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قائمة املطبوعات
باللغة العربية

2011

الفهرس

تعريف باملعهد
نشأ املعهد الفرنسي للشرق األدنى عام  2003من ض ّم
املعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق ( ُأسس عام
 ،)1922واملعهد الفرنسي آلثار الشرق األدنى (،)1946
ومركز الدراسات واألبحاث حول الشرق املتوسط املعاصر
( .)1977وهو حاضر في سوريا ولبنان واألردن ،ويعمل
أيض ًا في العراق واألراضي الفلسطينية .من خالل نشاطات
املعهد الفرنسي للشرق األدنى واملنشورات التي ُيصدرها،
تكمن رسالته في تطوير املعرفة اجلامعية في شتى املجاالت
املتعلقة باحلضارات املشرقية ،منذ أقدم العصور وحتى
العالم املعاصر .وبناء على ذلك ،تشرف على املعهد ثالث
إدارات علمية  :إدارة اآلثار وتاريخ العصور القدمية،
إدارة الدراسات العربية والقروسطية واحلديثة ،إدارة
الدراسات املعاصرة .ويختار قسم الدراسات العربية عدد ًا
من الباحثني ،وينظم املؤمترات ،وينشر أبحاث ًا في شتى
املجاالت ،أتعلقت باألدب واأللسنية العربيني ،أم بالفلسفة
واإلسالميات ،أم بعلم اآلثار وتاريخ الفن اإلسالميني.
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املجموعات االلكترونية
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تُصدر إذن منشورات املعهد الفرنسي للشرق األدنى -
ومقرها دمشق وبيروت  -كتب ًا في هذه املواضيع املختلفة،
بالعربية والفرنسية واالنكليزية.

الغالف :تصوير عصام حجار ()IFPO - Atelier vieux Damas
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اتصلوا بنا على:

tel/fax : 00961 (0) 1 420 294

diffusion@ifporient.org

سيرة امللك الظاهر بيبرص
حسب الرواية الشام ّية
(اجلزء التاسع)
جورج بوهاس و سالم دياب
يستقطب األدب الشعبي وعلى األخص سيرة امللك الظاهر اهتمام
الباحثني وانتباه عالم الفن واملسرح في العالم العربي وأوروبا على
السواء .
ولد الظاهر بيبرص العاللي البندقداري الصاحلي (625هـ؟
1228/م؟ 676 -هـ  ،)1277/في املنطقة الواقعة بني روسيا
وتركيا .حكم بيبرص مصر مدة  17عا ًما قام خاللها بـ  38حملة
عسكرية  .من أشهر املعارك التي خاضها معركة املنصورة التي أسر
فيها ملك اإلفرجن لويس التاسع ومعركة عني جالوت التي أوقفت
زحف املغول على مصر.
فرض سلطته على مصر وأخضع املغول والصليبيني ،ثم
كأسا كانت
اإلسماعيليني .ويروى أنه مات مسموما بعد أن شرب ً
قد أعدت لغيرهّ ،
وكأن وفاته أقرب إلى األسطورة منه إلى التاريخ.
يتوجه هذا العمل إلى كافة القراء العرب غرب ًا وشرقاً ،لذلك كان
ال بد من إدراج عدد كبير من احلواشي السفلية التي قد يستغني
عنها القارئ الشامي.
منشورات املعهد الفرنسي للشرق االدنى 402 ،ص.2010 ،
PIFD268 - ISBN : 978-2-35159-174-1

www.ifporient.org

جتلّيات الهو ّية
الواقع املُعاش لالجئني الفلسطينيني في لبنان
محمد علي اخلالدي
حتاول دراسات هذا الكتاب ان تسبر غور الواقع املُعاش للفلسطينيني
في لبنان والطرق املتعددة التي يظهرون بها هويتهم .كيف ينظرون
تتجسد فيها هويتهم؟ وكيف
إلى أنفسهم؟ ما هي األشكال التي
ّ
تأثرت باحمليط املضيف؟ كيف تؤ ّثر ممارساتهم لفلسطينيتهم في
محيطهم أو تتفاعل معه؟ ما هي األساليب التي تتبعها السلطات
اللبنانية واملجتمع اللباني بصورة عامة ،جلعلهم محجوبني؟

مؤسسة الدراسات الفلسطينية  /منشورات املعهد الفرنسي للشرق االدنى،
 176ص.2010 ،
CCO23 - ISBN : 978-9953-453-36-1

’Presses de l

3

قسم الدراسات العربية
التاريخ
تاريخ لبنان واألردن وفلسطني
(األعالق اخلطيرة في ذكر أمراء الشام واجلزيرة)

ابن شداد ،عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن
إبراهيم
حتقيق سامي الدهان 283 ،ص بالعربية 4 ،مخططات،
.1963

PIFD77 - ISBN : 978-2-35159-096-6

التوابني
كتاب ّ

ابن قدامة املقدسي ،موفق الدين عبد الله بن أحمد
حتقيق جورج املقدسي؛  70ص بالفرنسية 328 ،ص
بالعربية 3 ،مخططات.1961 ،
PIFD80 - ISBN : 978-2-35159-099-7

ذكر فضيلة الرمي وأوصافه
مساهمة في دراسة فن الرماية اإلسالمية
الطرسوسي ،مرضي ابن علي

بودوالموت 222 ،ص بالفرنسية والعربية،
حتقيق أنطوان
ّ
 15مخطط.1968 ،
PIFD90 - ISBN : 978-2-35159-108-6

زبدة احللب من تاريخ حلب

تهامة في التاريخ

احلضرمي ،عبد الرحمن عبد الله أحمد صالح
()1993-1933
 770ص ،مقدمة بالفرنسية ،دمشق .2005
PIFD215 - ISBN : 2-35159-003-1

مرآة الزمان
للسنوات 411-395هـ1021-1004/م ،لسبط
ابن اجلوزي ( 654هـ1256/م)
جوليات الراسي ،حتقيق وتقدمي ودراسة
 312ص .بالعربية و 309ص بالفرنسية ،صور
مخطوطات ،خرائط ،شجرات نسب ،فهارس ،دمشق
.2005

PIFD216 - ISBN : 2-35159-006-6

جبل عامل بني الشهيدين .احلركة الفكرية في
جبل عامل في قرنني ،من أواسط القرن الثامن
للهجرة/الرابع عشر للميالد حتى أواسط القرن
العاشر/السادس عشر
الشيخ جعفر املهاجر
 291ص ،دمشق .2005

ابن العدمي ،كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد
حتقيق سامي الدهان ،اجلزء الثالث  328ص( ،صورتان
من املخطوطات).1968 ،
PIFD91 - ISBN : 978-2-35159-109-3

الوقف في العالم االسالمي ،أداة سلطة اجتماعية
وسياسية

تقدمي راندي ديغيليم و أندريه رميون 327 ،ص
بالفرنسية و 100ص بالعربية.1995 ،
– قاسم ،أحمد « ،الوقف في تونس في القرنني الثامن
عشر والتاسع عشر » ،ص .55-7
– التازي ،عبد الهادي« ،توظيف الوقف خلدمة
السياسة اخلارجية في املغرب» ،ص .85-57
– عفيفي ،محمد« ،األوقاف واملالحة البحرية في البحر
األحمر في العصر العثماني» ،ص .100-87

PIFD154 - ISBN : 2-901315-13-5

كتاب حتفة الترك

الطرسوسي ،جنم الدين
دراسة وحتقيق وترجمة إلى الفرنسية محمد
منصري 47 ،ص بالعربية و 209ص بالفرنسية.1997 ،
PIFD167 - ISBN : 2-901315-37-2
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اتصلوا بنا على:

PIFD217 - ISBN : 2-35159-005-8

أهل القلم ودورهم في احلياة الثقافية في مدينة
دمشق خالل الفترة 1172-1121هـ-1708/
1758م

املب ّيضني ،مهند أحمد سالم
 535ص بالعربية ،جداول ،مصادر ومراجع ،ملخص
باإلنكليزية ،دمشق .2005

PIFD219 - ISBN : 2-35159-007-4

العالقات بني املسلمني واملسيحيني في بالد الشام
خالل املرحلة العثمانية (من القرن السابع عشر
إلى القرن التاسع عشر ميالدي) .معطيات وثائق
احملاكم الشرعية في مدن :حلب ،بيروت ،دمشق
وطرابلس.
نشر لويس بواسيه وفلوريال ساناغوستان وسعاد
سليم.
 219ص .و  330ص .بالفرنسية ،نشر بالتعاون مع
جامعة البلمند وجامعة القديس يوسف ،املعهد الفرنسي
للشرق األدنى؛ .2005

كتاب العيون واحلدائق في أخبار احلقائق .كتاب في التاريخ مجهول املؤلف

إن كتاب « العيون واحلقائق » هو كتاب لكاتب مجهول االسم من القرن اخلامس/احلادي عشر ،وهو أخبارية
من العصر اإلسالمي القدمي في الشرق األدنى وأفريقيا الشمالية .ويقتبس الكتاب من مؤلفات معروفة (للطبري
واملسعودي ومسكويه) ويضيف إليها عناصر مبتكرة جديدة .وصدرت طبعة حتقيق الكتاب بجزئني وتز ّودت
بفهارس حصرية ،وقام بنشرها عمر السعيدي ،وتغطي الفترة الواقعة ما بني عام  870/256و،961/350
حتقيق عمر السعيدي ،اجلزء الرابع ( : )961/350-870/256القسم األول 64 ،ص بالفرنسية 349 ،ص.
بالعربية 4 ،مخططات.1972 ،

PIFD93 - ISBN : 978-2-35159-111-6

حتقيق عمر السعيدي ،اجلزء الرابع ( : )961/350-870/256القسم الثاني ،ص .1972 ،746-350
PIFD94 - ISBN : 978-2-35159-112-3

معجم السماعات الدمشقية املنتخبة من سنة  550إلى  750هـ1155/
إلى  1349م
ليدر ،ستيفن ،السواس ،ياسني محمد والصاغرجي ،مأمون

اجلزء األول 660:ص ،مع مقدمات بالفرنسية واإلنكليزية واألملانية 35 ،ص،
.1996

PIFD162 - ISBN : 2-901315-33-X

اجلزء الثاني :صور املخطوطات املنتخبة من سنة  550إلى  750هـ 1155 /إلى
 1249م 551  ،ص.2000 ،

PIFD185 - ISBN : 2-901315-61-5

tel/fax : 00961 (0) 1 420 294

diffusion@ifporient.org

تاريخ ابن قاضي شهبة اختصره من تاريخه الكبير الذي ذ ّيل به على كتب َمن تقدمه من مؤرخي
الشام :الذهبي والبرزالي وابن كثير وغيرهم

ابن قاضي شهبة ،تقي الدين أبي بكر بن أحمد األسدي

قام عدنان درويش بإعداد طبعة نقدية مزودة بفهارس كاملة للجزء الذي يغطي في هذه األخبارية املهمة الفترة
اململوكية ،وتشمل احلقبة املمتدة من  1340/741وحتى  .1406/808وفيها يستكمل األديب الشهير ابن
قاضي شهبة (املتوفي عام  )1448/851أخباريات مهمة سبقته (الذهبي ،البرزالي ،ابن كثير) .وللكتاب
أهمية كبرى بالنسبة لتاريخ سوريا (باملعنى الواسع للتسمية) في تلك الفترة ،وبالنسبة ملدينة دمشق خصوصاً.
حتقيق عدنان درويش ،املجلد األول ،اجلزء الثالث من املخطوط  791ص بالعربية 62 ،ص .بالفرنسية.1977 ،

)نفذ( PIFD101

حتقيق عدنان درويش ،املجلد الثاني ،اجلزء األول من املخطوط  42 ،1349/750 - 1340/741ص بالفرنسية،
 889ص بالعربية.1994 ،

)نفذ(

PIFD145 - ISBN : 2-901315-11-9

حتقيق عدنان درويش ،املجلد الثالث ،اجلزء الثاني من املخطوط  826 ،1378/780 - 1350/751ص.1994 ،

)نفذ( PIFD146 - ISBN : 2-901315-12-7

حتقيق عدنان درويش ،املجلد الرابع ،اجلزء الرابع من املخطوط  767 ،1405/808 - 1398/801ص ،فهارس
ِ
(س َير ذاتية ،أسماء األعالم ،أسماء األمكنة ،التعابير التقنية والعناوين).1997 ،

تاريخ مدينة دمشق ،خطط دمشق

ابن عساكر املتوفي سنة 571هـ1176/م (تصنيف)
املنجد ،الطبعة الثانية ،بالتعاون
حتقيق صالح الدين ّ
مع دمشق  2008عاصمة الثقافة العربية 353 ،ص،
.2008
PIFD256 - ISBN : 978-2-35159-082-9

PIFD168 - ISBN : 2-901315-41-0

التعليق  :يوميات شهاب الدين أحمد بن طوق915-834 ،هـ1509-1430/م
مذكرات كتبت بدمشق في أواخر العهد اململوكي908-885هـ1502-1480/م
ابن طوق ،شهاب الدين أحمد

سجل ابن طوق
كتاب « التعليق » هو يوميات أديب دمشقي من العصر اململوكي (توفي عام  .)1509/915لقد ّ
كل يوم بيومه أحداث حياته اليومية وأحداث احلياة العامة في دمشق ما بني  .1502/908 1480/885وتقدم
هذه املجلدات مجموعة كبيرة من املعلومات والطرائف اخلاصة والعامة ،وهي مبثابة شهادة ذات أهمية نادرة.
اجلزء األول890-885 :هـ1485-1480/م ،حتقيق الشيخ جعفر املهاجر 554 ،ص.2000 ،
PIFD184 - ISBN : 2-901315-58-5

اجلزء الثاني896-891 :هـ1491-1486/م ،حتقيق الشيخ جعفر املهاجر ،ص .2002 ،1079-555
PIFD202 - ISBN : 2-901315-80-1

اجلزء الثالث٩٠٢-٨٩٧ :هـ١٤٩٧-١٤٩٢/م ،حتقيق الشيخ جعفر املهاجر ،ص  ،١٥١٧-١٠٨١دمشق .٢٠٠٤
PIFD210 - ISBN : 2-901315-89-5

اجلزء الرابع906-903 :هـ1500-1498/م ،حتقيق الشيخ جعفر املهاجر ،ص  ،1917-1529دمشق .2007
PIFD226 - ISBN : 2-35159-019-5

www.ifporient.org

دراسات في تاريخ بالد الشام
سورية ولبنان
البخيت ،محمد عدنان

املجلد الثالث ،بالتعاون مع دمشق  2008عاصمة الثقافة
العربية 214 ،ص (بالعربية).2008 ،
PIFD240 - ISBN : 978-2-35159-044-7
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قسم الدراسات العربية
الدين  /إسالميات ،الفلسفة ،العلوم
كتاب الشرح واإلبانة

ابن بطة العكبري ،عبيد الله بن محمد أبو عبد اللَّه
حتقيق هنري الوست 355 ،ص  بالفرنسية 93 ،ص
بالعربية 4 ،مخططات.1958 ،

مقاليد علم الهيئة

البيروني ،محمد بن أحمد
حتقيق وترجمة ماري تريز دو بارنو 341 ،ص بالعربية
والفرنسية.1985 ،

PIFD70 - ISBN : 978-2-35159-092-8

كتاب تعبير الرؤيا
نقله من اليونانية إلى العربية حنني بن إسحق

أرطاميدورس األفسسي
قابله باألصل وحققه توفيق فهد ،مقدمة بالفرنسية
 27ص 444 ،ص بالعربية 3 ،مخططات.1964 ،

PIFD114 - ISBN : 978-2-35159-125-3

الوجود احلق واخلطاب الصدق

النابلسي ،عبد الغني بن إسماعيل
حتقيق بكري عالء الدين ،مقدمة بالفرنسية  38ص،
 365ص بالعربية.1995 ،
PIFD153 - ISBN : 2-901315-20-8

PIFD82 - ISBN : 978-2-35159-101-7

الدمشقي ،مسيح بن حكم
حتقيق سوزان جيغانديه 516 ،ص.2002 ،

PIFD195 - ISBN : 2-901315-71-2

أحكام الذكر والسماع عند الصوفية للشيخ سعيد
بلبل
بلبل ،الشيخ سعيد
حتقيق فرحان بلبل126،
ص.2002 ،

PIFD199
ISBN : 2-901315-76-3

كتاب األغذية

كتاب املعتمد في أصول الفقه

أبو احلسني البصري ،محمد بن علي بن الط ّيب
حتقيق محمد حميد اهلل ،اجلزء الثاني ،ص -456
  46 ،1066ص بالفرنسية 6 ،مخططات.1965 ،

ابن خلصون ،محمد بن يوسف
حتقيق وترجمة إلى الفرنسية وتعليق سوزان جيغانديه،
 107ص بالعربية و 138ص بالفرنسية.1996 ،

PIFD84 - ISBN : 978-2-35159-102-4

PIFD158 - ISBN : 2-901315-24-0

الفالحة النبطية

كتاب « الفالحة النبطية » املنسوب إلى ابن وحشية هو سفر ألهب خيال كثير من الناس .وهو كناية عن ترجمة
إلى العربية ملجموعة معلومات تعود إلى أقدم العصور .أما النقد املعاصر فأشد دقة ومييل إلى اعتبار ناسخ الكتاب
املفترض ،أي أبي طالب الزيات ،املؤلف احلقيقي للكتاب .ولكن يبقى أن النص ذو أهمية الفتة بالنسبة لتاريخ
الزراعة ولعدد من العلوم األخرى (كالطب والفلك والسحر) ،ويكشف معطيات عديدة حول عادات مجتمعات
الشرق األدنى في بداية الفترة اإلسالمية .وهذا ال يستبعد قطع ًا وجود عناصر قدمية سبقت اإلسالم ،كما ن ّوه بذلك
العديد من العلماء .ويشمل اجلزء الثالث عدا الفهارس ،مجموع ًة من املقاالت ُكتبت بالفرنسية حول جوانب شتى
من كتاب « الفالحة النبطية ».

ابن فورك اإلصبهاني األشعري ،أبي بكر محمد بن
احلسن
حتقيق وتعليق دانيال جيماريه؛  467ص2002 ،

تيار اإلصالح الديني ومصائره في املجتمعات
العربية
        أوراق العمل املقدمة في الندوة املنعقدة مبناسبة
الذكرى املئوية الختفاء الشيخ عبد الرحمن
الكواكبي في حلب 31 ،أيار 1-حزيران 2002
إشراف ماهر الشريف وسالم الكواكبي 152 ،ص
بالفرنسية و 267ص بالعربية2003 ،

PIFD208 - ISBN : 2-901315-86-0

اجلزء األول ،حتقيق توفيق فهد ،مقدمة بالفرنسية  32ص 759 ،ص بالعربية،
.1993

PIFD122 - ISBN : 2‑901315‑01‑1

اجلزء الثاني ،حتقيق توفيق فهد ،مقدمة بالفرنسية  17ص 584 ،ص بالعربية،
.1995

PIFD123 - ISBN : 2-9013-15-23-2

اجلزء الثالث « الفهارس» ،حتقيق توفيق فهد 179 ،ص بالعربية ومقاالت
بالفرنسية ( 334ص).
PIFD124 - ISBN : 2-901315-45-3

اتصلوا بنا على:

كتاب مشكل احلديث أو تأويل األخبار املتشابهة

PIFD203 - ISBN : 2-901315-81-X

ابن وحشية ،أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكسداني
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الرسالة الهارونية ملسيح بن حكم الدمشقي ،طبيب

tel/fax : 00961 (0) 1 420 294

شرح املشاهد القدسية لتكميل دائرة اخلتم
املوصوف بالوالية احملمدية ،محمد بن العربي،
لست عجم بنت النفيس بن أبي القاسم بن طرز
البغدادية
كانت حية سنة  ٦٨٦هـ

حتقيق وتقدمي بكري عالء الدين وسعاد احلكيم ،مقدمة
بالفرنسية  16ص 491 ،ص بالعربية ،دمشق .2004
PIFD213 - ISBN : 2-901315-83-3

diffusion@ifporient.org

الرمزية والتأويل في فكر ابن عربي
أوراق العمل املقدمة في الندوة الدولية املنعقدة أيام
 24-22حزيران 2005
تنسيق بكري عالء
الدين 209 ،ص
(بالفرنسية واالنكليزية
واالسبانية) و 179ص
بالعربية .2007

PIFD228
ISBN :
978-2-35159-021-8

كتاب املائة في الطب ألبي سهل عيسى بن يحيى املسيحي املتوفي
حوالي 401هـ1010/م
ابي سهل ،عيسى بن يحيى املسيحي

إن « كتاب املائة في الطب » ألبي سهل املسيحي (املتوفى عام )1010/401
هو خالصة للمعلومات الطبية تقع في مئة فصل ،وتتناول النظرية واملمارسة
الطبية في الشرق األدنى إبان القرون الوسطى .وبجهود فلوريال سناغوستانّ ،مت
نشر هذا السفر الهام في األدبيات الطبية في اللغة العربية ،وجرى حتقيقه بشكل
نقدي للمرة األولى .وله مقدمة وفهارس  .
املجلد االول ،حتقيق فلوريال سناغوستان 468 ،ص.2000 ،

حداثات إسالمية

PIFD186 - ISBN : 2-901315-62-3

أوراق العمل املقدمة
في ندوة حلب الدولية
املنعقدة مبناسبة
الذكرى املئوية لرحيل
اإلمام محمد عبده
٩ـ 10تشرين الثاني
2005

إشراف ماهر الشريف
وسابرينا مرفان-208 .
 118ص( ،بالعربية
والفرنسية) ،صورة ،رسوم بيانية ،دمشق .2006

PIFD236 - ISBN : 2-35159-029-5

مرمي املسلمة

ميشيل دوس
ترجمة عبود كاسوحة،
 240ص بالعربية ،فهارس،
دمشق ،قدمس للنشر
والتوزيع بالتعاون مع
املعهد الفرنسي للشرق
األدنى  -قسم الدراسات
العربية.2008 ،

املجلد الثاني ،حتقيق فلوريال سناغوستان 337 ،ص.2000 ،
PIFD187 - ISBN : 2-901315-64-X

تبصرة األدلة في أصول الدين على طريقة اإلمام أبي منصور
املاتريدي

أبو املعني النسفي ،ميمون بن محمد

يعتبر كتاب « تبصرة األدلة » ألبي معني النسفي (املتوفى عام )1114/805
من أمهات كتب علم الكالم املاتريدي .وفيه يستعرض النسفي معظم املسائل
التي طرحها الفكر اإلسالمي الكالسيكي  :إمكانية معرفة اهلل ،دور النبوة ،طبيعة
اإلميان ،القضاء والقدر ،املعاد وفضائل الصحابة .وينتقد بخاصة املعتزلة األشاعرة
وأيض ًا احلنابلة ويقترح إجابات حصيفة ومنهجية لكل مسألة طرحها.
اجلزء األول ،حتقيق كلود سالمة ،مقدمة بالفرنسية  15ص 540 ،ص،
.1990
PIFD125 - ISBN : 978-2-35159-132-1

اجلزء الثاني ،حتقيق كلود سالمة ،ص .1993 ،1011-537
PIFD126 - ISBN : 978-2-35159-133-8

PIFD808

www.ifporient.org

’Presses de l

7

قسم الدراسات العربية
أدب ولغة
التنبيه على غلط اجلاهل والنبيه

ابن كمال باشا ،أحمد بن سليمان
حتقيق محمد سواعي ،مقدمة بالفرنسية  17ص127 ،
ص بالعربية.1994 ،

ديوان العز عبد السالم بن غامن املقدسي

املقدسي ،عبد السالم بن غامن توفي  678هجرية،
حتقيق ماهر محمد عبد القادر 189 ،ص.2001 ،
PIFD190 - ISBN : 2-901315-66-6

PIFD152 - ISBN : 2-901315-19-4

حصن االسم
قراءات في األسماء العربية

سوبليه ،جاكلني
ترجمة سليم محمد بركات 199 ،ص.1999 ،

الرواية السورية املعاصرة ،اجلذور الثقافية
والتقنيات الروائية اجلديدة
اعمال الندوة املنعقدة
في  26و 27ايار
2000

PIFD174 - ISBN : 2-901315-49-6

أزمة املصطلح العربي في القرن التاسع عشر
مقدمة تاريخية عامة

سواعي ،محمد
 164ص.1999 ،

تنظيم جمال شح ّيد
وتوليه ،هايدي261.
ص.2001 ،

PIFD193
ISBN : 2-901315-69-0

PIFD177 - ISBN : 2-901315-51-8

قصائد صوفية

ابن الفارض ،عمر
تعليق وترجمة إلى
الفرنسية جان إيف
لوبيتال 312 ،ص  ،
طبعة ثانية .2008

PIFD194
ISBN : 2-901315-70-4

القصة في سورية ،أصالتها وتقنياتها السردية
األوراق املقدمة في
الندوة املنعقدة تكرمي ًا
للكات َبني عبد السالم
العجيلي وزكريا تامر،
 31تشرين األول-
1تشرين الثاني 2002
إعداد جمال شح ّيد
وإيڤ غونزاليز-كيخانو،
 264ص بالعربية،
.2004

سيرة الزير سالم حسب إحدى املخطوطات السورية
لقد ّ
مت نقل هذه امللحمة التي تعود إلى العصر اجلاهلي،
إ ّبان العصر العباسي ،وارحتلت عبر القرون إلى الشرق
األدنى بأجمعه .وتروي وقائع املجابهات العنيفة واملأساوية
في الغالب بني أبطال القبائل القيسية واليمنية.
الكتاب كناية عن طبعة مد ّققة ،وتقدمي ،وترجمة إلى اللغة
الفرنسية للمخطوط السوري الذي ُكتب في القرن الثامن
عشر .وهذا النص مكتوب بلغة عامية تتخللها قصائد عديدة.
متشرب بالروح
وهو عنصر أساسي لالطالع على أدب رفيع
ّ
الشعبية.

PIFD209 - ISBN : 2-901315-09-9

النقد األدبي في املشرق العربي
أعمال الندوة العلمية
التي انعقدت في  ٢٢
و 23تشرين الثاني
2004
تنظيم جمال شح ّيد
وإيريك غوتيه.
 24-303ص.
مقدمة وملخصات
(بالفرنسية) ،صور.
دمشق .2006

تقدمي وحتقيق وترجمة مرغريت غاڤييه مطر
جزءان ،ج : ١التقدمي والتحقيق (باللغة العربية)150-317 ،
ص ،مقدمة (بالفرنسية)؛
ج : ٢الترجمة (باللغة الفرنسية) 451 ،ص ، ،دمشق .2005
PIFD218 - ISBN : 2-35159-001-5

PIFD227 - ISBN : 2-35159-020-1
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اتصلوا بنا على:

tel/fax : 00961 (0) 1 420 294
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سيرة امللك الظاهر بيبرص
حسب الرواية الشام ّية
يقدم هنا كل من جورج بوهاس وكاتيا زخريا (وأيض ًا سالم دياب في اجلزئني الثامن والتاسع) طبعة نقدية
إلحدى روائع األدب الشعبي في الشرق األدنى العربي .أجل تُبرز « سيرة امللك الظاهر بيبرص » بأسلوب
حكائي ال بل بأسلوب مش َّرب باالسطورة قصة السلطان اململوكي بيبرص  .لهذا الكتاب قيمة أدبية حقيقية،
ويعج باللقى السردية واللغوية ،ويثير اهتمام كل قارئ يريد أن ميتّع نفسه بالقراءة ،كما يثير اهتمام األلسنيني
ّ
واملؤرخني في مجتمع الشرق األدنى.

اجلزء االول ،حتقيق جورج بوهاس وكاتيا زخريا 334 ،صPIFD182 - ISBN : 2-901315-59-3 .2000 ،

اجلزء الثاني ،حتقيق جورج بوهاس وكاتيا زخريا 340 ،صPIFD192 - ISBN : 2-901315-68-2 .2001 ،

اجلزء الثالث ،حتقيق جورج بوهاس وكاتيا زخريا 380 ،صPIFD201 - ISBN : 2-901315-79-8 .2002 ،

اجلزء الرابع ،حتقيق جورج بوهاس وكاتيا زخريا 334 ،صPIFD207 - ISBN : 2-901315-85-2 .2003 ،

اجلزء اخلامس ،حتقيق جورج بوهاس وكاتيا زخريا 369 ،ص ،دمشق PIFD212 - ISBN : 2-901315-87-9 .2004

اجلزء السادس ،حتقيق جورج بوهاس وكاتيا زخريا ١-379 ،ص ،دمشق PIFD229 - ISBN : 2-35159-022-8 .2006

اجلزء السابع ،حتقيق جورج بوهاس وكاتيا زخريا 432 ،صPIFD239 - ISBN : 978-2-35159-033-1 .2007 ،
اجلزء  الثامن ،حتقيق جورج بوهاس وسالم دياب 337 ،صPIFD242 - ISBN : 978-2-35159-046-1 .2009 ،

اجلزء  التاسع ،حتقيق جورج بوهاس وسالم دياب 402 ،صPIFD268 - ISBN : 978-2-35159-174-1 .2010 ،

www.ifporient.org
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قسم الدراسات العربية
علم اآلثار والفنون

سورية احلديثة  وسورية املعاصرة

حفظ األخشاب املتعددة األلوان وترميمها
بيبونيه ،دني

سورية ،ألوان وتقاليد
صور فوتوغرافية للمؤلف

اجلميعي ،الطاهر
 122ص بالفرنسية وبالعربية.1997 ،

مقدمة بالفرنسية  10ص 194 ،ص 33 ،شكل31 ،
صورة.1988 ،
PIFD128 - ISBN : 978-2-35159-134-5

PIFD164 - ISBN : 2-901315-36-4

الطرائق املوضوعية للتأريخ أو قياس الزمن في
األكيولوجيا ـ علم اآلثار ـ
بيبونيه ،دني

عشائر الغنامة في الفرات األوسط

شارل ،هنري
ترجمة من الفرنسية مسعود ضاهر 186 ،ص.1997 ،

مقدمة بالفرنسية  8ص 84 ،ص ،أشكال عديدة،
.1988

PIFD166 - ISBN : 2-901315-38-0

خالصة العسجد من حوادث دولة الشريف محمد
بن أحمد ،حول ّيات عبد الرحمن البهكلي -1182
1248هـ1832-1768/م

PIFD129 - ISBN : 978-2-35159-135-2

فن الزخرفة اخلشبية في صنعاء

البهكلي ،عبد الرحمان حتقيق ميشيل توشيرير وعدنان
درويش 376 ،ص.2000 ،

بونانفان ،جيمت وبولس
ترجمة محمد علي قاسم العروسي وعلي محمد زيد،
 257ص.1996 ،
)نفذ( PIFD161 - ISBN : 2-901315-321

PIFD181 - ISBN : 2-901315-57-7

دير عط ّية ،التاريخ والعنوان من الوقف الذ ّري إلى
املجتمع املدني
اواخر القرن الثالث عشر ـ منتصف القرن العشرين

زبيد ،مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ

احلضرمي ،عبد الرحمن بن عبد الله
 340ص.2000 ،
)نفذ( ISBN : 2-901315-53-4

حنّا ،عبد الله
 693ص.2001 ،

PIFD197 - ISBN : 2-901315-74-7

دمشق  :تطور وبنيان مدينة مشرقية إسالمية

زاك ،دوروتيه
ترجمة من األملانية قاسم طوير ،مراجعة نزيه الكواكبي
وأريانا أحمد ١٩١-٨ .ص ،مقدمتان(بالفرنسية
واألملانية) 32 ،لوحة ،خرائط ،مخططات ،فهرس،
مراجع 12،مخطط .دمشق .2..5

املوقف البريطاني والفرنسي من احلكم املصري
لبالد الشام
(1257-1247هـ1841-1831/م)
النواصرة ،قاسم محمد أحمد
مقدمة باالنكليزية 308 ،ص بالعربية ،بيبليوغرافيا،
جداول.2008 ،

PIFD220 - ISBN : 2-35159-039-2

PIFD252 - ISBN : 978-2-35159-075-1

تنظيم املدن

املذكرات لألستاذ العالمة محمد كرد علي
(1953-1876م)

اجلزء اخلامس ،حتقيق وشرح ودراسة قيس الزرلي بالتعاون
مع دمشق  2008عاصمة الثقافة العربية 464 ،ص
بالعربية و 36ص بالفرنسية ،جداول ،بيبليوغرافيا،
صور.2008 ،

سبل املياه في مدينة دمشق القدمية

النعسان ،عبد الرحمن بن حمزة
بالتعاون مع دمشق  2008عاصمة الثقافة العربية154 ،
ص.2008 .
PIFD254 - ISBN : 2-35159-014-7

PIFD253 - ISBN : 978-2-35159-076-8
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مجلة الدراسات الشرقية

()BEO

إن مجلة الدراسات الشرقية هي مجلة علمية ُأسست عام  1931مببادرة من الباحثني الفرنسيني العاملني في الشرق األدنى في إطار معهد
األبحاث الذي ُأسس أص ً
ال في دمشق عام  1922لدراسة اآلثار اإلسالمية والفن املشرقي؛ وقد تزامن تأسيس «مجلة الدراسات الشرقية» مع
انفتاح حقول االهتمام واالختصاصات على العديد من العلوم اإلنسانية.
تصدر «مجلة الدراسات الشرقية» مرة في السنة .وصدر حتى اآلن تسعة وخمسون عدداً ،وتبلغ صفحات العدد الواحد  300تقريباً؛
وتتضمن بعض األعداد املزدوجة وعدداً من املل ّفات .ومقاالتها مكتوبة بالفرنسية والعربية واإلنكليزية واإلسبانية.
)BEO51, 1999 (PIFD951
ISBN : 2‑901315‑56‑9
)BEO53/1-54/2, 2001-2002 (PIFD953

ملحق  :قلعة دمشق.

ISBN : 2‑901315‑73‑9

)BEO55/1-55/2, 2003 (PIFD955
ISBN : 2‑901315‑73‑9

ملحق  :كتاب البسطاء ألمية بن عبد العزيز بن أبي
الصلت الداني االشبيلي
)BEO56 - 2004-2005 (PIFD956
ISBN : 2‑35159‑030‑9
)BEO57/1-57/2, 2006-2007 (PIFD957
ISBN : 978-2‑35159‑038‑4

ملحق  :السلطة في عصر السلطنات في بالد
الشام .ندوة املعهد الفرنسي للشرق األدنى واملركز
األمريكي لألبحاث الشرقية
)BEO58 - 2008-2009 (PIFD958
ISBN : 978-2‑35159‑143-7
)BEO 59, 2010 (PIFD959
ISBN : 978-2-35159-170-3

علم العروض العربي في القرن الثالث عشر بعد
اخلليل اعمال الندوة العلمية :علم العروض العربي،
ال،ضع الراهن وآفاقه  27و  28نيسان 2007
www.ifporient.org

)BEO35, 1983 (PIFD935

)BEO12, 1947-1948 (PIFD912

)BEO36, 1984 (PIFD936

)BEO13, 1949-1951 (PIFD913

دراسات حول مدينة حلب
)BEO41-42, 1989-1990 (PIFD941
ISBN : 2‑901315‑00‑3

الشمال الشرقي السوري

)BEO43, 1991 (PIFD943

من نحو العربية إلى نُحاة العرب

)BEO44, 1992 (PIFD944
ISBN : 2‑901315‑04‑6

اللغة واألدب العربي

)BEO14, 1952-1954 (PIFD914
)BEO15, 1955-1957 (PIFD915
)BEO17, 1961-1962 (PIFD917
)BEO18, 1963-1964 (PIFD918
)BEO19, 1965-1966 (PIFD919
)BEO20, 1967 (PIFD920
)BEO21, 1968 (PIFD921
)BEO22, 1969 (PIFD922

)BEO45, 1993 (PIFD945
ISBN : 2‑901315‑10‑0
)BEO46, 1994 (PIFD946
ISBN : 2‑901315‑15‑1
)BEO47, 1995 (PIFD947
ISBN : 2‑901315‑27‑5
)BEO48, 1996 (PIFD948
ISBN : 2‑901315‑31‑3

دراسات في الفلسفة القروسطية في فرنسا .الوضع
احلالي .أعمال مؤمتر عقد في مدينة بوردو ما بني
 17و 19حزيران .1994

)BEO49, 1997 (PIFD949
ISBN : 2‑901315‑39‑9
)BEO50, 1998 (PIFD950
ISBN : 2‑901315‑46‑1

)BEO23, 1970 (PIFD923
)BEO24, 1972 (PIFD924
)BEO25, 1973 (PIFD925
)BEO26, 1974 (PIFD926
)BEO27, 1975 (PIFD927
)BEO28, 1967-1977 (PIFD928
)BEO29, 1978 (PIFD929

عدد تكرميي لهنري الوست (اجلزء األول)
)BEO30, 1979 (PIFD930

عدد تكرميي لهنري الوست (اجلزء الثاني)
)BEO31, 1980-1981 (PIFD931
)BEO32-33, 1980-1981 (PIFD932
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قسم الدراسات املعاصرة
التعليم العالي في االردن بني املسؤولية احلكومية
والقطاع اخلاص

حوادث جبل عامل  :مذكرات للتاريخ
الشيخ احمد رضا

بدر ،ماجد
 143ص باللغة العربية و 20ص باللغة الفرنسية،
.1994

• الصحراء العربية ،شعرها وثقافتها

CC09 - ISBN : 2‑905465‑02‑6

دليل مراكز البحث الفلسطينية في الضفة الغربية
وقطاع غزّة

د .صعب سويان

سرموك
 133ص باللغة العربية و 16ص باللغة الفرنسية،
CC10 - ISBN : 2‑905465‑03‑4                  .1994

• أساطير ومرويات شفهية من اجلزيرة

العربية

د .صعب سويان

دليل مراكز االجتماعيات في لبنان (1975
)1992 -

سرموك
 147ص باللغة العربية و 16ص باللغة الفرنسية،
CC11 - ISBN : 2‑905465‑04‑2
.1994

بيبليوغرافيا باللغة العربية عن بيروت

حرب القاق ،منى
 74ص    .1998 ،

CD02 - ISBN : 2‑905465‑81‑6

تدقيق احلسابات في االردن مهنة شاهدة على
العوملة

لونغناس ،اليزابيت
 12ص باللغة العربية و13ص باللغة الفرنسية.2001 ،
CD13 - ISBN : 2‑905465‑71‑9

الصناعة والسياسات الصناعية في مصر

قريبا
يصدر
ً

يقدّ م أستاذ التاريخ في اجلامعة اللبنانية ،منذر جابر،
الكتابات الشخصية للشيخ احمد رضا (-1873
 )1953أحد ثالثة مشايخ النبطية وجبل عامل
الكبار .التزم باكراً بالعمل االجتماعي والسياسي.
له مساهمات واسعة في ميادين الشعر والنقد األدبي
وفي الدين والسياسة واإلجتماع .باإلضافة الى وضعه
معجم منت اللغة بناء على تكليف من مجمع اللغة
العربية في دمشق ،ومجموعة أبحاث في مجلة العرفان.

• فرنسيس املراش رائدا ً نهضويا ً وتنويريا ً

بيننا

أوراق عمل الندوة التي عقدها املعهد الفرنسي
للشرق األدنى بالتعاون مع قسم الدراسات الفلسفية
واالجتماعية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في
جامعة حلب يومي  14-13أيار 2007

إشراف جمال باروت وإميان الصالح

دار النهار  /منشورات املعهد الفرنسي للشرق
االدنى 280 ،ص.2009 ،
CCO18 - ISBN Ifpo : 978-2-35159-073-7
ISBN Dar An-Nahar : 978-9953-74-207-6

ريفيه ،فرنسوا
 183ص.1980 ،

CA01

الصناعة اللبنانية واسواق اخلليج العربية

رتران ،جان ـ بيار؛ بوجيكيان ،عايده ،وبيكودو ،نادين
ترجمة جورج ابي صالح 148 ،ص.1980 ،

مسارات جمالية ومشاهد ثقافية :في الشرق األدنى
بإدارة نيكوال بويغ وفرانك ميرمييه ،ترجمة رندة بعث

يضع وصف املسارات الفنية جانب ًا بعض أكثر عناصر اإلبداع
لترصع
 CA02أهميةً ،على مثال ما يدعى غالب ًا بالهجائن التي تأتي ِّ
احتياطيات اليد العاملة والدخل النفطي
اإلبداعات الفنية والثقافيةِّ .
نفضل على هذه القراءة التي تقترح
دراسة دميوغرافية لهجرات العمل نحو بلدان اخلليج مر ًة أخرى رؤية متشرب ًة بأسطورة ثقافةٍ أصيلةٍ نقيةّ ،
توافقات
نفضل التحدث عن ظواهر ترجمة وتوسط بني
ٍ
العربية
جمالية مختلفة األصول ،يعمل عليها مجدداً
سياقات نوعية .في هذا الصيد في
أشخاص متنوعو النوايا في
ٍ
ٌ
فارغ ،فيليب
أرض الغير ،وهو التعبير العزيز على قلب ميشيل سرتو  ،Michel de Certeauهنالك حقل دراسةٍ واسع
.1981
ص،
139
صالح،
ابي
جورج
ترجمة
كم
ينبغي حرثه .وهكذا ،إذا كان اإلبداع الفني يحتوي على ما يعجز عنه الوصف ،فهو يحتوي أيض ًا على ٍ
 CA03ال بأس به من اجلماعي .هنا نستطيع أن جند ماد ًة للتفكير والنقاش :كون الفن واإلبداع الفني عنصري أداءٍ
النمو الصناعي في اقتصاد معان  :حالة االردن اجتماعي أيضاً.
ُ
ريڤييه ،فرنسوا
ترجمة جورج ابي صالح 257 ،ص.1982 ،

دار الفرات  /منشورات املعهد الفرنسي للشرق األدنى 349 ،ص ،صور 2010 ،
CA04
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يباع حصري ًا عند دار الفراتwww.alfurat.com :

اتصلوا بنا على:

tel/fax : 00961 (0) 1 420 294

ISBN : 978-9953-417-78-3

diffusion@ifporient.org

فهرس املؤلفني واحملققني
بنت النفيس ،ست العجم بنت النفيس بن أبي القاسم البغدادي

–ا–
ابن العدمي (كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد)
PIFD91

ابن بطة العكبري (عبيد اهلل بن محمد أبو عبد اهلل)
PIFD70
ابن خلصون (محمد بن يوسف) PIFD158
ابن شداد (عز الدين أبو عبد اهلل محمد بن علي بن إبراهيم)
PIFD77
ابن عساكر (أبي القاسم علي بن احلسن) PIFD256

ابن طوق (شهاب الدين احمد) PIFD184, PIFD202,
PIFD210, PIFD226

PIFD213
بواسيه (لويس) PIFD804
بوجيكيان (عايده) CA02
بودوالموت (أنطوان) PIFD90
بوهاس (جورج) PIFD182، PIFD192، PIFD201،

PIFD207، PIFD212، PIFD229، PIFD239,
PIFD242, PIFD268
بيبونيه (دني) PIFD128, PIFD129

بيكودو (نادين) CA02

–ت–

ابن الفارض (عمر) PIFD194

ابن فورك اإلصبهاني األشعري (ابي بكر محمد بن احلسن)
PIFD203

ابن قاضي شهبة (تقي الدين أبي بكر بن أحمد األسدي) ,

التازي (عبد الهادي) PIFD154
توشيرير (ميشيل) PIFD181

توليه (هايدي) PIFD193

PIFD168

ابن قدامة املقدسي (موفق الدين عبد اهلل بن أحمد)
PIFD80
ابن كمال باشا (أحمد بن سليمان) PIFD152

ابن وحشية( ،أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكسداني)
PIFD122, PIFD123, PIFD124

أبو احلسني البصري (محمد بن علي بن الط ّيب) PIFD84

أبو املعني النسفي (ميمون بن محمد) PIFD125,
PIFD126

–ج–
اجلميعي (الطاهر) PIFD164

جيغانديه (سوزان) PIFD158, PIFD195

جيماريه (دانيال) PIFD203

–ح–
احلضرمي (عبد الرحمن بن عبد اهلل) PIFD215

ابي سهل (عيسى بن يحيى املسيحي) PIFD186,

احلكيم (سعاد) PIFD213

ابي صالح (جورج) CA02, CA03, CA04

حميد اهلل (محمد) PIFD84

PIFD187
أحمد (أريانا) PIFD220

حرب القاق (منى) CD02

هَّ
(عبدالل) PIFD197
ح ّنا،

–د–

أرطاميدورس األفسسي PIFD82
الزرلي (قيس) PIFD253

درويش (عدنان) PIFD168, PIFD181

الدمشقي (مسيح بن حكم) PIFD195

–ب–

الدهان (سامي) PIFD77, PIFD91

دو بارنو (ماري تريز) PIFD114

البخيت (محمد عدنان) PIFD240

دوس (ميشيل) PIFD808

البهكلي (عبد الرحمان) PIFD181

البيروني (محمد بن أحمد) PIFD114
بدر (ماجد) CC09

برتران (جان-بيار) CA02

دباب (سالم) PIFD242,PIFD268

ديغيليم (راندي) PIFD154

–ر–

بركات (محمد سليم) PIFD174
بلبل (الشيخ سعيد) PIFD199

الراسي (جوليات) PIFD216

بلبل (فرحان) PIFD199

ريڤييه (فرنسوا) CA01, CA04
www.ifporient.org

–ز–
زاك (دوروتيه) PIFD220

زخريا (كاتيا) PIFD182، PIFD192، PIFD201،
PIFD207، PIFD212، PIFD229، PIFD239

–س–
سبط ابن اجلوزي ،يوسف بن قوزعلي PIFD216
سرموك CC10, CC11 CERMOC

السعيدي (عمر) PIFD93, PIFD94

سناغوستان (فلوريال) ,PIFD186, PIFD187
PIFD 804
السواس (ياسني محمد) PIFD162, PIFD185

سواعي (محمد) PIFD152, PIFD177

سوبليه (جاكلني) PIFD174

سالمة (كلود) PIFD125, PIFD126

سليم (سعاد) PIFD 804

–ش–
شارل (هنري) PIFD166

الشريف (ماهر) PIFD208, PIFD236

شح ّيد (جمال) PIFD193, PIFD209, PIFD227

ص-الصاغرجي (مأمون) PIFD162, PIFD185

–ض–
ضاهر (مسعود) PIFD166

–ط–
الطرسوسي (جنم الدين) PIFD167
الطرسوسي (مرضي ابن علي) PIFD90
طوير (قاسم) PIFD220

–ع–
عبد القادر (ماهر محمد) PIFD190
عفيفي (محمد) PIFD154
عالء الدين (بكري) PIFD153, PIFD213, PIFD228

’Presses de l
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فهرس املجموعات

––غ
PIFD218 )غافييه مطر (مرغريت

CA01.........................12
CA02.........................12
CA03.........................12
CA04.........................12
CC09.........................12
CC10.........................12
CC11.........................12
CCO23......................12
CCO18......................12
CD02.........................12
CD13.........................12
BEO...........................11
PIFD70........................6
PIFD77........................4
PIFD80........................4
PIFD82........................6
PIFD84........................6
PIFD90........................4
PIFD91........................4
PIFD93........................4
PIFD94........................4
PIFD114......................6
PIFD122......................6
PIFD123......................6
PIFD124......................6
PIFD125......................7
PIFD126......................7
PIFD128....................10
PIFD129....................10
PIFD152......................8
PIFD153......................6
PIFD154......................4
PIFD158......................6
PIFD162......................4
PIFD164....................10
PIFD166....................10
PIFD167......................4
PIFD168......................5
PIFD174......................8
PIFD177......................8
PIFD181....................10

PIFD182......................9
PIFD184......................5
PIFD185......................4
PIFD186......................7
PIFD187......................7
PIFD190......................8
PIFD192......................9
PIFD193......................8
PIFD194......................8
PIFD195......................6
PIFD197....................10
PIFD199......................6
PIFD201......................9
PIFD202......................5
PIFD203......................6
PIFD207......................9
PIFD208......................6
PIFD209......................8
PIFD210......................5
PIFD212......................9
PIFD213......................6
PIFD215......................4
PIFD216......................4
PIFD217......................4
PIFD218......................8
PIFD219......................4
PIFD220....................10
PIFD226......................5
PIFD227......................8
PIFD228......................7
PIFD229......................9
PIFD236......................7
PIFD239......................9
PIFD240......................5
PIFD242......................9
PIFD252....................10
PIFD253....................10
PIFD254....................10
PIFD256......................5
PIFD268......................9
PIFD804......................4
PIFD808......................7

PIFD227 )غوتيه (إيريك
PIFD209 )كيخانو (إيف-غونزاليز

––ف
CA03 )فارغ (فيليب
PIFD122, PIFD123, PIFD124 )فهد (توفيق

––ق
PIFD154 )قاسم (أحمد

––ك
PIFD808 )كاسوحة (عبود
PIFD259  محمد،كرد علي
PIFD208 )كواكبي (سالم

PIFD220 )الكواكبي (نزيه

––ل
PIFD70 )الوست (هنري
PIFD194 )إيف-لوبيتال (جان
CD13 )لونغناس (اليزابيت
PIFD162, PIFD185 )ليدر (ستيفن

––م
PIFD219 )املبيضني (مهند احمد سالم
PIFD236 )مرفان (سابرينا

PIFD80 )املقدسي (جورج

PIFD190 )املقدسي (عبد السالم بن غامن

PIFD256 )املنجد (صالح الدين
PIFD167 )منصري (محمد

PIFD184, PIDF202, PIFD210, )املهاجر (جعفر
PIFD217, PIFD226
-نPIFD153 )النابلسي (عبد الغني بن إسماعيل

PIFD254 )النعسان (عبد الرحمن بن حمزة

PIFD252 )النواصرة (قاسم محمد أحمد
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املجموعات االلكترونية
لقسم منشورات املعهد الفرنسي للشرق االدنى
ومجلت على صفحات الويب
كتب
ّا
اجملموعات االلكترونية
URL : http://ifpo.revues.org

جديد اإلصدارات
http://www.ifporient.org/publications/all/rss.xml

كتب متوفرة بالنصوص الكاملة على الويب
Études contemporaines
Études médiévales, modernes et arabes
Archéologie et histoire de l’Antiquité

مجلة الدراسات الشرقية
http://beo.revues.org

Syria مجلة
URL sur Persée
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/syria
URL sur Jstor
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=syria

شراء كتب على الويب
1- Librairie immateriel : ouvrages en pdf
http://librairie.immateriel.fr/fr/editeur/26/institut-français-du-proche-orient/
page/1/date
2- Amazon.fr

Presses de l’

www.ifporient.org

’Presses de l
لشراء مطبوعات املعهد الفرنسي للشرق األدنى
األردن :
ص.ب 830413
 11183عمان

m.khalaf@ifporient.org

لبنان :
ص.ب  11-1424بيروت
diffusion@ifporient.org

سورية :
دمشق  -أبو رمانة  :ص.ب 344
فقط لشراء مطبوعات املعهد  -قسم الدراسات
العربية وقسم الدراسات املعاصرة
diffusiondamas@ifporient.org

دمشق  -جسر األبيض  :ص.ب 3694
فقط لشراء مطبوعات املعهد  -قسم اآلثار
f.khouryfehde@ifporient.org

حلب  :دار حماض
فقط لشراء مطبوعات املعهد  -قسم الدراسات العربية وقسم
الدراسات املعاصرة
l.saman@ifporient.org

diffusion@ifporient.org
tel/fax : 00961 (0) 1 420 294

