف كياف البارثيوذوسيوس البار نستور 73991

رابطة اصدقاء االنبا كاراس سرية القديس العظيم االنبا كاراس السائح 74003
ابناء انبا كاراس 74013 ليكن لك فرح دائم8سلسلة عمل اهلل مع ابناءه بصلوات االنبا كاراس ج

يا يسوع نفسى اتغري- القديس كريستوفر  381301
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  506011 مطلوب للتجنيد64صدق و البد ان تصدق ج

2892 7885:اجمالي عدد الكتب  :اجمالي عدد النسخ 
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