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  تقديم

 وال - م، واكن اهلدف من إصدارها ٢٠٠٩ يف مطلع خم ةَّة مدرسة اإلسكندريَّجملَّصدر العدد األول من 
َّ هو تقديم املعرفة يف ش العلوم املسيحية بروح اإليمان واحكقوى اليت خشتها الكنيسة يف القرون -  يزال َّ

، وال تزال جتاهد من أجل احلفاظ عليه األو
ُ

َّفإن اكنت املجلة قد حرصت منذ بدايتها بل انتهاج املنهج . ا

ِّاألكادييم يف لك ما تقدمه للقارئ، فهذا حرصا منها بل احرتام عقل القارئ يف توثيق لك ما تنرشه، وليك تفتح  ًِّ ِّ ِّ

راسات ًللقارئ آفاقا أرحب يف االسزتادة من املعرفة من منابعها األصيلة، سواء اكنت من الرتاث أو  من ا
ومع ذلك فليس تقديم املعرفة هو اهلدف، بل الوسيلة اليت نرتفع بها حنو السمائيات . األكاديمية احلديثة

لك، لم جتد املجلة أروع من قول إشعياء اجيب ليك يكون . ُونتقدم إىل بهاء جمد اهللا فنعبده بفهم وعمق و
  ) س٩:٧إش (“ .ْإن لم تؤمنوا فلن تفهموا”: شعارها

ٍ، وصعوبة اكحث عن مقال حمدد منها، أو عن ُ اليت نرشت ح اآلنالكبري من املقاالتللعدد ًنظرا و َّ ٍ
ٍمقاالت ملؤلف بعينه أو قسم بذاته، خاصة وقد نرشت املجلة بعض األحباث الطويلة بل عدة مقاالت  ٍَّ َ ُ َّ ً َّ ٍ ٍ

ِّ

لك ارتأت أرسة احكحرير ُّمتتباعة أو متفرقة، فيكون تتبعها من بدايتها إىل نهايتها أ َّمرا مضنيا ألكرث القراء،  ُ ً ً

ِ اليت صدرت ح اآلن، ليك تعني القارئ يف مهمة اكحث عن َّ إصدار فهرس خم ألعداد املجلةَّباملجلة أهمية ُ

َّمقال أو مؤلف أو قسم بعينه، أو بل األقل إلعطاء صورة موجزة عما نرشته املجلة إىل اآلن يف أع َّ ٍ ٍَ ٍ ٍ
ِّ

دادها ٍ
ة   .املتوا

َّاألول منها يقدم بيانا بأعداد املجلة وأرقامها وتاريخ صدورها، : أقسامَّيتكون هذا الفهرس من مخسة  ً ِّ َّ

ٍواخكا يقدم فهرس لك عدد من أعداد املجلة كما نرش يف مستهل لك عدد ٍِّ ِِّّ َ َ َْ ُ ُ َّ ِّ.  
ً اخكالث فيعيد ترتيب مقاالت املجلة طبقا الالقسمَّأما  ِّوجيدر هنا أن ننوه إىل أن بعض . سم مؤلفيهاَّ

ُاملقاالت اكنت قد نرشت بدون اسم مؤلفيها، أو تغريت صفة بعضهم، فأضحوا من طغمة اإللكريوس بعد أن  َُّ

َّاكنوا ضمن صفوف العلمانيني، أو ارتىق بعض منهم إىل رتبة األسقفية ُ ٌ ِّأما أسماء املؤلفني الورادة يف هذا . ِّ َّ

ةالفهرس ف ِّ للمؤلف دون سواها، وهؤالء املؤلفون هم)أو األخرية (تشري إىل الصفة احلا ِّ:  
  )الراهب القس إبيفانيوس املقاري: ًسابقا(نيافة أنبا إبيفانيوس مثلت الرمحات 
  )الراهب القس مقار الربمو: ًسابقا(نيافة أنبا مقار 

  )الراهب القس متاؤس الربمو: ًسابقا(نيافة أنبا ماكري 
  )هرمينا الربموالقس الراهب : ًسابقا(نيافة أنبا هرمينا 



 

٢ 

  )ماجد صب حنا. د: ًسابقا(القس باسيليوس صب حنا 
  )ها فايز كيب: ًسابقا(القس زاك فايز كيب 

  )ريمون يوسف رزق: ًسابقا(القس لوقا يوسف رزق 
  ) عوضجمدي رشيدي بشاي. د. د: ًسابقا(القس غريغوريوس رشيدي بشاي عوض 

ٍ الرابع يقدم املقاالت حسب نوع املحتوى يف لك مقالالقسمو
ِّ وإن اكن بعض املقاالت يمكن أن . ِّ

َيندرج حتت أكرث من قسم أو لون من ألوان املعرفة، إال أننا اخرتنا منها األقرب واألنسب للمحتوى ٍ ٍ.  
ُ اخلامس واألخري فريتب املقاالت ترتيبا أجبديا مطلَّأما القسم ًّ ً ٍقا، مما يساعد بل العثور بل أي مقال إذا ِّ ِّ ً

ُّعرف عنوانه، كما يساعد بل تتبع األحباث املنشورة يف شلك مقاالت متناثرة    .يف أكرث من عددُ
َنروم أن يكون هذا العمل البسيط معينا للقارئ يف العثور بل بغيته، ولعله ينبه اكعض  ِّ ُ ً ما فاته إىل ُ

. َّلة، آملني أن تستمر املجلة يف إنارة الطريق حنو ملكوت اهللا بإيمان وويع واستنارةٍمن موضوخت نرشتها املج
  .واملجد لواهب العقل
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، أغسطس سابعةالسنة ال  العدد احكاسع عرش   )٢/٢٠١٥ (١٩  ٢٠١٥، العدد اخكا

  )١/٢٠١٦ (٢٠  ٢٠١٦السنة اخكامنة، العدد األول، فرباير   العدد العرشون
، أغسطس   العدد احلادي والعرشون   )٢/٢٠١٦ (٢١  ٢٠١٦السنة اخكامنة، العدد اخكا

  )١/٢٠١٧ (٢٢  ٢٠١٧السنة احكاسعة، العدد األول، فرباير   العدد اخكا والعرشون
، أغسطس   العدد اخكالث والعرشون   )٢/٢٠١٧ (٢٣  ٢٠١٧السنة احكاسعة، العدد اخكا
  )١/٢٠١٨ (٢٤  ٢٠١٨السنة العارشة، العدد األول، أبريل   العدد الرابع والعرشون

، أكتوبر   العدد اخلامس والعرشون   )٢/٢٠١٨ (٢٥  ٢٠١٨السنة العارشة، العدد اخكا
، أبريل الس  العدد السادس والعرشون   )١/٢٠١٩ (٢٦  ٢٠١٩نة احلادية عرشة، العدد األو



 

٤ 

  فهرس أعداد املجلة حسب تاريخ ظهورها وترتيب ورود املقاالت يف لك عدد

  )١/٢٠٠٩(العدد األول 
  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف

اتكا  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  ٣٠-٩   الكبادوكعظة للقديس باسيليوس الكبري أسقف قيرصية. هتم 
  دراسات يف احكاريخ الكن  ٥٤- ٣١  الكرازة ومدرسة اإلسكندرية  القمص تادرس يعقوب ملطي

  دراسات كتابية  ٧٠-٥٥  يف الرسالة األو للقديس بولس إىل أهل كورنثوس )احلكمة (Σοφίαالصليب كمدخل للصوفيا   الراهب سارافيم الربمو
  دراسات كتابية  ٨٦- ٧١  “ساله”معىن لكمة   حننيسامح فاروق 

  دراسات كتابية  ١٠٥-٨٧  ارتباط عيدي املظال واحلانواكه بروايات اإلجنيل ألحد السعف  أنبا هرمينا
  نصوص ودراسات آبائية  ١١٧-١٠٧  وحنا ذهيب الفم نيب اإلنسانيةي  جورج عوض إبراهيم

تورجية  ١٣٦-١١٩  مردات األناجيل يف الطقس القبطي  أنبا مقار   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٤٥- ١٣٧  )١ ( القبطية“األجبية”دراسة عن كتاب   القس باسيليوس صب   نصوص ودراسات 

القس غريغوريوس رشيدي بشاي 
  عوض

بصلمودية السنوية املقدسة وخمطوطة بني اإل“ⲧⲉⲛⲟⲩⲉϩ ⲑⲱⲕ ”مديح اخكالثة الفتية القديسني
   قبطي٦٨باريس 

تورجيةنصوص ودر  ١٥٥- ١٤٧   اسات 



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٥ 

  )٢/٢٠٠٩(العدد اخكا 
  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف

  نصوص ودراسات آبائية  ٢٧-٩ )١ (كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اإلنسان خلق يف  القس لوقا يوسف رزق
الالت  أنبا هرمينا    ودراسات يف املسيحية املبكرةنصوص  ٤٢- ٢٩  األو الكنيسة يف املؤمنني أللقاب الروحية ا

هودي الفكر يف احكوراة  الراهب سارافيم الربمو   دراسات كتابية  ٥٣- ٤٣  ا
  نصوص ودراسات آبائية  ٦٧-٥٥  متفرقة مصادر عدة من أنطونيوس األنبا القديس أقوال  سامح فاروق حنني

  نصوص ودراسات آبائية  ٨٥-٦٩ آبائية مسيحية رؤية) ١( :وأن ًذكرا اإلنسان  جورج عوض إبراهيم
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٠٣-٨٧ املقدسة اكصخة يف مقدمة :العسال بن املؤتمن  األب وديع الفرنسيساك

تورجية  ١٣٠-١٠٥  )٢ (القبطية “األجبية” كتاب عن ةدراس  القس باسيليوس صب   نصوص ودراسات 
القس غريغوريوس رشيدي بشاي 

  عوض
تورجية  ١٤٤- ١٣١  )١ (السبع القبطية اخكيؤطوكيات عن ةدراس   نصوص ودراسات 

  مدحت حليم تادرس
 وتكريس الرسل عيد لقان وطقس اآلالم أسبوع قراءات ترتيب واضع اكهنسا أسقف بطرس األنبا

 املعموديات
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٦٣-١٤٥



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب ةاملجل أعداد فهرس

٦ 

 )٣/٢٠٠٩(العدد اخكالث 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  ملرتجما/  املؤلف
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٧- ١١ )٢( كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اإلنسان خلق يف  القس لوقا يوسف رزق

  دراسات كتابية  ٤٧- ٢٩  )١ (الرسول بولس القديس عند اخلالص ملفهوم آبائية رؤية :املسيح إجنيل  أنبا مقار
  دراسات كتابية  ٦٦-٤٩  للقلب والنسيك كتاال املفهوم  أنبا هرمينا

هودي املجمع يف احكوراة قراءة خدمة  الراهب سارافيم الربمو   دراسات كتابية  ٨٧- ٦٧  ا
  نصوص ودراسات آبائية  ٩٩-٨٩ )١ (ون أسقف ايريناؤس القديس عند اآلبا احكقليد يف اهللا صورة بل اإلنسان خلق  مركز األحباث باملجلة

وم إنسان) ٢( :وأن ًذكرا اإلنسان  وض إبراهيمجورج ع   نصوص ودراسات آبائية  ١١٣-١٠١ )السقوط قبل (السادس ا
  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٢٨-١١٥  ةاالجتماعي اجلوانب )١ (:بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة  بشارة طرابل

  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٤- ١٢٩  واآلبا الكتا املفهومني يف “Ἀββᾶς أب” لكمة  سامح فاروق حنني
تورجية  ١٥٦- ١٣٥  األو القرون من القبطية باللغة خمطوط :باسيليوس القديس قداس  أنبا إبيفانيوس   نصوص ودراسات 

تورجية  ١٧٢-١٥٧  )٣ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب   نصوص ودراسات 

  يع الفرنسيساكاألب ود
، ّوعدة ودياراتهم، الرهبان يف: واألربعون احلادي القول ــ دمياط مطران ميخائيل قوانني  بعد فصو

ًفصال عرش أحد الصدر،
 

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٩١- ١٧٣

تورجية  ١٩٩-١٩٣ الشعانني أحد لطرح جديد نص  نبيل فاروق   نصوص ودراسات 



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٧ 

 )١/٢٠١٠(بع العدد الرا

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٨- ١١  )١ (آمون القديس رسائل  جرجس برشى

  دراسات كتابية  ٤٠- ٢٩  )٢ (الرسول بولس القديس عند اخلالص ملفهوم آبائية رؤية :املسيح إجنيل  أنبا مقار
  دراسات كتابية  ٦١- ٤١  )١ (لاإلجني حبسب الشهادة  الراهب سارافيم الربمو

  دراسات كتابية  ٨٠- ٦٣  واملشناه اإلزائية األناجيل يف احلقل زنابق عن عملية رؤية  أنبا هرمينا
  نصوص ودراسات آبائية  ٩٠- ٨١  )٢ (ون أسقف ايريناؤس القديس عند اآلبا احكقليد يف اهللا صورة بل اإلنسان خلق  مركز األحباث باملجلة

وم إنسان) ٣: (وأن اًذكر اإلنسان  هيمجورج عوض إبرا   نصوص ودراسات آبائية  ١٠٨-٩١  )السقوط بعد (السابع ا
  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٢٢-١٠٩  مرص يف الرهبا اجموذج) ٢: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة  بشارة طرابل
اليل املعىن تطور  أجمد رفعت   دراسات الهوتية  ١٣٦- ١٢٣  لغوية مفاهيم) ١: (األو اخلمسة القرون فـي الالهوتية اتللمصطلح ا

  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٢- ١٣٧  واآلبا الكتا املفهومني يف“ Ἄβυσσος ”اهلاوية  سامح فاروق حنني
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٥٨- ١٤٣  )١ (سليمان أناشيد  أنبا إبيفانيوس

تورجية  ١٧٣- ١٥٩  )٤ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  يليوس صبالقس باس   نصوص ودراسات 
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٨٥-١٧٥  )١ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد  األب وديع الفرنسيساك

تورجية  ١٩٤- ١٨٧  )١ (املسيحية للعبادة مدخل  رأفت مو ذكري   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢١١- ١٩٥ )١ (املقدسة اكصخة أسبوع طقس  رفيق خدل   نصوص ودراسات 



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة ادأعد فهرس

٨ 

 )٢/٢٠١٠(العدد اخلامس 

  املرتجم/  املؤلف  القسم  الصفحة  عنوان املقال
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٣- ١١  )٢ (آمون القديس رسائل  جرجس برشى

  دراسات كتابية  ٤٦-٢٥  كتا كرمز األمومة  أنبا هرمينا
  دراسات كتابية  ٦٦-٤٧  )٢ (اإلجنيل حبسب الشهادة   سارافيم الربموالراهب

  نصوص ودراسات آبائية  ٨٤- ٦٧  )١ (باإلهليات اجاطق غريغوريوس القديس عند اهللا ومعرفة الالهويت  مركز األحباث باملجلة
وم إنسان) ٤: (وأن اًذكر اإلنسان  جورج عوض إبراهيم   بائيةنصوص ودراسات آ  ٩٩-٨٥  اخكامن ا

  أجمد رفعت
اليل املعىن تطور   املولود الهوتيات) ٢: (األو اخلمسة القرون يف الالهوتية للمصطلحات ا

γεννητός- املولود غري ἀγέννητος أ (الالهويت احكنظري وبدايات(  
  دراسات الهوتية  ١٢٥-١٠١

  ةنصوص ودراسات يف املسيحية املبكر  ١٣٩-١٢٧  )٢ (سليمان أناشيد  أنبا مقار
ير خوال  أنبا إبيفانيوس تورجية  ١٦١- ١٤١  )١ (األبيض ا   نصوص ودراسات 

تورجية  ١٧٣-١٦٣  )٥ (القبطية “ألجبيةا” كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب   نصوص ودراسات 
   املسينصوص ودراسات يف الرتاث العر  ١٨٥-١٧٥  )٢ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد  األب وديع الفرنسيساك

القس غريغوريوس رشيدي بشاي 
  عوض

تورجية  ٢٠٧- ١٨٧  السبعة القبطية اخكيؤطوكيات فِّمؤل عن دراسة   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤٠- ٢٠٩  الصعيدية القبطية باللغة الكنيسة تاريخ كتاب  صموئيل قزمان معوض



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٩ 

 )٣/٢٠١٠ (العدد السادس

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف

  بيشوي برشى فايز
ين ضد  كريلس للقديس اخكيؤطوكوس يه القديسة العذراء بأن االعرتاف يريدون ال ا

  )١( السكندري
  نصوص ودراسات آبائية  ٢١- ١١

  نصوص ودراسات آبائية  ٣٢- ٢٣  كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس“ االتضاع” يف  القس لوقا يوسف رزق
  دراسات كتابية  ٥٦-٣٣  )١ (رومية رسالة من احكاسع صحاحاإل خالل من االختيار قضية  القس مرقس داود

  دراسات كتابية  ٧٢-٥٧  )٣ (اإلجنيل حبسب الشهادة  الراهب سارافيم الربمو
  دراسات كتابية  ٨٩- ٧٣  فليمون إىل بولس القديس رسالة إىل مدخل  خدل زكري

  نصوص ودراسات آبائية  ١١١-٩١  )٢ (باإلهليات اجاطق غريغوريوس القديس عند اهللا ومعرفة الالهويت  مركز األحباث باملجلة
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٧- ١١٣  )١ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة  جورج عوض إبراهيم

  ات يف احكاريخ الكندراس  ١٤٢- ١٢٩  الرهبانية املثل) ٣: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة  بشارة طرابل
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٥٢- ١٤٣  )٣ (سليمان أناشيد  أنبا مقار

ير خوال  أنبا إبيفانيوس تورجية  ١٧٣- ١٥٣  )٢ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٨٠-١٧٥  )٦ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٨٧- ١٨١  )٣ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد  ع الفرنسيساكاألب ودي
تورجية  ٢١٥-١٨٩  العصور عرب وتطوره األصلية سماته: القبطية الكنيسة يف املقدسة اكصخة طقس  رفيق خدل   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٤١-٢١٧ العربية باللغة اكطاركة تاريخ كتاب  صموئيل قزمان معوض



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

١٠ 

 )١/٢٠١١ (العدد السابع

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف

  بيشوي برشى فايز
ين ضد  كريلس للقديس اخكيؤطوكوس يه القديسة العذراء بأن االعرتاف يريدون ال ا

  )٢( السكندري
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٦- ١١

  نصوص ودراسات آبائية  ٣٤-٢٧  كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اللكمة اكن اكدء يف  قس لوقا يوسف رزقال
  دراسات كتابية  ٥٧- ٣٥  )٢ (رومية رسالة من احكاسع اإلصحاح خالل من االختيار قضية  القس مرقس داود

  تابيةدراسات ك  ٧٣- ٥٩  )٤ (اإلجنيل حبسب الشهادة  الراهب سارافيم الربمو
  دراسات كتابية  ٩١-٧٥  املقدس الكتاب يف ورد كما) اجلذام (الربص حقيقة  خدل زكري
  دراسات كتابية  ١١٣-٩٣  )١ (الصالة رجل املسيحيسوع   أنبا هرمينا

  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٠-١١٥  )١ (املقدسة األسفار للكنيسة األوائل اآلباء فرس كيف  مركز األحباث باملجلة
  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٥- ١٣١  )٢ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة  براهيمجورج عوض إ

  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٥٧- ١٤٧  الربية معجزات) ٤: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة  بشارة طرابل
  بكرةنصوص ودراسات يف املسيحية امل  ١٧٢- ١٥٩  )١ (سليمان مزامري  أنبا مقار

  دراسات كتابية  ١٨٩- ١٧٣  ٣-١ تكوين يف تور خملوق واإلنسان اهليلك كمبىن اخلليقة  بيشوي رمزي
ير خوال  أنبا إبيفانيوس تورجية  ٢٠٨-١٩١  )٣ (األبيض ا   نصوص ودراسات 

تورجية  ٢١٦- ٢٠٩  )٧ (القبطية “األجبية ”كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢٣٥-٢١٧  القبطية الكنيسة لقداسات) ١٤-١٢ قرون (العربية الرتمجات أقدم  ب وديع الفرنسيساكاأل   نصوص ودراسات 

تورجية  ٢٦٠- ٢٣٧  عرش الرابع القرن من خمطوط حسب املقدسة اكصخة ترتيب  رفيق خدل   نصوص ودراسات 
القس غريغوريوس رشيدي بشاي 

  عوض
تورجية  ٢٨١-٢٦١  السنوية املقدسة يةاإلبصلمود كتاب إىل مدخل   نصوص ودراسات 



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

١١ 

 )٢/٢٠١١(العدد اخكامن 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٠- ١٣  الرسو أثناسيوس للقديس دراكنتيوس إىل الرسالة  إيفيت منري مرش

هيب الفم دعوة بولس  سعيد حكيم   نصوص ودراسات آبائية  ٤٤- ٣١  للقديس يوحنا ا
  دراسات كتابية  ٦٣-٤٥  )٥(الشهادة حبسب اإلجنيل   الراهب سارافيم الربمو

  دراسات كتابية  ٧٨-٦٥  )٢(يسوع املسيح رجل الصالة   أنبا هرمينا
  دراسات كتابية  ١٠١-٧٩  الصالة الربانية رحلة صعود  بطرس كرم صادق

ير األبيض   أنبا إبيفانيوس تورجية  ١١٩- ١٠٣  )٤(خوال ا   نصوص ودراسات 
ونا  بيشوي رمزي تورجية قديمة يف نصها ا   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٣٦-١٢١  خمطوط برشلونه: صلوات 

تورجية  ١٥٣- ١٣٧  القرن اخكا العرش: دراسة واحدة من أقدم خمطوطات طقس اكصخة  القس باسيليوس صب   نصوص ودراسات 
  نصوص ودراسات قبطية  ١٧٠-١٥٥  سرية القديس أفو املتوحد أسقف اكهنسا   معوضصموئيل قزمان



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

١٢ 

 )٣/٢٠١١(العدد احكاسع 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  القس لوقا يوسف رزق   يةنصوص ودراسات آبائ  ٢٢- ١١  )١ (الرسو أثناسيوس للقديس األريوسيني ّضد . و

ي  سعيد حكيم   نصوص ودراسات آبائية  ٢٨- ٢٣  اجي غريغوريوس للقديس جسده إىل خيطئ يزىي ا
  دراسات كتابية  ٥٣- ٢٩  )٣ (الصالة رجل املسيح يسوع  أنبا هرمينا
  دراسات يف احكاريخ الكن  ٦٨-٥٥  املعدنية العمالت خالل من األو عصورها يف املسيحية انتشار تتبع  خدل زكري

  دراسات كتابية  ٨٤-٦٩  SHAVUOT ّاملسيا مواسم . إرسائيل أعياد  يرت فيليبب
  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٤-٨٥  )٣ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة  جورج عوض إبراهيم
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٩-١٠٥  )٢ (املقدسة األسفار للكنيسة األوائل اآلباء فرس كيف  مركز األحباث باملجلة

  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٤٨- ١٣١  )٢ (سليمان مزامري   مقارأنبا
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٣-١٤٩  “٣٠ بودمر بردية” إسحق ذبيحة بل للمسيحية األو العصور من شعرية قصيدة  بيشوي رمزي

تورجيةنصوص  ١٧٢-١٦٥  )٨ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب    ودراسات 
ير خوال  أنبا إبيفانيوس تورجية  ١٨٩- ١٧٣  )٥ (األبيض ا   نصوص ودراسات 

  األب وديع الفرنسيساك
مصباح الظلمة  « ِمن» ّيف الزجيات اجاموسية«: اكاب العرشون: شمس الرئاسة أبو الرباكت بن كرب

  ]طقس الزواج حسب خمطوطة باريس[»  وإيضاح اخلدمة
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٠٦-١٩١

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٥-٢٠٧  إتكو أسقف ماكريوس للقديس عظة  صموئيل قزمان معوض



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

١٣ 

 )١/٢٠١٢(العدد العارش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  ٢٢- ١١  )٢ (الرسو ناسيوسأث للقديس األريوسيني ضد . و

ي  سعيد حكيم هيب ايوحن للقديس جسده إىل خيطئ يزىي ا   نصوص ودراسات آبائية  ٢٧- ٢٣  الفم ا
  دراسات كتابية  ٤٢- ٢٩  )٤( الصالة رجل املسيح يسوع  أنبا هرمينا
  دراسات كتابية  ٤٩- ٤٣  “لقيرص لقيرص ما أعطوا”:بقو ًّحقا يسوع يقصد اكن ماذا  خدل زكري

  دراسات كتابية  ٥٨-٥١  اآلثار وعلماء الرسل أعمال سفر  بولني تودري
  دراسات يف احكاريخ الكن  ٦٨- ٥٩  يوسيفوس وشهادة احكاري يسوع  مينا فؤاد توفيق

  دراسات كتابية  ٧٦-٦٩  “مو”املرصي االسم  بيرت فيليب
  دراسات كتابية  ٩٠- ٧٧  ايوحن للقديس اخكانية الرسالة نص يف ورد حسبما خالفامل واحكعليم الكنيسة  الراهب سارافيم الربمو

  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٤-٩١  املنحول ديونسيوس وكتابات اجي غريغوريوس القديس كتابات يف الرش وجود  عماد خطف
  كتابيةدراسات   ١١٩-١٠٥  األبوكريفية املزامري) ١ (:قمران خمطوطات يف املزامري  أنبا مقار

ير خوال  أنبا إبيفانيوس تورجية  ١٣٥-١٢١  )٦ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٧- ١٣٧  ةاملرصي الليتورجية الوثائق أقدم: امليالد بعيد االحتفال  بيشوي رمزي

  بطيةنصوص ودراسات ق  ١٩١-١٦٩  الزيتوىي يوحنا القديس استشهاد  صموئيل قزمان معوض



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

١٤ 

 )٢/٢٠١٢(العدد احلادي عرش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٤- ١١  ةاإلسكندري بطريرك ثيؤفيلوس اكابا للقديس ِّالرسي العشاء  بطرس كرم صادق

  نصوص ودراسات آبائية  ٥٠-٢٥  ستودونا إىل الرسالة وترمجة الشهيد قرطاجة أسقف كربيانوس ِّالقديس لرسائل مدخل  أجمد رفعت
  دراسات كتابية  ٧٢-٥١  )٥( الصالة رجل املسيح يسوع  أنبا هرمينا

  دراسات كتابية  ٨٥- ٧٣  اجلديد العهد يف واحلرف القصد بني السيف  الراهب سارافيم الربمو
  دراسات كتابية  ١١٢-٨٧  الشفاء طقس: ارةالكف  مايكل ميالد

م  مركز األحباث باملجلة   نصوص ودراسات آبائية  ١٣٧- ١١٣  اهللا لكمة ُّوجتسد وسقوطه اإلنسان خلق عن الرسو أثناسيوس القديس تعا
هيب ايوحن ّالقديس عند اخلمسني يوم يف القدس الروح حلول  بولني تودري   نصوص ودراسات آبائية  ١٥٧-١٣٩  الفم ا

  دراسات كتابية  ١٦٧- ١٥٩  ١٥١ املزمور) ٢ (:قمران خمطوطات يف املزامري  أنبا مقار
ير خوال  أنبا إبيفانيوس تورجية  ١٩٢-١٦٩  )٧ (األبيض ا   نصوص ودراسات 

القس غريغوريوس رشيدي بشاي 
  عوض

 طو وروفائيل) م١٩٠٨ (كيب أقالديوس طبعيت بني َّاملقدسة ّاإلبصلمودية ّجص مقارنة دراسة
  )م١٧٦٤(

تورجية  ٢١١-١٩٣   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤٥- ٢١٣  إسحق اكابا سرية: بشادي أسقف مينا  معوضصموئيل قزمان 



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

١٥ 

 )٣/٢٠١٢(العدد اخكا عرش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  ١٩- ١١  )٣ (الرسو أثناسيوس للقديس اآلريوسيني ّضد و

  نصوص ودراسات آبائية  ٤٠-٢١  رمسيانا أسقف َنيقيطس األب: الليتور الرتتيل  بطرس كرم صادق
  دراسات كتابية  ٦٢- ٤١  )٦( الصالة رجل املسيح يسوع  أنبا هرمينا
  دراسات كتابية  ٨٥- ٦٣  املسيح شخص يف املتألم والعبد املنتظر امللك عن إشعياء اتنبو حتقيق  خدل زكري
  دراسات الهوتية  ٩٨-٨٧  اإلليه اجلذب مركز لصليبا  بيرت فيليب

  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٨- ٩٩  )١ (املسيح دللسي كرمز اجيب مو :القديم للعهد وتفسريه الكبري كريلس القديس  مركز األحباث باملجلة
  ةدراسات الهوتي  ١٢٣-١٠٩  الرب هو املسيح يسوع: األو الكنيسة خريستولوجية  جورج عوض إبراهيم

تورجية  ١٤٦-١٢٥  )١ (الرسول مرقس القديس تورجية  أنبا مقار   نصوص ودراسات 
ير خوال  أنبا إبيفانيوس تورجية  ١٦٢- ١٤٧  )٨ (األبيض ا   نصوص ودراسات 

تورجية  ١٧٤-١٦٣  )٩ (القبطية “األجبية ”كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب   نصوص ودراسات 
ات  أنبا ماكري تورجية  ١٩٦-١٧٥  )١ (ةالصعيدي ةبالقبطي ةيهجائ إبصا   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات قبطية  ٢١٩-١٩٧  ولوكيوس لوجنينوس القديسني سرية  صموئيل قزمان معوض



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

١٦ 

 )١/٢٠١٣(العدد اخكالث عرش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  ٢٠- ١١  )٤ (الرسو أثناسيوس للقديس ريوسينياأل ضد و

هيب الفم   بطرس كرم صادق   نصوص ودراسات آبائية  ٣٨-٢١  )١(حنة أم صموئيل اجيب للقديس يوحنا ا
  دراسات كتابية  ٦٤-٣٩  )٧(يسوع املسيح رجل الصالة   أنبا هرمينا
  دراسات كتابية  ٨٤-٦٥  يف سفر اخلروج“ يد اهللا”تعبري   خدل زكري

  نصوص ودراسات آبائية  ٩٦-٨٥  )٢ (املسيح دللسي كرمز اجيب مو :القديم للعهد وتفسريه الكبري كريلس القديس  مركز األحباث باملجلة
  نصوص ودراسات رسيانية  ١١٣-٩٧  )١(مؤلفات اكابا ثيؤفيلس السكندري املحفوظة يف الرسيانية   القس زاك فايز كيب

تورجية  ١٣٩-١١٥  )٢(تورجية القديس مرقس الرسول   قارأنبا م   نصوص ودراسات 
ير خوال  أنبا إبيفانيوس تورجية  ١٥٨- ١٤١  )٩ (األبيض ا   نصوص ودراسات 

ات  أنبا ماكري تورجية  ١٧٧- ١٥٩  )٢ (ةالصعيدي ةبالقبطي ةهجائي إبصا   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢٠٧-١٧٩  اكصخة املقدسة يف القرن الرابع عرشاإلطار العام لشلك وترتيب طقس   رفيق خدل   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٦- ٢٠٩  مديح بل أنبا أنطونيوس: يوحنا أسقف األشمونني  صموئيل قزمان معوض



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

١٧ 

 )٢/٢٠١٣(العدد الرابع عرش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٩- ١١  )١( اإلسكندري ُلكيمنضس مةَّللعال“ونانينيللي ٌّحض”  القس لوقا يوسف رزق

هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل أم حنة  بطرس كرم صادق   نصوص ودراسات آبائية  ٤٥- ٣١  )٢ (الفم ا
  دراسات كتابية  ٧١-٤٧  )٨( الصالة رجل املسيح يسوع  أنبا هرمينا
  دراسات كتابية  ٩٠- ٧٣  اةاحلي بل نافذة: املزامري سفر  خدل زكري

  دراسات الهوتية  ١١٧-٩١  ِّكمجدف املسيح يسوع ّاتهام عين؟ أعدا يقول ماذا  عماد خطف
  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٣-١١٩  اآلبا للرشح ةوالرسائري ةالكنسي السمة  مركز األحباث باملجلة

  نصوص ودراسات رسيانية  ١٤٣- ١٣٥  )٢ (الرسيانية يف املحفوظة السكندري ثيؤفيلس اكابا مؤلفات  القس زاك فايز كيب
تورجية  ١٦٩-١٤٥  )٣ (الرسول مرقس القديس تورجية  أنبا مقار   نصوص ودراسات 

ير خوال  أنبا إبيفانيوس تورجية  ١٨٤- ١٧١  )١٠ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
تورجيةنصوص ودراسا  ١٩٤-١٨٥  ماآلال أسبوع طلبات حول دراسة  القس باسيليوس صب   ت 

ات  أنبا ماكري تورجية  ٢١٤- ١٩٥  )٣ (الصعيدية بالقبطية هجائية إبصا   نصوص ودراسات 

  األب وديع الفرنسيساك
 الظلمة مصباح«  ِمن» ّاجاموسية الزجيات يف«: العرشون اكاب: كرب بن الرباكت أبو الرئاسة شمس

  » اخلدمة وإيضاح
   املسينصوص ودراسات يف الرتاث العر  ٢٣٥-٢١٥



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

١٨ 

 )٣/٢٠١٣(العدد اخلامس عرش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
  ريراتق  ١٩- ١١  سيمينار املعاهد الالهوتية الكنسية  مراد جمدي يواقيم

  نصوص ودراسات آبائية  ٣٣-٢١  )٢(للعالمة لكيمنضس اإلسكندري “  لليونانينيٌّحض”  القس لوقا يوسف رزق
هيب الفم   بطرس كرم صادق   نصوص ودراسات آبائية  ٤٧- ٣٥  )٣(حنة أم صموئيل اجيب للقديس يوحنا ا

  دراسات كتابية  ٧٦-٤٩  )٩(يسوع املسيح رجل الصالة   أنبا هرمينا
  دراسات كتابية  ١٠٩- ٧٧  يفتاح والصمت اإلليه: األدب الرتاجيدي يف القصة الكتابية  خدل زكري
  اسات الهوتيةدر  ١٢٧- ١١١  )١(رس اهللا   بيرت فيليب

  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٣- ١٢٩  اجعمة عند القديس غريغوريوس اجي  مركز األحباث باملجلة
  نصوص ودراسات آبائية  ١٦٩-١٤٥  )١(رؤية خريستولوجية : تدبري احكجسد  جورج عوض إبراهيم

تورجية  ١٩٠- ١٧١  )٤(تورجية القديس مرقس الرسول   أنبا مقار   نصوص ودراسات 
ير األبيض   ا إبيفانيوسأنب تورجية  ٢٠٠-١٩١  )١١(خوال ا   نصوص ودراسات 

ات هجائية بالقبطية الصعيدية   أنبا ماكري تورجية  ٢٢٢-٢٠١  )٤(إبصا   نصوص ودراسات 
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٥٦-٢٢٣  اجبوءة املنسوبة للقديس أثناسيوس الرسو عن دخول العرب مرص  كرستني فوزي عياد

   زاك فايز كيبالقس
  صموئيل قزمان معوض

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٧-٢٥٧  م٣٦٧ لعام ٣٩الرسالة الفصحية : القديس أثناسيوس الرسو



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

١٩ 

 )١/٢٠١٤(العدد السادس عرش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  ١٥- ٧  )٣(َّ

هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل أم حنة  أنبا هرمينا   نصوص ودراسات آبائية  ٣٣- ١٧  )٤ (الفم ا
  دراسات الهوتية  ٥٥- ٣٥  )٢(رس اهللا   بيرت فيليب
  دراسات كتابية  ٨٣-٥٧  )١(العداء مع اهللا : مأساة شاول  خدل زكري

هود لعبادة املس  عماد خطف   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٠٨-٨٥  )١(م ٧٠يح فيما قبل مقاومة ا
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٣-١٠٩  احلياة املسيحية عند القديس غريغوريوس الالهويت  مركز األحباث باملجلة
  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٨-١٢٥  )٢(رؤية خريستولوجية : تدبري احكجسد  جورج عوض إبراهيم
  نصوص ودراسات رسيانية  ١٦٥-١٤٩  أعماهلما املحفوظة يف الرسيانية: اكابوان بطرس اخكالث والرابع  القس زاك فايز كيب

تورجية  ١٩٠- ١٦٧  )٥(تورجية القديس مرقس الرسول   أنبا مقار   نصوص ودراسات 
تورجيةنصوص ودراسات  ٢٢٤-١٩١  تطورها ومراحل تقنينها: الكتب الليتورجية بني املخطوط واملطبوع  رفيق خدل    

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٥٦- ٢٢٥  ُعظة عن عرس قانا اجلليل: أخبار اكابا بنيامني األول  كرستني فوزي عياد
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٧٤-٢٥٧  م٣٦٩ لعام ٤١الرسالة الفصحية : القديس أثناسيوس الرسو  صموئيل قزمان معوض



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢٠ 

 )٢/٢٠١٤(العدد السابع عرش 

  القسم  الصفحة  ن املقالعنوا  املرتجم/  املؤلف
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  ١٤- ٧  )٤(َّ

أ حنة  القس يوحنا عطا حمروس
ُ

هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل م   نصوص ودراسات آبائية  ٢٧-١٥  )٥ (الفم ا
  دراسات كتابية  ٦١- ٢٩  )١(رؤيا كتابية حبسب يوحنا اإلجنييل : مواجهة العالماملسيح ومؤمنوه يف   مركز األحباث باملجلة
  دراسات كتابية  ٨٣- ٦٣   احكفسرييLashنموذج الش : َّاملمارسة اخلالقة للكمة اهللا  مركز األحباث باملجلة

  دراسات كتابية  ١٠٦-٨٥  )٢(العداء مع اهللا : مأساة شاول  خدل زكري
هود   عماد خطف   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١١٨-١٠٧  )٢(م ٧٠لعبادة املسيح فيما قبل مقاومة ا
تورجية  ١٣٩-١١٩  عيد احكجيل  مارك شنوده   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات آبائية  ١٥٦- ١٤١  )١(رؤية كتابية وآبائية : اخلطة اإلهلية حكدبري اخلالص  جورج عوض إبراهيم
  نصوص ودراسات رسيانية  ١٦٩-١٥٧  خ للبابا تيموثاوس اخكاكتاب احكواري  القس زاك فايز كيب

تورجية  ١٩٢- ١٧١  )٦(تورجية القديس مرقس الرسول   أنبا مقار   نصوص ودراسات 

  فادي رأفت رمزي
ّنص : ترتيب القداس والقربان حسب “ مصباح الظلمة يف إيضاح اخلدمة”من “ اكاب السابع عرش”َ

  )١(خمطوط باريس 
   ودراسات يف الرتاث العر املسينصوص  ٢١٤-١٩٣

قسطنطني أسقف أسيوط  صموئيل قزمان معوض
ُ

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٩-٢١٥  املديح األول بل القديس أثناسيوس الرسو: 



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢١ 

 )١/٢٠١٥(العدد اخكامن عرش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
  نصوص ودراسات آبائية  ١٣-٩  )٥(ُمة لكيمنضس اإلسكندري َّللعال“ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق

  نصوص ودراسات آبائية  ٤٥-١٥  َّعن املعمودية للعالمة ترتليان  األب بوال ساويرس
  دراسات كتابية  ٨٠-٤٧  )٢(رؤيا كتابية حبسب يوحنا اإلجنييل : املسيح ومؤمنوه يف مواجهة العالم  مركز األحباث باملجلة

هودية  روسالقس يوحنا عطا حم   دراسات يف احكاريخ الكن  ٩٥- ٨١  املسيحية املتهودة/  كنيسة روما األو ا
ًّإشعياء اجيب يفرس الكتاب كريستولوجيا  خدل زكري ِّ   دراسات كتابية  ١٠٩-٩٧  ُ

  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٥- ١١١  )٢(رؤية كتابية وآبائية : اخلطة اإلهلية حكدبري اخلالص  جورج عوض إبراهيم
  دراسات كتابية  ١٥١- ١٣٧  رؤيا حزقيال اجيب عند آباء الكنيسة  مركز األحباث باملجلة

َفإذ تعب يسوع من السفر جلس”عظة بل   القس زاك فايز كيب   نصوص ودراسات رسيانية  ١٧٤- ١٥٣  للبابا تيموثاوس اخكالث“ َّ
  تورجيةنصوص ودراسات   ١٩٠-١٧٥  )٧(تورجية القديس مرقس الرسول   أنبا مقار

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٩-١٩١  رسالة رعوية عن اإلفخارستيا من القرن السابع  كرستني فوزي عياد - بيشوي رمزي 

  فادي رأفت رمزي
ّنص : ترتيب القداس والقربان حسب “ مصباح الظلمة يف إيضاح اخلدمة”من “ اكاب السابع عرش”َ

  )٢(خمطوط باريس 
  العر املسينصوص ودراسات يف الرتاث   ٢١٧-٢١١

َّترتيب ورشح القداس اإلليه عند اآلباء األقباط  رفيق خدل تورجية  ٢٤١- ٢١٩  ُ   نصوص ودراسات 
القس غريغوريوس رشيدي بشاي 

  عوض
تورجية حول رس االستحالة يف احكقليد القبطي تورجية  ٢٨١- ٢٤٣  دراسة تارخيية وعقائدية و   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات قبطية  ٣٠٥- ٢٨٣  تكريس بيعة األنبا مقار: اكابا بنيامني األولأخبار   كرستني فوزي عياد
قسطنطني أسقف أسيوط  صموئيل قزمان معوض

ُ
  نصوص ودراسات قبطية  ٣٢٢- ٣٠٧  املديح اخكا بل القديس أثناسيوس الرسو: 



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢٢ 

 )٢/٢٠١٥(العدد احكاسع عرش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  س لوقا يوسف رزقالق   نصوص ودراسات آبائية  ١٥-٩  )٦(َّ

ة اإل كنبية ورسولة وشهيدة١٤العظة : القديس ساويرس األنطايك  الراهب جرجس األنطوىي   نصوص ودراسات آبائية  ٣٧- ١٧   عن وجوب تكريم وا
  دراسات كتابية  ٦٥-٣٩  س الرسول الالهويتمركز الصليب يف تعليم بول  أنبا هرمينا

ْالكتاب املقدس وملك اهللا  القس يوحنا عطا حمروس   دراسات كتابية  ١٠٣- ٦٧  ُ
تورجية  ١٣٩-١٠٥  عيد البشارة  مارك شنودة   نصوص دراسات 
ى املسيحيني األوائل  خدل زكري   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٨- ١٤١  خلم احليوان ودالالته 

  دراسات كتابية  ١٨٤-١٦٩  َّالرب يسوع كقائد ملسرية احلياة خالل عظات العالمة أورجيانوس بل سفر يشوع  مركز أحباث املجلة
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٠٨-١٨٥  مقاربة معارصة لالهوت العر: معضلة احكوحيد املطلق  صموئيل طلعت

  نصوص ودراسات رسيانية  ٢١٦- ٢٠٩  مودية للبابا أثناسيوس اخكاميمر بل املع  القس زاك فايز كيب
تورجية  ٢٤٩-٢١٧  )٨(تورجية القديس مرقس الرسول   أنبا مقار   نصوص ودراسات 

ْأبو غفر(سرية القديس أونوفريوس : أنبا ببنوده  صموئيل قزمان معوض   نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٩-٢٥١ M580حسب خمطوط مورجان ) ُ



 عدد لك يف ملقاالتا ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢٣ 

 )١/٢٠١٦(عرشون العدد ال

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  ١٤-٩  )٧(َّ
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٢-١٥  تفسري الكتاب املقدس حبسب القديس إيسيذورس والقديس كريلس  جورج عوض إبراهيم

  نصوص ودراسات آبائية  ٥٤-٣٣  َّالصالة عند العالمة أورجيانوس  كز األحباث باملجلةمر
  دراسات كتابية  ٦٦-٥٥  األسماء واألنساب يف سفر أخبار األيام األول  أنبا مقار

  دراسات كتابية  ٨٨- ٦٧  أشاكل متنوعة للقصة الكتابية  خدل زكري
  دراسات كتابية  ١٢٣-٨٩  منهجية تفسري رسائل بولس  القس يوحنا عطا حمروس
موع الرب يسوع): ٣٥:١١يو (“ بكى يسوع”  الراهب جرجس األنطوىي   دراسات الهوتية  ١٣٩-١٢٥  رؤية الهوتية 

  دراسات الهوتية  ١٦٢- ١٤١  )٣(رس اهللا   بيرت فيليب
  املسيحية املبكرةنصوص ودراسات يف   ٢٠٣-١٦٣  َالعبادة، واملمارسة، واملعتقد يف املسيحية املبكرة  القس بنيامني حنا

ْأنبا بيسينتيوس أسقف قفط  صموئيل قزمان معوض ِ
ُ

ْأبو غفر(ِّعظة عن القديس أونوفريوس :    نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٤- ٢٠٥  )ُ



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢٤ 

 )٢/٢٠١٦(العرشون احلادي والعدد 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
  نصوص ودراسات آبائية  ١٦-٩  )٨(ُمنضس اإلسكندري َّللعالمة لكي“ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق

  نصوص ودراسات آبائية  ٤٦- ١٧  للقديس غريغوريوس اجي“ ضد القدر”  القس يوحنا عطا حمروس
  نصوص ودراسات آبائية  ٥٥-٤٧  )١ (املشالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذوروس الفريم والقديس كريلس اإلسكندري  جورج عوض إبراهيم

  دراسات الهوتية  ٨٨-٥٧  )١ (احكبين لآلب يف نصوص اإلجنيل وكتابات اآلباء   جرجس األنطوىيالراهب
  دراسات الهوتية  ١٢٢-٨٩  )٤(ُّرس اهللا   بيرت فيليب

  الراهب ميصائيل الربمو
  رفيق خدل

تورجية  ١٤٥- ١٢٣  حفظ القربان املقدس وطقس تعمري الكأس   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات قبطية  ١٧٦- ١٤٧  يد العنرصة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسوعظة عن ع  إبراهيم ساويرس
أسقف بسوي ) بساده(أنبا بسويت   صموئيل قزمان معوض

ُ
  نصوص ودراسات قبطية  ١٩٨- ١٧٧  عظته الوداعية وسرية استشهاده): املنشاة(



 عدد لك يف املقاالت ورود ترتيبو ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢٥ 

 )١/٧٢٠١(العرشون اخكا والعدد 

  لقسما  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  ٢٢-٩  )٩(َّ
  نصوص ودراسات آبائية  ٣١- ٢٣  )٢ (املشالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذوروس الفريم والقديس كريلس اإلسكندري  جورج عوض إبراهيم

  دراسات الهوتية  ٧٣-٣٣  )٢ (يف نصوص اإلجنيل وكتابات اآلباءاحكبين لآلب   الراهب جرجس األنطوىي
  دراسات كتابية ١١٩-٧٥  املدرسة األنطاكية يف احكفسري: قراءة الكتاب املقدس مع آباء الكنيسة  خدل زكري

  ت كتابيةدراسا  ١٤٧-١٢١  قراءات الهوتية للكتاب املقدس عند آباء الكنيسة: ذهنية الكتاب املقدس  القس يوحنا عطا حمروس
  دراسات كتابية  ١٦٣-١٤٩  االستفهام يف رحلة الفداء  خطف املرفوض

تورجية  ١٩٦-١٦٥  م١٩٠٢خوال القمص عبد املسيح صليب الربمو املسعودي املطبوع سنة   الراهب ميصائيل الربمو   نصوص ودراسات 
ⲥⲉⲛⲁ وⲣⲁϣⲓ ⲛⲉقراءة جديدة للحين   مايكل حليم راغب ϣⲟ تورجية  ٢٢٠-١٩٧  الصعيدي يف ضوء الطقس   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤١- ٢٢١  مصادر الرهبنة القبطية  يوحنا نسيم يوسف
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٦٠- ٢٤٣  نسخ املخطوطات يف أديرة اكحر األمحر من خالل دراسة السرية العربية للقديس أنبا أنطونيوس  إلزيابيث عجاييب

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٧٣-٢٦١  عن مريم العذراء منسوبة للبابا كريلس الكبريعظة   كرستني فوزي عياد
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٨-٢٧٥  “A4بدون عنوان ”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده  صموئيل قزمان معوض



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢٦ 

 )٢/٧٢٠١(العرشون اخكالث والعدد 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  ١٦- ١١  )١٠(َّ

  نصوص ودراسات آبائية  ٤٦- ١٧  وأعما الالهويت فكره دراسة إىل مدخل: األثيين الفيلسوف أثيناغوراس  مينا فؤاد توفيق
  دراسات الهوتية  ٨١-٤٧  )٣ (ء وكتابات اآلباعهد اجلديداحكبين لآلب يف نصوص ال  الراهب جرجس األنطوىي

  دراسات كتابية ١١٩- ٨٣  املدرسة السكندرية يف احكفسري: قراءة الكتاب املقدس مع آباء الكنيسة  خدل زكري
  نصوص ودراسات قبطية  ١٣٦-١٢١  احلياة الرهبانية من خالل كتابات الرهبان  يوحنا نسيم يوسف

  سوزان فايز عياد
  باسم سمري الرشقاوي

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٦٦- ١٣٧  إبراهيم سالمة رْفَكب سيفني أ والشهيد العذراء بكنيسة“ ٢ ختاري ”خمطوط

  نصوص ودراسات قبطية  ١٨١- ١٦٧  عظة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو عن آالم املسيح وصالح اآلب  بيرت سمري دانيال
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٢١- ١٨٣  )املرصي (سرية القديس ماكريوس الكبري  فايز إبراهيم فايز

 



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢٧ 

 )١/٨٢٠١(العرشون الرابع والعدد 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  ٢٥-٩  )١١(َّ

  دراسات كتابية  ٥٣-٢٧  ة واحللاإلشاك: تفسري اجصوص املقدسة   عوض إبراهيمجورج
  دراسات كتابية ٨٨-٥٥  العقل احلديث واحكفسري الكتا  خدل زكري

  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١١٥-٨٩  روابط الوحدة يف الكنيسة األو  القس يوحنا عطا حمروس
تورجية  ١٦٩- ١١٧  ل طق للكنيسة القبطيةَّأقدم دال: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني  الراهب ميصائيل الربمو   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات قبطية  ١٨٩- ١٧١  آباء الرهبنة القبطية  يوحنا نسيم يوسف
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٦-١٩١  عظة عن مريم العذراء منسوبة للقديس إبيفانيوس أسقف سالميس  كرستني فوزي عياد

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٩-٢٠٧  عظتان عن تقديم املسيح إىل اهليلك وتوبة أهل نينوى: زخارياس أسقف سخا  صموئيل قزمان معوض



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢٨ 

 )٢/٨٢٠١(العرشون اخلامس والعدد 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  ٢٦-٩  )١٢(َّ

  دراسات الهوتية  ٥٣-٢٧  )٥(رس اهللا   يليببيرت ف
  نصوص ودراسات آبائية  ٧١-٥٥  الوحدة يف املفهوم الكن   عوض إبراهيمجورج

  دراسات كتابية ٨٥- ٧٣  سفر الرؤيا واجلنس األد األبوذلملسي  خدل زكري
تورجي  ١١٣-٨٧  تراتيل متفرقة ختص فرتة عيد امليالد  مايكل حليم راغب   ةنصوص ودراسات 

تورجية  ١٥٧-١١٥  )٢ (َّأقدم دالل طق للكنيسة القبطية: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني  الراهب ميصائيل الربمو   نصوص ودراسات 
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٧٢- ١٥٩  احلركة النسكية يف الكنيسة األو  القس يوحنا عطا حمروس

  نصوص ودراسات قبطية  ١٩٠- ١٧٣  هبنة القبطية الرأضواء بل  يوحنا نسيم يوسف
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٧-١٩١  منسوبة للبابا تيموثاوس األول صالة اكابا أثناسيوس الرسو قبل نياحته  بيرت سمري دانيال
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٩- ٢٠٩  عظة عن ساعة املوت منسوبة للقديس كريلس الكبري  فايز إبراهيم فايز

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٤٢- ٢٣١  عظة عربية بل عيد العنرصة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو  ويرسإبراهيم سا
َّمن الرتمجات العربية األو املعروفة للكتاب المقدس  باسم سمري الرشقاوي ُ ّيف القرون من السابع إىل العارش امليالدي( َّ   اث العر املسينصوص ودراسات يف الرت  ٢٥٠- ٢٤٣  )َّ



 عدد لك يف املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢٩ 

 )١/٩٢٠١(العرشون السادس والعدد 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ْيف الفصح ”  القس لوقا يوسف رزق ِπερί πάσχα “ َّللعالمة أورجيينوس اإلسكندري   نصوص ودراسات آبائية  ٢٤-٩  )١(َ

م اخلريستولوجية عند ديونيسيوس األريو  بطرس كرم صادق   دراسات الهوتية  ٥٢-٢٥  ِبايغ املنتحلاحكعا
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ٧٦- ٥٣  االنتشار واجمو يف الكنيسة األو  القس يوحنا عطا حمروس

ّيوسابيوس القيرصي الپـمفييل   باسم سمري الرشقاوي َ ِمن واقع مؤلفه (ًّهل اكن آريوسيا  ):م٣٤٠-٢٦٤(ّ َّ ُ   سات يف احكاريخ الكندرا  ٨٥- ٧٧  ؟)‘تاريخ الكنيسة’ِ
  دراسات كتابية ١١٢-٨٧  عند الرسول بولس خلفية احكفسري الرمزي االستعاري  خدل زكري& أجمد رفعت 

هودية يف مرقس   موريس وهيب& أندرو وهيب  هودي ليسوع ٦٢-٦١:١٤احكعبريات ا   دراسات كتابية  ١٣٢- ١١٣  وموثوقية االستجواب ا
تورجية  ١٦٠-١٣٣  ) الرشقية- منيا القمح (حبسب طقس دير املالك باحكلني   دورة الصليب والشعاننيطقس  إسحاق إبراهيم اكاجو   نصوص ودراسات 

ثالثة األيام األو من صوم امليالد  رشيف رمزي
ُ

َّوعالقتها بأعجوبة غقل اجلبل المقطم  َ ُ ْ َ ْ ُ
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٧٢- ١٦١  

  رسيانيةنصوص ودراسات   ١٩٠- ١٧٣  إىل اكابا السكندري يؤنس السادس رسالة اكطريرك األنطايك مار ميخائيل اخكا  يبالقس زاك فايز ك
  نصوص ودراسات قبطية  ٢١٨- ١٨٧  الرتاكيب اكالغية يف العظات القبطية  إبراهيم ساويرس

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٤- ٢١٩  ريوس اجاطق باإلهلياتمنسوبة للقديس غريغو عظة عن إبليس واملالك ميخائيل  القس مينا كيب فانوس
  ودراسات قبطيةنصوص   ٢٤٩-٢٣٥  “A6بدون عنوان ”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده  صموئيل قزمان معوض

 



 

٣٠ 

  ثم تاريخ نرش املقال) بدون لقب(املقاالت مرتبة حسب أسماء املؤلفني 

  إبراهيم ساويرس
  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد

  نصوص ودراسات قبطية  ١٧٦- ١٤٧  عظة عن عيد العنرصة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو  )٢/٢٠١٦ (٢١
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٤٢- ٢٣١  عظة عربية بل عيد العنرصة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو  )٢/٢٠١٨ (٢٥
  نصوص ودراسات قبطية  ٢١٨- ١٨٧  الرتاكيب اكالغية يف العظات القبطية  )١/٢٠١٩ (٢٦

 نيافة أنبا إبيفانيوس

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
        

تورجية  ١٥٦- ١٣٥  األو القرون من القبطية باللغة خمطوط :باسيليوس القديس قداس  )٣/٢٠٠٩( ٣   نصوص ودراسات 
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٥٨- ١٤٣  )١ (سليمان أناشيد  )١/٢٠١٠( ٤
ير خوال  )٢/٢٠١٠( ٥ تورجية  ١٦١- ١٤١  )١ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال  )٣/٢٠١٠( ٦ تورجية  ١٧٣- ١٥٣  )٢ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال )١/٢٠١١( ٧ تورجية  ٢٠٨-١٩١  )٣ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير األبيض  )٢/٢٠١١( ٨   تورجيةنصوص ودراسات   ١١٩- ١٠٣  )٤(خوال ا
ير خوال  )٣/٢٠١١( ٩ تورجية  ١٨٩- ١٧٣  )٥ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال )١/٢٠١٢( ١٠ تورجية  ١٣٥-١٢١  )٦ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال  )٢/٢٠١٢( ١١ تورجية  ١٩٢-١٦٩  )٧ (األبيض ا   نصوص ودراسات 



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٣١ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
ير خوال  )٣/٢٠١٢( ١٢ تورجيةنص  ١٦٢- ١٤٧  )٨ (األبيض ا   وص ودراسات 
ير خوال  )١/٢٠١٣( ١٣ تورجية  ١٥٨- ١٤١  )٩ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال  )٢/٢٠١٣( ١٤ تورجية  ١٨٤- ١٧١  )١٠ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير األبيض   )٣/٢٠١٣( ١٥ تورجية  ٢٠٠-١٩١  )١١(خوال ا   نصوص ودراسات 

 إسحاق إبراهيم اكاجو

  القسم  الصفحة  ان املقالعنو  العدد
تورجية  ١٦٠-١٣٣  ) الرشقية- منيا القمح (حبسب طقس دير املالك باحكلني  طقس دورة الصليب والشعانني  )١/٢٠١٩ (٢٦   نصوص ودراسات 

  إلزيابيث عجاييب
  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد

  قبطيةدراسات نصوص و  ٢٦٠- ٢٤٣  لسرية العربية للقديس أنبا أنطونيوسنسخ املخطوطات يف أديرة اكحر األمحر من خالل دراسة ا  )١/٢٠١٧ (٢٢

 أجمد رفعت

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
اليل املعىن تطور  )١/٢٠١٠( ٤   دراسات الهوتية  ١٣٦- ١٢٣  لغوية مفاهيم) ١: (األو اخلمسة القرون فـي الالهوتية للمصطلحات ا

٢/٢٠١٠( ٥(  
اليل املعىن تطور   املولود الهوتيات) ٢: (األو اخلمسة القرون يف الالهوتية لمصطلحاتل ا

γεννητός- املولود غري ἀγέννητος أ (الالهويت احكنظري وبدايات(  
  دراسات الهوتية  ١٢٥-١٠١

  ت آبائيةنصوص ودراسا  ٥٠-٢٥  سدوناتو إىل الرسالة وترمجة الشهيد قرطاجة أسقف كربيانوس ِّالقديس لرسائل مدخل  )٢/٢٠١٢( ١١



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٣٢ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية ١١٢-٨٧  عند الرسول بولس خلفية احكفسري الرمزي االستعاري  )١/٢٠١٩ (٢٦

 أندرو وهيب

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
هودية يف مرقس   )١/٢٠١٩ (٢٦ هودي ليسوع ٦٢-٦١:١٤احكعبريات ا   دراسات كتابية  ١٣٢- ١١٣  وموثوقية االستجواب ا

 إيفيت منري مرش

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٠- ١٣  الرسو أثناسيوس للقديس دراكنتيوس إىل الرسالة  )٢/٢٠١١( ٨

 باسم سمري الرشقاوي

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٦٦- ١٣٧  إبراهيم سالمة رْفَكب سيفني أ والشهيد العذراء بكنيسة“ ٢ تاريخ ”خمطوط )٢/٢٠١٧ (٢٣
َّمن الرتمجات العربية األو املعروفة للكتاب المقدس  )٢/٢٠١٨ (٢٥ ُ ّيف القرون من السابع إىل العارش امليالدي( َّ   نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٥٠- ٢٤٣  )َّ
ّيوسابيوس القيرصي الپـمفييل   )١/٢٠١٩ (٢٦ َ ِمن واقع مؤلفه (ًّل اكن آريوسيا ه ):م٣٤٠-٢٦٤(ّ َّ ُ   دراسات يف احكاريخ الكن  ٨٥- ٧٧  ؟)‘تاريخ الكنيسة’ِ

 القس باسيليوس صب

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ١٤٥- ١٣٧  )١ ( القبطية“األجبية”دراسة عن كتاب   )١/٢٠٠٩( ١   نصوص ودراسات 



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٣٣ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ١٣٠-١٠٥  )٢ (يةالقبط “األجبية” كتاب عن ةدراس  )٢/٢٠٠٩( ٢   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٧٢-١٥٧  )٣ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  )٣/٢٠٠٩( ٣   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٧٣- ١٥٩  )٤ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  )١/٢٠١٠( ٤   نصوص ودراسات 
تورجيةنصوص ود  ١٧٣-١٦٣  )٥ (القبطية “ألجبيةا” كتاب عن دراسة  )٢/٢٠١٠( ٥   راسات 
تورجية  ١٨٠-١٧٥  )٦ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  )٣/٢٠١٠( ٦   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢١٦- ٢٠٩  )٧ (القبطية “األجبية ”كتاب عن دراسة )١/٢٠١١( ٧   نصوص ودراسات 
تورجيةنصوص و  ١٥٣- ١٣٧  القرن اخكا العرش: دراسة واحدة من أقدم خمطوطات طقس اكصخة )٢/٢٠١١( ٨   دراسات 
تورجية  ١٧٢-١٦٥  )٨ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  )٣/٢٠١١( ٩   نصوص ودراسات 

تورجية  ١٧٤-١٦٣  )٩ (القبطية “األجبية ”كتاب عن دراسة  )٣/٢٠١٢( ١٢   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٩٤-١٨٥  ماآلال أسبوع طلبات حول دراسة  )٢/٢٠١٣( ١٤   نصوص ودراسات 

 لبشارة طراب

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٢٨-١١٥  ةاالجتماعي اجلوانب )١ (:بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة  )٣/٢٠٠٩( ٣
  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٢٢-١٠٩  مرص يف الرهبا اجموذج) ٢: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة  )١/٢٠١٠( ٤
  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٤٢- ١٢٩  الرهبانية املثل) ٣: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة  )٣/٢٠١٠( ٦
  خ الكندراسات يف احكاري  ١٥٧- ١٤٧  الربية معجزات) ٤: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة )١/٢٠١١( ٧



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٣٤ 

 بطرس كرم صادق

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ١٠١-٧٩  الصالة الربانية رحلة صعود )٢/٢٠١١( ٨
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٤- ١١  ةاإلسكندري بطريرك ثيؤفيلوس اكابا للقديس ِّالرسي العشاء  )٢/٢٠١٢( ١١
  نصوص ودراسات آبائية  ٤٠-٢١  مسيانار أسقف َنيقيطس: الليتور الرتتيل  )٣/٢٠١٢( ١٢
هيب الفم   )١/٢٠١٣( ١٣   نصوص ودراسات آبائية  ٣٨-٢١  )١(حنة أم صموئيل اجيب للقديس يوحنا ا
هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل أم حنة  )٢/٢٠١٣( ١٤   نصوص ودراسات آبائية  ٤٥- ٣١  )٢ (الفم ا
  نصوص ودراسات آبائية  ٤٧- ٣٥  )٣(هيب الفم حنة أم صموئيل اجيب للقديس يوحنا ا  )٣/٢٠١٣( ١٥
م اخلريستولوجية عند ديونيسيوس األريوبايغ املنتحل  )١/٢٠١٩ (٢٦   دراسات الهوتية  ٥٢-٢٥  ِاحكعا

 القس بنيامني حنا

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  ص ودراسات يف املسيحية املبكرةنصو  ٢٠٣-١٦٣  َالعبادة، واملمارسة، واملعتقد يف املسيحية املبكرة  )١/٢٠١٦ (٢٠

 األب بوال ساويرس

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات آبائية  ٤٥-١٥  َّعن املعمودية للعالمة ترتليان )١/٢٠١٥ (١٨



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٣٥ 

  تودريبولني

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  ةدراسات كتابي  ٥٨-٥١  اآلثار وعلماء الرسل أعمال سفر )١/٢٠١٢( ١٠
هيب ايوحن ّالقديس عند اخلمسني يوم يف القدس الروح حلول  )٢/٢٠١٢( ١١   نصوص ودراسات آبائية  ١٥٧-١٣٩  الفم ا

 بيرت سمري دانيال

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات قبطية  ١٨١- ١٦٧  عظة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو عن آالم املسيح وصالح اآلب )٢/٢٠١٧ (٢٣
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٧-١٩١  منسوبة للبابا تيموثاوس األول صالة اكابا أثناسيوس الرسو قبل نياحته  )٢/٢٠١٨ (٢٥

 بيرت فيليب

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ٨٤-٦٩  SHAVUOT ّاملسيا مواسم . إرسائيل أعياد  )٣/٢٠١١( ٩
  دراسات كتابية  ٧٦-٦٩  “مو”املرصي االسم )١/٢٠١٢( ١٠
  دراسات الهوتية  ٩٨-٨٧  اإلليه اجلذب مركز الصليب  )٣/٢٠١٢( ١٢
  دراسات الهوتية  ١٢٧- ١١١  )١(رس اهللا   )٣/٢٠١٣( ١٥
  دراسات الهوتية  ٥٥- ٣٥  )٢(رس اهللا  )١/٢٠١٤ (١٦
  دراسات الهوتية  ١٦٢- ١٤١  )٣(رس اهللا   )١/٢٠١٦ (٢٠
  ات الهوتيةدراس  ١٢٢-٨٩  )٤(رس اهللا   )٢/٢٠١٦ (٢١
  دراسات الهوتية  ٥٣-٢٧  )٥(رس اهللا   )٢/٢٠١٨ (٢٥



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٣٦ 

 بيشوي برشى فايز

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد

٣/٢٠١٠( ٦(  
ين ضد  كريلس للقديس اخكيؤطوكوس يه القديسة العذراء بأن االعرتاف يريدون ال ا

  )١( السكندري
  نصوص ودراسات آبائية  ٢١- ١١

١/٢٠١١( ٧(  
ين ضد  كريلس للقديس اخكيؤطوكوس يه القديسة العذراء بأن االعرتاف يريدون ال ا

  )٢( السكندري
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٦- ١١

 بيشوي رمزي

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ١٨٩- ١٧٣  ٣-١ تكوين يف تور خملوق واإلنسان اهليلك كمبىن اخلليقة )١/٢٠١١( ٧
وناصلوات  )٢/٢٠١١( ٨   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٣٦-١٢١  خمطوط برشلونه: تورجية قديمة يف نصها ا
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٣-١٤٩  “٣٠ بودمر بردية” إسحق ذبيحة بل للمسيحية األو العصور من شعرية قصيدة  )٣/٢٠١١( ٩
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٧- ١٣٧  ةاملرصي الليتورجية ئقالوثا أقدم: امليالد بعيد االحتفال )١/٢٠١٢( ١٠
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٩-١٩١  رسالة رعوية عن اإلفخارستيا من القرن السابع )١/٢٠١٥ (١٨

 القمص تادرس يعقوب ملطي

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  احكاريخ الكندراسات يف   ٥٤- ٣١  الكرازة ومدرسة اإلسكندرية  )١/٢٠٠٩( ١



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٣٧ 

 الراهب جرجس األنطوىي

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
ة اإل كنبية ورسولة وشهيدة١٤العظة : القديس ساويرس األنطايك  )٢/٢٠١٥ (١٩   نصوص ودراسات آبائية  ٣٧- ١٧   عن وجوب تكريم وا
موع الرب يسوع): ٣٥:١١يو (“ بكى يسوع”  )١/٢٠١٦ (٢٠   دراسات الهوتية  ١٣٩-١٢٥  رؤية الهوتية 
  دراسات الهوتية  ٨٨-٥٧  )١ (احكبين لآلب يف نصوص اإلجنيل وكتابات اآلباء  )٢/٢٠١٦ (٢١
  دراسات الهوتية  ٧٣-٣٣  )٢(احكبين لآلب يف نصوص اإلجنيل وكتابات اآلباء   )١/٢٠١٧ (٢٢
  ات الهوتيةدراس  ٨١-٤٧  )٣ ( وكتابات اآلباءعهد اجلديداحكبين لآلب يف نصوص ال  )٢/٢٠١٧ (٢٣

 جرجس برشى

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٨- ١١  )١ (آمون القديس رسائل  )١/٢٠١٠( ٤
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٣- ١١  )٢ (آمون القديس رسائل  )٢/٢٠١٠( ٥

 جورج عوض إبراهيم

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات آبائية  ١١٧-١٠٧  اإلنسانيةوحنا ذهيب الفم نيب ي  )١/٢٠٠٩( ١
  نصوص ودراسات آبائية  ٨٥-٦٩ آبائية مسيحية رؤية) ١( :وأن ًذكرا اإلنسان  )٢/٢٠٠٩( ٢
وم إنسان) ٢( :وأن ًذكرا اإلنسان  )٣/٢٠٠٩( ٣   نصوص ودراسات آبائية  ١١٣-١٠١ )السقوط قبل (السادس ا
وم سانإن) ٣: (وأن اًذكر اإلنسان  )١/٢٠١٠( ٤   نصوص ودراسات آبائية  ١٠٨-٩١  )السقوط بعد (السابع ا
وم إنسان) ٤: (وأن اًذكر اإلنسان  )٢/٢٠١٠( ٥   نصوص ودراسات آبائية  ٩٩-٨٥  اخكامن ا



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٣٨ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٧- ١١٣  )١ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة  )٣/٢٠١٠( ٦
  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٥- ١٣١  )٢ (فسادال عدم وكاس اجلتية األقمصة )١/٢٠١١( ٧
  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٤-٨٥  )٣ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة  )٣/٢٠١١( ٩

  دراسات الهوتية  ١٢٣-١٠٩  الرب هو املسيح يسوع: األو الكنيسة خريستولوجية  )٣/٢٠١٢( ١٢
  ص ودراسات آبائيةنصو  ١٦٩-١٤٥  )١(رؤية خريستولوجية : تدبري احكجسد  )٣/٢٠١٣( ١٥
  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٨-١٢٥  )٢(رؤية خريستولوجية : تدبري احكجسد )١/٢٠١٤ (١٦
  نصوص ودراسات آبائية  ١٥٦- ١٤١  )١(رؤية كتابية وآبائية : اخلطة اإلهلية حكدبري اخلالص )٢/٢٠١٤ (١٧
  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٥- ١١١  )٢(رؤية كتابية وآبائية : اخلطة اإلهلية حكدبري اخلالص )١/٢٠١٥ (١٨
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٢-١٥  تفسري الكتاب املقدس حبسب القديس إيسيذورس والقديس كريلس  )١/٢٠١٦ (٢٠
  نصوص ودراسات آبائية  ٥٥-٤٧  )١ (املشالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذورس الفريم والقديس كريلس اإلسكندري  )٢/٢٠١٦ (٢١
  نصوص ودراسات آبائية  ٣١- ٢٣  )٢(لالهوتية يف عرص القديس إيسيذورس الفريم والقديس كريلس اإلسكندري املشالك ا  )١/٢٠١٧ (٢٢
ة واحلل: تفسري اجصوص املقدسة  )١/٢٠١٨ (٢٤   دراسات كتابية  ٥٣-٢٧  اإلشاك
  نصوص ودراسات آبائية  ٧١-٥٥  الوحدة يف املفهوم الكن  )٢/٢٠١٨ (٢٥

 رأفت مو ذكري

  القسم  الصفحة  املقالعنوان   العدد
تورجية  ١٩٤- ١٨٧  )١ (املسيحية للعبادة مدخل  )١/٢٠١٠( ٤   نصوص ودراسات 
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٣٩ 

 رفيق خدل

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ٢١١- ١٩٥ )١ (املقدسة اكصخة أسبوع طقس  )١/٢٠١٠( ٤   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢١٥-١٨٩  العصور عرب وتطوره األصلية تهسما: القبطية الكنيسة يف املقدسة اكصخة طقس  )٣/٢٠١٠( ٦   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢٦٠- ٢٣٧  عرش الرابع القرن من خمطوط حسب املقدسة اكصخة ترتيب )١/٢٠١١( ٧   نصوص ودراسات 

تورج  ٢٠٧-١٧٩  اإلطار العام لشلك وترتيب طقس اكصخة املقدسة يف القرن الرابع عرش  )١/٢٠١٣( ١٣   يةنصوص ودراسات 
تورجية  ٢٢٤-١٩١  تطورها ومراحل تقنينها: الكتب الليتورجية بني املخطوط واملطبوع )١/٢٠١٤ (١٦   نصوص ودراسات 
َّترتيب ورشح القداس اإلليه عند اآلباء األقباط )١/٢٠١٥ (١٨ تورجية  ٢٤١- ٢١٩  ُ   نصوص ودراسات 
تورجيةنص  ١٤٥- ١٢٣  حفظ القربان املقدس وطقس تعمري الكأس  )٢/٢٠١٦ (٢١   وص ودراسات 

 القس زاك فايز كيب

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات رسيانية  ١١٣-٩٧  )١(مؤلفات اكابا ثيؤفيلس السكندري املحفوظة يف الرسيانية   )١/٢٠١٣( ١٣
  اسات رسيانيةنصوص ودر  ١٤٣- ١٣٥  )٢ (الرسيانية يف املحفوظة السكندري ثيؤفيلس اكابا مؤلفات  )٢/٢٠١٣( ١٤
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٧-٢٥٧  م٣٦٧ لعام ٣٩الرسالة الفصحية : القديس أثناسيوس الرسو  )٣/٢٠١٣( ١٥
  نصوص ودراسات رسيانية  ١٦٥-١٤٩  أعماهلما املحفوظة يف الرسيانية: اكابوان بطرس اخكالث والرابع )١/٢٠١٤ (١٦
  نصوص ودراسات رسيانية  ١٦٩-١٥٧  اكتاب احكواريخ للبابا تيموثاوس اخك )٢/٢٠١٤ (١٧
َفإذ تعب يسوع من السفر جلس”عظة بل  )١/٢٠١٥ (١٨   نصوص ودراسات رسيانية  ١٧٤- ١٥٣  للبابا تيموثاوس اخكالث“ َّ
  نصوص ودراسات رسيانية  ٢١٦- ٢٠٩  ميمر بل املعمودية للبابا أثناسيوس اخكا  )٢/٢٠١٥ (١٩
  نصوص ودراسات رسيانية  ١٩٠- ١٧٣  إىل اكابا السكندري يؤنس السادس  مار ميخائيل اخكارسالة اكطريرك األنطايك  )١/٢٠١٩ (٢٦
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٤٠ 

 الراهب سارافيم الربمو

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ٧٠-٥٥  يف الرسالة األو للقديس بولس إىل أهل كورنثوس )احلكمة (Σοφίαالصليب كمدخل للصوفيا   )١/٢٠٠٩( ١
هودي الفكر يف احكوراة  )٢/٢٠٠٩( ٢   دراسات كتابية  ٥٣- ٤٣  ا
هودي املجمع يف احكوراة قراءة خدمة  )٣/٢٠٠٩( ٣   دراسات كتابية  ٨٧- ٦٧  ا
  دراسات كتابية  ٦١- ٤١  )١ (اإلجنيل حبسب الشهادة  )١/٢٠١٠( ٤
  دراسات كتابية  ٦٦-٤٧  )٢ (اإلجنيل حبسب الشهادة  )٢/٢٠١٠( ٥
  دراسات كتابية  ٧٢-٥٧  )٣ (اإلجنيل حبسب ةالشهاد  )٣/٢٠١٠( ٦
  دراسات كتابية  ٧٣- ٥٩  )٤ (اإلجنيل حبسب الشهادة )١/٢٠١١( ٧
  دراسات كتابية  ٦٣-٤٥  )٥(الشهادة حبسب اإلجنيل  )٢/٢٠١١( ٨
  دراسات كتابية  ٩٠- ٧٧  ايوحن للقديس اخكانية الرسالة نص يف ورد حسبما املخالف واحكعليم الكنيسة )١/٢٠١٢( ١٠
  دراسات كتابية  ٨٥- ٧٣  اجلديد العهد يف واحلرف القصد بني السيف  )٢/٢٠١٢( ١١
  دراسات كتابية  ٨٣- ٦٣   احكفسرييLashنموذج الش : َّاملمارسة اخلالقة للكمة اهللا )٢/٢٠١٤ (١٧

 سامح فاروق حنني

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  ةدراسات كتابي  ٨٦- ٧١  “ساله”معىن لكمة   )١/٢٠٠٩( ١
  نصوص ودراسات آبائية  ٦٧-٥٥  متفرقة مصادر عدة من األنطونيوس القديس أقوال  )٢/٢٠٠٩( ٢
  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٤- ١٢٩  واآلبا الكتا املفهومني يف “Ἀββᾶς أب” لكمة  )٣/٢٠٠٩( ٣
  ةنصوص ودراسات آبائي  ١٤٢- ١٣٧  واآلبا الكتا املفهومني يف“ Ἄβυσσος ”اهلاوية  )١/٢٠١٠( ٤



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٤١ 

 سعيد حكيم

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
هيب الفم دعوة بولس )٢/٢٠١١( ٨   نصوص ودراسات آبائية  ٤٤- ٣١  للقديس يوحنا ا
ي  )٣/٢٠١١( ٩   نصوص ودراسات آبائية  ٢٨- ٢٣  اجي غريغوريوس للقديس جسده إىل خيطئ يزىي ا
ي )١/٢٠١٢( ١٠ هيب ايوحن للقديس جسده إىل خيطئ يزىي ا   نصوص ودراسات آبائية  ٢٧- ٢٣  الفم ا

 سوزان فايز عياد

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٦٦- ١٣٧  إبراهيم سالمة رْفَكب سيفني أ والشهيد العذراء بكنيسة“ ٢ تاريخ ”خمطوط )٢/٢٠١٧ (٢٣

 رشيف رمزي

  سمالق  الصفحة  عنوان املقال  العدد
ثالثة األيام األو من صوم امليالد )١/٢٠١٩ (٢٦

ُ
َّوعالقتها بأعجوبة غقل اجلبل المقطم  َ ُ ْ َ ْ ُ

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٧٢- ١٦١  

 صموئيل طلعت

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٠٨-١٨٥  مقاربة معارصة لالهوت العر: معضلة احكوحيد املطلق  )٢/٢٠١٥ (١٩



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٤٢ 

 صموئيل قزمان معوض

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤٠- ٢٠٩  الصعيدية القبطية باللغة الكنيسة تاريخ كتاب  )٢/٢٠١٠( ٥
  املسينصوص ودراسات يف الرتاث العر   ٢٤١-٢١٧ العربية باللغة اكطاركة تاريخ كتاب  )٣/٢٠١٠( ٦
  نصوص ودراسات قبطية  ١٧٠-١٥٥  سرية القديس أفو املتوحد أسقف اكهنسا )٢/٢٠١١( ٨
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٥-٢٠٧  إتكو أسقف ماكريوس للقديس عظة  )٣/٢٠١١( ٩
  نصوص ودراسات قبطية  ١٩١-١٦٩  الزيتوىي يوحنا القديس استشهاد )١/٢٠١٢( ١٠
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤٥- ٢١٣  إسحق اكابا سرية: بشادي أسقف مينا  )٢/٢٠١٢( ١١
  نصوص ودراسات قبطية  ٢١٩-١٩٧  ولوكيوس لوجنينوس القديسني سرية  )٣/٢٠١٢( ١٢
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٦- ٢٠٩  مديح بل أنبا أنطونيوس: يوحنا أسقف األشمونني  )١/٢٠١٣( ١٣
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٧-٢٥٧  م٣٦٧م  لعا٣٩الرسالة الفصحية : القديس أثناسيوس الرسو  )٣/٢٠١٣( ١٥
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٧٤-٢٥٧  م٣٦٩ لعام ٤١الرسالة الفصحية : القديس أثناسيوس الرسو )١/٢٠١٤ (١٦
قسطنطني أسقف أسيوط  )٢/٢٠١٤ (١٧

ُ
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٩-٢١٥  املديح األول بل القديس أثناسيوس الرسو: 

قسطنطني أسقف )١/٢٠١٥ (١٨
ُ

  نصوص ودراسات قبطية  ٣٢٢- ٣٠٧  املديح اخكا بل القديس أثناسيوس الرسو:  أسيوط
ْأبو غفر(سرية القديس أونوفريوس : أنبا ببنوده  )٢/٢٠١٥ (١٩   نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٩-٢٥١  M580حسب خمطوط مورجان ) ُ
ْأنبا بيسينتيوس أسقف قفط  )١/٢٠١٦ (٢٠ ِ

ُ
ْو غفرأب(ِّعظة عن القديس أونوفريوس :    نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٤- ٢٠٥  )ُ

  نصوص ودراسات قبطية  ١٩٨- ١٧٧  عظته الوداعية وسرية استشهاده): املنشاة(أسقف بسوي ) بساده(أنبا بسويت   )٢/٢٠١٦ (٢١
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٨-٢٧٥  “A4بدون عنوان ”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده  )١/٢٠١٧ (٢٢
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٩-٢٠٧  عظتان عن تقديم املسيح إىل اهليلك وتوبة أهل نينوى: سخازخارياس أسقف   )١/٢٠١٨ (٢٤
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤٩-٢٣٥  “A6بدون عنوان ”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده  )١/٢٠١٩ (٢٦



 قالامل نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٤٣ 

 خدل زكري

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ٨٩- ٧٣  ونفليم إىل بولس القديس رسالة إىل مدخل  )٣/٢٠١٠( ٦
  دراسات كتابية  ٩١-٧٥  املقدس الكتاب يف ورد كما) اجلذام (الربص حقيقة )١/٢٠١١( ٧
  دراسات يف احكاريخ الكن  ٦٨-٥٥  املعدنية العمالت خالل من األو عصورها يف املسيحية انتشار تتبع  )٣/٢٠١١( ٩
  دراسات كتابية  ٤٩- ٤٣  “لقيرص لقيرص ما اأعطو”:بقو ًّحقا يسوع يقصد اكن ماذا )١/٢٠١٢( ١٠
  دراسات كتابية  ٨٥- ٦٣  املسيح شخص يف املتألم والعبد املنتظر امللك عن إشعياء اتنبو حتقيق  )٣/٢٠١٢( ١٢
  دراسات كتابية  ٨٤-٦٥  يف سفر اخلروج“ يد اهللا”تعبري   )١/٢٠١٣( ١٣
  كتابيةدراسات   ٩٠- ٧٣  احلياة بل نافذة: املزامري سفر  )٢/٢٠١٣( ١٤
  دراسات كتابية  ١٠٩- ٧٧  يفتاح والصمت اإلليه: األدب الرتاجيدي يف القصة الكتابية  )٣/٢٠١٣( ١٥
  دراسات كتابية  ٨٣-٥٧  )١(العداء مع اهللا : مأساة شاول )١/٢٠١٤ (١٦
  دراسات كتابية  ١٠٦-٨٥  )٢(العداء مع اهللا : مأساة شاول )٢/٢٠١٤ (١٧
ِّإشعياء اجيب يفرس )١/٢٠١٥ (١٨   دراسات كتابية  ١٠٩-٩٧  ًّ الكتاب كريستولوجياُ
ى املسيحيني األوائل  )٢/٢٠١٥ (١٩   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٨- ١٤١  خلم احليوان ودالالته 
  دراسات كتابية  ٨٨- ٦٧  أشاكل متنوعة للقصة الكتابية  )١/٢٠١٦ (٢٠
  دراسات كتابية  ١١٩-٧٥  درسة األنطاكية يف احكفسريامل: قراءة الكتاب املقدس مع آباء الكنيسة  )١/٢٠١٧ (٢٢
  دراسات كتابية  ١١٩- ٨٣  املدرسة السكندرية يف احكفسري: قراءة الكتاب املقدس مع آباء الكنيسة  )٢/٢٠١٧ (٢٣
  دراسات كتابية ٨٨-٥٥  العقل احلديث واحكفسري الكتا  )١/٢٠١٨ (٢٤
  دراسات كتابية  ٨٥- ٧٣  ملسيسفر الرؤيا واجلنس األد األبوذل  )٢/٢٠١٨ (٢٥
  دراسات كتابية ١١٢-٨٧  عند الرسول بولس خلفية احكفسري الرمزي االستعاري  )١/٢٠١٩ (٢٦



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٤٤ 

  خطف املرفوض
  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد

  دراسات كتابية  ١٦٣-١٤٩  االستفهام يف رحلة الفداء )١/٢٠١٧ (٢٢

 عماد خطف

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٤-٩١  املنحول ديونسيوس وكتابات اجي غريغوريوس القديس كتابات يف الرش وجود )١/٢٠١٢( ١٠
  دراسات الهوتية  ١١٧-٩١  ِّكمجدف املسيح يسوع ّاتهام عين؟ أعدا يقول ماذا  )٢/٢٠١٣( ١٤
هود لعبادة املسيح فيما قبل  )١/٢٠١٤ (١٦   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٠٨-٨٥  )١(م ٧٠مقاومة ا
هود لعبادة املسيح فيما قبل  )٢/٢٠١٤ (١٧   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١١٨-١٠٧  )٢(م ٧٠مقاومة ا

 القس غريغوريوس رشيدي بشاي عوض

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد

١/٢٠٠٩( ١(  
بصلمودية السنوية املقدسة وخمطوطة  اإلبني“ⲧⲉⲛⲟⲩⲉϩ ⲑⲱⲕ ”مديح اخكالثة الفتية القديسني

   قبطي٦٨باريس 
تورجية  ١٥٥- ١٤٧   نصوص ودراسات 

تورجية  ١٤٤- ١٣١  )١ (السبع القبطية اخكيؤطوكيات عن دراسة  )٢/٢٠٠٩( ٢   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢٠٧- ١٨٧  السبعة القبطية اخكيؤطوكيات فِّمؤل عن دراسة  )٢/٢٠١٠( ٥   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢٨١-٢٦١  السنوية املقدسة اإلبصلمودية كتاب إىل مدخل )١/٢٠١١( ٧   نصوص ودراسات 

٢/٢٠١٢( ١١(  
 طو وروفائيل) م١٩٠٨ (كيب أقالديوس طبعيت بني َّاملقدسة ّاإلبصلمودية ّجص مقارنة دراسة

  )م١٧٦٤(
تورجية  ٢١١-١٩٣   نصوص ودراسات 



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٤٥ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تور )١/٢٠١٥ (١٨ تورجية  ٢٨١- ٢٤٣  جية حول رس االستحالة يف احكقليد القبطيدراسة تارخيية وعقائدية و   نصوص ودراسات 

 فادي رأفت رمزي

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد

٢/٢٠١٤ (١٧( 
ّنص : ترتيب القداس والقربان حسب “ مصباح الظلمة يف إيضاح اخلدمة”من “ اكاب السابع عرش”َ

  )١(خمطوط باريس 
  لرتاث العر املسينصوص ودراسات يف ا  ٢١٤-١٩٣

١/٢٠١٥ (١٨( 
ّنص : ترتيب القداس والقربان حسب “ مصباح الظلمة يف إيضاح اخلدمة”من “ اكاب السابع عرش”َ

  )٢(خمطوط باريس 
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢١٧-٢١١

 فايز إبراهيم فايز

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٢١- ١٨٣  )املرصي( ماكريوس الكبري سرية القديس  )٢/٢٠١٧ (٢٣
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٩- ٢٠٩  عظة عن ساعة املوت منسوبة للقديس كريلس الكبري  )٢/٢٠١٨ (٢٥

  عيادفوزيكرستني 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٥٦-٢٢٣  رصاجبوءة املنسوبة للقديس أثناسيوس الرسو عن دخول العرب م  )٣/٢٠١٣( ١٥
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٥٦- ٢٢٥  ُعظة عن عرس قانا اجلليل: أخبار اكابا بنيامني األول )١/٢٠١٤ (١٦
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٩-١٩١  رسالة رعوية عن اإلفخارستيا من القرن السابع )١/٢٠١٥ (١٨



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٤٦ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات قبطية  ٣٠٥- ٢٨٣  مقاراألنبا  تكريس بيعة: أخبار اكابا بنيامني األول )١/٢٠١٥ (١٨
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٨-٢٧٥  عظة عن مريم العذراء منسوبة للبابا كريلس الكبري  )١/٢٠١٧ (٢٢
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٦-١٩١  عظة عن مريم العذراء منسوبة للقديس إبيفانيوس أسقف سالميس  )١/٢٠١٨ (٢٤

 القس لوقا يوسف رزق

  القسم  الصفحة  ملقالعنوان ا  العدد
اتكا  )١/٢٠٠٩( ١   نصوص ودراسات آبائية  ٣٠-٩  عظة للقديس باسيليوس الكبري أسقف قيرصية الكبادوك. هتم 
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٧-٩ )١ (كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اإلنسان خلق يف  )٢/٢٠٠٩( ٢
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٧- ١١ )٢( كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اإلنسان خلق يف  )٣/٢٠٠٩( ٣

  نصوص ودراسات آبائية  ٣٢- ٢٣  كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس“ االتضاع” يف  )٣/٢٠١٠( ٦
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٤-٢٧  كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اللكمة اكن اكدء يف )١/٢٠١١( ٧
بيا مرص ساقفةأ إىل خم خطاب  )٣/٢٠١١( ٩   نصوص ودراسات آبائية  ٢٢- ١١  )١( الرسو أثناسيوس للقديس األريوسيني ّضد . و
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب )١/٢٠١٢( ١٠   نصوص ودراسات آبائية  ٢٢- ١١  )٢( الرسو أثناسيوس للقديس األريوسيني ضد . و
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  )٣/٢٠١٢( ١٢   نصوص ودراسات آبائية  ١٩- ١١  )٣( الرسو أثناسيوس للقديس سينياآلريو ّضد و
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  )١/٢٠١٣( ١٣   نصوص ودراسات آبائية  ٢٠- ١١  )٤( الرسو أثناسيوس للقديس ريوسينياأل ضد و
  ئيةنصوص ودراسات آبا  ٢٩- ١١  )١( اإلسكندري ُلكيمنضس مةَّللعال“لليونانيني ٌّحض”  )٢/٢٠١٣( ١٤
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٣-٢١  )٢(للعالمة لكيمنضس اإلسكندري “  لليونانينيٌّحض”  )٣/٢٠١٣( ١٥
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )١/٢٠١٤ (١٦   نصوص ودراسات آبائية  ١٥- ٧  )٣(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )٢/٢٠١٤ (١٧   راسات آبائيةنصوص ود  ١٤- ٧  )٤(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )١/٢٠١٥ (١٨   نصوص ودراسات آبائية  ١٣-٩  )٥(َّ



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٤٧ 

  القسم  الصفحة  ملقالعنوان ا  العدد
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )٢/٢٠١٥ (١٩   نصوص ودراسات آبائية  ١٥-٩  )٦(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )١/٢٠١٦ (٢٠   نصوص ودراسات آبائية  ١٤-٩  )٧(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )٢/٢٠١٦ (٢١   نصوص ودراسات آبائية  ١٦-٩  )٨(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )١/٢٠١٧ (٢٢   نصوص ودراسات آبائية  ٢٢-٩  )٩(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلس“ ٌّحض لليونانيني”  )٢/٢٠١٧ (٢٣   نصوص ودراسات آبائية  ١٦- ١١  )١٠(كندري َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )١/٢٠١٨ (٢٤   نصوص ودراسات آبائية  ٢٥-٩  )١١(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )٢/٢٠١٨ (٢٥   نصوص ودراسات آبائية  ٢٦-٩  )١٢(َّ
ْيف الفصح ”  )١/٢٠١٩ (٢٦ ِπερί πάσχα “َّعالمة أورجيينوس اإلسكندري لل   نصوص ودراسات آبائية  ٢٤-٩  )١(َ

 مارك شنوده

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ١٣٩-١١٩  عيد احكجيل )٢/٢٠١٤ (١٧   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٣٩-١٠٥  عيد البشارة  )٢/٢٠١٥ (١٩   نصوص دراسات 

  مايكل حليم راغب
  سمالق  الصفحة  عنوان املقال  العدد

ⲥⲉⲛⲁ وⲣⲁϣⲓ ⲛⲉقراءة جديدة للحين   )١/٢٠١٧ (٢٢ ϣⲟتورجية  ٢٢٠-١٩٧   يف ضوء الطقس الصعيدي   نصوص ودراسات 
تورجية  ١١٣-٨٧  تراتيل متفرقة ختص فرتة عيد امليالد  )٢/٢٠١٨ (٢٥   نصوص ودراسات 



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٤٨ 

 مايكل ميالد

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ١١٢-٨٧  ءالشفا طقس: ارةالكف  )٢/٢٠١٢( ١١

 مدحت حليم تادرس

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد

٢/٢٠٠٩( ٢(  
 وتكريس الرسل عيد لقان وطقس اآلالم أسبوع قراءات ترتيب واضع اكهنسا أسقف بطرساألنبا 

 املعموديات
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٦٣-١٤٥

 مراد جمدي يواقيم

  القسم  الصفحة  قالعنوان امل  العدد
  ريراتق  ١٩- ١١  سيمينار املعاهد الالهوتية الكنسية  )٣/٢٠١٣( ١٥

 القس مرقس داود

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ٥٦-٣٣  )١ (رومية رسالة من احكاسع صحاحاإل خالل من االختيار قضية  )٣/٢٠١٠( ٦
  دراسات كتابية  ٥٧- ٣٥  )٢ (رومية رسالة من احكاسع اإلصحاح خالل من االختيار قضية )١/٢٠١١( ٧



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب ونبد( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٤٩ 

 مركز األحباث باملجلة

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات آبائية  ٩٩-٨٩ )١( ون أسقف ايريناؤس القديس عند اآلبا احكقليد يف اهللا صورة بل اإلنسان خلق  )٣/٢٠٠٩( ٣
  نصوص ودراسات آبائية  ٩٠- ٨١  )٢( ون أسقف ايريناؤس القديس عند اآلبا احكقليد يف اهللا صورة بل اإلنسان خلق  )١/٢٠١٠( ٤
  نصوص ودراسات آبائية  ٨٤- ٦٧  )١ (باإلهليات اجاطق غريغوريوس القديس عند اهللا ومعرفة الالهويت  )٢/٢٠١٠( ٥
  نصوص ودراسات آبائية  ١١١-٩١  )٢ (باإلهليات اجاطق غريغوريوس القديس عند اهللا ومعرفة الالهويت  )٣/٢٠١٠( ٦
  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٠-١١٥  )١ (املقدسة األسفار للكنيسة األوائل اآلباء فرس كيف )١/٢٠١١( ٧
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٩-١٠٥  )٢ (املقدسة األسفار للكنيسة األوائل اآلباء فرس كيف  )٣/٢٠١١( ٩

م  )٢/٢٠١٢( ١١   نصوص ودراسات آبائية  ١٣٧- ١١٣  اهللا لكمة ُّوجتسد وسقوطه اإلنسان لقخ عن الرسو أثناسيوس القديس تعا
  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٨- ٩٩  )١( املسيح دللسي كرمز اجيب مو :القديم للعهد وتفسريه الكبري كريلس القديس  )٣/٢٠١٢( ١٢
  نصوص ودراسات آبائية  ٩٦-٨٥  )٢( املسيح دللسي كرمز اجيب مو :القديم للعهد وتفسريه الكبري كريلس القديس  )١/٢٠١٣( ١٣
  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٣-١١٩  اآلبا للرشح ةوالرسائري ةالكنسي السمة  )٢/٢٠١٣( ١٤
  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٣- ١٢٩  اجعمة عند القديس غريغوريوس اجي  )٣/٢٠١٣( ١٥
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٣-١٠٩  احلياة املسيحية عند القديس غريغوريوس الالهويت )١/٢٠١٤ (١٦
  دراسات كتابية  ١٥١- ١٣٧  رؤيا حزقيال اجيب عند آباء الكنيسة )١/٢٠١٥ (١٨
  دراسات كتابية  ١٨٤-١٦٩  َّالرب يسوع كقائد ملسرية احلياة خالل عظات العالمة أورجيانوس بل سفر يشوع  )٢/٢٠١٥ (١٩
   ودراسات آبائيةنصوص  ٥٤-٣٣  َّالصالة عند العالمة أورجيانوس  )١/٢٠١٦ (٢٠

 نيافة أنبا مقار

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ١٣٦-١١٩  مردات األناجيل يف الطقس القبطي  )١/٢٠٠٩( ١   نصوص ودراسات 



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٥٠ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ٤٧- ٢٩  )١ (الرسول بولس القديس عند اخلالص ملفهوم آبائية رؤية :املسيح إجنيل  )٣/٢٠٠٩( ٣
  دراسات كتابية  ٤٠- ٢٩  )٢ (الرسول بولس القديس عند اخلالص ملفهوم آبائية رؤية :ملسيحا إجنيل  )١/٢٠١٠( ٤
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٣٩-١٢٧  )٢ (سليمان أناشيد  )٢/٢٠١٠( ٥
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٥٢- ١٤٣  )٣ (سليمان أناشيد  )٣/٢٠١٠( ٦
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٧٢- ١٥٩  )١ (سليمان مزامري )١/٢٠١١( ٧
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٤٨- ١٣١  )٢ (سليمان مزامري  )٣/٢٠١١( ٩
  دراسات كتابية  ١١٩-١٠٥  األبوكريفية املزامري) ١ (:قمران خمطوطات يف املزامري )١/٢٠١٢( ١٠
  دراسات كتابية  ١٦٧- ١٥٩  ١٥١ املزمور) ٢ (:قمران خمطوطات يف املزامري  )٢/٢٠١٢( ١١
تورجية  ١٤٦-١٢٥  )١ (الرسول مرقس القديس تورجية  )٣/٢٠١٢( ١٢   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٣٩-١١٥  )٢(تورجية القديس مرقس الرسول   )١/٢٠١٣( ١٣   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٦٩-١٤٥  )٣ (الرسول مرقس القديس تورجية  )٢/٢٠١٣( ١٤   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٩٠- ١٧١  )٤(تورجية القديس مرقس الرسول   )٣/٢٠١٣( ١٥   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٩٠- ١٦٧  )٥(تورجية القديس مرقس الرسول  )١/٢٠١٤ (١٦   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٩٢- ١٧١  )٦(تورجية القديس مرقس الرسول  )٢/٢٠١٤ (١٧   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٩٠-١٧٥  )٧(تورجية القديس مرقس الرسول  )١/٢٠١٥ (١٨   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢٤٩-٢١٧  )٨(تورجية القديس مرقس الرسول   )٢/٢٠١٥ (١٩   نصوص ودراسات 
  دراسات كتابية  ٦٦-٥٥  األسماء واألنساب يف سفر أخبار األيام األول  )١/٢٠١٦ (٢٠



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٥١ 

 نيافة أنبا ماكري

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
ات  )٣/٢٠١٢( ١٢ تورجية  ١٩٦-١٧٥  )١ (ةالصعيدي ةبالقبطي ةئيهجا إبصا   نصوص ودراسات 
ات  )١/٢٠١٣( ١٣ تورجية  ١٧٧- ١٥٩  )٢ (ةالصعيدي ةبالقبطي ةهجائي إبصا   نصوص ودراسات 
ات  )٢/٢٠١٣( ١٤ تورجية  ٢١٤- ١٩٥  )٣ (الصعيدية بالقبطية هجائية إبصا   نصوص ودراسات 
ات هجائية بالقبطية   )٣/٢٠١٣( ١٥ تورجية  ٢٢٢-٢٠١  )٤(الصعيدية إبصا   نصوص ودراسات 

 موريس وهيب

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
هودية يف مرقس   )١/٢٠١٩ (٢٦ هودي ليسوع ٦٢-٦١:١٤احكعبريات ا   دراسات كتابية  ١٣٢- ١١٣  وموثوقية االستجواب ا

 الراهب ميصائيل الربمو

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ١٤٥- ١٢٣  حفظ القربان املقدس وطقس تعمري الكأس  )٢/٢٠١٦ (٢١   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٩٦-١٦٥  م١٩٠٢خوال القمص عبد املسيح صليب الربمو املسعودي املطبوع سنة   )١/٢٠١٧ (٢٢   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٦٩- ١١٧  )١ (بطيةَّأقدم دالل طق للكنيسة الق: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني  )١/٢٠١٨ (٢٤   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٥٧-١١٥  )٢ (َّأقدم دالل طق للكنيسة القبطية: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني  )٢/٢٠١٨ (٢٥   نصوص ودراسات 



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٥٢ 

 مينا فؤاد توفيق

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  ات يف احكاريخ الكندراس  ٦٨- ٥٩  يوسيفوس وشهادة احكاري يسوع )١/٢٠١٢( ١٠
  نصوص ودراسات آبائية  ٤٦- ١٧  وأعما الالهويت فكره دراسة إىل مدخل: األثيين الفيلسوف أثيناغوراس  )٢/٢٠١٧ (٢٣

 القس مينا كيب فانوس

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٤- ٢١٩  هلياتمنسوبة للقديس غريغوريوس اجاطق باإل عظة عن إبليس واملالك ميخائيل )١/٢٠١٩ (٢٦

 نبيل فاروق

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ١٩٩-١٩٣ الشعانني أحد لطرح جديد نص  )٣/٢٠٠٩( ٣   نصوص ودراسات 

 نيافة أنبا هرمينا

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ١٠٥-٨٧  حد السعفارتباط عيدي املظال واحلانواكه بروايات اإلجنيل أل  )١/٢٠٠٩( ١
الالت  )٢/٢٠٠٩( ٢   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ٤٢- ٢٩  األو الكنيسة يف املؤمنني أللقاب الروحية ا
  دراسات كتابية  ٦٦-٤٩  للقلب والنسيك الكتا املفهوم  )٣/٢٠٠٩( ٣
  دراسات كتابية  ٨٠- ٦٣  ملشناهوا اإلزائية األناجيل يف احلقل زنابق عن عملية رؤية  )١/٢٠١٠( ٤
  دراسات كتابية  ٤٦-٢٥  كتا كرمز األمومة  )٢/٢٠١٠( ٥



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٥٣ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ١١٣-٩٣  )١ (الصالة رجل املسيحيسوع  )١/٢٠١١( ٧
  دراسات كتابية  ٧٨-٦٥  )٢(يسوع املسيح رجل الصالة  )٢/٢٠١١( ٨
  دراسات كتابية  ٥٣- ٢٩  )٣ (الصالة رجل املسيح يسوع  )٣/٢٠١١( ٩
  دراسات كتابية  ٤٢- ٢٩  )٤( الصالة رجل املسيح يسوع )١/٢٠١٢( ١٠
  دراسات كتابية  ٧٢-٥١  )٥( الصالة رجل املسيح يسوع  )٢/٢٠١٢( ١١
  دراسات كتابية  ٦٢- ٤١  )٦( الصالة رجل املسيح يسوع  )٣/٢٠١٢( ١٢
  دراسات كتابية  ٦٤-٣٩  )٧(يسوع املسيح رجل الصالة   )١/٢٠١٣( ١٣
  دراسات كتابية  ٧١-٤٧  )٨( الصالة رجل املسيح عيسو  )٢/٢٠١٣( ١٤
  دراسات كتابية  ٧٦-٤٩  )٩(يسوع املسيح رجل الصالة   )٣/٢٠١٣( ١٥
هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل أم حنة )١/٢٠١٤ (١٦   نصوص ودراسات آبائية  ٣٣- ١٧  )٤ (الفم ا
  دراسات كتابية  ٦١- ٢٩  )١(وحنا اإلجنييل رؤيا كتابية حبسب ي: املسيح ومؤمنوه يف مواجهة العالم )٢/٢٠١٤ (١٧
  دراسات كتابية  ٨٠-٤٧  )٢(رؤيا كتابية حبسب يوحنا اإلجنييل : املسيح ومؤمنوه يف مواجهة العالم )١/٢٠١٥ (١٨
  دراسات كتابية  ٦٥-٣٩  مركز الصليب يف تعليم بولس الرسول الالهويت  )٢/٢٠١٥ (١٩

 األب وديع الفرنسيساك

  القسم  الصفحة  لعنوان املقا  العدد
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٠٣-٨٧ املقدسة اكصخة يف مقدمة :العسال بن املؤتمن  )٢/٢٠٠٩( ٢

٣/٢٠٠٩( ٣(  
، ّوعدة ودياراتهم، الرهبان يف: واألربعون احلادي القول ــ دمياط مطران ميخائيل قوانني  بعد فصو

ًفصال عرش أحد الصدر،
 

  راسات يف الرتاث العر املسينصوص ود  ١٩١- ١٧٣

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٨٥-١٧٥  )١ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد  )١/٢٠١٠( ٤



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٥٤ 

  القسم  الصفحة  لعنوان املقا  العدد
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٨٥-١٧٥  )٢ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد  )٢/٢٠١٠( ٥
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٨٧- ١٨١  )٣ (وكتابته لطيبا بن اخلري أبو الرشيد  )٣/٢٠١٠( ٦
تورجية  ٢٣٥-٢١٧  القبطية الكنيسة لقداسات) ١٤-١٢ قرون (العربية الرتمجات أقدم )١/٢٠١١( ٧   نصوص ودراسات 

٣/٢٠١١( ٩(  
اح الظلمة مصب « ِمن» ّيف الزجيات اجاموسية«: اكاب العرشون: شمس الرئاسة أبو الرباكت بن كرب

  ]طقس الزواج حسب خمطوطة باريس[»  وإيضاح اخلدمة
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٠٦-١٩١

٢/٢٠١٣( ١٤(  
 الظلمة مصباح«  ِمن» ّاجاموسية الزجيات يف«: العرشون اكاب: كرب بن الرباكت أبو الرئاسة شمس

  » اخلدمة وإيضاح
   املسينصوص ودراسات يف الرتاث العر  ٢٣٥-٢١٥

 القس يوحنا عطا حمروس

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
أ حنة )٢/٢٠١٤ (١٧

ُ
هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل م   نصوص ودراسات آبائية  ٢٧-١٥  )٥ (الفم ا

هودية )١/٢٠١٥ (١٨   دراسات يف احكاريخ الكن  ٩٥- ٨١  املسيحية املتهودة/  كنيسة روما األو ا
ْالكتاب املقدس وملك اهللا  )٢/٢٠١٥ (١٩   دراسات كتابية  ١٠٣- ٦٧  ُ
  دراسات كتابية  ١٢٣-٨٩  منهجية تفسري رسائل بولس  )١/٢٠١٦ (٢٠
  نصوص ودراسات آبائية  ٤٦- ١٧  للقديس غريغوريوس اجي“ ضد القدر”  )٢/٢٠١٦ (٢١
  دراسات كتابية  ١٤٧-١٢١  نيسةقراءات الهوتية للكتاب املقدس عند آباء الك: ذهنية الكتاب املقدس  )١/٢٠١٧ (٢٢
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١١٥-٨٩  روابط الوحدة يف الكنيسة األو  )١/٢٠١٨ (٢٤
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٧٢- ١٥٩  احلركة النسكية يف الكنيسة األو  )٢/٢٠١٨ (٢٥
  ودراسات يف املسيحية املبكرةنصوص   ٧٦- ٥٣  االنتشار واجمو يف الكنيسة األو  )١/٢٠١٩ (٢٦



 املقال نرش تاريخ ثم )لقب بدون( املؤلفني أسماء حسب مرتبة املقاالت

٥٥ 

 يوحنا نسيم يوسف

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤١- ٢٢١  مصادر الرهبنة القبطية )١/٢٠١٧ (٢٢
  نصوص ودراسات قبطية  ١٣٦-١٢١  احلياة الرهبانية من خالل كتابات الرهبان  )٢/٢٠١٧ (٢٣
  نصوص ودراسات قبطية  ١٨٩- ١٧١  آباء الرهبنة القبطية  )١/٢٠١٨ (٢٤
  نصوص ودراسات قبطية  ١٩٠- ١٧٣  أضواء بل الرهبنة القبطية  )٢/٢٠١٨ (٢٥

  



 

٥٦ 

  املقاالت مرتبة حسب األقسام ثم تاريخ النرش

  ريراتق
  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد

  سيمينار املعاهد الالهوتية الكنسية  مراد جمدي يواقيم  ١٩- ١١  )٣/٢٠١٣( ١٥

 دراسات يف احكاريخ الكن

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  الكرازة ومدرسة اإلسكندرية  القمص تادرس يعقوب ملطي  ٥٤- ٣١  )١/٢٠٠٩( ١
  ةاالجتماعي اجلوانب )١ (:بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة  بشارة طرابل  ١٢٨-١١٥  )٣/٢٠٠٩( ٣
  مرص يف الرهبا اجموذج) ٢: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة  بشارة طرابل  ١٢٢-١٠٩  )١/٢٠١٠( ٤
  الرهبانية املثل) ٣: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة  بشارة طرابل  ١٤٢- ١٢٩  )٣/٢٠١٠( ٦
  الربية معجزات) ٤: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف لرهبانيةا احلياة  بشارة طرابل  ١٥٧- ١٤٧ )١/٢٠١١( ٧
  املعدنية العمالت خالل من األو عصورها يف املسيحية انتشار تتبع  خدل زكري  ٦٨-٥٥  )٣/٢٠١١( ٩
  يوسيفوس وشهادة احكاري يسوع  مينا فؤاد توفيق  ٦٨- ٥٩ )١/٢٠١٢( ١٠
هودية  وسالقس يوحنا عطا حمر  ٩٥- ٨١ )١/٢٠١٥ (١٨   املسيحية املتهودة/  كنيسة روما األو ا
ّيوسابيوس القيرصي الپـمفييل   باسم سمري الرشقاوي  ٨٥- ٧٧  )١/٢٠١٩ (٢٦ َ ِمن واقع مؤلفه (ًّهل اكن آريوسيا  ):م٣٤٠-٢٦٤(ّ َّ ُ   ؟)‘تاريخ الكنيسة’ِ



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٥٧ 

 دراسات كتابية

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  يف الرسالة األو للقديس بولس إىل أهل كورنثوس )احلكمة (Σοφίαالصليب كمدخل للصوفيا   الراهب سارافيم الربمو  ٧٠-٥٥  )١/٢٠٠٩( ١
  “ساله”معىن لكمة   سامح فاروق حنني  ٨٦- ٧١  )١/٢٠٠٩( ١
  ارتباط عيدي املظال واحلانواكه بروايات اإلجنيل ألحد السعف  أنبا هرمينا  ١٠٥-٨٧  )١/٢٠٠٩( ١
هودي الفكر يف احكوراة  الراهب سارافيم الربمو  ٥٣- ٤٣  )٢/٢٠٠٩( ٢   ا
  )١ (الرسول بولس القديس عند اخلالص ملفهوم آبائية رؤية :املسيح إجنيل  أنبا مقار  ٤٧- ٢٩  )٣/٢٠٠٩( ٣
  للقلب والنسيك الكتا املفهوم  أنبا هرمينا  ٦٦-٤٩  )٣/٢٠٠٩( ٣
هودي املجمع يف احكوراة قراءة خدمة  الراهب سارافيم الربمو  ٨٧- ٦٧  )٣/٢٠٠٩( ٣   ا
  )٢ (الرسول بولس القديس عند اخلالص ملفهوم آبائية رؤية :املسيح إجنيل  أنبا مقار  ٤٠- ٢٩  )١/٢٠١٠( ٤
  )١ (اإلجنيل حبسب الشهادة  الراهب سارافيم الربمو  ٦١- ٤١  )١/٢٠١٠( ٤
  واملشناه اإلزائية األناجيل يف لاحلق زنابق عن عملية رؤية  أنبا هرمينا  ٨٠- ٦٣  )١/٢٠١٠( ٤
  كتا كرمز األمومة  أنبا هرمينا  ٤٦-٢٥  )٢/٢٠١٠( ٥
  )٢ (اإلجنيل حبسب الشهادة  الراهب سارافيم الربمو  ٦٦-٤٧  )٢/٢٠١٠( ٥
  )١ (رومية رسالة من احكاسع صحاحاإل خالل من االختيار قضية  القس مرقس داود  ٥٦-٣٣  )٣/٢٠١٠( ٦
  )٣ (اإلجنيل حبسب الشهادة  لراهب سارافيم الربموا  ٧٢-٥٧  )٣/٢٠١٠( ٦
  فليمون إىل بولس القديس رسالة إىل مدخل  خدل زكري  ٨٩- ٧٣  )٣/٢٠١٠( ٦
  )٢ (رومية رسالة من احكاسع اإلصحاح خالل من االختيار قضية  القس مرقس داود  ٥٧- ٣٥ )١/٢٠١١( ٧
  )٤ (اإلجنيل بحبس الشهادة  الراهب سارافيم الربمو  ٧٣- ٥٩ )١/٢٠١١( ٧
  املقدس الكتاب يف ورد كما) اجلذام (الربص حقيقة  خدل زكري  ٩١-٧٥ )١/٢٠١١( ٧
  )١ (الصالة رجل املسيحيسوع   أنبا هرمينا  ١١٣-٩٣ )١/٢٠١١( ٧
  ٣-١ تكوين يف تور خملوق واإلنسان اهليلك كمبىن اخلليقة  بيشوي رمزي  ١٨٩- ١٧٣ )١/٢٠١١( ٧



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٥٨ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  )٥(الشهادة حبسب اإلجنيل   هب سارافيم الربموالرا  ٦٣-٤٥ )٢/٢٠١١( ٨
  )٢(يسوع املسيح رجل الصالة   أنبا هرمينا  ٧٨-٦٥ )٢/٢٠١١( ٨
  الصالة الربانية رحلة صعود  بطرس كرم صادق  ١٠١-٧٩ )٢/٢٠١١( ٨
  )٣ (الصالة رجل املسيح يسوع  أنبا هرمينا  ٥٣- ٢٩  )٣/٢٠١١( ٩
  SHAVUOT ّاملسيا مواسم . ائيلإرس أعياد  بيرت فيليب  ٨٤-٦٩  )٣/٢٠١١( ٩
  )٤( الصالة رجل املسيح يسوع  أنبا هرمينا  ٤٢- ٢٩ )١/٢٠١٢( ١٠
  “لقيرص لقيرص ما أعطوا”:بقو ًّحقا يسوع يقصد اكن ماذا  خدل زكري  ٤٩- ٤٣ )١/٢٠١٢( ١٠
  اآلثار وعلماء الرسل أعمال سفر  بولني تودري  ٥٨-٥١ )١/٢٠١٢( ١٠
  “مو”املرصي االسم  يليببيرت ف  ٧٦-٦٩ )١/٢٠١٢( ١٠
  ايوحن للقديس اخكانية الرسالة نص يف ورد حسبما املخالف واحكعليم الكنيسة  الراهب سارافيم الربمو  ٩٠- ٧٧ )١/٢٠١٢( ١٠
  األبوكريفية املزامري) ١ (:قمران خمطوطات يف املزامري  أنبا مقار  ١١٩-١٠٥ )١/٢٠١٢( ١٠
  )٥( الصالة رجل املسيح يسوع  أنبا هرمينا  ٧٢-٥١  )٢/٢٠١٢( ١١
  اجلديد العهد يف واحلرف القصد بني السيف  الراهب سارافيم الربمو  ٨٥- ٧٣  )٢/٢٠١٢( ١١
  الشفاء طقس: ارةالكف  مايكل ميالد  ١١٢-٨٧  )٢/٢٠١٢( ١١
  ١٥١ املزمور) ٢ (:قمران خمطوطات يف املزامري  أنبا مقار  ١٦٧- ١٥٩  )٢/٢٠١٢( ١١
  )٦( الصالة رجل املسيح يسوع  ميناأنبا هر  ٦٢- ٤١  )٣/٢٠١٢( ١٢
  املسيح شخص يف املتألم والعبد املنتظر امللك عن إشعياء اتنبو حتقيق  خدل زكري  ٨٥- ٦٣  )٣/٢٠١٢( ١٢
  )٧(يسوع املسيح رجل الصالة   أنبا هرمينا  ٦٤-٣٩  )١/٢٠١٣( ١٣
  يف سفر اخلروج“ يد اهللا”تعبري   خدل زكري  ٨٤-٦٥  )١/٢٠١٣( ١٣
  )٨( الصالة رجل املسيح يسوع  أنبا هرمينا  ٧١-٤٧  )٢/٢٠١٣( ١٤
  احلياة بل نافذة: املزامري سفر  خدل زكري  ٩٠- ٧٣  )٢/٢٠١٣( ١٤



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٥٩ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  )٩(يسوع املسيح رجل الصالة   أنبا هرمينا  ٧٦-٤٩  )٣/٢٠١٣( ١٥
  يفتاح والصمت اإلليه: األدب الرتاجيدي يف القصة الكتابية  خدل زكري  ١٠٩- ٧٧  )٣/٢٠١٣( ١٥
  )١(العداء مع اهللا : مأساة شاول  خدل زكري  ٨٣-٥٧ )١/٢٠١٤ (١٦
  )١(رؤيا كتابية حبسب يوحنا اإلجنييل : املسيح ومؤمنوه يف مواجهة العالم  مركز األحباث باملجلة  ٦١- ٢٩ )٢/٢٠١٤ (١٧
   احكفسرييLashنموذج الش : َّاملمارسة اخلالقة للكمة اهللا  مركز األحباث باملجلة  ٨٣- ٦٣ )٢/٢٠١٤ (١٧
  )٢(العداء مع اهللا : مأساة شاول  خدل زكري  ١٠٦-٨٥ )٢/٢٠١٤ (١٧
  )٢(رؤيا كتابية حبسب يوحنا اإلجنييل : املسيح ومؤمنوه يف مواجهة العالم  مركز األحباث باملجلة  ٨٠-٤٧ )١/٢٠١٥ (١٨
ًّإشعياء اجيب يفرس الكتاب كريستولوجيا  خدل زكري  ١٠٩-٩٧ )١/٢٠١٥ (١٨ ِّ ُ  
  رؤيا حزقيال اجيب عند آباء الكنيسة  مركز األحباث باملجلة  ١٥١- ١٣٧ )١/٢٠١٥ (١٨
  مركز الصليب يف تعليم بولس الرسول الالهويت  أنبا هرمينا  ٦٥-٣٩  )٢/٢٠١٥ (١٩
ْالكتاب املقدس وملك اهللا  القس يوحنا عطا حمروس  ١٠٣- ٦٧  )٢/٢٠١٥ (١٩ ُ  
  َّد ملسرية احلياة خالل عظات العالمة أورجيانوس بل سفر يشوعالرب يسوع كقائ  مركز أحباث املجلة  ١٨٤-١٦٩  )٢/٢٠١٥ (١٩
  األسماء واألنساب يف سفر أخبار األيام األول  أنبا مقار  ٦٦-٥٥  )١/٢٠١٦ (٢٠
  أشاكل متنوعة للقصة الكتابية  خدل زكري  ٨٨- ٦٧  )١/٢٠١٦ (٢٠
  منهجية تفسري رسائل بولس  القس يوحنا عطا حمروس  ١٢٣-٨٩  )١/٢٠١٦ (٢٠
  املدرسة األنطاكية يف احكفسري: قراءة الكتاب املقدس مع آباء الكنيسة  خدل زكري  ١١٩-٧٥  )١/٢٠١٧ (٢٢
  قراءات الهوتية للكتاب املقدس عند آباء الكنيسة: ذهنية الكتاب املقدس  القس يوحنا عطا حمروس  ١٤٧-١٢١  )١/٢٠١٧ (٢٢
  فداءاالستفهام يف رحلة ال  خطف املرفوض  ١٦٣-١٤٩  )١/٢٠١٧ (٢٢
  املدرسة السكندرية يف احكفسري: قراءة الكتاب املقدس مع آباء الكنيسة  خدل زكري  ١١٩- ٨٣  )٢/٢٠١٧ (٢٣
ة واحلل: تفسري اجصوص املقدسة  جورج عوض إبراهيم  ٥٣-٢٧  )١/٢٠١٨ (٢٤   اإلشاك
  العقل احلديث واحكفسري الكتا  خدل زكري  ٨٨-٥٥  )١/٢٠١٨ (٢٤



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٦٠ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  سفر الرؤيا واجلنس األد األبوذلملسي  ل زكريخد  ٨٥- ٧٣  )٢/٢٠١٨ (٢٥
  عند الرسول بولس خلفية احكفسري الرمزي االستعاري  خدل زكري& أجمد رفعت   ١١٢-٨٧  )١/٢٠١٩ (٢٦
هودية يف مرقس   موريس وهيب& أندرو وهيب   ١٣٢- ١١٣  )١/٢٠١٩ (٢٦ هودي ليسوع ٦٢-٦١:١٤احكعبريات ا   وموثوقية االستجواب ا

  الهوتيةدراسات

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
اليل املعىن تطور  أجمد رفعت  ١٣٦- ١٢٣  )١/٢٠١٠( ٤   لغوية مفاهيم) ١: (األو اخلمسة القرون فـي الالهوتية للمصطلحات ا

  أجمد رفعت  ١٢٥-١٠١  )٢/٢٠١٠( ٥
اليل املعىن تطور   املولود الهوتيات) ٢: (األو اخلمسة القرون يف الالهوتية للمصطلحات ا

γεννητός- املولود غري ἀγέννητος أ (الالهويت احكنظري وبدايات(  
  اإلليه اجلذب مركز الصليب  بيرت فيليب  ٩٨-٨٧  )٣/٢٠١٢( ١٢
  الرب هو املسيح يسوع: األو الكنيسة خريستولوجية  جورج عوض إبراهيم  ١٢٣-١٠٩  )٣/٢٠١٢( ١٢
  ِّكمجدف املسيح يسوع ّاتهام عين؟ أعدا يقول ماذا  فعماد خط  ١١٧-٩١  )٢/٢٠١٣( ١٤
  )١(رس اهللا   بيرت فيليب  ١٢٧- ١١١  )٣/٢٠١٣( ١٥
  )٢(رس اهللا   بيرت فيليب  ٥٥- ٣٥ )١/٢٠١٤ (١٦
  )٣(رس اهللا   بيرت فيليب  ١٦٢- ١٤١  )١/٢٠١٦ (٢٠
  )١ ( اآلباءاحكبين لآلب يف نصوص اإلجنيل وكتابات  الراهب جرجس األنطوىي  ٨٨-٥٧  )٢/٢٠١٦ (٢١
  )٤(رس اهللا   بيرت فيليب  ١٢٢-٨٩  )٢/٢٠١٦ (٢١
  )٢ (احكبين لآلب يف نصوص اإلجنيل وكتابات اآلباء  الراهب جرجس األنطوىي  ٧٣-٣٣  )١/٢٠١٧ (٢٢
  )٣ ( وكتابات اآلباءالعهد اجلديداحكبين لآلب يف نصوص   الراهب جرجس األنطوىي  ٨١-٤٧  )٢/٢٠١٧ (٢٣
  )٥(رس اهللا    فيليببيرت  ٥٣-٢٧  )٢/٢٠١٨ (٢٥



 رشالن تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٦١ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
م اخلريستولوجية عند ديونيسيوس األريوبايغ املنتحل  بطرس كرم صادق  ٥٢-٢٥  )١/٢٠١٩ (٢٦   ِاحكعا

 نصوص ودراسات آبائية

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
اتكا  القس لوقا يوسف رزق  ٣٠-٩  )١/٢٠٠٩( ١   رصية الكبادوكعظة للقديس باسيليوس الكبري أسقف قي. هتم 
  وحنا ذهيب الفم نيب اإلنسانيةي  جورج عوض إبراهيم  ١١٧-١٠٧  )١/٢٠٠٩( ١
 )١ (كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اإلنسان خلق يف  القس لوقا يوسف رزق  ٢٧-٩  )٢/٢٠٠٩( ٢

  متفرقة مصادر عدة من أنطونيوس األنبا القديس أقوال  سامح فاروق حنني  ٦٧-٥٥  )٢/٢٠٠٩( ٢
 آبائية مسيحية رؤية) ١( :وأن ًذكرا اإلنسان  جورج عوض إبراهيم  ٨٥-٦٩  )٢/٢٠٠٩( ٢

 )٢( كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اإلنسان خلق يف  القس لوقا يوسف رزق  ٢٧- ١١  )٣/٢٠٠٩( ٣

 )١( ون أسقف ايريناؤس القديس عند اآلبا احكقليد يف اهللا صورة بل اإلنسان خلق  مركز األحباث باملجلة  ٩٩-٨٩  )٣/٢٠٠٩( ٣

وم إنسان) ٢( :وأن ًذكرا اإلنسان  جورج عوض إبراهيم  ١١٣-١٠١  )٣/٢٠٠٩( ٣  )السقوط قبل (السادس ا

  واآلبا الكتا املفهومني يف “Ἀββᾶς أب” لكمة  سامح فاروق حنني  ١٣٤- ١٢٩  )٣/٢٠٠٩( ٣
  )١( آمون القديس رسائل  جرجس برشى  ٢٨- ١١  )١/٢٠١٠( ٤
  )٢( ون أسقف ايريناؤس القديس عند اآلبا احكقليد يف اهللا صورة بل اإلنسان خلق  مركز األحباث باملجلة  ٩٠- ٨١  )١/٢٠١٠( ٤
وم إنسان) ٣: (وأن اًذكر اإلنسان  جورج عوض إبراهيم  ١٠٨-٩١  )١/٢٠١٠( ٤   )السقوط بعد (السابع ا
  واآلبا الكتا املفهومني يف“ Ἄβυσσος ”يةاهلاو  سامح فاروق حنني  ١٤٢- ١٣٧  )١/٢٠١٠( ٤
  )٢ (آمون القديس رسائل  جرجس برشى  ٢٣- ١١  )٢/٢٠١٠( ٥
  )١ (باإلهليات اجاطق غريغوريوس القديس عند اهللا ومعرفة الالهويت  مركز األحباث باملجلة  ٨٤- ٦٧  )٢/٢٠١٠( ٥
وم نسانإ) ٤: (وأن اًذكر اإلنسان  جورج عوض إبراهيم  ٩٩-٨٥  )٢/٢٠١٠( ٥   اخكامن ا



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٦٢ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد

  بيشوي برشى فايز  ٢١- ١١  )٣/٢٠١٠( ٦
ين ضد  كريلس للقديس اخكيؤطوكوس يه القديسة العذراء بأن االعرتاف يريدون ال ا

  )١( السكندري
  كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس“ االتضاع” يف  القس لوقا يوسف رزق  ٣٢- ٢٣  )٣/٢٠١٠( ٦
  )٢ (باإلهليات اجاطق غريغوريوس القديس عند اهللا ومعرفة الالهويت  اث باملجلةمركز األحب  ١١١-٩١  )٣/٢٠١٠( ٦
  )١ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة  جورج عوض إبراهيم  ١٢٧- ١١٣  )٣/٢٠١٠( ٦

  بيشوي برشى فايز  ٢٦- ١١  )١/٢٠١١( ٧
ين ضد  كريلس للقديس اخكيؤطوكوس يه القديسة العذراء بأن االعرتاف يريدون ال ا

  )٢( السكندري
  كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اللكمة اكن اكدء يف  القس لوقا يوسف رزق  ٣٤-٢٧ )١/٢٠١١( ٧
  )١ (املقدسة األسفار للكنيسة األوائل اآلباء فرس كيف  مركز األحباث باملجلة  ١٣٠-١١٥ )١/٢٠١١( ٧
  )٢ (الفساد عدم اسوك اجلتية األقمصة  جورج عوض إبراهيم  ١٤٥- ١٣١ )١/٢٠١١( ٧
  الرسو أثناسيوس للقديس دراكنتيوس إىل الرسالة  إيفيت منري مرش  ٣٠- ١٣  )٢/٢٠١١( ٨
هيب الفم دعوة بولس  سعيد حكيم  ٤٤- ٣١ )٢/٢٠١١( ٨   للقديس يوحنا ا
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  القس لوقا يوسف رزق  ٢٢- ١١  )٣/٢٠١١( ٩   )١ (الرسو ناسيوسأث للقديس األريوسيني ّضد . و
ي  سعيد حكيم  ٢٨- ٢٣  )٣/٢٠١١( ٩   اجي غريغوريوس للقديس جسده إىل خيطئ يزىي ا
  )٣ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة  جورج عوض إبراهيم  ١٠٤-٨٥  )٣/٢٠١١( ٩
  )٢ (املقدسة األسفار للكنيسة األوائل اآلباء فرس كيف  مركز األحباث باملجلة  ١٢٩-١٠٥  )٣/٢٠١١( ٩
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  القس لوقا يوسف رزق  ٢٢- ١١ )١/٢٠١٢( ١٠   )٢ (الرسو أثناسيوس للقديس األريوسيني ضد . و
ي  سعيد حكيم  ٢٧- ٢٣ )١/٢٠١٢( ١٠ هيب ايوحن للقديس جسده إىل خيطئ يزىي ا   الفم ا
  املنحول ديونسيوس وكتابات اجي يغوريوسغر القديس كتابات يف الرش وجود  عماد خطف  ١٠٤-٩١ )١/٢٠١٢( ١٠
  ةاإلسكندري بطريرك ثيؤفيلوس اكابا للقديس ِّالرسي العشاء  بطرس كرم صادق  ٢٤- ١١  )٢/٢٠١٢( ١١
  سدوناتو إىل الرسالة وترمجة الشهيد قرطاجة أسقف كربيانوس ِّالقديس لرسائل مدخل  أجمد رفعت  ٥٠-٢٥  )٢/٢٠١٢( ١١



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٦٣ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
م  ركز األحباث باملجلةم  ١٣٧- ١١٣  )٢/٢٠١٢( ١١   اهللا لكمة ُّوجتسد وسقوطه اإلنسان خلق عن الرسو أثناسيوس القديس تعا
هيب ايوحن ّالقديس عند اخلمسني يوم يف القدس الروح حلول  بولني تودري  ١٥٧-١٣٩  )٢/٢٠١٢( ١١   الفم ا
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  القس لوقا يوسف رزق  ١٩- ١١  )٣/٢٠١٢( ١٢   )٣ (الرسو أثناسيوس للقديس اآلريوسيني ّدض و
  رمسيانا أسقف َنيقيطس األب: الليتور الرتتيل  بطرس كرم صادق  ٤٠-٢١  )٣/٢٠١٢( ١٢
  )١ (املسيح دللسي كرمز اجيب مو :القديم للعهد وتفسريه الكبري كريلس القديس  مركز األحباث باملجلة  ١٠٨- ٩٩  )٣/٢٠١٢( ١٢
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  لقس لوقا يوسف رزقا  ٢٠- ١١  )١/٢٠١٣( ١٣   )٤ (الرسو أثناسيوس للقديس ريوسينياأل ضد و
هيب الفم   بطرس كرم صادق  ٣٨-٢١  )١/٢٠١٣( ١٣   )١(حنة أم صموئيل اجيب للقديس يوحنا ا
  )٢ (املسيح دللسي كرمز اجيب وم :القديم للعهد وتفسريه الكبري كريلس القديس  مركز األحباث باملجلة  ٩٦-٨٥  )١/٢٠١٣( ١٣
  )١( اإلسكندري ُلكيمنضس مةَّللعال“لليونانيني ٌّحض”  القس لوقا يوسف رزق  ٢٩- ١١  )٢/٢٠١٣( ١٤
هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل أم حنة  بطرس كرم صادق  ٤٥- ٣١  )٢/٢٠١٣( ١٤   )٢ (الفم ا
  اآلبا للرشح ةوالرسائري ةالكنسي السمة  مركز األحباث باملجلة  ١٣٣-١١٩  )٢/٢٠١٣( ١٤
  )٢(للعالمة لكيمنضس اإلسكندري “  لليونانينيٌّحض”  القس لوقا يوسف رزق  ٣٣-٢١  )٣/٢٠١٣( ١٥
هيب الفم   بطرس كرم صادق  ٤٧- ٣٥  )٣/٢٠١٣( ١٥   )٣(حنة أم صموئيل اجيب للقديس يوحنا ا
  ريغوريوس اجياجعمة عند القديس غ  مركز األحباث باملجلة  ١٤٣- ١٢٩  )٣/٢٠١٣( ١٥
  )١(رؤية خريستولوجية : تدبري احكجسد  جورج عوض إبراهيم  ١٦٩-١٤٥  )٣/٢٠١٣( ١٥
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ١٥- ٧  )١/٢٠١٤ (١٦ َّ)٣(  

هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل أم حنة  أنبا هرمينا  ٣٣- ١٧ )١/٢٠١٤ (١٦   )٤ (الفم ا
  احلياة املسيحية عند القديس غريغوريوس الالهويت  مركز األحباث باملجلة  ١٢٣-١٠٩ )١/٢٠١٤ (١٦
  )٢(رؤية خريستولوجية : تدبري احكجسد  جورج عوض إبراهيم  ١٤٨-١٢٥ )١/٢٠١٤ (١٦
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ١٤- ٧  )٢/٢٠١٤ (١٧ َّ)٤(  

أ حنة  القس يوحنا عطا حمروس  ٢٧-١٥ )٢/٢٠١٤ (١٧
ُ

هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل م   )٥ (الفم ا



 لنرشا تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٦٤ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  )١(رؤية كتابية وآبائية : اخلطة اإلهلية حكدبري اخلالص  جورج عوض إبراهيم  ١٥٦- ١٤١ )٢/٢٠١٤ (١٧
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكند“ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ١٣-٩  )١/٢٠١٥ (١٨   )٥(ري َّ

  َّعن املعمودية للعالمة ترتليان  األب بوال ساويرس  ٤٥-١٥ )١/٢٠١٥ (١٨
  )٢(رؤية كتابية وآبائية : اخلطة اإلهلية حكدبري اخلالص  جورج عوض إبراهيم  ١٣٥- ١١١ )١/٢٠١٥ (١٨
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ١٥-٩  )٢/٢٠١٥ (١٩ َّ)٦(  
ة اإل كنبية ورسولة وشهيدة١٤العظة : القديس ساويرس األنطايك  الراهب جرجس األنطوىي  ٣٧- ١٧ )٢/٢٠١٥ (١٩    عن وجوب تكريم وا
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ١٤-٩  )١/٢٠١٦ (٢٠ َّ)٧(  
  قدس حبسب القديس إيسيذورس والقديس كريلستفسري الكتاب امل  جورج عوض إبراهيم  ٣٢-١٥ )١/٢٠١٦ (٢٠
  َّالصالة عند العالمة أورجيانوس  مركز األحباث باملجلة  ٥٤-٣٣ )١/٢٠١٦ (٢٠
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ١٦-٩  )٢/٢٠١٦ (٢١ َّ)٨(  
  غريغوريوس اجيللقديس “ ضد القدر”  القس يوحنا عطا حمروس  ٤٦- ١٧ )٢/٢٠١٦ (٢١
  )١ (املشالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذوروس الفريم والقديس كريلس اإلسكندري  جورج عوض إبراهيم  ٥٥-٤٧ )٢/٢٠١٦ (٢١
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ٢٢-٩  )١/٢٠١٧ (٢٢ َّ)٩(  
  )٢ (شالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذوروس الفريم والقديس كريلس اإلسكندريامل  جورج عوض إبراهيم  ٣١- ٢٣  )١/٢٠١٧ (٢٢
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ١٦- ١١  )٢/٢٠١٧ (٢٣ َّ)١٠(  
  وأعما الالهويت فكره دراسة إىل مدخل: األثيين الفيلسوف أثيناغوراس  مينا فؤاد توفيق  ٤٦- ١٧  )٢/٢٠١٧ (٢٣
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ٢٥-٩  )١/٢٠١٨ (٢٤ َّ)١١(  
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ٢٦-٩  )٢/٢٠١٨ (٢٥ َّ)١٢(  
  الوحدة يف املفهوم الكن  جورج عوض إبراهيم  ٧١-٥٥  )٢/٢٠١٨ (٢٥
ْيف الفصح ”  القس لوقا يوسف رزق  ٢٤-٩  )١/٢٠١٩ (٢٦ ِπερί πάσχα “ َّللعالمة أورجيينوس اإلسكندري َ)١(  
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٦٥ 

 نصوص ودراسات رسيانية

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  )١(مؤلفات اكابا ثيؤفيلس السكندري املحفوظة يف الرسيانية   القس زاك فايز كيب  ١١٣-٩٧  )١/٢٠١٣( ١٣

  )٢ (الرسيانية يف املحفوظة السكندري ثيؤفيلس اكابا مؤلفات  القس زاك فايز كيب  ١٤٣- ١٣٥  )٢/٢٠١٣( ١٤
  أعماهلما املحفوظة يف الرسيانية: اكابوان بطرس اخكالث والرابع  القس زاك فايز كيب  ١٦٥-١٤٩ )١/٢٠١٤ (١٦
  وثاوس اخكاكتاب احكواريخ للبابا تيم  القس زاك فايز كيب  ١٦٩-١٥٧ )٢/٢٠١٤ (١٧
َفإذ تعب يسوع من السفر جلس”عظة بل   القس زاك فايز كيب  ١٧٤- ١٥٣ )١/٢٠١٥ (١٨   للبابا تيموثاوس اخكالث“ َّ
  ميمر بل املعمودية للبابا أثناسيوس اخكا  القس زاك فايز كيب  ٢١٦- ٢٠٩ )٢/٢٠١٥ (١٩
  إىل اكابا السكندري يؤنس السادس طايك مار ميخائيل اخكارسالة اكطريرك األن  القس زاك فايز كيب  ١٩٠- ١٧٣  )١/٢٠١٩ (٢٦

 نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
 املقدسة اكصخة يف مقدمة :العسال بن املؤتمن  األب وديع الفرنسيساك  ١٠٣-٨٧  )٢/٢٠٠٩( ٢

  رسمدحت حليم تاد  ١٦٣-١٤٥  )٢/٢٠٠٩( ٢
 وتكريس الرسل عيد لقان وطقس اآلالم أسبوع قراءات ترتيب واضع اكهنسا أسقف بطرس األنبا

 املعموديات

  األب وديع الفرنسيساك  ١٩١- ١٧٣  )٣/٢٠٠٩( ٣
، ّوعدة ودياراتهم، الرهبان يف: واألربعون احلادي القول ــ دمياط مطران ميخائيل قوانني  بعد فصو

ًفصال عرش أحد الصدر،
 

  )١ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد  األب وديع الفرنسيساك  ١٨٥-١٧٥  )١/٢٠١٠( ٤
  )٢ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد  األب وديع الفرنسيساك  ١٨٥-١٧٥  )٢/٢٠١٠( ٥
  )٣ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد  األب وديع الفرنسيساك  ١٨٧- ١٨١  )٣/٢٠١٠( ٦
 العربية باللغة اكطاركة تاريخ كتاب  صموئيل قزمان معوض  ٢٤١-٢١٧  )٣/٢٠١٠( ٦
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٦٦ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد

  األب وديع الفرنسيساك  ٢٠٦-١٩١  )٣/٢٠١١( ٩
مصباح الظلمة  « ِمن» ّيف الزجيات اجاموسية«: اكاب العرشون: شمس الرئاسة أبو الرباكت بن كرب

  ]طقس الزواج حسب خمطوطة باريس[»  وإيضاح اخلدمة

  األب وديع الفرنسيساك  ٢٣٥-٢١٥  )٢/٢٠١٣( ١٤
 الظلمة مصباح«  ِمن» ّاجاموسية الزجيات يف«: العرشون اكاب: كرب بن الرباكت أبو الرئاسة شمس

  » اخلدمة وإيضاح

  فادي رأفت رمزي  ٢١٤-١٩٣ )٢/٢٠١٤ (١٧
ّنص : ترتيب القداس والقربان حسب “ مصباح الظلمة يف إيضاح اخلدمة”من “ اكاب السابع عرش”َ

  )١(ط باريس خمطو

  فادي رأفت رمزي  ٢١٧-٢١١ )١/٢٠١٥ (١٨
ّنص : ترتيب القداس والقربان حسب “ مصباح الظلمة يف إيضاح اخلدمة”من “ اكاب السابع عرش”َ

  )٢(خمطوط باريس 
  مقاربة معارصة لالهوت العر: معضلة احكوحيد املطلق  صموئيل طلعت  ٢٠٨-١٨٥  )٢/٢٠١٥ (١٩

١٦٦- ١٣٧  )٢/٢٠١٧ (٢٣  
  ان فايز عيادسوز

  باسم سمري الرشقاوي
  إبراهيم سالمة رْفَكب سيفني أ والشهيد العذراء بكنيسة“ ٢ تاريخ ”خمطوط

  عظة عربية بل عيد العنرصة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو  إبراهيم ساويرس  ٢٤٢- ٢٣١  )٢/٢٠١٨ (٢٥
َّ األو املعروفة للكتاب المقدسَّمن الرتمجات العربية  باسم سمري الرشقاوي  ٢٥٠- ٢٤٣  )٢/٢٠١٨ (٢٥ ّيف القرون من السابع إىل العارش امليالدي( ُ َّ(  
ثالثة األيام األو من صوم امليالد  رشيف رمزي  ١٧٢- ١٦١  )١/٢٠١٩ (٢٦

ُ
َّوعالقتها بأعجوبة غقل اجلبل المقطم  َ ُ ْ َ ْ ُ

  

 نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة

  ن املقالعنوا  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
الالت  أنبا هرمينا  ٤٢- ٢٩  )٢/٢٠٠٩( ٢   األو الكنيسة يف املؤمنني أللقاب الروحية ا
  )١ (سليمان أناشيد  أنبا إبيفانيوس  ١٥٨- ١٤٣  )١/٢٠١٠( ٤
  )٢ (سليمان أناشيد  أنبا مقار  ١٣٩-١٢٧  )٢/٢٠١٠( ٥
  )٣ (سليمان أناشيد  أنبا مقار  ١٥٢- ١٤٣  )٣/٢٠١٠( ٦
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٦٧ 

  ن املقالعنوا  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  )١ (سليمان مزامري  أنبا مقار  ١٧٢- ١٥٩ )١/٢٠١١( ٧
ونا  بيشوي رمزي  ١٣٦-١٢١ )٢/٢٠١١( ٨ تورجية قديمة يف نصها ا   خمطوط برشلونه: صلوات 
  )٢ (سليمان مزامري  أنبا مقار  ١٤٨- ١٣١  )٣/٢٠١١( ٩
  “٣٠ دمربو بردية” إسحق ذبيحة بل للمسيحية األو العصور من شعرية قصيدة  بيشوي رمزي  ١٦٣-١٤٩  )٣/٢٠١١( ٩
  ةاملرصي الليتورجية الوثائق أقدم: امليالد بعيد االحتفال  بيشوي رمزي  ١٦٧- ١٣٧ )١/٢٠١٢( ١٠
هود لعبادة املسيح فيما قبل   عماد خطف  ١٠٨-٨٥ )١/٢٠١٤ (١٦   )١(م ٧٠مقاومة ا
هود لعبادة املسيح فيما قبل   عماد خطف  ١١٨-١٠٧ )٢/٢٠١٤ (١٧   )٢(م ٧٠مقاومة ا
ى املسيحيني األوائل  خدل زكري  ١٦٨- ١٤١  )٢/٢٠١٥ (١٩   خلم احليوان ودالالته 
  َالعبادة، واملمارسة، واملعتقد يف املسيحية املبكرة  القس بنيامني حنا  ٢٠٣-١٦٣  )١/٢٠١٦ (٢٠
  روابط الوحدة يف الكنيسة األو  القس يوحنا عطا حمروس  ١١٥-٨٩  )١/٢٠١٨ (٢٤
  احلركة النسكية يف الكنيسة األو   عطا حمروسالقس يوحنا  ١٧٢- ١٥٩  )٢/٢٠١٨ (٢٥
  االنتشار واجمو يف الكنيسة األو  القس يوحنا عطا حمروس  ٧٦- ٥٣  )١/٢٠١٩ (٢٦

 نصوص ودراسات قبطية

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  عيديةالص القبطية باللغة الكنيسة تاريخ كتاب  صموئيل قزمان معوض  ٢٤٠- ٢٠٩  )٢/٢٠١٠( ٥
  سرية القديس أفو املتوحد أسقف اكهنسا  صموئيل قزمان معوض  ١٧٠-١٥٥ )٢/٢٠١١( ٨
  إتكو أسقف ماكريوس للقديس عظة  صموئيل قزمان معوض  ٢٢٥-٢٠٧  )٣/٢٠١١( ٩
  الزيتوىي يوحنا القديس استشهاد  صموئيل قزمان معوض  ١٩١-١٦٩ )١/٢٠١٢( ١٠
  إسحق اكابا سرية: بشادي أسقف مينا  صموئيل قزمان معوض  ٢٤٥- ٢١٣  )٢/٢٠١٢( ١١
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٦٨ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  ولوكيوس لوجنينوس القديسني سرية  صموئيل قزمان معوض  ٢١٩-١٩٧  )٣/٢٠١٢( ١٢
  مديح بل أنبا أنطونيوس: يوحنا أسقف األشمونني  صموئيل قزمان معوض  ٢٣٦- ٢٠٩  )١/٢٠١٣( ١٣
  وس الرسو عن دخول العرب مرصاجبوءة املنسوبة للقديس أثناسي  كرستني فوزي عياد  ٢٥٦-٢٢٣  )٣/٢٠١٣( ١٥

٢٨٧-٢٥٧  )٣/٢٠١٣( ١٥  
  القس زاك فايز كيب

  صموئيل قزمان معوض
  م٣٦٧ لعام ٣٩الرسالة الفصحية : القديس أثناسيوس الرسو

  ُعظة عن عرس قانا اجلليل: أخبار اكابا بنيامني األول  كرستني فوزي عياد  ٢٥٦- ٢٢٥ )١/٢٠١٤ (١٦
  م٣٦٩ لعام ٤١الرسالة الفصحية : القديس أثناسيوس الرسو  يل قزمان معوضصموئ  ٢٧٤-٢٥٧ )١/٢٠١٤ (١٦
قسطنطني أسقف أسيوط  صموئيل قزمان معوض  ٢٣٩-٢١٥  )٢/٢٠١٤ (١٧

ُ
  املديح األول بل القديس أثناسيوس الرسو: 

  السابعرسالة رعوية عن اإلفخارستيا من القرن   كرستني فوزي عياد - بيشوي رمزي   ٢٠٩-١٩١ )١/٢٠١٥ (١٨
  تكريس بيعة األنبا مقار: أخبار اكابا بنيامني األول  كرستني فوزي عياد  ٣٠٥- ٢٨٣ )١/٢٠١٥ (١٨
قسطنطني أسقف أسيوط  صموئيل قزمان معوض  ٣٢٢- ٣٠٧ )١/٢٠١٥ (١٨

ُ
  املديح اخكا بل القديس أثناسيوس الرسو: 

ْأبو غفر(لقديس أونوفريوس سرية ا: أنبا ببنوده  صموئيل قزمان معوض  ٢٨٩-٢٥١  )٢/٢٠١٥ (١٩   M580حسب خمطوط مورجان ) ُ
ْأنبا بيسينتيوس أسقف قفط  صموئيل قزمان معوض  ٢٢٤- ٢٠٥  )١/٢٠١٦ (٢٠ ِ

ُ
ْأبو غفر(ِّعظة عن القديس أونوفريوس :  ُ(  

  عظة عن عيد العنرصة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو  إبراهيم ساويرس  ١٧٦- ١٤٧  )٢/٢٠١٦ (٢١
أسقف بسوي ) بساده(أنبا بسويت   صموئيل قزمان معوض  ١٩٨- ١٧٧  )٢/٢٠١٦ (٢١

ُ
  عظته الوداعية وسرية استشهاده): املنشاة(

  مصادر الرهبنة القبطية  يوحنا نسيم يوسف  ٢٤١- ٢٢١  )١/٢٠١٧ (٢٢
  لقديس أنبا أنطونيوسنسخ املخطوطات يف أديرة اكحر األمحر من خالل دراسة السرية العربية ل  إلزيابيث عجاييب  ٢٦٠- ٢٤٣ )١/٢٠١٧ (٢٢
  عظة عن مريم العذراء منسوبة للبابا كريلس الكبري  كرستني فوزي عياد  ٢٧٣-٢٦١ )١/٢٠١٧ (٢٢
  “A4بدون عنوان ”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده  صموئيل قزمان معوض  ٢٨٨-٢٧٥ )١/٢٠١٧ (٢٢
  ت الرهباناحلياة الرهبانية من خالل كتابا  يوحنا نسيم يوسف  ١٣٦-١٢١  )٢/٢٠١٧ (٢٣
  عظة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو عن آالم املسيح وصالح اآلب  بيرت سمري دانيال  ١٨١- ١٦٧ )٢/٢٠١٧ (٢٣
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٦٩ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  )املرصي(سرية القديس ماكريوس الكبري   فايز إبراهيم فايز  ٢٢١- ١٨٣ )٢/٢٠١٧ (٢٣
  إبيفانيوس أسقف سالميسعظة عن مريم العذراء منسوبة للقديس   كرستني فوزي عياد  ٢٠٦-١٩١  )١/٢٠١٨ (٢٤
  عظتان عن تقديم املسيح إىل اهليلك وتوبة أهل نينوى: زخارياس أسقف سخا  صموئيل قزمان معوض  ٢٣٩-٢٠٧  )١/٢٠١٨ (٢٤
  أضواء بل الرهبنة القبطية  يوحنا نسيم يوسف  ١٩٠- ١٧٣  )٢/٢٠١٨ (٢٥
  منسوبة للبابا تيموثاوس األول  قبل نياحتهصالة اكابا أثناسيوس الرسو  بيرت سمري دانيال  ٢٠٧-١٩١ )٢/٢٠١٨ (٢٥
  عظة عن ساعة املوت منسوبة للقديس كريلس الكبري  فايز إبراهيم فايز  ٢٢٩- ٢٠٩ )٢/٢٠١٨ (٢٥
  الرتاكيب اكالغية يف العظات القبطية  إبراهيم ساويرس  ٢١٨- ١٨٧  )١/٢٠١٩ (٢٦
  منسوبة للقديس غريغوريوس اجاطق باإلهليات الك ميخائيلعظة عن إبليس وامل  القس مينا كيب فانوس  ٢٣٤- ٢١٩ )١/٢٠١٩ (٢٦
  “A6بدون عنوان ”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده  صموئيل قزمان معوض  ٢٤٩-٢٣٥ )١/٢٠١٩ (٢٦

تورجية  نصوص ودراسات 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  س القبطيمردات األناجيل يف الطق  أنبا مقار  ١٣٦-١١٩  )١/٢٠٠٩( ١

  )١ ( القبطية“األجبية”دراسة عن كتاب   القس باسيليوس صب  ١٤٥- ١٣٧  )١/٢٠٠٩( ١

١٥٥- ١٤٧  )١/٢٠٠٩( ١  
القس غريغوريوس رشيدي بشاي 

  عوض
بصلمودية السنوية املقدسة وخمطوطة بني اإل“ⲧⲉⲛⲟⲩⲉϩ ⲑⲱⲕ ”مديح اخكالثة الفتية القديسني

   قبطي٦٨باريس 
  )٢ (القبطية “األجبية” كتاب عن ةدراس   باسيليوس صبالقس  ١٣٠-١٠٥  )٢/٢٠٠٩( ٢

١٤٤- ١٣١  )٢/٢٠٠٩( ٢  
القس غريغوريوس رشيدي بشاي 

  عوض
  )١ (السبع القبطية اخكيؤطوكيات عن دراسة

  األو القرون من القبطية باللغة خمطوط :باسيليوس القديس قداس  أنبا إبيفانيوس  ١٥٦- ١٣٥  )٣/٢٠٠٩( ٣



 النرش يختار ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٧٠ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  )٣ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  لقس باسيليوس صبا  ١٧٢-١٥٧  )٣/٢٠٠٩( ٣
 الشعانني أحد لطرح جديد نص  نبيل فاروق  ١٩٩-١٩٣  )٣/٢٠٠٩( ٣

  )٤ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب  ١٧٣- ١٥٩  )١/٢٠١٠( ٤
  )١ (املسيحية للعبادة مدخل  رأفت مو ذكري  ١٩٤- ١٨٧  )١/٢٠١٠( ٤
 )١ (املقدسة اكصخة أسبوع طقس  رفيق خدل  ٢١١- ١٩٥  )١/٢٠١٠( ٤

ير خوال  أنبا إبيفانيوس  ١٦١- ١٤١  )٢/٢٠١٠( ٥   )١ (األبيض ا
  )٥ (القبطية “ألجبيةا” كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب  ١٧٣-١٦٣  )٢/٢٠١٠( ٥

٢٠٧- ١٨٧  )٢/٢٠١٠( ٥  
القس غريغوريوس رشيدي بشاي 

  عوض
  السبعة القبطية وكياتاخكيؤط فِّمؤل عن دراسة

ير خوال  أنبا إبيفانيوس  ١٧٣- ١٥٣  )٣/٢٠١٠( ٦   )٢ (األبيض ا
  )٦ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب  ١٨٠-١٧٥  )٣/٢٠١٠( ٦
  العصور عرب وتطوره األصلية سماته: القبطية الكنيسة يف املقدسة اكصخة طقس  رفيق خدل  ٢١٥-١٨٩  )٣/٢٠١٠( ٦
ير خوال  أنبا إبيفانيوس  ٢٠٨-١٩١ )١/٢٠١١( ٧   )٣ (األبيض ا
  )٧ (القبطية “األجبية ”كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب  ٢١٦- ٢٠٩ )١/٢٠١١( ٧
  القبطية الكنيسة لقداسات) ١٤-١٢ قرون (العربية الرتمجات أقدم  األب وديع الفرنسيساك  ٢٣٥-٢١٧ )١/٢٠١١( ٧
  عرش الرابع القرن من خمطوط حسب املقدسة اكصخة ترتيب  رفيق خدل  ٢٦٠- ٢٣٧ )١/٢٠١١( ٧

٢٨١-٢٦١ )١/٢٠١١( ٧  
القس غريغوريوس رشيدي بشاي 

  عوض
  السنوية املقدسة اإلبصلمودية كتاب إىل مدخل

ير األبيض   أنبا إبيفانيوس  ١١٩- ١٠٣ )٢/٢٠١١( ٨   )٤(خوال ا
  القرن اخكا العرش:  واحدة من أقدم خمطوطات طقس اكصخةدراسة  القس باسيليوس صب  ١٥٣- ١٣٧ )٢/٢٠١١( ٨
  )٨ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب  ١٧٢-١٦٥  )٣/٢٠١١( ٩



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٧١ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
ير خوال  أنبا إبيفانيوس  ١٨٩- ١٧٣  )٣/٢٠١١( ٩   )٥ (األبيض ا
ير خوال  أنبا إبيفانيوس  ١٣٥-١٢١ )١/٢٠١٢( ١٠   )٦ (األبيض ا
ير خوال  أنبا إبيفانيوس  ١٩٢-١٦٩  )٢/٢٠١٢( ١١   )٧ (األبيض ا

٢١١-١٩٣  )٢/٢٠١٢( ١١  
القس غريغوريوس رشيدي بشاي 

  عوض
 طو وروفائيل) م١٩٠٨ (كيب أقالديوس طبعيت بني َّاملقدسة ّاإلبصلمودية ّجص مقارنة دراسة

  )م١٧٦٤(
  )١ (الرسول مرقس القديس تورجية  أنبا مقار  ١٤٦-١٢٥  )٣/٢٠١٢( ١٢
ير خوال  أنبا إبيفانيوس  ١٦٢- ١٤٧  )٣/٢٠١٢( ١٢   )٨ (األبيض ا
  )٩ (القبطية “األجبية ”كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب  ١٧٤-١٦٣  )٣/٢٠١٢( ١٢
ات  أنبا ماكري  ١٩٦-١٧٥  )٣/٢٠١٢( ١٢   )١ (ةالصعيدي ةبالقبطي ةهجائي إبصا
  )٢(س مرقس الرسول تورجية القدي  أنبا مقار  ١٣٩-١١٥  )١/٢٠١٣( ١٣
ير خوال  أنبا إبيفانيوس  ١٥٨- ١٤١  )١/٢٠١٣( ١٣   )٩ (األبيض ا
ات  أنبا ماكري  ١٧٧- ١٥٩  )١/٢٠١٣( ١٣   )٢ (ةالصعيدي ةبالقبطي ةهجائي إبصا
  اإلطار العام لشلك وترتيب طقس اكصخة املقدسة يف القرن الرابع عرش  رفيق خدل  ٢٠٧-١٧٩  )١/٢٠١٣( ١٣
  )٣ (الرسول مرقس القديس تورجية  أنبا مقار  ١٦٩-١٤٥  )٢/٢٠١٣( ١٤
ير خوال  أنبا إبيفانيوس  ١٨٤- ١٧١  )٢/٢٠١٣( ١٤   )١٠ (األبيض ا
  ماآلال أسبوع طلبات حول دراسة  القس باسيليوس صب  ١٩٤-١٨٥  )٢/٢٠١٣( ١٤
ات  أنبا ماكري  ٢١٤- ١٩٥  )٢/٢٠١٣( ١٤   )٣ (الصعيدية بالقبطية هجائية إبصا
  )٤(تورجية القديس مرقس الرسول   أنبا مقار  ١٩٠- ١٧١  )٣/٢٠١٣( ١٥
ير األبيض   أنبا إبيفانيوس  ٢٠٠-١٩١  )٣/٢٠١٣( ١٥   )١١(خوال ا
ات هجائية بالقبطية الصعيدية   أنبا ماكري  ٢٢٢-٢٠١  )٣/٢٠١٣( ١٥   )٤(إبصا
  )٥(تورجية القديس مرقس الرسول   أنبا مقار  ١٩٠- ١٦٧ )١/٢٠١٤ (١٦



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٧٢ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  تطورها ومراحل تقنينها: الكتب الليتورجية بني املخطوط واملطبوع  رفيق خدل  ٢٢٤-١٩١ )١/٢٠١٤ (١٦
  عيد احكجيل  مارك شنوده  ١٣٩-١١٩ )٢/٢٠١٤ (١٧
  )٦(تورجية القديس مرقس الرسول   أنبا مقار  ١٩٢- ١٧١ )٢/٢٠١٤ (١٧
  )٧(تورجية القديس مرقس الرسول   أنبا مقار  ١٩٠-١٧٥ )١/٢٠١٥ (١٨
َّترتيب ورشح القداس اإلليه عند اآلباء األقباط  رفيق خدل  ٢٤١- ٢١٩ )١/٢٠١٥ (١٨ ُ  

٢٨١- ٢٤٣ )١/٢٠١٥ (١٨  
القس غريغوريوس رشيدي بشاي 

  عوض
تورجية حول رس االستحالة يف احكقليد القبطي   دراسة تارخيية وعقائدية و

  عيد البشارة  مارك شنودة  ١٣٩-١٠٥ )٢/٢٠١٥ (١٩
  )٨(تورجية القديس مرقس الرسول   أنبا مقار  ٢٤٩-٢١٧ )٢/٢٠١٥ (١٩

١٤٥- ١٢٣  )٢/٢٠١٦ (٢١  
  الراهب ميصائيل الربمو

  رفيق خدل
  حفظ القربان املقدس وطقس تعمري الكأس

  م١٩٠٢خوال القمص عبد املسيح صليب الربمو املسعودي املطبوع سنة   الراهب ميصائيل الربمو  ١٩٦-١٦٥  )١/٢٠١٧ (٢٢
ⲥⲉⲛⲁ وⲣⲁϣⲓ ⲛⲉقراءة جديدة للحين   مايكل حليم راغب  ٢٢٠-١٩٧  )١/٢٠١٧ (٢٢ ϣⲟيف ضوء الطقس الصعيدي   
  )١ (َّأقدم دالل طق للكنيسة القبطية: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني  الراهب ميصائيل الربمو  ١٦٩- ١١٧  )١/٢٠١٨ (٢٤
  ص فرتة عيد امليالدتراتيل متفرقة خت  مايكل حليم راغب  ١١٣-٨٧  )٢/٢٠١٨ (٢٥
  )٢ (َّأقدم دالل طق للكنيسة القبطية: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني  الراهب ميصائيل الربمو  ١٥٧-١١٥  )٢/٢٠١٨ (٢٥
  )ة الرشقي- منيا القمح (حبسب طقس دير املالك باحكلني  طقس دورة الصليب والشعانني  إسحاق إبراهيم اكاجو  ١٦٠-١٣٣  )١/٢٠١٩ (٢٦



 

٧٣ 

ًاملقاالت مرتبة ترتيبا ألفبائيا مطلقا َُّ ًّ ً َ ُ  

  األلف
  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال

  نصوص ودراسات قبطية  ١٨٩- ١٧١  )١/٢٠١٨ (٢٤  يوحنا نسيم يوسف  آباء الرهبنة القبطية
ات تورجيةنصو  ١٩٦-١٧٥  )٣/٢٠١٢( ١٢  أنبا ماكري  )١ (ةالصعيدي ةبالقبطي ةهجائي إبصا   ص ودراسات 
ات تورجية  ١٧٧- ١٥٩  )١/٢٠١٣( ١٣  أنبا ماكري  )٢ (ةالصعيدي ةبالقبطي ةهجائي إبصا   نصوص ودراسات 
ات تورجية  ٢١٤- ١٩٥  )٢/٢٠١٣( ١٤  أنبا ماكري  )٣ (الصعيدية بالقبطية هجائية إبصا   نصوص ودراسات 

ات هجائية بالقبطية الصعيدية  تورجية  ٢٢٢-٢٠١  )٣/٢٠١٣( ١٥  أنبا ماكري  )٤(إبصا   نصوص ودراسات 
  نصوص ودراسات آبائية  ٤٦- ١٧  )٢/٢٠١٧ (٢٣  مينا فؤاد توفيق  وأعما الالهويت فكره دراسة إىل مدخل: األثيين الفيلسوف أثيناغوراس

  راسات قبطيةنصوص ود  ٣٠٥- ٢٨٣ )١/٢٠١٥ (١٨  كرستني فوزي عياد  تكريس بيعة األنبا مقار: أخبار اكابا بنيامني األول
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٥٦- ٢٢٥ )١/٢٠١٤ (١٦  كرستني فوزي عياد  ُعظة عن عرس قانا اجلليل: أخبار اكابا بنيامني األول

  دراسات كتابية  ١٠٥-٨٧  )١/٢٠٠٩( ١  أنبا هرمينا  ارتباط عيدي املظال واحلانواكه بروايات اإلجنيل ألحد السعف
  نصوص ودراسات قبطية  ١٩١-١٦٩ )١/٢٠١٢( ١٠  وئيل قزمان معوضصم  الزيتوىي يوحنا القديس استشهاد

ًّإشعياء اجيب يفرس الكتاب كريستولوجيا ِّ   دراسات كتابية  ١٠٩-٩٧ )١/٢٠١٥ (١٨  خدل زكري  ُ
  دراسات كتابية  ٨٨- ٦٧  )١/٢٠١٦ (٢٠  خدل زكري  أشاكل متنوعة للقصة الكتابية

  نصوص ودراسات قبطية  ١٩٠- ١٧٣  )٢/٢٠١٨ (٢٥  يوحنا نسيم يوسف  أضواء بل الرهبنة القبطية
  دراسات كتابية  ٨٤-٦٩  )٣/٢٠١١( ٩  بيرت فيليب  SHAVUOT ّاملسيا مواسم . إرسائيل أعياد
تورجية  ٢٣٥-٢١٧ )١/٢٠١١( ٧  األب وديع الفرنسيساك  القبطية الكنيسة لقداسات) ١٤-١٢ قرون (العربية الرتمجات أقدم   نصوص ودراسات 
  نصوص ودراسات آبائية  ٦٧-٥٥  )٢/٢٠٠٩( ٢  سامح فاروق حنني  متفرقة مصادر عدة من أنطونيوس األنبا القديس أقوال

  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٧- ١٣٧ )١/٢٠١٢( ١٠  بيشوي رمزي  ةاملرصي الليتورجية الوثائق أقدم: امليالد بعيد االحتفال



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًباترتي ُ ُ 

٧٤ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  دراسات كتابية  ١٠٩- ٧٧  )٣/٢٠١٣( ١٥  خدل زكري  مت اإلليهيفتاح والص: األدب الرتاجيدي يف القصة الكتابية

   نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٨-٢٧٥  )١/٢٠١٧ (٢٢  صموئيل قزمان معوض  “A4بدون عنوان ”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده
  طيةنصوص ودراسات قب  ٢٤٩-٢٣٥  )١/٢٠١٩ (٢٦  صموئيل قزمان معوض  “A6بدون عنوان ”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده
  دراسات كتابية  ١٦٣-١٤٩  )١/٢٠١٧ (٢٢  خطف املرفوض  االستفهام يف رحلة الفداء

  دراسات كتابية  ٧٦-٦٩ )١/٢٠١٢( ١٠  بيرت فيليب  “مو”املرصي االسم
  دراسات كتابية  ٦٦-٥٥  )١/٢٠١٦ (٢٠  أنبا مقار  األسماء واألنساب يف سفر أخبار األيام األول

تورجية  ٢٠٧-١٧٩  )١/٢٠١٣( ١٣  رفيق خدل  اكصخة املقدسة يف القرن الرابع عرشاإلطار العام لشلك وترتيب طقس    نصوص ودراسات 
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٧- ١١٣  )٣/٢٠١٠( ٦  جورج عوض إبراهيم  )١ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة
  صوص ودراسات آبائيةن  ١٤٥- ١٣١ )١/٢٠١١( ٧  جورج عوض إبراهيم  )٢ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة
  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٤-٨٥  )٣/٢٠١١( ٩  جورج عوض إبراهيم  )٣ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة
  دراسات كتابية  ٤٦-٢٥  )٢/٢٠١٠( ٥  أنبا هرمينا  كتا كرمز األمومة

 لقان وطقس اآلالم أسبوع قراءات ترتيب واضع اكهنسا أسقف بطرس األنبا
 املعموديات يسوتكر الرسل عيد

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٦٣-١٤٥  )٢/٢٠٠٩( ٢  مدحت حليم تادرس

  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ٧٦- ٥٣  )١/٢٠١٩ (٢٦  القس يوحنا عطا حمروس  االنتشار واجمو يف الكنيسة األو
  نصوص ودراسات آبائية  ٨٥-٦٩  )٢/٢٠٠٩( ٢  جورج عوض إبراهيم آبائية مسيحية رؤية) ١( :وأن ًذكرا اإلنسان
وم إنسان) ٢( :وأن ًذكرا اإلنسان   نصوص ودراسات آبائية  ١١٣-١٠١  )٣/٢٠٠٩( ٣  جورج عوض إبراهيم )السقوط قبل (السادس ا
وم إنسان) ٣: (وأن اًذكر اإلنسان    آبائيةنصوص ودراسات  ١٠٨-٩١  )١/٢٠١٠( ٤  جورج عوض إبراهيم  )السقوط بعد (السابع ا
وم إنسان) ٤: (وأن اًذكر اإلنسان   نصوص ودراسات آبائية  ٩٩-٨٥  )٢/٢٠١٠( ٥  جورج عوض إبراهيم  اخكامن ا

  نصوص ودراسات رسيانية  ١٦٥-١٤٩ )١/٢٠١٤ (١٦  القس زاك فايز كيب  أعماهلما املحفوظة يف الرسيانية: اكابوان بطرس اخكالث والرابع
  دراسات الهوتية  ٨٨-٥٧  )٢/٢٠١٦ (٢١  الراهب جرجس األنطوىي  )١ (ل وكتابات اآلباءاحكبين لآلب يف نصوص اإلجني

  دراسات الهوتية  ٧٣-٣٣  )١/٢٠١٧ (٢٢  الراهب جرجس األنطوىي  )٢ (احكبين لآلب يف نصوص اإلجنيل وكتابات اآلباء



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٧٥ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  دراسات الهوتية  ٨١-٤٧  )٢/٢٠١٧ (٢٣  الراهب جرجس األنطوىي  )٣ ( وكتابات اآلباءالعهد اجلديداحكبين لآلب يف نصوص 

  نصوص ودراسات قبطية  ٢١٨- ١٨٧  )١/٢٠١٩ (٢٦  إبراهيم ساويرس  الرتاكيب اكالغية يف العظات القبطية
  نصوص ودراسات آبائية  ٤٠-٢١  )٣/٢٠١٢( ١٢  بطرس كرم صادق  رمسيانا أسقف َنيقيطس األب: الليتور الرتتيل

م اخلريستولوجية عند ديونيسيوس ا   دراسات الهوتية  ٥٢-٢٥  )١/٢٠١٩ (٢٦  بطرس كرم صادق  ِألريوبايغ املنتحلاحكعا
هودية يف مرقس  هودي ليسوع ٦٢-٦١:١٤احكعبريات ا   دراسات كتابية  ١٣٢- ١١٣  )١/٢٠١٩ (٢٦  موريس وهيب& أندرو وهيب   وموثوقية االستجواب ا

هودي الفكر يف احكوراة   دراسات كتابية  ٥٣- ٤٣  )٢/٢٠٠٩( ٢  الراهب سارافيم الربمو  ا
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٧٢- ١٥٩  )٢/٢٠١٨ (٢٥  القس يوحنا عطا حمروس  احلركة النسكية يف الكنيسة األو

  الكندراسات يف احكاريخ   ١٢٨-١١٥  )٣/٢٠٠٩( ٣  بشارة طرابل  ةاالجتماعي اجلوانب )١ (:بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة
 يف الرهبا اجموذج) ٢: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة
  مرص

  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٢٢-١٠٩  )١/٢٠١٠( ٤  بشارة طرابل

  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٤٢- ١٢٩  )٣/٢٠١٠( ٦  بشارة طرابل  الرهبانية املثل) ٣: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة
  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٥٧- ١٤٧ )١/٢٠١١( ٧  بشارة طرابل  الربية معجزات) ٤: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة

  نصوص ودراسات قبطية  ١٣٦-١٢١  )٢/٢٠١٧ (٢٣  يوحنا نسيم يوسف  احلياة الرهبانية من خالل كتابات الرهبان
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٣-١٠٩ )١/٢٠١٤ (١٦  مركز األحباث باملجلة  ياة املسيحية عند القديس غريغوريوس الالهويتاحل

  نصوص ودراسات آبائية  ١٥٦- ١٤١ )٢/٢٠١٤ (١٧  جورج عوض إبراهيم  )١(رؤية كتابية وآبائية : اخلطة اإلهلية حكدبري اخلالص
  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٥- ١١١ )١/٢٠١٥ (١٨  جورج عوض إبراهيم  )٢( وآبائية رؤية كتابية: اخلطة اإلهلية حكدبري اخلالص

  دراسات كتابية  ١٨٩- ١٧٣ )١/٢٠١١( ٧  بيشوي رمزي  ٣-١ تكوين يف تور خملوق واإلنسان اهليلك كمبىن اخلليقة
الالت   ص ودراسات يف املسيحية املبكرةنصو  ٤٢- ٢٩  )٢/٢٠٠٩( ٢  أنبا هرمينا  األو الكنيسة يف املؤمنني أللقاب الروحية ا

ي   نصوص ودراسات آبائية  ٢٨- ٢٣  )٣/٢٠١١( ٩  سعيد حكيم  اجي غريغوريوس للقديس جسده إىل خيطئ يزىي ا
ي هيب ايوحن للقديس جسده إىل خيطئ يزىي ا   نصوص ودراسات آبائية  ٢٧- ٢٣ )١/٢٠١٢( ١٠  سعيد حكيم  الفم ا



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٧٦ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
َّ خالل عظات العالمة أورجيانوس بل سفر الرب يسوع كقائد ملسرية احلياة

  يشوع
  دراسات كتابية  ١٨٤-١٦٩  )٢/٢٠١٥ (١٩  مركز األحباث باملجلة

  نصوص ودراسات آبائية  ٣٠- ١٣  )٢/٢٠١١( ٨  إيفيت منري مرش  الرسو أثناسيوس للقديس دراكنتيوس إىل الرسالة
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٨٥-١٧٥  )١/٢٠١٠( ٤  ساكاألب وديع الفرنسي  )١ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٨٥-١٧٥  )٢/٢٠١٠( ٥  األب وديع الفرنسيساك  )٢ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٨٧- ١٨١  )٣/٢٠١٠( ٦  األب وديع الفرنسيساك  )٣ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد
  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٣-١١٩  )٢/٢٠١٣( ١٤  مركز األحباث باملجلة  اآلبا للرشح ةوالرسائري ةالكنسي السمة

  دراسات كتابية  ٨٥- ٧٣  )٢/٢٠١٢( ١١  الراهب سارافيم الربمو  اجلديد العهد يف واحلرف القصد بني السيف
  دراسات كتابية  ٦١- ٤١  )١/٢٠١٠( ٤  الراهب سارافيم الربمو  )١ (اإلجنيل حبسب الشهادة
  دراسات كتابية  ٦٦-٤٧  )٢/٢٠١٠( ٥  الراهب سارافيم الربمو  )٢ (اإلجنيل حبسب الشهادة
  دراسات كتابية  ٧٢-٥٧  )٣/٢٠١٠( ٦  الراهب سارافيم الربمو  )٣ (اإلجنيل حبسب الشهادة
  دراسات كتابية  ٧٣- ٥٩ )١/٢٠١١( ٧  لراهب سارافيم الربموا  )٤ (اإلجنيل حبسب الشهادة

  دراسات كتابية  ٦٣-٤٥ )٢/٢٠١١( ٨  الراهب سارافيم الربمو  )٥(الشهادة حبسب اإلجنيل 
  دراسات كتابية  ١٠١-٧٩ )٢/٢٠١١( ٨  بطرس كرم صادق  الصالة الربانية رحلة صعود

  نصوص ودراسات آبائية  ٥٤-٣٣  )١/٢٠١٦ (٢٠  جلةمركز األحباث بامل  َّالصالة عند العالمة أورجيانوس
يف الرسالة األو للقديس بولس  )احلكمة (Σοφίαالصليب كمدخل للصوفيا 

  إىل أهل كورنثوس
  دراسات كتابية  ٧٠-٥٥  )١/٢٠٠٩( ١  الراهب سارافيم الربمو

  دراسات الهوتية  ٩٨-٨٧  )٣/٢٠١٢( ١٢  بيرت فيليب  اإلليه اجلذب مركز الصليب
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ٢٠٣-١٦٣  )١/٢٠١٦ (٢٠  القس بنيامني حنا  َبادة، واملمارسة، واملعتقد يف املسيحية املبكرةالع

  نصوص ودراسات آبائية  ٢٤- ١١  )٢/٢٠١٢( ١١  بطرس كرم صادق  ةاإلسكندري بطريرك ثيؤفيلوس اكابا للقديس ِّالرسي العشاء
  دراسات كتابية ٨٨-٥٥  )١/٢٠١٨ (٢٤  خدل زكري  العقل احلديث واحكفسري الكتا



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٧٧ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال

  م٣٦٧ لعام ٣٩الرسالة الفصحية : القديس أثناسيوس الرسو
  القس زاك فايز كيب

  صموئيل قزمان معوض
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٧-٢٥٧  )٣/٢٠١٣( ١٥

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٧٤-٢٥٧ )١/٢٠١٤ (١٦  صموئيل قزمان معوض  م٣٦٩ لعام ٤١الرسالة الفصحية : القديس أثناسيوس الرسو
ة اإل كنبية ١٤العظة : القديس ساويرس األنطايك  عن وجوب تكريم وا

  ورسولة وشهيدة
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٧- ١٧  )٢/٢٠١٥ (١٩  الراهب جرجس األنطوىي

 دللسي كرمز اجيب مو :القديم للعهد وتفسريه الكبري كريلس القديس
  )١( املسيح

  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٨- ٩٩  )٣/٢٠١٢( ١٢  ث باملجلةمركز األحبا

 دللسي كرمز اجيب مو :القديم للعهد وتفسريه الكبري كريلس القديس
  )٢( املسيح

  نصوص ودراسات آبائية  ٩٦-٨٥  )١/٢٠١٣( ١٣  مركز األحباث باملجلة

ْالكتاب املقدس وملك اهللا   ت كتابيةدراسا  ١٠٣- ٦٧  )٢/٢٠١٥ (١٩  القس يوحنا عطا حمروس  ُ
تورجية  ٢٢٤-١٩١ )١/٢٠١٤ (١٦  رفيق خدل  تطورها ومراحل تقنينها: الكتب الليتورجية بني املخطوط واملطبوع   نصوص ودراسات 

  دراسات يف احكاريخ الكن  ٥٤- ٣١  )١/٢٠٠٩( ١  القمص تادرس يعقوب ملطي  الكرازة ومدرسة اإلسكندرية
  دراسات كتابية  ١١٢-٨٧  )٢/٢٠١٢( ١١  مايكل ميالد  الشفاء طقس: ارةالكف

  دراسات كتابية  ٩٠- ٧٧ )١/٢٠١٢( ١٠  الراهب سارافيم الربمو  ايوحن للقديس اخكانية الرسالة نص يف ورد حسبما املخالف واحكعليم الكنيسة
  وص ودراسات آبائيةنص  ٨٤- ٦٧  )٢/٢٠١٠( ٥  مركز األحباث باملجلة  )١ (باإلهليات اجاطق غريغوريوس القديس عند اهللا ومعرفة الالهويت
  نصوص ودراسات آبائية  ١١١-٩١  )٣/٢٠١٠( ٦  مركز األحباث باملجلة  )٢ (باإلهليات اجاطق غريغوريوس القديس عند اهللا ومعرفة الالهويت
  دراسات كتابية  ١١٩-١٠٥ )١/٢٠١٢( ١٠  أنبا مقار  األبوكريفية املزامري) ١ (:قمران خمطوطات يف املزامري
  دراسات كتابية  ١٦٧- ١٥٩  )٢/٢٠١٢( ١١  أنبا مقار  ١٥١ املزمور) ٢ (:قمران اتخمطوط يف املزامري

  دراسات كتابية  ٦١- ٢٩ )٢/٢٠١٤ (١٧  مركز األحباث باملجلة  )١(رؤيا كتابية حبسب يوحنا اإلجنييل : املسيح ومؤمنوه يف مواجهة العالم
  دراسات كتابية  ٨٠-٤٧ )١/٢٠١٥ (١٨  مركز األحباث باملجلة  )٢(يل رؤيا كتابية حبسب يوحنا اإلجني: املسيح ومؤمنوه يف مواجهة العالم



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٧٨ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
املشالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذوروس الفريم والقديس كريلس 

  )١ (اإلسكندري
  نصوص ودراسات آبائية  ٥٥-٤٧  )٢/٢٠١٦ (٢١  جورج عوض إبراهيم

 املشالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذوروس الفريم والقديس كريلس
  )٢ (اإلسكندري

  نصوص ودراسات آبائية  ٣١- ٢٣  )١/٢٠١٧ (٢٢  جورج عوض إبراهيم

  دراسات كتابية  ٦٦-٤٩  )٣/٢٠٠٩( ٣  أنبا هرمينا  للقلب والنسيك الكتا املفهوم
  دراسات كتابية  ٨٣- ٦٣ )٢/٢٠١٤ (١٧  مركز األحباث باملجلة   احكفسرييLashنموذج الش : َّاملمارسة اخلالقة للكمة اهللا

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٠٣-٨٧  )٢/٢٠٠٩( ٢  األب وديع الفرنسيساك املقدسة اكصخة يف مقدمة :العسال بن ؤتمنامل
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٥٦-٢٢٣  )٣/٢٠١٣( ١٥  كرستني فوزي عياد  اجبوءة املنسوبة للقديس أثناسيوس الرسو عن دخول العرب مرص

  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٣- ١٢٩  )٣/٢٠١٣( ١٥  مركز األحباث باملجلة  ريغوريوس اجياجعمة عند القديس غ
  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٢- ١٣٧  )١/٢٠١٠( ٤  سامح فاروق حنني  واآلبا الكتا املفهومني يف“ Ἄβυσσος ”اهلاوية

  بائيةنصوص ودراسات آ  ٧١-٥٥  )٢/٢٠١٨ (٢٥  جورج عوض إبراهيم  الوحدة يف املفهوم الكن
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٥٨- ١٤٣  )١/٢٠١٠( ٤  أنبا إبيفانيوس  )١ (سليمان أناشيد
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٣٩-١٢٧  )٢/٢٠١٠( ٥  أنبا مقار  )٢ (سليمان أناشيد
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٥٢- ١٤٣  )٣/٢٠١٠( ٦  أنبا مقار  )٣ (سليمان أناشيد

ْأبو غفر(سرية القديس أونوفريوس : نبا ببنودهأ   نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٩-٢٥١  )٢/٢٠١٥ (١٩  صموئيل قزمان معوض  M580حسب خمطوط مورجان ) ُ
أسقف بسوي ) بساده(أنبا بسويت 

ُ
  نصوص ودراسات قبطية  ١٩٨- ١٧٧  )٢/٢٠١٦ (٢١  صموئيل قزمان معوض  عظته الوداعية وسرية استشهاده): املنشاة(

ْبا بيسينتيوس أسقف قفطأن ِ
ُ

ْأبو غفر(ِّعظة عن القديس أونوفريوس :    نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٤- ٢٠٥  )١/٢٠١٦ (٢٠  صموئيل قزمان معوض  )ُ
  دراسات كتابية  ٤٧- ٢٩  )٣/٢٠٠٩( ٣  أنبا مقار  )١ (الرسول بولس القديس عند اخلالص ملفهوم آبائية رؤية :املسيح إجنيل
  دراسات كتابية  ٤٠- ٢٩  )١/٢٠١٠( ٤  أنبا مقار  )٢ (الرسول بولس القديس عند اخلالص ملفهوم آبائية رؤية :املسيح إجنيل

اتكا   نصوص ودراسات آبائية  ٣٠-٩  )١/٢٠٠٩( ١  القس لوقا يوسف رزق  عظة للقديس باسيليوس الكبري أسقف قيرصية الكبادوك. هتم 
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٧٩ 

 اكاء

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
موع الرب يسوع): ٣٥:١١يو (“ بكى يسوع”   دراسات الهوتية  ١٣٩-١٢٥  )١/٢٠١٦ (٢٠  الراهب جرجس األنطوىي  رؤية الهوتية 

 احكاء

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  راسات يف احكاريخ الكند  ٦٨-٥٥  )٣/٢٠١١( ٩  خدل زكري  املعدنية العمالت خالل من األو عصورها يف املسيحية انتشار تتبع

  دراسات كتابية  ٨٥- ٦٣  )٣/٢٠١٢( ١٢  خدل زكري  املسيح شخص يف املتألم والعبد املنتظر امللك عن إشعياء اتنبو حتقيق
  نصوص ودراسات آبائية  ١٦٩-١٤٥  )٣/٢٠١٣( ١٥  جورج عوض إبراهيم  )١(رؤية خريستولوجية : تدبري احكجسد
  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٨-١٢٥ )١/٢٠١٤ (١٦  جورج عوض إبراهيم  )٢ (رؤية خريستولوجية: تدبري احكجسد

تورجية  ١١٣-٨٧  )٢/٢٠١٨ (٢٥  مايكل حليم راغب  تراتيل متفرقة ختص فرتة عيد امليالد   نصوص ودراسات 
تورجي  ٢٦٠- ٢٣٧ )١/٢٠١١( ٧  رفيق خدل  عرش الرابع القرن من خمطوط حسب املقدسة اكصخة ترتيب   ةنصوص ودراسات 

ّنص : ترتيب القداس والقربان مصباح الظلمة يف ”من “ اكاب السابع عرش”َ
  )١(حسب خمطوط باريس “ إيضاح اخلدمة

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢١٤-١٩٣ )٢/٢٠١٤ (١٧  فادي رأفت رمزي

ّنص : ترتيب القداس والقربان مصباح الظلمة يف ”من “ اكاب السابع عرش”َ
  )٢(حسب خمطوط باريس “ ةإيضاح اخلدم

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢١٧-٢١١ )١/٢٠١٥ (١٨  فادي رأفت رمزي

َّترتيب ورشح القداس اإلليه عند اآلباء األقباط تورجية  ٢٤١- ٢١٩ )١/٢٠١٥ (١٨  رفيق خدل  ُ   نصوص ودراسات 
اليل املعىن تطور ) ١: (ألوا اخلمسة القرون فـي الالهوتية للمصطلحات ا

  لغوية مفاهيم
  دراسات الهوتية  ١٣٦- ١٢٣  )١/٢٠١٠( ٤  أجمد رفعت



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٨٠ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
اليل املعىن تطور ) ٢: (األو اخلمسة القرون يف الالهوتية للمصطلحات ا

 احكنظري وبدايات ἀγέννητος املولود غري -γεννητός  املولود الهوتيات
  )أ (الالهويت

  وتيةدراسات اله  ١٢٥-١٠١  )٢/٢٠١٠( ٥  أجمد رفعت

م   نصوص ودراسات آبائية  ١٣٧- ١١٣  )٢/٢٠١٢( ١١  مركز األحباث باملجلة  اهللا لكمة ُّوجتسد وسقوطه اإلنسان خلق عن الرسو أثناسيوس القديس تعا
  دراسات كتابية  ٨٤-٦٥  )١/٢٠١٣( ١٣  خدل زكري  يف سفر اخلروج“ يد اهللا”تعبري 

  نصوص ودراسات آبائية  ٣٢-١٥  )١/٢٠١٦ (٢٠  جورج عوض إبراهيم  قديس كريلستفسري الكتاب املقدس حبسب القديس إيسيذورس وال
ة واحلل: تفسري اجصوص املقدسة   دراسات كتابية  ٥٣-٢٧  )١/٢٠١٨ (٢٤  جورج عوض إبراهيم  اإلشاك

 اءاخك

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
ثالثة األيام األو من صوم امليالد

ُ
َّبأعجوبة غقل اجلبل المقطموعالقتها   َ ُ ْ َ ْ ُ

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٧٢- ١٦١  )١/٢٠١٩ (٢٦  رشيف رمزي  

 احلاء

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  ت آبائيةنصوص ودراسا  ٢٩- ١١  )٢/٢٠١٣( ١٤  القس لوقا يوسف رزق  )١( اإلسكندري ُلكيمنضس مةَّللعال“لليونانيني ٌّحض”
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٣-٢١  )٣/٢٠١٣( ١٥  القس لوقا يوسف رزق  )٢(للعالمة لكيمنضس اإلسكندري “  لليونانينيٌّحض”
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ١٥- ٧  )١/٢٠١٤ (١٦  القس لوقا يوسف رزق  )٣(َّ
  نصوص ودراسات آبائية  ١٤- ٧  )٢/٢٠١٤ (١٧  القس لوقا يوسف رزق  )٤(ُنضس اإلسكندري َّللعالمة لكيم“ ٌّحض لليونانيني”
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ١٣-٩  )١/٢٠١٥ (١٨  القس لوقا يوسف رزق  )٥(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ١٥-٩  )٢/٢٠١٥ (١٩  القس لوقا يوسف رزق  )٦(َّ



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٨١ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ١٤-٩  )١/٢٠١٦ (٢٠  القس لوقا يوسف رزق  )٧(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ١٦-٩  )٢/٢٠١٦ (٢١  القس لوقا يوسف رزق  )٨(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “  لليونانينيٌّحض”   نصوص ودراسات آبائية  ٢٢-٩  )١/٢٠١٧ (٢٢  القس لوقا يوسف رزق  )٩(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ١٦- ١١  )٢/٢٠١٧ (٢٣  القس لوقا يوسف رزق  )١٠(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسك“ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ٢٥-٩  )١/٢٠١٨ (٢٤  القس لوقا يوسف رزق  )١١(ندري َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ٢٦-٩  )٢/٢٠١٨ (٢٥  القس لوقا يوسف رزق  )١٢(َّ

  حفظ القربان املقدس وطقس تعمري الكأس
  الراهب ميصائيل الربمو

  رفيق خدل
تورجية  ١٤٥- ١٢٣  )٢/٢٠١٦ (٢١   نصوص ودراسات 

  دراسات كتابية  ٩١-٧٥ )١/٢٠١١( ٧  خدل زكري  املقدس الكتاب يف ورد كما) اجلذام (الربص حقيقة
هيب ايوحن ّالقديس عند اخلمسني يوم يف القدس الروح حلول   نصوص ودراسات آبائية  ١٥٧-١٣٩  )٢/٢٠١٢( ١١  بولني تودري  الفم ا

هيب الفم حنة أم صموئيل اجيب    نصوص ودراسات آبائية  ٣٨-٢١  )١/٢٠١٣( ١٣  بطرس كرم صادق  )١(للقديس يوحنا ا
هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل أم حنة   نصوص ودراسات آبائية  ٤٥- ٣١  )٢/٢٠١٣( ١٤  بطرس كرم صادق  )٢ (الفم ا

هيب الفم    نصوص ودراسات آبائية  ٤٧- ٣٥  )٣/٢٠١٣( ١٥  بطرس كرم صادق  )٣(حنة أم صموئيل اجيب للقديس يوحنا ا
هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل أم حنة   نصوص ودراسات آبائية  ٣٣- ١٧ )١/٢٠١٤ (١٦  أنبا هرمينا  )٤ (الفم ا
أ حنة

ُ
هيب يوحنا لقديسل اجيب صموئيل م   نصوص ودراسات آبائية  ٢٧-١٥ )٢/٢٠١٤ (١٧  القس يوحنا عطا حمروس  )٥ (الفم ا

 اخلاء

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  العنوان املق
هودي املجمع يف احكوراة قراءة خدمة   دراسات كتابية  ٨٧- ٦٧  )٣/٢٠٠٩( ٣  الراهب سارافيم الربمو  ا

  دراسات الهوتية  ١٢٣-١٠٩  )٣/٢٠١٢( ١٢  جورج عوض إبراهيم  الرب هو املسيح يسوع: األو الكنيسة خريستولوجية



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًتيباتر ُ ُ 

٨٢ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  العنوان املق
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  أثناسيوس للقديس األريوسيني ّضد . و

  )١( الرسو
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٢- ١١  )٣/٢٠١١( ٩  القس لوقا يوسف رزق

بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  أثناسيوس للقديس األريوسيني ضد . و
  )٢( الرسو

  نصوص ودراسات آبائية  ٢٢- ١١ )١/٢٠١٢( ١٠  القس لوقا يوسف رزق

بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  أثناسيوس للقديس اآلريوسيني ّضد و
  )٣( الرسو

  نصوص ودراسات آبائية  ١٩- ١١  )٣/٢٠١٢( ١٢  القس لوقا يوسف رزق

بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  أثناسيوس للقديس ريوسينياأل ضد و
  )٤( الرسو

  نصوص ودراسات آبائية  ٢٠- ١١  )١/٢٠١٣( ١٣  القس لوقا يوسف رزق

  دراسات كتابية ١١٢-٨٧  )١/٢٠١٩ (٢٦  خدل زكري& أجمد رفعت   عند الرسول بولس  احكفسري الرمزي االستعاريخلفية
 أسقف ايريناؤس القديس عند اآلبا احكقليد يف اهللا صورة بل اإلنسان خلق
 )١( ون

  نصوص ودراسات آبائية  ٩٩-٨٩  )٣/٢٠٠٩( ٣  مركز األحباث باملجلة

 أسقف ايريناؤس القديس عند اآلبا احكقليد يف اهللا صورة بل اإلنسان خلق
  )٢( ون

  نصوص ودراسات آبائية  ٩٠- ٨١  )١/٢٠١٠( ٤  مركز األحباث باملجلة

ير خوال تورجية  ١٦١- ١٤١  )٢/٢٠١٠( ٥  أنبا إبيفانيوس  )١ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال تورجية  ١٧٣- ١٥٣  )٣/٢٠١٠( ٦  أنبا إبيفانيوس  )٢ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال تورجية  ٢٠٨-١٩١ )١/٢٠١١( ٧  أنبا إبيفانيوس  )٣ (األبيض ا   نصوص ودراسات 

ير األبيض  تورجية  ١١٩- ١٠٣ )٢/٢٠١١( ٨  أنبا إبيفانيوس  )٤(خوال ا   نصوص ودراسات 
ير خوال تورجيةنصوص ودراسات  ١٨٩- ١٧٣  )٣/٢٠١١( ٩  أنبا إبيفانيوس  )٥ (األبيض ا    
ير خوال تورجية  ١٣٥-١٢١ )١/٢٠١٢( ١٠  أنبا إبيفانيوس  )٦ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال تورجية  ١٩٢-١٦٩  )٢/٢٠١٢( ١١  أنبا إبيفانيوس  )٧ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال تورجية  ١٦٢- ١٤٧  )٣/٢٠١٢( ١٢  أنبا إبيفانيوس  )٨ (األبيض ا   نصوص ودراسات 



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٨٣ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  العنوان املق
ير خوال تورجية  ١٥٨- ١٤١  )١/٢٠١٣( ١٣  أنبا إبيفانيوس  )٩ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال تورجية  ١٨٤- ١٧١  )٢/٢٠١٣( ١٤  أنبا إبيفانيوس  )١٠ (األبيض ا   نصوص ودراسات 

ير األبيض  تورجية  ٢٠٠-١٩١  )٣/٢٠١٣( ١٥  أنبا إبيفانيوس  )١١(خوال ا   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٩٦-١٦٥  )١/٢٠١٧ (٢٢  الراهب ميصائيل الربمو  م١٩٠٢القمص عبد املسيح صليب الربمو املسعودي املطبوع سنة خوال    نصوص ودراسات 

ال  ا

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
تورجيةنصوص ود  ١٩٤-١٨٥  )٢/٢٠١٣( ١٤  القس باسيليوس صب  ماآلال أسبوع طلبات حول دراسة   راسات 
تورجية  ١٤٤- ١٣١  )٢/٢٠٠٩( ٢  القس غريغوريوس رشيدي بشاي عوض  )١ (السبع القبطية اخكيؤطوكيات عن دراسة   نصوص ودراسات 

تورجية  ١٤٥- ١٣٧  )١/٢٠٠٩( ١  القس باسيليوس صب  )١ ( القبطية“األجبية”دراسة عن كتاب    نصوص ودراسات 
تورجية  ١٣٠-١٠٥  )٢/٢٠٠٩( ٢  القس باسيليوس صب  )٢( القبطية “األجبية” كتاب عن ةدراس   نصوص ودراسات 

تورجية  ١٧٢-١٥٧  )٣/٢٠٠٩( ٣  القس باسيليوس صب  )٣ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة   نصوص ودراسات 
تورجي  ١٧٣- ١٥٩  )١/٢٠١٠( ٤  القس باسيليوس صب  )٤ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة   ةنصوص ودراسات 
تورجية  ١٧٣-١٦٣  )٢/٢٠١٠( ٥  القس باسيليوس صب  )٥ (القبطية “ألجبيةا” كتاب عن دراسة   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٨٠-١٧٥  )٣/٢٠١٠( ٦  القس باسيليوس صب  )٦ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢١٦- ٢٠٩ )١/٢٠١١( ٧  القس باسيليوس صب  )٧ (القبطية “األجبية ”كتاب عن دراسة   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٧٢-١٦٥  )٣/٢٠١١( ٩  القس باسيليوس صب  )٨ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٧٤-١٦٣  )٣/٢٠١٢( ١٢  القس باسيليوس صب  )٩ (القبطية “األجبية ”كتاب عن دراسة   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢٠٧- ١٨٧  )٢/٢٠١٠( ٥  القس غريغوريوس رشيدي بشاي عوض  السبعة القبطية كياتاخكيؤطو فِّمؤل عن دراسة   نصوص ودراسات 



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٨٤ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
) م١٩٠٨ (كيب أقالديوس طبعيت بني َّاملقدسة ّاإلبصلمودية ّجص مقارنة دراسة

  )م١٧٦٤ (طو وروفائيل
تورج  ٢١١-١٩٣  )٢/٢٠١٢( ١١  القس غريغوريوس رشيدي بشاي عوض   يةنصوص ودراسات 

تورجية  ١٥٣- ١٣٧ )٢/٢٠١١( ٨  القس باسيليوس صب  القرن اخكا العرش: دراسة واحدة من أقدم خمطوطات طقس اكصخة   نصوص ودراسات 
هيب الفم دعوة بولس   نصوص ودراسات آبائية  ٤٤- ٣١ )٢/٢٠١١( ٨  سعيد حكيم  للقديس يوحنا ا

تورجية  ١٦٩- ١١٧  )١/٢٠١٨ (٢٤  الراهب ميصائيل الربمو  )١ (ق للكنيسة القبطيةَّأقدم دالل ط: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٥٧-١١٥  )٢/٢٠١٨ (٢٥  الراهب ميصائيل الربمو  )٢ (َّأقدم دالل طق للكنيسة القبطية: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني   نصوص ودراسات 

ال   ا
  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال

  دراسات كتابية  ١٤٧-١٢١ )١/٢٠١٧ (٢٢  القس يوحنا عطا حمروس  قراءات الهوتية للكتاب املقدس عند آباء الكنيسة: ذهنية الكتاب املقدس

 الراء

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  نصوص ودراسات رسيانية  ١٩٠- ١٧٣  )١/٢٠١٩ (٢٦  القس زاك فايز كيب   اكابا السكندري يؤنس السادسإىل رسالة اكطريرك األنطايك مار ميخائيل اخكا

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٩-١٩١ )١/٢٠١٥ (١٨  كرستني فوزي عياد - بيشوي رمزي   رسالة رعوية عن اإلفخارستيا من القرن السابع
   ودراسات آبائيةنصوص  ٢٨- ١١  )١/٢٠١٠( ٤  جرجس برشى  )١ (آمون القديس رسائل
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٣- ١١  )٢/٢٠١٠( ٥  جرجس برشى  )٢ (آمون القديس رسائل

  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١١٥-٨٩  )١/٢٠١٨ (٢٤  القس يوحنا عطا حمروس  روابط الوحدة يف الكنيسة األو
  دراسات كتابية  ١٥١- ١٣٧ )١/٢٠١٥ (١٨  مركز األحباث باملجلة  رؤيا حزقيال اجيب عند آباء الكنيسة

  دراسات كتابية  ٨٠- ٦٣  )١/٢٠١٠( ٤  أنبا هرمينا  واملشناه اإلزائية األناجيل يف احلقل زنابق عن عملية رؤية



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٨٥ 

 زايال

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٩-٢٠٧ )١/٢٠١٨ (٢٤   قزمان معوضصموئيل  عظتان عن تقديم املسيح إىل اهليلك وتوبة أهل نينوى: زخارياس أسقف سخا

 السني

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  دراسات الهوتية  ١٢٧- ١١١  )٣/٢٠١٣( ١٥  بيرت فيليب  )١(رس اهللا 
  دراسات الهوتية  ٥٥- ٣٥ )١/٢٠١٤ (١٦  بيرت فيليب  )٢(رس اهللا 
  دراسات الهوتية  ١٦٢- ١٤١  )١/٢٠١٦ (٢٠  بيرت فيليب  )٣(رس اهللا 
  دراسات الهوتية  ١٢٢-٨٩  )٢/٢٠١٦ (٢١  بيرت فيليب  )٤(رس اهللا 
  دراسات الهوتية  ٥٣-٢٧  )٢/٢٠١٨ (٢٥  بيرت فيليب  )٥(رس اهللا 

  دراسات كتابية  ٥٨-٥١ )١/٢٠١٢( ١٠  بولني تودري  اآلثار وعلماء الرسل أعمال سفر
  دراسات كتابية  ٨٥- ٧٣  )٢/٢٠١٨ (٢٥  خدل زكري  سفر الرؤيا واجلنس األد األبوذلملسي

  دراسات كتابية  ٩٠- ٧٣  )٢/٢٠١٣( ١٤  خدل زكري  احلياة بل نافذة: املزامري سفر
  نصوص ودراسات قبطية  ١٧٠-١٥٥ )٢/٢٠١١( ٨  صموئيل قزمان معوض  سرية القديس أفو املتوحد أسقف اكهنسا

  نصوص ودراسات قبطية  ٢١٩-١٩٧  )٣/٢٠١٢( ١٢  عوضصموئيل قزمان م  ولوكيوس لوجنينوس القديسني سرية
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٢١- ١٨٣  )٢/٢٠١٧ (٢٣  فايز إبراهيم فايز  )املرصي(سرية القديس ماكريوس الكبري 

  ريراتق  ١٩- ١١  )٣/٢٠١٣( ١٥  مراد جمدي يواقيم  سيمينار املعاهد الالهوتية الكنسية



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٨٦ 

 الشني

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  ِمن» ّيف الزجيات اجاموسية«: اكاب العرشون: شمس الرئاسة أبو الرباكت بن كرب

  ]طقس الزواج حسب خمطوطة باريس[»  مصباح الظلمة وإيضاح اخلدمة«
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٠٦-١٩١  )٣/٢٠١١( ٩  األب وديع الفرنسيساك

  ِمن» ّاجاموسية الزجيات يف«: العرشون اكاب: كرب بن الرباكت أبو الرئاسة شمس
  » اخلدمة وإيضاح الظلمة مصباح«

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٣٥-٢١٥  )٢/٢٠١٣( ١٤  األب وديع الفرنسيساك

 الصاد

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
ونا تورجية قديمة يف نصها ا   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٣٦-١٢١ )٢/٢٠١١( ٨  بيشوي رمزي  خمطوط برشلونه: صلوات 

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٧-١٩١  )٢/٢٠١٨ (٢٥  بيرت سمري دانيال  منسوبة للبابا تيموثاوس األول صالة اكابا أثناسيوس الرسو قبل نياحته

 الضاد

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
ين ضد  للقديس اخكيؤطوكوس يه القديسة العذراء بأن االعرتاف يريدون ال ا

  )١( السكندري كريلس
  نصوص ودراسات آبائية  ٢١- ١١  )٣/٢٠١٠( ٦  بيشوي برشى فايز



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٨٧ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
ين ضد  للقديس اخكيؤطوكوس يه القديسة العذراء بأن االعرتاف يريدون ال ا

  )٢( السكندري كريلس
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٦- ١١  )١/٢٠١١( ٧  بيشوي برشى فايز

  نصوص ودراسات آبائية  ٤٦- ١٧  )٢/٢٠١٦ (٢١  القس يوحنا عطا حمروس  للقديس غريغوريوس اجي“ ضد القدر”

 الطاء

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
تورجيةنصوص ودراسات  ٢١١- ١٩٥  )١/٢٠١٠( ٤  رفيق خدل )١ (املقدسة اكصخة أسبوع طقس    
 عرب وتطوره األصلية سماته: القبطية الكنيسة يف املقدسة اكصخة طقس

  العصور
تورجية  ٢١٥-١٨٩  )٣/٢٠١٠( ٦  رفيق خدل   نصوص ودراسات 

 - منيا القمح (حبسب طقس دير املالك باحكلني  طقس دورة الصليب والشعانني
  )الرشقية

تورجيةنص  ١٦٠-١٣٣  )١/٢٠١٩ (٢٦  إسحاق إبراهيم اكاجو   وص ودراسات 

 العني

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
ى املسيحيني األوائل   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٨- ١٤١  )٢/٢٠١٥ (١٩  خدل زكري  خلم احليوان ودالالته 

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٤٢- ٢٣١  )٢/٢٠١٨ (٢٥  إبراهيم ساويرس  عظة عربية بل عيد العنرصة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو
َفإذ تعب يسوع من السفر جلس”عظة بل    نصوص ودراسات رسيانية  ١٧٤- ١٥٣ )١/٢٠١٥ (١٨  القس زاك فايز كيب  للبابا تيموثاوس اخكالث“ َّ

منسوبة للقديس غريغوريوس اجاطق  عظة عن إبليس واملالك ميخائيل
  باإلهليات

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٤- ٢١٩  )١/٢٠١٩ (٢٦  س مينا كيب فانوسالق

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٩- ٢٠٩  )٢/٢٠١٨ (٢٥  فايز إبراهيم فايز  عظة عن ساعة املوت منسوبة للقديس كريلس الكبري



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٨٨ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  ات قبطيةنصوص ودراس  ١٧٦- ١٤٧  )٢/٢٠١٦ (٢١  إبراهيم ساويرس  عظة عن عيد العنرصة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٧٣-٢٦١  )١/٢٠١٧ (٢٢  كرستني فوزي عياد  عظة عن مريم العذراء منسوبة للبابا كريلس الكبري

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٦-١٩١  )١/٢٠١٨ (٢٤  كرستني فوزي عياد  عظة عن مريم العذراء منسوبة للقديس إبيفانيوس أسقف سالميس
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٥-٢٠٧  )٣/٢٠١١( ٩  صموئيل قزمان معوض  إتكو أسقف ماكريوس للقديس عظة

  نصوص ودراسات قبطية  ١٨١- ١٦٧  )٢/٢٠١٧ (٢٣  بيرت سمري دانيال  عظة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو عن آالم املسيح وصالح اآلب
  ائيةنصوص ودراسات آب  ٤٥-١٥ )١/٢٠١٥ (١٨  األب بوال ساويرس  َّعن املعمودية للعالمة ترتليان

تورجية  ١٣٩-١٠٥  )٢/٢٠١٥ (١٩  مارك شنوده  عيد البشارة   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٣٩-١١٩ )٢/٢٠١٤ (١٧  مارك شنوده  عيد احكجيل   نصوص ودراسات 

 الفاء

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٢- ٢٣  )٣/٢٠١٠( ٦  ف رزقالقس لوقا يوس  كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس“ االتضاع” يف
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٤-٢٧ )١/٢٠١١( ٧  القس لوقا يوسف رزق  كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اللكمة اكن اكدء يف
ْيف الفصح ” ِπερί πάσχα “ َّللعالمة أورجيينوس اإلسكندري   ص ودراسات آبائيةنصو  ٢٤-٩  )١/٢٠١٩ (٢٦  القس لوقا يوسف رزق  )١(َ
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٧-٩  )٢/٢٠٠٩( ٢  القس لوقا يوسف رزق )١ (كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اإلنسان خلق يف
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٧- ١١  )٣/٢٠٠٩( ٣  القس لوقا يوسف رزق )٢( كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اإلنسان خلق يف



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٨٩ 

 القاف

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  ملقالعنوان ا
تورجية  ١٥٦- ١٣٥  )٣/٢٠٠٩( ٣  أنبا إبيفانيوس  األو القرون من القبطية باللغة خمطوط :باسيليوس القديس قداس   نصوص ودراسات 

  راسات كتابيةد ١١٩-٧٥  )١/٢٠١٧ (٢٢  خدل زكري  املدرسة األنطاكية يف احكفسري: قراءة الكتاب املقدس مع آباء الكنيسة
  دراسات كتابية ١١٩- ٨٣  )٢/٢٠١٧ (٢٣  خدل زكري  املدرسة السكندرية يف احكفسري: قراءة الكتاب املقدس مع آباء الكنيسة

ⲥⲉⲛⲁ وⲣⲁϣⲓ ⲛⲉقراءة جديدة للحين  ϣⲟتورجية  ٢٢٠-١٩٧  )١/٢٠١٧ (٢٢  مايكل حليم راغب   يف ضوء الطقس الصعيدي   نصوص ودراسات 
قسطنطني أسقف أس

ُ
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٩-٢١٥  )٢/٢٠١٤ (١٧  صموئيل قزمان معوض  املديح األول بل القديس أثناسيوس الرسو: يوط
قسطنطني أسقف أسيوط

ُ
  نصوص ودراسات قبطية  ٣٢٢- ٣٠٧ )١/٢٠١٥ (١٨  صموئيل قزمان معوض  املديح اخكا بل القديس أثناسيوس الرسو: 

  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٣-١٤٩  )٣/٢٠١١( ٩  بيشوي رمزي  “٣٠ بودمر بردية” إسحق ذبيحة بل مسيحيةلل األو العصور من شعرية قصيدة
  دراسات كتابية  ٥٦-٣٣  )٣/٢٠١٠( ٦  القس مرقس داود  )١ (رومية رسالة من احكاسع صحاحاإل خالل من االختيار قضية
  دراسات كتابية  ٥٧- ٣٥ )١/٢٠١١( ٧  القس مرقس داود  )٢ (ةرومي رسالة من احكاسع اإلصحاح خالل من االختيار قضية
 الرهبان يف: واألربعون احلادي القول ــ دمياط مطران ميخائيل قوانني

، ّوعدة ودياراتهم، ًفصال عرش أحد الصدر، بعد فصو
 

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٩١- ١٧٣  )٣/٢٠٠٩( ٣  األب وديع الفرنسيساك

 الاكف

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  وان املقالعن
  نصوص ودراسات رسيانية  ١٦٩-١٥٧ )٢/٢٠١٤ (١٧  القس زاك فايز كيب  كتاب احكواريخ للبابا تيموثاوس اخكا

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٤١-٢١٧  )٣/٢٠١٠( ٦  صموئيل قزمان معوض العربية باللغة اكطاركة تاريخ كتاب
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤٠- ٢٠٩  )٢/٢٠١٠( ٥  صموئيل قزمان معوض  الصعيدية القبطية باللغة الكنيسة تاريخ كتاب
  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٤- ١٢٩  )٣/٢٠٠٩( ٣  سامح فاروق حنني  واآلبا الكتا املفهومني يف “Ἀββᾶς أب” لكمة

هودية   دراسات يف احكاريخ الكن  ٩٥- ٨١ )١/٢٠١٥ (١٨  وحنا عطا حمروسالقس ي  املسيحية املتهودة/  كنيسة روما األو ا



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٩٠ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  وان املقالعن
  نصوص ودراسات آبائية  ١٣٠-١١٥ )١/٢٠١١( ٧  مركز األحباث باملجلة  )١ (املقدسة األسفار للكنيسة األوائل اآلباء فرس كيف
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٩-١٠٥  )٣/٢٠١١( ٩  مركز األحباث باملجلة  )٢ (املقدسة األسفار للكنيسة األوائل اآلباء فرس كيف

 الالم

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
تورجية  ١٤٦-١٢٥  )٣/٢٠١٢( ١٢  أنبا مقار  )١ (الرسول مرقس القديس تورجية   نصوص ودراسات 

تورجية  ١٣٩-١١٥  )١/٢٠١٣( ١٣  أنبا مقار  )٢(تورجية القديس مرقس الرسول    نصوص ودراسات 
تورجية  ١٦٩-١٤٥  )٢/٢٠١٣( ١٤  أنبا مقار  )٣ (الرسول مرقس القديس ورجيةت   نصوص ودراسات 

تورجية  ١٩٠- ١٧١  )٣/٢٠١٣( ١٥  أنبا مقار  )٤(تورجية القديس مرقس الرسول    نصوص ودراسات 
تورجية  ١٩٠- ١٦٧ )١/٢٠١٤ (١٦  أنبا مقار  )٥(تورجية القديس مرقس الرسول    نصوص ودراسات 

تورجية  ١٩٢- ١٧١ )٢/٢٠١٤ (١٧  أنبا مقار  )٦(رجية القديس مرقس الرسول تو   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٩٠-١٧٥ )١/٢٠١٥ (١٨  أنبا مقار  )٧(تورجية القديس مرقس الرسول    نصوص ودراسات 
تورجية  ٢٤٩-٢١٧  )٢/٢٠١٥ (١٩  أنبا مقار  )٨(تورجية القديس مرقس الرسول    نصوص ودراسات 

 امليم

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  دراسات كتابية  ٤٩- ٤٣ )١/٢٠١٢( ١٠  خدل زكري  “لقيرص لقيرص ما أعطوا”:بقو ًّحقا يسوع يقصد اكن ماذا
  دراسات الهوتية  ١١٧-٩١  )٢/٢٠١٣( ١٤  عماد خطف  ِّكمجدف املسيح يسوع ّاتهام عين؟ أعدا يقول ماذا

  دراسات كتابية  ٨٣-٥٧ )١/٢٠١٤ (١٦  خدل زكري  )١(عداء مع اهللا ال: مأساة شاول
  دراسات كتابية  ١٠٦-٨٥ )٢/٢٠١٤ (١٧  خدل زكري  )٢(العداء مع اهللا : مأساة شاول



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٩١ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال

  إبراهيم سالمة رْفَكب سيفني أ والشهيد العذراء بكنيسة“ ٢ تاريخ ”خمطوط
  سوزان فايز عياد

  باسم سمري الرشقاوي
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٦٦- ١٣٧  )٢/٢٠١٧ (٢٣

  دراسات كتابية  ٨٩- ٧٣  )٣/٢٠١٠( ٦  خدل زكري  فليمون إىل بولس القديس رسالة إىل مدخل
تورجية  ٢٨١-٢٦١ )١/٢٠١١( ٧  القس غريغوريوس رشيدي بشاي عوض  السنوية املقدسة اإلبصلمودية كتاب إىل مدخل   نصوص ودراسات 
 إىل الرسالة وترمجة الشهيد قرطاجة أسقف كربيانوس سِّالقدي لرسائل مدخل
  سدوناتو

  نصوص ودراسات آبائية  ٥٠-٢٥  )٢/٢٠١٢( ١١  أجمد رفعت

تورجية  ١٩٤- ١٨٧  )١/٢٠١٠( ٤  رأفت مو ذكري  )١ (املسيحية للعبادة مدخل   نصوص ودراسات 
 بصلمودية السنويةبني اإل“ⲧⲉⲛⲟⲩⲉϩ ⲑⲱⲕ ”مديح اخكالثة الفتية القديسني

   قبطي٦٨املقدسة وخمطوطة باريس 
تورجية  ١٥٥- ١٤٧  )١/٢٠٠٩( ١  القس غريغوريوس رشيدي بشاي عوض   نصوص ودراسات 

تورجية  ١٣٦-١١٩  )١/٢٠٠٩( ١  أنبا مقار  مردات األناجيل يف الطقس القبطي   نصوص ودراسات 
  دراسات كتابية  ٦٥-٣٩  )٢/٢٠١٥ (١٩  أنبا هرمينا  مركز الصليب يف تعليم بولس الرسول الالهويت

  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٧٢- ١٥٩ )١/٢٠١١( ٧  أنبا مقار  )١ (سليمان مزامري
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٤٨- ١٣١  )٣/٢٠١١( ٩  أنبا مقار  )٢ (سليمان مزامري

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤١- ٢٢١  )١/٢٠١٧ (٢٢  يوحنا نسيم يوسف  مصادر الرهبنة القبطية
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٠٨-١٨٥  )٢/٢٠١٥ (١٩  صموئيل طلعت  مقاربة معارصة لالهوت العر: معضلة احكوحيد املطلق

  دراسات كتابية  ٨٦- ٧١  )١/٢٠٠٩( ١  سامح فاروق حنني  “ساله”معىن لكمة 
هود لعبادة املسيح فيما قبل    نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٠٨-٨٥ )١/٢٠١٤ (١٦  عماد خطف  )١(م ٧٠مقاومة ا
هود لعبادة املسيح فيما قبل    نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١١٨-١٠٧ )٢/٢٠١٤ (١٧  عماد خطف  )٢(م ٧٠مقاومة ا

َّمن الرتمجات العربية األو املعروفة للكتاب المقدس ُ َّيف القرون من السابع إىل ( َّ

  )ّالعارش امليالدي
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٥٠- ٢٤٣  )٢/٢٠١٨ (٢٥   الرشقاويباسم سمري

  دراسات كتابية  ١٢٣-٨٩  )١/٢٠١٦ (٢٠  القس يوحنا عطا حمروس  منهجية تفسري رسائل بولس



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٩٢ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
   رسيانيةنصوص ودراسات  ١١٣-٩٧  )١/٢٠١٣( ١٣  القس زاك فايز كيب  )١(مؤلفات اكابا ثيؤفيلس السكندري املحفوظة يف الرسيانية 

  نصوص ودراسات رسيانية  ١٤٣- ١٣٥  )٢/٢٠١٣( ١٤  القس زاك فايز كيب  )٢ (الرسيانية يف املحفوظة السكندري ثيؤفيلس اكابا مؤلفات
  نصوص ودراسات رسيانية  ٢١٦- ٢٠٩  )٢/٢٠١٥ (١٩  القس زاك فايز كيب  ميمر بل املعمودية للبابا أثناسيوس اخكا

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤٥- ٢١٣  )٢/٢٠١٢( ١١  صموئيل قزمان معوض  إسحق ابااك سرية: بشادي أسقف مينا

 اجون

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
نسخ املخطوطات يف أديرة اكحر األمحر من خالل دراسة السرية العربية للقديس 

  أنبا أنطونيوس
  ت قبطيةنصوص ودراسا  ٢٦٠- ٢٤٣  )١/٢٠١٧ (٢٢  إلزيابيث عجاييب

تورجية  ١٩٩-١٩٣  )٣/٢٠٠٩( ٣  نبيل فاروق الشعانني أحد لطرح جديد نص   نصوص ودراسات 

 الواو

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  بائيةنصوص ودراسات آ  ١٠٤-٩١ )١/٢٠١٢( ١٠  عماد خطف  املنحول ديونسيوس وكتابات اجي غريغوريوس القديس كتابات يف الرش وجود

اء  ا

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  دراسات يف احكاريخ الكن  ٦٨- ٥٩ )١/٢٠١٢( ١٠  مينا فؤاد توفيق  يوسيفوس وشهادة احكاري يسوع
  دراسات كتابية  ١١٣-٩٣ )١/٢٠١١( ٧  أنبا هرمينا  )١ (الصالة رجل املسيحيسوع 



َّرتبةُم املقاالت ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا َ ُ 

٩٣ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  دراسات كتابية  ٧٨-٦٥ )٢/٢٠١١( ٨  هرميناأنبا   )٢(يسوع املسيح رجل الصالة 

  دراسات كتابية  ٥٣- ٢٩  )٣/٢٠١١( ٩  أنبا هرمينا  )٣ (الصالة رجل املسيح يسوع
  دراسات كتابية  ٤٢- ٢٩ )١/٢٠١٢( ١٠  أنبا هرمينا  )٤( الصالة رجل املسيح يسوع
  دراسات كتابية  ٧٢-٥١  )٢/٢٠١٢( ١١  أنبا هرمينا  )٥( الصالة رجل املسيح يسوع

  دراسات كتابية  ٦٢- ٤١  )٣/٢٠١٢( ١٢  أنبا هرمينا  )٦( الصالة رجل املسيح وعيس
  دراسات كتابية  ٦٤-٣٩  )١/٢٠١٣( ١٣  أنبا هرمينا  )٧(يسوع املسيح رجل الصالة 

  دراسات كتابية  ٧١-٤٧  )٢/٢٠١٣( ١٤  أنبا هرمينا  )٨( الصالة رجل املسيح يسوع
  دراسات كتابية  ٧٦-٤٩  )٣/٢٠١٣( ١٥  أنبا هرمينا  )٩(يسوع املسيح رجل الصالة 

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٦- ٢٠٩  )١/٢٠١٣( ١٣  صموئيل قزمان معوض  مديح بل أنبا أنطونيوس: يوحنا أسقف األشمونني
  نصوص ودراسات آبائية  ١١٧-١٠٧  )١/٢٠٠٩( ١  جورج عوض إبراهيم  وحنا ذهيب الفم نيب اإلنسانيةي

ّيوسابيوس القيرصي الپـمفييل  َ ِمن واقع مؤلفه (ًّهل اكن آريوسيا  ):م٣٤٠-٢٦٤(ّ َّ ُ ِ
  ؟)‘تاريخ الكنيسة’

  دراسات يف احكاريخ الكن  ٨٥- ٧٧  )١/٢٠١٩ (٢٦  باسم سمري الرشقاوي

 


