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  تقديم

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

، وال تزال جتاهد من أجل احلفاظ عليها األو
ُ

َّفإن اكنت املجلة قد حرصت منذ بدايتها بل انتهاج املنهج . 

ِّ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. ُونتقدم إىل بهاء جمد اهللا فنعبده بفهم وعمق ، لم جتد املجلة أروع من قول إشعياء اجيب ليك يكون و

  ) س٩:٧إش (“ .ْإن لم تؤمنوا فلن تفهموا”: شعارها
ٍ، وصعوبة اكحث عن مقال حمدد منها، أو عن ُ اليت نرشت ح اآلنالكبري من املقاالتللعدد ًونظرا  َّ ٍ

ُ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 أمرا مضنيا ألكرث القراء،  ُ ً ً ُّ

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

َّل أو مؤلف أو قسم بعينه، أو بل األقل إلعطاء صورة موجزة عما نرشته املجلة إىل اآلن يف أعدادها مقا َّ ٍ ٍَ ٍ ٍ
ِّ

ٍ
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 عددِّ ِّ ِّ َ َ ْ ُ ُ َّ.  
ً اخكالث فيعيد ترتيب مقاالت املجلة طبقا السم مؤلفيهاالقسمَّأما  ِّوجيدر هنا أن ننوه إىل أن بعض . َّ

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

َّلمانيني، أو ارتىق بعض منهم إىل رتبة األسقفيةاكنوا ضمن صفوف الع ُ ٌ ِّأما أسماء املؤلفني الورادة يف هذا . ِّ َّ

ة ِّ للمؤلف دون سواها، وهؤالء املؤلفون هم)أو األخرية (الفهرس فتشري إىل الصفة احلا ِّ:  
  )الراهب القس إبيفانيوس املقاري: ًسابقا(نيافة أنبا إبيفانيوس مثلت الرمحات 

  )الراهب القس مقار الربمو: ًسابقا(أنبا مقار نيافة 
  )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(وقا يوسف رزق القس ل
  )جمدي رشيدي بشاي عوض. 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 اخرت   .َنا منها األقرب واألنسب للمحتوىٍ

ٍ اخلامس واألخري فريتب املقاالت ترتيبا أجبديا مطلقا، مما يساعد بل العثور بل أي مقال إذا َّأما القسم ِّ ً ُ ًّ ً ِّ

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

َّمن موضوخت نرشتها املجلة، آملني أن تستمر املجلة يف إنارة الطريق حنو ملكوت اهللا بإيمان وويع واستنارة
ٍ .

  .واملجد لواهب العقل
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، ، سبتمرب   العدد احكاسع   )٣/٢٠١١( ٩  ٢٠١١ ديسمرب –السنة اخكاخكة، العدد اخكا
  )١/٢٠١٢( ١٠  ٢٠١٢ أبريل –السنة الرابعة، العدد األول، يناير   العدد العارش

  )٢/٢٠١٢( ١١  ٢٠١٢ أغسطس –لسنة الرابعة، العدد األول، مايو ا  العدد احلادي عرش
، ، سبتمرب   العدد اخكا عرش   )٣/٢٠١٢( ١٢  ٢٠١٢ ديسمرب –السنة الرابعة، العدد اخكا

  )١/٢٠١٣( ١٣  ٢٠١٣ أبريل –السنة اخلامسة، العدد األول، يناير   العدد اخكالث عرش
  )٢/٢٠١٣( ١٤  ٢٠١٣ أغسطس –ألول، مايو السنة اخلامسة، العدد ا  العدد الرابع عرش

، ، سبتمرب   العدد اخلامس عرش   )٣/٢٠١٣( ١٥  ٢٠١٣ ديسمرب –السنة اخلامسة، العدد اخكا
  )١/٢٠١٤ (١٦  ٢٠١٤السنة السادسة، العدد األول، فرباير   العدد السادس عرش

، أغسطس السنة السادسة  العدد السابع عرش   )٢/٢٠١٤ (١٧  ٢٠١٤، العدد اخكا
  )١/٢٠١٥ (١٨  ٢٠١٥، العدد األول، فرباير السنة السابعة  العدد اخكامن عرش
، أغسطس السنة السابعة  العدد احكاسع عرش   )٢/٢٠١٥ (١٩  ٢٠١٥، العدد اخكا

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

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

، أكتوبر   العدد السابع والعرشون   )٢/٢٠١٩ (٢٧  ٢٠١٩السنة احلادية عرشة، العدد اخكا



 

٤ 

  االختصار  انات اإلصداربي  رقم العدد
، أبريل   العدد اخكامن والعرشون   )١/٢٠٢٠ (٢٨  ٢٠٢٠السنة اخكانية عرشة، العدد األو
  )٢/٢٠٢٠ (٢٩  ٢٠٢٠ أكتوبر، رشة، العدد اخكاالسنة اخكانية ع  العدد احكاسع والعرشون

  )١/٢٠٢١ (٣٠  ٢٠٢١السنة اخكاخكة عرشة، العدد األول، أبريل   العدد اخكالثون
، أكتوبر السنة اخكاخكة عرشة، ال  العدد احلادي واخكالثون   )٢/٢٠٢١ (٣١  ٢٠٢١عدد اخكا



 

٥ 

  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   ص ودراسات آبائيةنصو  ٣٠-٩  عظة للقديس باسيليوس الكبري أسقف قيرصية الكبادوك. 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  “هسال”معىن لكمة   سامح فاروق حنني

  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

  تورجيةنصوص ودراسات   ١٣٦-١١٩  مردات األناجيل يف الطقس القبطي  أنبا مقار
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 

تورجية  ١٥٥- ١٤٧   نصوص ودراسات 



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

٦ 

  )٢/٢٠٠٩(عدد اخكا ال
  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   ية املبكرةنصوص ودراسات يف املسيح  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

  ائيةنصوص ودراسات آب  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 لقبطيةا اخكيؤطوكيات عن دراسة   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 املجلة أعداد فهرس

٧ 

 )٣/٢٠٠٩(العدد اخكالث 

  القسم  الصفحة  لعنوان املقا  املرتجم/  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  بللقل والنسيك الكتا 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  جورج عوض إبراهيم   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 

  األب وديع الفرنسيساك
، ّوعدة ودياراتهم، الرهبان يف: واألربعون احلادي القول ــ دمياط مطران ميخائيل اننيقو  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

٨ 

 )١/٢٠١٠(العدد الرابع 

  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
   كتابيةدراسات  ٦١- ٤١  )١ (اإلجنيل 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  جورج عوض إبراهيم   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 لقرونا فـي الالهوتية للمصطلحات 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 نع دراسة  القس باسيليوس صب   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 بوعأس طقس  رفيق خدل   نصوص ودراسات 



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

٩ 

 )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  الراهب سارافيم الربمو
  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   نصوص ودراسات آبائية  ٩٩-٨٥  اخكامن ا

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

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

  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  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 
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٨٥-١٧٥  )٢ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد  األب وديع الفرنسيساك

يغوريوس رشيدي بشاي القس غر
  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

١٠ 

 )٣/٢٠١٠ (العدد السادس

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف

  وي برشى فايزبيش
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 وريوسغريغ القديس عند اهللا ومعرفة الالهويت  مركز األحباث باملجلة
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٧- ١١٣  )١ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة  جورج عوض إبراهيم

  دراسات يف احكاريخ الكن  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 شيدالر  األب وديع الفرنسيساك
تورجية  ٢١٥-١٨٩  العصور عرب وتطوره األصلية سماته: القبطية الكنيسة يف املقدسة اكصخة طقس  رفيق خدل   نصوص ودراسات 

  صوص ودراسات يف الرتاث العر املسين  ٢٤١-٢١٧ العربية باللغة اكطاركة تاريخ كتاب  صموئيل قزمان معوض



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

١١ 

 )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  القس لوقا يوسف رزق
  دراسات كتابية  ٥٧- ٣٥  )٢ (رومية رسالة من احكاسع اإلصحاح خالل من االختيار قضية  القس مرقس داود

  دراسات كتابية  ٧٣- ٥٩  )٤ (اإلجنيل حبسب الشهادة  الراهب سارافيم الربمو
  دراسات كتابية  ٩١-٧٥  املقدس الكتاب يف ورد كما) اجلذام (الربص قيقةح  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 تيةاجل األقمصة  جورج عوض إبراهيم

  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٥٧- ١٤٧  الربية معجزات) ٤: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة  بشارة طرابل
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  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  األب وديع الفرنسيساك   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 اإلبصلمودية كتاب إىل مدخل   نصوص ودراسات 



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

١٢ 

 )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   ئيةنصوص ودراسات آبا  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 تورجيةنصوص ودراسات  ١١٩- ١٠٣  )٤(خوال ا    
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  أفو املتوحد أسقف اكهنساسرية القديس   صموئيل قزمان معوض



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

١٣ 

 )٣/٢٠١١(العدد احكاسع 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  القس لوقا يوسف رزق   نصوص ودراسات آبائية  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 . ائيلإرس أعياد  بيرت فيليب

  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 (نسليما مزامري  أنبا مقار
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٣-١٤٩  “٣٠ بودمر بردية” إسحق ذبيحة بل للمسيحية األو العصور من شعرية قصيدة  بيشوي رمزي

تورجية  ١٧٢-١٦٥  )٨ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب   نصوص 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
  رتاث العر املسينصوص ودراسات يف ال  ٢٠٦-١٩١

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



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

١٤ 

 )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 أثناسيوس 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
  يةدراسات كتاب  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 املخالف واحكعليم الكنيسة  الراهب سارافيم الربمو

  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٤-٩١  املنحول ديونسيوس وكتابات اجي غريغوريوس القديس كتابات يف الرش وجود  عماد خطف
  دراسات كتابية  ١١٩-١٠٥  األبوكريفية املزامري) ١ (:قمران خمطوطات يف املزامري  أنبا مقار
ير خوال  نيوسأنبا إبيفا تورجية  ١٣٥-١٢١  )٦ (األبيض ا   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٧- ١٣٧  ةاملرصي الليتورجية الوثائق أقدم: امليالد بعيد االحتفال  بيشوي رمزي
  نصوص ودراسات قبطية  ١٩١-١٦٩  الزيتوىي يوحنا القديس استشهاد  صموئيل قزمان معوض



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

١٥ 

 )٢/٢٠١٢(ي عرش العدد احلاد

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

  اسات آبائيةنصوص ودر  ٥٠-٢٥  سدوناتو 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 لرسوا 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  نبا إبيفانيوسأ 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: ديبشا أسقف مينا  صموئيل قزمان معوض



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

١٦ 

 )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 رتتيلال  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  إلليها اجلذب مركز الصليب  بيرت فيليب

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

تورجية  ١٤٦-١٢٥  )١ (الرسول مرقس القديس جيةتور  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 (ةيالصعيد ةبالقبطي ةهجائي 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

١٧ 

 )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
  يةدراسات كتاب  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(س مرقس الرسول تورجية القدي  أنبا مقار   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  القرن الرابع عرشاإلطار العام لشلك وترتيب طقس اكصخة املقدسة يف   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 سبح املجلة أعداد فهرس

١٨ 

 )٢/٢٠١٣(العدد الرابع عرش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٩- ١١  )١( اإلسكندري ُلكيمنضس مةَّللعال“لليونانيني ٌّ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
  ابيةدراسات كت  ٩٠- ٧٣  احلياة 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 
تورجية  ١٩٤-١٨٥  ماآلال أسبوع طلبات حول دراسة  القس باسيليوس صب   نصوص ودراسات 

ات  اكريأنبا م 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
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٣٥-٢١٥



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

١٩ 

 )٣/٢٠١٣( اخلامس عرش العدد

  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 حنة أم صموئيل اجيب  بطرس كرم صادق   نصوص ودراسات آبائية  ٤٧- ٣٥  )٣( 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
  دراسات الهوتية  ١٢٧- ١١١  )١(رس اهللا   بيرت فيليب

  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٣- ١٢٩  اجعمة عند القديس غريغوريوس اجي   األحباث باملجلةمركز
  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 خوال  أنبا إبيفانيوس تورجية  ٢٠٠-١٩١  )١١( 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
  القس زاك فايز كيب

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



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

٢٠ 

 )١/٢٠١٤(العدد السادس عرش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق   آبائيةنصوص ودراسات   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 املسيح فيما قبل   عماد خطف   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٠٨-٨٥  )١(م ٧٠مقاومة 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: الث والرابعاكابوان بطرس اخك  القس زاك فايز كيب

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

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٥٦- ٢٢٥  ُعظة عن عرس قانا اجلليل: أخبار اكابا بنيامني األول  فوزي عيادكرستني 
  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

٢١ 

 )٢/٢٠١٤(العدد السابع عرش 

  قسمال  الصفحة  عنوان املقال  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(ا كتابية حبسب يوحنا اإلجنييل رؤي: املسيح ومؤمنوه يف مواجهة العالم  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 لعبادة املسيح فيما  عماد خطف   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١١٨-١٠٧  )٢(م ٧٠ 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  اخكاكتاب احكواريخ للبابا تيموثاوس   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 
   العر املسينصوص ودراسات يف الرتاث  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

٢٢ 

 )١/٢٠١٥(العدد اخكامن عرش 

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

  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

هوديةكنيسة روما األ  القس يوحنا عطا حمروس   دراسات يف احكاريخ الكن  ٩٥- ٨١  املسيحية املتهودة/  و 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  جلةمركز األحباث بامل

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

  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 
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢١٧-٢١١

َّترتيب ورشح القداس اإلليه عند اآلباء األقباط  يق خدلرف 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: ولأخبار اكابا بنيامني األ  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

٢٣ 

 )٢/٢٠١٥(العدد احكاسع عرش 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّض لليونانينيح”  القس لوقا يوسف رزق   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  مركز الصليب يف تعليم بولس الرسول الالهويت  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  يوس اخكاميمر بل املعمودية للبابا أثناس  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 املقاالت ورود وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢٤ 

 )١/٢٠١٦(العدد العرشون 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  ؤلفامل
ُ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  مركز األحباث باملجلة

  دراسات كتابية  ٦٦-٥٥  األسماء واألنساب يف سفر أخبار األيام األول  أنبا مقار
  دراسات كتابية  ٨٨- ٦٧  أشاكل متنوعة للقصة الكتابية  خدل زكري

  ةدراسات كتابي  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
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  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

٢٥ 

 )٢/٢٠١٦(العرشون احلادي والعدد 

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

  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 (بين لآلب يف نصوص اإلجنيل وكتابات اآلباءاحك  الراهب جرجس األنطوىي
  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  للبابا أثناسيوس الرسوعظة عن عيد العنرصة منسوبة   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 وترتيب ظهورها تاريخ حسب املجلة أعداد فهرس

٢٦ 

 )١/٧٢٠١(العرشون اخكا والعدد 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  سف رزقالقس لوقا يو   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 (تابات اآلباءاحكبين لآلب يف نصوص اإلجنيل وك  الراهب جرجس األنطوىي

  دراسات كتابية ١١٩-٧٥  املدرسة األنطاكية يف احكفسري: قراءة الكتاب املقدس مع آباء الكنيسة  خدل زكري
  دراسات كتابية  ١٤٧-١٢١  قراءات الهوتية للكتاب املقدس عند آباء الكنيسة: ذهنية الكتاب املقدس  القس يوحنا عطا حمروس

  دراسات كتابية  ١٦٣-١٤٩  االستفهام يف رحلة الفداء  رفوضخطف امل
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 ϣⲟتورجيةنص  ٢٢٠-١٩٧   يف ضوء الطقس الصعيدي   وص 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  سوبة للبابا كريلس الكبريعظة عن مريم العذراء من  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

٢٧ 

 )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
   الهوتيةدراسات  ٨١-٤٧  )٣ ( وكتابات اآلباءعهد 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 ءالعذرا بكنيسة“ ٢ تاريخ ”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

٢٨ 

 )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(َّ

ة واحلل: تفسري اجصوص املقدسة   عوض إبراهيمجورج   راسات كتابيةد  ٥٣-٢٧  اإلشاك
  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  بطيةَّأقدم دالل طق للكنيسة الق: َّ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  سيح إىل اهليلك وتوبة أهل نينوىعظتان عن تقديم امل: زخارياس أسقف سخا  صموئيل قزمان معوض



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

٢٩ 

 )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   بيرت فيليب
  نصوص ودراسات آبائية  ٧١-٥٥  الوحدة يف املفهوم الكن   عوض إبراهيمجورج

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

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

  نصوص ودراسات قبطية  ١٩٠- ١٧٣   الرهبنة القبطيةأضواء 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   عيد العنرصة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسوعظة عربية بل  إبراهيم ساويرس

َّمن الرتمجات العربية األو املعروفة للكتاب المقدس  باسم سمري الرشقاوي ُ ّيف القرون من السابع إىل العارش امليالدي( َّ   نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٥٠- ٢٤٣  )َّ



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

٣٠ 

 )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 األريوبايغ املنتحل  بطرس كرم صادق   دراسات الهوتية  ٥٢-٢٥  ِاحكعا
  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(ّ َّ ُ   ندراسات يف احكاريخ الك  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  اننيطقس دورة الصليب والشع  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 األنطايك مار ميخائيل اخكارسالة اكطريرك   القس زاك فايز كيب
  نصوص ودراسات قبطية  ٢١٨- ١٨٧  الرتاكيب اكالغية يف العظات القبطية  إبراهيم ساويرس

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



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

٣١ 

 )٢/٩٢٠١(العرشون السابع والعدد 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
ْيف الفصح ”  القس لوقا يوسف رزق ِπερί πάσχα “َّللعالمة أور   نصوص ودراسات آبائية  ٢٧- ١١  )٢(جيينوس اإلسكندري َ

  نصوص ودراسات آبائية  ٤٩- ٢٩  الفلسفة املسيحية للحرية: أورجيينوس اإلسكندري )Alfons Fürst(ألفونس فورست 
  الهوتيةدراسات   ٦١-٥١  )٦(رس اهللا  بيرت فيليب

   ودراسات آبائيةنصوص  ٩٥- ٦٣  مصدر اجفس البرشية عند القديس أغسطينوس  بطرس كرم صادق
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٢-٩٧  رسالة للقديس ساويرس بطريرك أنطاكية خبصوص إخدة معمودية اهلراطقة  مركز األحباث باملجلة

َأين و يسوع  أندرو وهيب ِ   دراسات كتابية  ١٢٩- ١٢٣  ُ
  دراسات كتابية  ١٦٦- ١٣١  احكفسري الرمزي االستعاري عند آباء الكنيسة  خدل زكري

فنارين الصعيدي واكحريي  ايكل حليم راغبم ْمصادر أدبية جديدة كعض أحلان ا تورجية  ٢٠٦- ١٦٧  َ   نصوص ودراسات 
  سات يف الرتاث العر املسيدرانصوص و  ٢٢٧-٢٠٧  لكنيسته بمرص القديمة) أ سيفني(» مرقوريوس«خرب نقل ذخائر الشهيد   باسم سمري الرشقاوي

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٥٦-٢٢٩  ًلشهيدة رفقة وأبنائها طبقا ألقدم املخطوطاتسرية ا  إبراهيم ساويرس
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٥-٢٥٧  الكنيسة املرصية وتشكيل مؤسساتها  فادي خدل

  نصوص ودراسات قبطية  ٣٢٢-٢٨٧  ُّالقواعد واألنماط وممارسة السلطة يف دير األنبا شنوده  موريس وهيب
  نصوص ودراسات قبطية  ٣٣٩- ٣٢٣  رسالة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو عن املحبة وضبط اجفس   سمري دانيالبيرت



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

٣٢ 

 )١/٢٠٢٠(العرشون اخكامن والعدد 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٦-٩ إىل أوستاثيوس عن اخكالوث القدوس  أجمد رفعت

  دراسات يف احكاريخ الكن  ٤٩-٢٧ الرصاع األريو بعد جممع نقية طا حمروسالقس يوحنا ع
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ٧٨-٥١ احكفسري احكصويري للرس الفص قبل زمن قسطنطني: دورة يونان يف الفن املسي القديم بيشوي رمزي ويصا

  دراسات كتابية  ٩٤-٧٩ احكناص يف تفسري الرؤيا البن اكتب قيرص  خدل زكري
تورجية  ١٣٤- ٩٥ رس اخكالوث يف خدمة الكهنوت  الراهب ميصائيل الربمو   نصوص ودراسات 

فنارين الصعيدي واكحريي  مايكل حليم راغب ة بل أحلان الشهداء يف ا ّإرهاصات أو ّ ِّْ َ َ ِ ُّ ِ َّ تورجية  ١٦٧- ١٣٥ َّ   نصوص ودراسات 
  إسحاق إبراهيم اكاجو

  يم راغبمايكل حل
تورجية  ١٩٣-١٦٩ مديح قبطي لعلية صهيون من خمطوط دفنار بكنيسة أ رسجه بمرص القديمة   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢١٢- ١٩٥ )مقدمات(تاريخ بطاركة كنيسة اإلسكندرية   جنالء محدي بطرس
َسلطة احلاكم يف تعيني بطاركة ا  رشيف رمزي

ِ َ ِ َ َّ ُ َ ْ وعزهلمَلكنيسةُ   نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢١٩- ٢١٣ َ
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٦٣- ٢٢١ دقتيانوس يف احكقليد القبطي  إبراهيم ساويرس

ي يتلكم يف اجيب’’عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده  صموئيل قزمان معوض   نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٤-٢٦٥ ‘‘َمن ا



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

٣٣ 

 )٢/٢٠٢٠(رشون العاحكاسع والعدد 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف

  أجمد رفعت
 ، َّكيف أننا بتأكدينا بل ثالثة أقانيم يف األلوهة ال نديع ثالثة : إىل جريكوسغريغوريوس اجي

ونانيني عن االصطالحات العامة-ألوهيات    إىل ا
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٨-٩

  دراسات الهوتية  ٥٩- ٢٩ ‘‘الفكر املستييك لغريغوريوس اجي’’) ٧(رس اهللا  بيرت فيليب
ة العذراء ُالقسطنطيين ُرولكسپ للقديس واأل العظة ي فوزي عياد مينا   نصوص ودراسات آبائية  ٨٨- ٦١ اخكيئوطوكوس اإل وا

َجمموعة بل ٌبزينطية ٌتأثريات  مايكل حليم راغب ُ ِالرتاييل من ْ َ َّالقبطية َ ْ َّبصلموديةاإل يف ِ ُ َ فنار ْ تورجية  ١٣١-٨٩ ِّوا   نصوص ودراسات 

  موريس وهيب
ل: ِّمبكر مسي دير يف الغذا واالستهالك االجتمايع اهليلك  واجلماعة شنودة األنبا قوانني د

ير الرهبانية  م٤٦٥ - ٣٨٥ األبيض با
  نصوص ودراسات قبطية  ١٧٣-١٣٣

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٣-١٧٥ ّاإلسكندرية أساقفة رئيس ثيؤدوسيوس للقديس منسوب املعمدان ايوحن ِّللقديس مديح  القمص يوحنا نصيف
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٦١-٢٣٥ )اكراس (كريوس أنبا والقديس إيالريا القديسة سرية: اإلسقيطي) بموا (بامبو  صموئيل قزمان معوض



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

٣٤ 

 )١/٢١٢٠ (اخكالثونالعدد 

  القسم  الصفحة  لعنوان املقا  املرتجم/  املؤلف
  نصوص ودراسات آبائية  ١٩-١١  الرسو أثناسيوس للبابا اللكيب الفيلسوف مكسيموس إىل الرسالة  أمني فرج مينا
  دراسات الهوتية  ٥١-٢١  ‘‘وخلفيته الرهبانية املستييكانب الفكري والعميل يف فهم إيفاجريوس للطريق اجل’’) ٨( اهللا رس  فيليب بيرت
  نصوص ودراسات آبائية  ٧٤-٥٣  زكريا ومنارة احكجسد: ُالقسطنطيين ُپرولكس للقديس اخكانية العظة  ي فوزي عياد مينا

  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٤-٧٥  م ٧٢٤ لعام الفصحية الرسالة: اإلسكندرية بطريرك اخكا ألكسندروس اكابا  باملجلة األحباث مركز
تورجية  ١٣٢-١٠٥  سيامةال طقس يف الاكهن وصية  َالربمو ميصائيل الراهب  نصوص ودراسات 
أ حلن  راغب حليم مايكل

ُ
تورجية  ١٦٤-١٣٣  السكندري القبطي َّالطقس يف ديماس وأجيوس مونوجنيس  نصوص ودراسات 

تورجية  ١٧٩-١٦٥  تاري منظور من ّاإلثيوبية القداسات  رمزي مينا  نصوص ودراسات 
 نصوص ودراسات قبطية  ١٩٧-١٨١  )املرصية اللهجة( العربية اللغة يف القبطية اللكمات  ميصائيل دانيال سمري بيرت

 نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٣-١٩٩  والقبطية القديمة مرص يف املعاجم صنعة  ساويرس إبراهيم
  ةنصوص ودراسات قبطي  ٢٥٠-٢٢٥  ‘‘جبل بل ُجلست حينما’’ شنوده أنبا األرشمندريت عظة يف األنشاد نشيد سفر تفسري  وهيب موريس

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٩-٢٥١  أبوللو أنبا األرشمندريت بل مديح: إهناسيا أسقف س إسطفانو  معوض قزمان صموئيل



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

٣٥ 

 )٢/٢١٢٠ (احلادي واخكالثونالعدد 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٢-٩  أحد أننا نتلكم عن ثالثة آهلةيف أنه ال ينبيغ أن يعتقد : القديس غريغوريوس اجي إىل أفالفيوس  أجمد رفعت
  نصوص ودراسات آبائية  ٤١-٣٣  رسالة عن احكجسد يف احكقليد اإلثيو منسوبة للبابا القديس أثناسيوس الرسو  مينا رمزي

ناريني) ٢٣(رسالة القديس غريغوريوس اجي إىل اكابا ثيؤفيلوس السكندري   أنطون جرجس   نصوص ودراسات آبائية  ٥٥-٤٣  ضد األبو
  دراسات الهوتية  ٨٩-٥٧  الفكر املستييك يف الكتابات املنسوبة للقديس مقاريوس املرصي) ٩(رس اهللا   بيرت فيليب

 دراسات كتابية  ١٠٣-٩١  إجنيل يوحنا والسامريون  مركز األحباث باملجلة
  دراسات الهوتية  ١٥٠-١٠٥  تيوس للشاعر برودنApotheosisقصيدة ألوهية املسيح   بيشوي وجدي عزت

ة بل أحلان اهلوسني األول واخكالث يف الطقس القبطي  راغب حليم مايكل تورجية  ١٧٧-١٥١  إرهاصات أو  نصوص ودراسات 
تورجية  ٢٠٦-١٧٩  صوم اإلفخارستيا يف تقليد الكنيسة األو واحكقليد القبطي  القس غريغوريوس رشيدي بشاي عوض  نصوص ودراسات 

تورجية  ٢١٥-٢٠٧  ملحات عن تاريخ صالة السجدة  وحنا نسيم يوسفي  نصوص ودراسات 
تورجية  ٢٥٢- ٢١٧  صوم الرسل يف الكنيسة األو و املمارسات الرسيانية والقبطية الالحقة  دانيال سايم نصيف  نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٦٥-٢٥٣  ملقدسةقراءة يف سري اكيعة ا: املفردات الغامضة واحلقائق الغائبة  رشيف رمزي
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٩٢-٢٦٧  ش بعد غلقها اثنيت عرشة سنة١٠٢٩خطبة إخدة فتح كنيسة القديس مرقوريوس سنة   باسم سمري الرشقاوي

  نصوص ودراسات قبطية  ٣١٢-٢٩٣  واكابا بطرس اإلسكندريمديح بل اكابا ديمرتيوس : فالفيانوس أسقف أفسس  معوض قزمان صموئيل
 



 

٣٦ 

  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
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٥٦-٢٢٩  ًسرية الشهيدة رفقة وأبنائها طبقا ألقدم املخطوطات  )٢/٢٠١٩ (٢٧
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٦٣- ٢٢١ دقتيانوس يف احكقليد القبطي  )١/٢٠٢٠ (٢٨
 نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٣-١٩٩  والقبطية القديمة مرص يف املعاجم صنعة  )١/٢٠٢١ (٣٠

 نيافة أنبا إبيفانيوس

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ١٥٦- ١٣٥  األو القرون من القبطية باللغة خمطوط :باسيليوس القديس اسقد  )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 تورجية  ١١٩- ١٠٣  )٤(خوال ا   نصوص ودراسات 
ير خوال  )٣/٢٠١١( ٩ تورجية  ١٨٩- ١٧٣  )٥ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٣٥-١٢١  )٦ (األبيض يرا خوال )١/٢٠١٢( ١٠   نصوص ودراسات 



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

٣٧ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
ير خوال  )٢/٢٠١٢( ١١ تورجية  ١٩٢-١٦٩  )٧ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال  )٣/٢٠١٢( ١٢ تورجية  ١٦٢- ١٤٧  )٨ (األبيض ا   نصوص 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  عنوان املقال  العدد
تورجية  ١٦٠-١٣٣  ) الرشقية- قمح منيا ال(حبسب طقس دير املالك باحكلني  طقس دورة الصليب والشعانني  )١/٢٠١٩ (٢٦   نصوص ودراسات 
تورجية ١٩٣-١٦٩ مديح قبطي لعلية صهيون من خمطوط دفنار بكنيسة أ رسجه بمرص القديمة  )١/٢٠٢٠ (٢٨  نصوص ودراسات 

  )Alfons Fürst(ألفونس فورست 
  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد

  نصوص ودراسات آبائية  ٤٩- ٢٩   املسيحية للحريةالفلسفة: أورجيينوس اإلسكندري  )٢/٢٠١٩ (٢٧

  إلزيابيث عجاييب
  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد

  قبطيةدراسات نصوص و  ٢٦٠- ٢٤٣  نسخ املخطوطات يف أديرة اكحر األمحر من خالل دراسة السرية العربية للقديس أنبا أنطونيوس  )١/٢٠١٧ (٢٢



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

٣٨ 

 أجمد رفعت

  لقسما  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 للمصطلحات ا

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

  نصوص ودراسات آبائية  ٥٠-٢٥  سدوناتو إىل الرسالة وترمجة الشهيد قرطاجة أسقف كربيانوس ِّالقديس لرسائل مدخل  )٢/٢٠١٢( ١١
  دراسات كتابية ١١٢-٨٧  عند الرسول بولس خلفية احكفسري الرمزي االستعاري  )١/٢٠١٩ (٢٦
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٦-٩  إىل أوستاثيوس عن اخكالوث القدوس  )١/٢٠٢٠ (٢٨

٢/٢٠٢٠ (٢٩(   ،  -َّكيف أننا بتأكدينا بل ثالثة أقانيم يف األلوهة ال نديع ثالثة ألوهيات : إىل جريكوسغريغوريوس اجي
ونانيني عن االصطالحات العامة   إىل ا

  نصوص ودراسات آبائية  ٢٨-٩

  نصوص ودراسات آبائية  ٣٢-٩  يف أنه ال ينبيغ أن يعتقد أحد أننا نتلكم عن ثالثة آهلة: غريغوريوس اجي إىل أفالفيوسالقديس   )٢/٢٠٢١ (٣١

 أندرو وهيب

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
هودية يف مرقس   )١/٢٠١٩ (٢٦ هودي ليسوع ٦٢-٦١:١٤احكعبريات ا   ةدراسات كتابي  ١٣٢- ١١٣  وموثوقية االستجواب ا
َأين و يسوع  )٢/٢٠١٩ (٢٧ ِ   دراسات كتابية  ١٢٩- ١٢٣  ُ

 أنطون جرجس

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
ناريني) ٢٣(رسالة القديس غريغوريوس اجي إىل اكابا ثيؤفيلوس السكندري   )٢/٢٠٢١ (٣١   نصوص ودراسات آبائية  ٥٥-٤٣  ضد األبو



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

٣٩ 

 إيفيت منري مرش

  القسم  صفحةال  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
  رتاث العر املسينصوص ودراسات يف ال  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 َ ِواقع مؤلفه ِمن (ًّهل اكن آريوسيا  ):م٣٤٠-٢٦٤(ّ َّ   دراسات يف احكاريخ الكن  ٨٥- ٧٧  ؟)‘تاريخ الكنيسة’ُ
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٢٧-٢٠٧  لكنيسته بمرص القديمة) أ سيفني(» مرقوريوس«خرب نقل ذخائر الشهيد   )٢/٢٠١٩ (٢٧
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٩٢-٢٦٧  ا اثنيت عرشة سنةش بعد غلقه١٠٢٩خطبة إخدة فتح كنيسة القديس مرقوريوس سنة   )٢/٢٠٢١ (٣١

 القس باسيليوس صب

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ١٤٥- ١٣٧  )١ ( القبطية“األجبية”دراسة عن كتاب   )١/٢٠٠٩( ١   نصوص ودراسات 
تورجيةنصوص ود  ١٣٠-١٠٥  )٢ (القبطية “األجبية” كتاب عن ةدراس  )٢/٢٠٠٩( ٢   راسات 
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 
تورجية  ١٧٣-١٦٣  )٥ (القبطية “ألجبيةا” كتاب عن دراسة  )٢/٢٠١٠( ٥   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٨٠-١٧٥  )٦ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  )٣/٢٠١٠( ٦   نصوص ودراسات 



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

٤٠ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ٢١٦- ٢٠٩  )٧ (القبطية “األجبية ”كتاب عن دراسة )١/٢٠١١( ٧   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٥٣- ١٣٧  القرن اخكا العرش: دراسة واحدة من أقدم خمطوطات طقس اكصخة )٢/٢٠١١( ٨   نصوص ودراسات 
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 

 بشارة طرابل

  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
  الكندراسات يف احكاريخ   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
  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٥٧- ١٤٧  الربية معجزات) ٤: (بمرص امليالدي الرابع القرن نهاية يف الرهبانية احلياة )١/٢٠١١( ٧

 قبطرس كرم صاد

  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
  سات آبائيةنصوص ودرا  ٤٠-٢١  رمسيانا 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
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٤١ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
هيب الفم   )٣/٢٠١٣( ١٥   صوص ودراسات آبائيةن  ٤٧- ٣٥  )٣(حنة أم صموئيل اجيب للقديس يوحنا ا
م اخلريستولوجية عند ديونيسيوس األريوبايغ املنتحل  )١/٢٠١٩ (٢٦   دراسات الهوتية  ٥٢-٢٥  ِاحكعا
  نصوص ودراسات آبائية  ٩٥- ٦٣  مصدر اجفس البرشية عند القديس أغسطينوس  )٢/٢٠١٩ (٢٧

 القس بنيامني حنا

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ٢٠٣-١٦٣  َدة، واملمارسة، واملعتقد يف املسيحية املبكرةالعبا  )١/٢٠١٦ (٢٠

 األب بوال ساويرس

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

  تودريبولني

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  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
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٤٢ 

 بيرت سمري دانيال

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات قبطية  ١٨١- ١٦٧  سو عن آالم املسيح وصالح اآلبعظة منسوبة للبابا أثناسيوس الر )٢/٢٠١٧ (٢٣
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٧-١٩١  منسوبة للبابا تيموثاوس األول صالة اكابا أثناسيوس الرسو قبل نياحته  )٢/٢٠١٨ (٢٥
  ات قبطيةنصوص ودراس  ٣٣٩- ٣٢٣  رسالة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو عن املحبة وضبط اجفس  )٢/٢٠١٩ (٢٧
 نصوص ودراسات قبطية  ١٩٧-١٨١  )املرصية اللهجة( العربية اللغة يف القبطية اللكمات  )١/٢٠٢١ (٣٠

 بيرت فيليب

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ٨٤-٦٩  SHAVUOT ّاملسيا مواسم . إرسائيل أعياد  )٣/٢٠١١( ٩
  ت كتابيةدراسا  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
  دراسات الهوتية  ١٢٢-٨٩  )٤(رس اهللا   )٢/٢٠١٦ (٢١
  دراسات الهوتية  ٥٣-٢٧  )٥(رس اهللا   )٢/٢٠١٨ (٢٥
  الهوتيةدراسات   ٦١-٥١  )٦(رس اهللا   )٢/٢٠١٩ (٢٧
  دراسات الهوتية  ٥٩- ٢٩  )٧(رس اهللا   )٢/٢٠٢٠ (٢٩
  دراسات الهوتية  ٥١-٢١  )٨( اهللا رس  )١/٢٠٢١ (٣٠
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٤٣ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات الهوتية  ٨٩-٥٧  )٩(رس اهللا   )٢/٢٠٢١ (٣١

 بيشوي برشى فايز

  القسم  الصفحة  وان املقالعن  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
ونا )٢/٢٠١١( ٨ تورجية قديمة يف نصها ا   بكرةنصوص ودراسات يف املسيحية امل  ١٣٦-١٢١  خمطوط برشلونه: صلوات 
  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 الوثائق أقدم: امليالد بعيد االحتفال )١/٢٠١٢( ١٠
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٩-١٩١  رعوية عن اإلفخارستيا من القرن السابعرسالة  )١/٢٠١٥ (١٨
 نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة ٧٨-٥١ احكفسري احكصويري للرس الفص قبل زمن قسطنطني: دورة يونان يف الفن املسي القديم  )١/٢٠٢٠ (٢٨
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٤٤ 

 وجدي عزتبيشوي 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات الهوتية  ١٥٠-١٠٥   للشاعر برودنتيوسApotheosisقصيدة ألوهية املسيح  )٢/٢٠٢١ (٣١

 القمص تادرس يعقوب ملطي

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

 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
  دراسات الهوتية  ٨١-٤٧  )٣ ( وكتابات اآلباءعهد اجلديداحكبين لآلب يف نصوص ال  )٢/٢٠١٧ (٢٣
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٤٥ 

 جرجس برشى

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٨- ١١  )١ (آمون قديسال 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  وحنا ذهيب الفم نيب اإلنسانيةي  )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 إنسان) ٣: (وأن اًذكر اإلنسان  )١/٢٠١٠( ٤   نصوص ودراسات آبائية  ١٠٨-٩١  )السقوط بعد (السابع ا
وم إنسان) ٤: (وأن اًذكر اناإلنس  )٢/٢٠١٠( ٥   نصوص ودراسات آبائية  ٩٩-٨٥  اخكامن ا
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٧- ١١٣  )١ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة  )٣/٢٠١٠( ٦
  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٥- ١٣١  )٢ (الفساد 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
  نصوص ودراسات آبائية  ١٦٩-١٤٥  )١(رؤية خريستولوجية : تدبري احكجسد  )٣/٢٠١٣( ١٥
  صوص ودراسات آبائيةن  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  ذورس والقديس كريلستفسري الكتاب املقدس حبسب القديس إيسي  )١/٢٠١٦ (٢٠
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٤٦ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات آبائية  ٥٥-٤٧  )١ (املشالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذورس الفريم والقديس كريلس اإلسكندري  )٢/٢٠١٦ (٢١
  صوص ودراسات آبائيةن  ٣١- ٢٣  )٢(املشالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذورس الفريم والقديس كريلس اإلسكندري   )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

 دانيال سايم نصيف

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ٢٥٢- ٢١٧  ات الرسيانية والقبطية الالحقةصوم الرسل يف الكنيسة األو و املمارس  )٢/٢٠٢١ (٣١  نصوص ودراسات 

 رأفت مو ذكري

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

 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 سماته: 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 

تورجية  ٢٠٧-١٧٩  طار العام لشلك وترتيب طقس اكصخة املقدسة يف القرن الرابع عرشاإل  )١/٢٠١٣( ١٣   نصوص ودراسات 
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٤٧ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
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 
تورجية  ١٤٥- ١٢٣  حفظ القربان املقدس وطقس تعمري الكأس  )٢/٢٠١٦ (٢١   نصوص ودراسات 

 القس زاك فايز كيب

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  ةنصوص ودراسات رسياني  ١١٣-٩٧  )١(مؤلفات اكابا ثيؤفيلس السكندري املحفوظة يف الرسيانية   )١/٢٠١٣( ١٣
  نصوص ودراسات رسيانية  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  يف الرسيانيةأعماهلما املحفوظة : اكابوان بطرس اخكالث والرابع )١/٢٠١٤ (١٦
  نصوص ودراسات رسيانية  ١٦٩-١٥٧  كتاب احكواريخ للبابا تيموثاوس اخكا )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   للبابا أثناسيوس اخكاميمر بل املعمودية  )٢/٢٠١٥ (١٩
  نصوص ودراسات رسيانية  ١٩٠- ١٧٣  إىل اكابا السكندري يؤنس السادس رسالة اكطريرك األنطايك مار ميخائيل اخكا  )١/٢٠١٩ (٢٦

 الراهب سارافيم الربمو

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ٧٠-٥٥  يف الرسالة األو للقديس بولس إىل أهل كورنثوس )احلكمة (Σοφίαفيا الصليب كمدخل للصو  )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



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

٤٨ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  راسات كتابيةد  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 الشهادة  )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 كنيسةال )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

 روق حننيسامح فا

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

 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 يوسغريغور للقديس جسده إىل خيطئ يزىي ا



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

٤٩ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
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  مإبراهي سالمة رْفَكب سيفني أ والشهيد العذراء بكنيسة“ ٢ تاريخ ”خمطوط )٢/٢٠١٧ (٢٣

 رشيف رمزي

  القسم  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  
َّسلطة احلاك  )١/٢٠٢٠ (٢٨ ُ َ ْم يف تعيني بطاركة الكنيسة وعزهلمُ َ َ َ

ِ َ ِ   نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢١٩- ٢١٣ َ
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٦٥-٢٥٣  قراءة يف سري اكيعة املقدسة: املفردات الغامضة واحلقائق الغائبة  )٢/٢٠٢١ (٣١

 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

 صموئيل قزمان معوض

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤٠- ٢٠٩  الصعيدية القبطية باللغة الكنيسة تاريخ كتاب  )٢/٢٠١٠( ٥



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

٥٠ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  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  لزيتوىيا 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
  ات قبطيةنصوص ودراس  ٢٣٦- ٢٠٩  مديح بل أنبا أنطونيوس: يوحنا أسقف األشمونني  )١/٢٠١٣( ١٣
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٧-٢٥٧  م٣٦٧ لعام ٣٩الرسالة 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  ثناسيوس الرسواملديح األول بل القديس أ: 

قسطنطني أسقف أسيوط )١/٢٠١٥ (١٨
ُ

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

ُ
ْأبو غفر(ِّ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: زخارياس أسقف سخا  )١/٢٠١٨ (٢٤
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤٩-٢٣٥  “A6بدون عنوان ”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده  )١/٢٠١٩ (٢٦
ي يتلكم يف اجيب’’عظة : دريت أنبا شنودهاألرشيمن  )١/٢٠٢٠ (٢٨   نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٤-٢٦٥ ‘‘َمن ا
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٦١-٢٣٥ )اكراس (كريوس أنبا والقديس إيالريا القديسة سرية: اإلسقيطي) بموا (بامبو  )٢/٢٠٢٠ (٢٩
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٩-٢٥١  أبوللو أنبا األرشمندريت بل مديح: إهناسيا أسقف س إسطفانو  )١/٢٠٢١ (٣٠
  نصوص ودراسات قبطية  ٣١٢-٢٩٣  مديح بل اكابا ديمرتيوس واكابا بطرس اإلسكندري: فالفيانوس أسقف أفسس  )٢/٢٠٢١ (٣١
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٥١ 

 خدل زكري

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ٨٩- ٧٣  فليمون 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
  ت كتابيةدراسا  ٤٩- ٤٣  “لقيرص لقيرص ما أعطوا”: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
  دراسات كتابية  ٩٠- ٧٣  احلياة بل نافذة: املزامري سفر  )٢/٢٠١٣( ١٤
  دراسات كتابية  ١٠٩- ٧٧  يفتاح والصمت اإلليه: اجيدي يف القصة الكتابيةاألدب الرت  )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 الكتاب كريستولوجيا )١/٢٠١٥ (١٨ ِّ   دراسات كتابية  ١٠٩-٩٧  ُ
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  املدرسة األنطاكية يف احكفسري: 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  سفر الرؤيا واجلنس األد األبوذلملسي  )٢/٢٠١٨ (٢٥
  دراسات كتابية ١١٢-٨٧  عند الرسول بولس خلفية احكفسري الرمزي االستعاري  )١/٢٠١٩ (٢٦
  دراسات كتابية  ١٦٦- ١٣١  احكفسري الرمزي االستعاري عند آباء الكنيسة  )٢/٢٠١٩ (٢٧
 دراسات كتابية ٩٤-٧٩ احكناص يف تفسري الرؤيا البن اكتب قيرص  )١/٢٠٢٠ (٢٨
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٥٢ 

  خطف املرفوض
  القسم  الصفحة  قالعنوان امل  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

 لقس غريغوريوس رشيدي بشاي عوضا

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد

١/٢٠٠٩( ١(  
بصلمودية السنوية املقدسة وخمطوطة بني اإل“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 يتطبع بني َّاملقدسة ّاإلبصلمودية ّجص مقارنة دراسة

  )م١٧٦٤(
تورجية  ٢١١-١٩٣   نصوص ودراسات 
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  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية حول رس االستحالة يف احكقليد القبطي )١/٢٠١٥ (١٨ تورجية  ٢٨١- ٢٤٣  دراسة تارخيية وعقائدية و   نصوص ودراسات 
تورجية  ٢٠٦-١٧٩  صوم اإلفخارستيا يف تقليد الكنيسة األو واحكقليد القبطي  )٢/٢٠٢١ (٣١  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 
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢١٤-١٩٣

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

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

 خدلفادي 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  ةنصوص ودراسات قبطي  ٢٨٥-٢٥٧  الكنيسة املرصية وتشكيل مؤسساتها )٢/٢٠١٩ (٢٧

 فايز إبراهيم فايز

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

  القسم  ةالصفح  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٥٦-٢٢٣  اجبوءة املنسوبة للقديس أثناسيوس الرسو عن دخول العرب مرص  )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
  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  نيوس أسقف سالميسعظة عن مريم العذراء منسوبة للقديس إبيفا  )١/٢٠١٨ (٢٤

 القس لوقا يوسف رزق

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  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 يوسباسيل للقديس اللكمة اكن اكدء يف )١/٢٠١١( ٧
بيا مرص أساقفة 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 اآلريوسيني ّضد و
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  )١/٢٠١٣( ١٣   نصوص ودراسات آبائية  ٢٠- ١١  )٤( الرسو أثناسيوس للقديس ريوسينياأل ضد و
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٩- ١١  )١( اإلسكندري ُلكيمنضس مةَّللعال“لليونانيني ٌّحض”  )٢/٢٠١٣( ١٤



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

٥٥ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  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   نصوص ودراسات آبائية  ١٤- ٧  )٤(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )١/٢٠١٥ (١٨   نصوص ودراسات آبائية  ١٣-٩  )٥(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )٢/٢٠١٥ (١٩   اسات آبائيةنصوص ودر  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 اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )٢/٢٠١٧ (٢٣   نصوص ودراسات آبائية  ١٦- ١١  )١٠(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  )١/٢٠١٨ (٢٤   نصوص ودراسات آبائية  ٢٥-٩  )١١(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإل“ ٌّحض لليونانيني”  )٢/٢٠١٨ (٢٥   نصوص ودراسات آبائية  ٢٦-٩  )١٢(سكندري َّ
ْيف الفصح ”  )١/٢٠١٩ (٢٦ ِπερί πάσχα “ َّللعالمة أورجيينوس اإلسكندري   نصوص ودراسات آبائية  ٢٤-٩  )١(َ
ْيف الفصح ”  )٢/٢٠١٩ (٢٧ ِπερί πάσχα “ َّللعالمة أورجيينوس اإلسكندري   نصوص ودراسات آبائية  ٢٧- ١١  )٢(َ

 مارك شنوده

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



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

٥٦ 

  مايكل حليم راغب
  القسم  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 
فنارين الصعيدي واكحريي  )٢/٢٠١٩ (٢٧ ْمصادر أدبية جديدة كعض أحلان ا تورجية  ٢٠٦- ١٦٧  َ   نصوص ودراسات 
ة بل أحلان الشهداء يف   )١/٢٠٢٠ (٢٨ ِإرهاصات أو ُّ ِ َّ فنارين الصعيدي واكحرييَّ ّا ّ ِّْ َ تورجية ١٦٧- ١٣٥ َ  نصوص ودراسات 

تورجية ١٩٣-١٦٩ مديح قبطي لعلية صهيون من خمطوط دفنار بكنيسة أ رسجه بمرص القديمة  )١/٢٠٢٠ (٢٨  نصوص ودراسات 

َجمموعة بل ٌبزينطية ٌتأثريات  )٢/٢٠٢٠ (٢٩ ُ ِالرتاييل من ْ َ َّالقبطية َ ْ ُاإلبصل يف ِ َ فنار َّموديةْ تورجية  ١٣١-٨٩ ِّوا   نصوص ودراسات 
ة بل أحلان اهلوسني األول واخكالث يف الطقس القبطي  )٢/٢٠٢١ (٣١ تورجية  ١٧٧-١٥١  إرهاصات أو  نصوص ودراسات 

 مايكل ميالد

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

 حت حليم تادرسمد

  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



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

٥٧ 

 مراد جمدي يواقيم

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  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

 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 يسالقد 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 مةلك ُّوجتسد وسقوطه اإلنسان خلق 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
  ات آبائيةنصوص ودراس  ٩٦-٨٥  )٢( املسيح دللسي كرمز اجيب مو :القديم للعهد وتفسريه الكبري كريلس القديس  )١/٢٠١٣( ١٣



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

٥٨ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  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
  نصوص ودراسات آبائية  ٥٤-٣٣  َّالصالة عند العالمة أورجيانوس  )١/٢٠١٦ (٢٠
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٢-٩٧  رسالة للقديس ساويرس بطريرك أنطاكية خبصوص إخدة معمودية اهلراطقة  )٢/٢٠١٩ (٢٧
  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٤-٧٥  م ٧٢٤ لعام الفصحية الرسالة: اإلسكندرية بطريرك اخكا ألكسندروس اكابا  )١/٢٠٢١ (٣٠
 بيةدراسات كتا  ١٠٣-٩١  إجنيل يوحنا والسامريون  )٢/٢٠٢١ (٣١

 نيافة أنبا مقار

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجية  ١٣٦-١١٩  مردات األناجيل يف الطقس القبطي  )١/٢٠٠٩( ١   نصوص ودراسات 
  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 :املسيح 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
  اسات يف املسيحية املبكرةنصوص ودر  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



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

٥٩ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  ابيةدراسات كت  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(يس مرقس الرسول تورجية القد  )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 
تورجيةنصوص  ١٩٠-١٧٥  )٧(تورجية القديس مرقس الرسول  )١/٢٠١٥ (١٨    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

 نيافة أنبا ماكري

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
ات  )٣/٢٠١٢( ١٢ تورجية  ١٩٦-١٧٥  )١ (ةالصعيدي ةبالقبطي ةهجائي 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 الصعيدية   )٣/٢٠١٣( ١٥ تورجية  ٢٢٢-٢٠١  )٤(إبصا   نصوص ودراسات 
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 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
  نصوص ودراسات قبطية  ٣٢٢-٢٨٧  ُّالقواعد واألنماط وممارسة السلطة يف دير األنبا شنوده  )٢/٢٠١٩ (٢٧

٢/٢٠٢٠ (٢٩(  
ل: ِّمبكر مسي دير يف الغذا واالستهالك االجتمايع اهليلك  واجلماعة شنودة األنبا قوانني د

ير الرهبانية  م٤٦٥ - ٣٨٥ األبيض با
  نصوص ودراسات قبطية  ١٧٣-١٣٣

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٥٠-٢٢٥  ‘‘جبل بل ُجلست ماحين’’ شنوده أنبا األرشمندريت عظة يف األنشاد نشيد سفر تفسري  )١/٢٠٢١ (٣٠

 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 (َّأقدم دالل طق للكنيسة القبطية: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني  )١/٢٠١٨ (٢٤   نصوص ودراسات 
تورجيةنصوص ودراسات  ١٥٧-١١٥  )٢ (َّأقدم دالل طق للكنيسة القبطية: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني  )٢/٢٠١٨ (٢٥    
تورجية ١٣٤- ٩٥ رس اخكالوث يف خدمة الكهنوت  )١/٢٠٢٠ (٢٨  نصوص ودراسات 

تورجية  ١٣٢-١٠٥  السيامة طقس يف الاكهن وصية  )١/٢٠٢١ (٣٠  نصوص ودراسات 

 رمزيمينا 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
تورجيةنصوص ود  ١٧٩-١٦٥  تاري منظور من ّاإلثيوبية القداسات )١/٢٠٢١ (٣٠  راسات 
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٦١ 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات آبائية  ٤١-٣٣  رسالة عن احكجسد يف احكقليد اإلثيو منسوبة للبابا القديس أثناسيوس الرسو  )٢/٢٠٢١ (٣١

 عياد فوزي يمينا 

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
ة العذراء ُالقسطنطيين ُرولكسپ للقديس واأل العظة )٢/٢٠٢٠ (٢٩   نصوص ودراسات آبائية  ٨٨- ٦١ يئوطوكوساخك اإل وا
  نصوص ودراسات آبائية  ٧٤-٥٣  زكريا ومنارة احكجسد: ُالقسطنطيين ُپرولكس للقديس اخكانية العظة  )١/٢٠٢١ (٣٠

 رج أمنيمينا ف

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات آبائية  ١٩-١١  الرسو أثناسيوس للبابا اللكيب الفيلسوف مكسيموس إىل الرسالة  )١/٢٠٢١ (٣٠

 القس مينا كيب فانوس

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

 مينا فؤاد توفيق

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات يف احكاريخ الكن  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
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 نبيل فاروق

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

 الء محدي بطرسجن

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
 نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي ٢١٢- ١٩٥ )مقدمات(تاريخ بطاركة كنيسة اإلسكندرية   )١/٢٠٢٠ (٢٨

 نيافة أنبا هرمينا

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ١٠٥-٨٧   بروايات اإلجنيل ألحد السعفارتباط عيدي املظال واحلانواكه  )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  واملشناه اإلزائية ناجيلاأل يف احلقل زنابق عن عملية رؤية  )١/٢٠١٠( ٤
  دراسات كتابية  ٤٦-٢٥  كتا كرمز األمومة  )٢/٢٠١٠( ٥
  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
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  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  دراسات كتابية  ٦٢- ٤١  )٦( الصالة رجل املسيح يسوع  )٣/٢٠١٢( ١٢
  ةدراسات كتابي  ٦٤-٣٩  )٧(يسوع املسيح رجل الصالة   )١/٢٠١٣( ١٣
  دراسات كتابية  ٧١-٤٧  )٨( الصالة رجل املسيح يسوع  )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(رؤيا كتابية حبسب يوحنا اإلجنييل : 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  عنوان املقال  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،
 

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٩١- ١٧٣

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٨٥-١٧٥  )١ (وكتابته الطيب بن اخلري أبو الرشيد  )١/٢٠١٠( ٤
  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 الطيب بن اخلري أبو شيدالر  )٣/٢٠١٠( ٦
تورجية  ٢٣٥-٢١٧  القبطية الكنيسة لقداسات) ١٤-١٢ قرون (العربية الرتمجات أقدم )١/٢٠١١( ٧   نصوص ودراسات 

٣/٢٠١١( ٩(  
مصباح الظلمة  « ِمن» ّاموسيةيف الزجيات اج«: اكاب العرشون: شمس الرئاسة أبو الرباكت بن كرب

  ]طقس الزواج حسب خمطوطة باريس[»  وإيضاح اخلدمة
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٠٦-١٩١
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  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد

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

  » اخلدمة وإيضاح
  سات يف الرتاث العر املسينصوص ودرا  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  ت الهوتية للكتاب املقدس عند آباء الكنيسةقراءا: 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
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ٧٦- ٥٣  واجمو يف الكنيسة األواالنتشار   )١/٢٠١٩ (٢٦
 دراسات يف احكاريخ الكن ٤٩-٢٧ الرصاع األريو بعد جممع نقية  )١/٢٠٢٠ (٢٨
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 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
تورجيةنصوص ودر  ٢١٥-٢٠٧  ملحات عن تاريخ صالة السجدة  )٢/٢٠٢١ (٣١  اسات 

 القمص يوحنا نصيف

  القسم  الصفحة  عنوان املقال  العدد
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٣-١٧٥ ّاإلسكندرية أساقفة رئيس ثيؤدوسيوس للقديس منسوب املعمدان يوحنا ِّللقديس مديح )٢/٢٠٢٠ (٢٩

  



 

٦٦ 

  املقاالت مرتبة حسب األقسام ثم تاريخ النرش

  ريراتق
  عنوان املقال  رتجمامل/  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 الرهبانية 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  القس يوحنا عطا حمروس  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 ’ِ
  الرصاع األريو بعد جممع نقية  القس يوحنا عطا حمروس  ٤٩-٢٧  )١/٢٠٢٠ (٢٨
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 دراسات كتابية

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  إىل أهل كورنثوسيف الرسالة األو للقديس بولس  )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 فهوممل 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 احلقل 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  الراهب سارافيم الربمو  ٧٢-٥٧  )٣/٢٠١٠( ٦
  فليمون إىل بولس سالقدي 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 حبسب 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

٦٨ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  )٥(الشهادة حبسب اإلجنيل   الراهب سارافيم الربمو  ٦٣-٤٥ )٢/٢٠١١( ٨
  )٢(ة يسوع املسيح رجل الصال  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 . إرسائيل 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  بيرت فيليب  ٧٦-٦٩ )١/٢٠١٢( ١٠
  ايوحن للقديس اخكانية الرسالة نص يف ورد احسبم 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  أنبا هرمينا  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

٦٩ 

  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 : يح ومؤمنوه يف مواجهة العالماملس  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  جلةمركز األحباث بامل  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
  كز الصليب يف تعليم بولس الرسول الالهويتمر  أنبا هرمينا  ٦٥-٣٩  )٢/٢٠١٥ (١٩
ْالكتاب املقدس وملك اهللا  القس يوحنا عطا حمروس  ١٠٣- ٦٧  )٢/٢٠١٥ (١٩ ُ  
  َّالرب يسوع كقائد ملسرية احلياة خالل عظات العالمة أورجيانوس بل سفر يشوع  مركز أحباث املجلة  ١٨٤-١٦٩  )٢/٢٠١٥ (١٩
  واألنساب يف سفر أخبار األيام األولاألسماء   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
  االستفهام يف رحلة الفداء  خطف املرفوض  ١٦٣-١٤٩  )١/٢٠١٧ (٢٢
  فسرياملدرسة السكندرية يف احك: 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

٧٠ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  سفر الرؤيا واجلنس األد األبوذلملسي  خدل زكري  ٨٥- ٧٣  )٢/٢٠١٨ (٢٥
  عند الرسول بولس فسري الرمزي االستعاريخلفية احك  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
َأين و يسوع  أندرو وهيب  ١٢٩- ١٢٣  )٢/٢٠١٩ (٢٧ ِ ُ  
   عند آباء الكنيسةاحكفسري الرمزي االستعاري  خدل زكري  ١٦٦- ١٣١  )٢/٢٠١٩ (٢٧
  احكناص يف تفسري الرؤيا البن اكتب قيرص  خدل زكري  ٩٤-٧٩  )١/٢٠٢٠ (٢٨
  إجنيل يوحنا والسامريون  مركز األحباث باملجلة  ١٠٣-٩١  )٢/٢٠٢١ (٣١

 دراسات الهوتية

  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  عماد خطف  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 (احكبين لآلب يف نصوص اإلجنيل وكتابات اآلباء  الراهب جرجس األنطوىي  ٨٨-٥٧  )٢/٢٠١٦ (٢١



 رشالن تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٧١ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  )٤(رس اهللا   بيرت فيليب  ١٢٢-٨٩  )٢/٢٠١٦ (٢١
  )٢ ( لآلب يف نصوص اإلجنيل وكتابات اآلباءاحكبين  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   بيرت فيليب  ٥٣-٢٧  )٢/٢٠١٨ (٢٥
م اخلريستولوجية عند ديونيسيوس األريوبايغ  بطرس كرم صادق  ٥٢-٢٥  )١/٢٠١٩ (٢٦   ِ املنتحلاحكعا
  )٦(رس اهللا  بيرت فيليب  ٦١-٥١  )٢/٢٠١٩ (٢٧
  )٧(رس اهللا  بيرت فيليب  ٥٩- ٢٩  )٢/٢٠٢٠ (٢٩
  )٨( اهللا رس  فيليب بيرت  ٥١-٢١  )١/٢٠٢١ (٣٠
  )٩(رس اهللا   بيرت فيليب  ٨٩-٥٧  )٢/٢٠٢١ (٣١
  نتيوس للشاعر برودApotheosisقصيدة ألوهية املسيح   بيشوي وجدي عزت  ١٥٠-١٠٥  )٢/٢٠٢١ (٣١

 نصوص ودراسات آبائية

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
اتكا  القس لوقا يوسف رزق  ٣٠-٩  )١/٢٠٠٩( ١   عظة للقديس باسيليوس الكبري أسقف قيرصية الكبادوك. هتم 
  وحنا ذهيب الفم نيب اإلنسانيةي  جورج عوض إبراهيم  ١١٧-١٠٧  )١/٢٠٠٩( ١
 )١ (كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس اإلنسان خلق يف  وقا يوسف رزقالقس ل  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  قا يوسف رزقالقس لو  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



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٧٢ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
 )السقوط قبل (السادس وما إنسان) ٢( :وأن ًذكرا اإلنسان  جورج عوض إبراهيم  ١١٣-١٠١  )٣/٢٠٠٩( ٣

  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 اؤسايرين 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 ”اهلاوية  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 إنسان) ٤: (وأن اًذكر اإلنسان  جورج عوض إبراهيم  ٩٩-٨٥  )٢/٢٠١٠( ٥   اخكامن ا

  بيشوي برشى فايز  ٢١- ١١  )٣/٢٠١٠( ٦
ين ضد  كريلس للقديس خكيؤطوكوسا 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  مركز األحباث باملجلة  ١١١-٩١  )٣/٢٠١٠( ٦
  )١ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة  براهيمجورج عوض إ  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
  كيةكبادو 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 وكاس 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



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٧٣ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
بيا مرص أساقفة إىل خم خطاب  القس لوقا يوسف رزق  ٢٢- ١١  )٣/٢٠١١( ٩   )١ (الرسو أثناسيوس 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 سأثناسيو 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 غريغوريوس القديس كتابات يف الرش وجود  عماد خطف  ١٠٤-٩١ )١/٢٠١٢( ١٠
  ةاإلسكندري بطريرك ؤفيلوسثي 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
م  مركز األحباث باملجلة  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 ّضد و
  رمسيانا أسقف سَنيقيط 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  القس لوقا يوسف رزق  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 مو :القديم للعهد وتفسريه الكبري كريلس القديس  مركز األحباث باملجلة  ٩٦-٨٥  )١/٢٠١٣( ١٣
  )١( اإلسكندري سُلكيمنض 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(ندري للعالمة لكيمنضس اإلسك“  لليونانينيٌّحض”  القس لوقا يوسف رزق  ٣٣-٢١  )٣/٢٠١٣( ١٥



 لنرشا تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٧٤ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
هيب الفم   بطرس كرم صادق  ٤٧- ٣٥  )٣/٢٠١٣( ١٥   )٣(حنة أم صموئيل اجيب للقديس يوحنا ا
  اجعمة عند القديس غريغوريوس اجي  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
  )١(رؤية كتابية وآبائية : اخلطة اإلهلية حكدبري اخلالص  جورج عوض إبراهيم  ١٥٦- ١٤١ )٢/٢٠١٤ (١٧
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ١٣-٩  )١/٢٠١٥ (١٨ َّ)٥(  

  َّعن املعمودية للعالمة ترتليان  األب بوال ساويرس  ٤٥-١٥ )١/٢٠١٥ (١٨
  )٢(رؤية كتابية وآبائية : اخلطة اإلهلية حكدبري اخلالص  إبراهيمجورج عوض   ١٣٥- ١١١ )١/٢٠١٥ (١٨
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ١٥-٩  )٢/٢٠١٥ (١٩ َّ)٦(  
ة اإل كنبية ور١٤العظة : القديس ساويرس األنطايك  الراهب جرجس األنطوىي  ٣٧- ١٧ )٢/٢٠١٥ (١٩   سولة وشهيدة عن وجوب تكريم وا
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ١٤-٩  )١/٢٠١٦ (٢٠ َّ)٧(  
  تفسري الكتاب املقدس حبسب القديس إيسيذورس والقديس كريلس  جورج عوض إبراهيم  ٣٢-١٥ )١/٢٠١٦ (٢٠
  انوسَّالصالة عند العالمة أورجي  مركز األحباث باملجلة  ٥٤-٣٣ )١/٢٠١٦ (٢٠
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ١٦-٩  )٢/٢٠١٦ (٢١ َّ)٨(  
  للقديس غريغوريوس اجي“ ضد القدر”  القس يوحنا عطا حمروس  ٤٦- ١٧ )٢/٢٠١٦ (٢١
  )١ (لقديس كريلس اإلسكندرياملشالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذوروس الفريم وا  جورج عوض إبراهيم  ٥٥-٤٧ )٢/٢٠١٦ (٢١



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٧٥ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  القس لوقا يوسف رزق  ٢٢-٩  )١/٢٠١٧ (٢٢ َّ)٩(  
  )٢ (املشالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذوروس الفريم والقديس كريلس اإلسكندري  جورج عوض إبراهيم  ٣١- ٢٣  )١/٢٠١٧ (٢٢
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”  يوسف رزقالقس لوقا   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(  
ْيف الفصح ”  القس لوقا يوسف رزق  ٢٧- ١١  )٢/٢٠١٩ (٢٧ ِπερί πάσχα “ َّللعالمة أورجيينوس اإلسكندري َ)٢(  
  الفلسفة املسيحية للحرية: أورجيينوس اإلسكندري )Alfons Fürst(ألفونس فورست   ٤٩- ٢٩  )٢/٢٠١٩ (٢٧
  مصدر اجفس البرشية عند القديس أغسطينوس  بطرس كرم صادق  ٩٥- ٦٣  )٢/٢٠١٩ (٢٧
  رسالة للقديس ساويرس بطريرك أنطاكية خبصوص إخدة معمودية اهلراطقة  مركز األحباث باملجلة  ١٢٢-٩٧  )٢/٢٠١٩ (٢٧
  إىل أوستاثيوس عن اخكالوث القدوس  أجمد رفعت  ٢٦-٩  )١/٢٠٢٠ (٢٨

  أجمد رفعت  ٢٨-٩  )٢/٢٠٢٠ (٢٩
 ، َّهة ال نديع ثالثة كيف أننا بتأكدينا بل ثالثة أقانيم يف األلو: إىل جريكوسغريغوريوس اجي

ونانيني عن االصطالحات العامة-ألوهيات    إىل ا

ة العذراء ُالقسطنطيين ُرولكسپ للقديس واأل العظة ي فوزي عياد مينا  ٨٨- ٦١  )٢/٢٠٢٠ (٢٩  اخكيئوطوكوس اإل وا

  الرسو يوسأثناس للبابا اللكيب الفيلسوف مكسيموس إىل الرسالة  أمني فرج مينا  ١٩-١١ )١/٢٠٢١ (٣٠
  زكريا ومنارة احكجسد: ُالقسطنطيين ُپرولكس للقديس اخكانية العظة  ي فوزي عياد مينا  ٧٤-٥٣ )١/٢٠٢١ (٣٠
  م ٧٢٤ لعام الفصحية الرسالة: اإلسكندرية بطريرك اخكا ألكسندروس اكابا  باملجلة األحباث مركز  ١٠٤-٧٥ )١/٢٠٢١ (٣٠
  يف أنه ال ينبيغ أن يعتقد أحد أننا نتلكم عن ثالثة آهلة: س غريغوريوس اجي إىل أفالفيوسالقدي  أجمد رفعت  ٣٢-٩  )٢/٢٠٢١ (٣١
  رسالة عن احكجسد يف احكقليد اإلثيو منسوبة للبابا القديس أثناسيوس الرسو  مينا رمزي  ٤١-٣٣ )٢/٢٠٢١ (٣١
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٧٦ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
ناريني) ٢٣(ابا ثيؤفيلوس السكندري رسالة القديس غريغوريوس اجي إىل اك  أنطون جرجس  ٥٥-٤٣ )٢/٢٠٢١ (٣١   ضد األبو

 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 ابااك 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
  كتاب احكواريخ للبابا تيموثاوس اخكا  القس زاك فايز كيب  ١٦٩-١٥٧ )٢/٢٠١٤ (١٧
َفإذ تعب يسوع من السفر جلس”عظة بل   ايز كيبالقس زاك ف  ١٧٤- ١٥٣ )١/٢٠١٥ (١٨   للبابا تيموثاوس اخكالث“ َّ
  ميمر بل املعمودية للبابا أثناسيوس اخكا  القس زاك فايز كيب  ٢١٦- ٢٠٩ )٢/٢٠١٥ (١٩
  يؤنس السادسإىل اكابا السكندري  رسالة اكطريرك األنطايك مار ميخائيل اخكا  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

  مدحت حليم تادرس  ١٦٣-١٤٥  )٢/٢٠٠٩( ٢
 وتكريس الرسل عيد لقان وطقس اآلالم أسبوع تقراءا 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 شيدالر  األب وديع الفرنسيساك  ١٨٥-١٧٥  )١/٢٠١٠( ٤



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٧٧ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  )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 اللغةب اكطاركة تاريخ كتاب  صموئيل قزمان معوض  ٢٤١-٢١٧  )٣/٢٠١٠( ٦

  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 اكتالرب 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(خمطوط باريس 

  مزيفادي رأفت ر  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  
  سوزان فايز عياد

  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
َّمن الرتمجات العربية األو املعروفة للكتاب المقدس  باسم سمري الرشقاوي  ٢٥٠- ٢٤٣  )٢/٢٠١٨ (٢٥ ُ ّ من السابع إىل العارش امليالدييف القرون( َّ َّ(  
ثالثة األيام األو من صوم امليالد  رشيف رمزي  ١٧٢- ١٦١  )١/٢٠١٩ (٢٦

ُ
َّوعالقتها بأعجوبة غقل اجلبل المقطم  َ ُ ْ َ ْ ُ

  
  لكنيسته بمرص القديمة) أ سيفني(» مرقوريوس«خرب نقل ذخائر الشهيد   باسم سمري الرشقاوي  ٢٢٧-٢٠٧  )٢/٢٠١٩ (٢٧
  ًسرية الشهيدة رفقة وأبنائها طبقا ألقدم املخطوطات  إبراهيم ساويرس  ٢٥٦-٢٢٩  )٢/٢٠١٩ (٢٧
 )مقدمات(تاريخ بطاركة كنيسة اإلسكندرية   جنالء محدي بطرس  ٢١٢- ١٩٥  )١/٢٠٢٠ (٢٨

ْسلطة احلاكم يف تعيني بطاركة الكنيسة وعزهلم  رشيف رمزي  ٢١٩- ٢١٣  )١/٢٠٢٠ (٢٨ ََ َ َ
ِ َ ِ َ َّ ُ ُ 



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٧٨ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  قراءة يف سري اكيعة املقدسة: املفردات الغامضة واحلقائق الغائبة  رشيف رمزي  ٢٦٥-٢٥٣  )٢/٢٠٢١ (٣١
  ش بعد غلقها اثنيت عرشة سنة١٠٢٩خطبة إخدة فتح كنيسة القديس مرقوريوس سنة   باسم سمري الرشقاوي  ٢٩٢-٢٦٧  )٢/٢٠٢١ (٣١

 نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة

  نوان املقالع  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
  )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 بودمر 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  حنا عطا حمروسالقس يو  ١٧٢- ١٥٩  )٢/٢٠١٨ (٢٥



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٧٩ 

  نوان املقالع  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  االنتشار واجمو يف الكنيسة األو  القس يوحنا عطا حمروس  ٧٦- ٥٣  )١/٢٠١٩ (٢٦
  احكفسري احكصويري للرس الفص قبل زمن قسطنطني: دورة يونان يف الفن املسي القديم  بيشوي رمزي ويصا  ٧٨-٥١  )١/٢٠٢٠ (٢٨

 نصوص ودراسات قبطية

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  الصعيدية 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
  ولوكيوس لوجنينوس القديسني سرية  صموئيل قزمان معوض  ٢١٩-١٩٧  )٣/٢٠١٢( ١٢
  مديح بل أنبا أنطونيوس: يوحنا أسقف األشمونني  معوضصموئيل قزمان   ٢٣٦- ٢٠٩  )١/٢٠١٣( ١٣
  اجبوءة املنسوبة للقديس أثناسيوس الرسو عن دخول العرب مرص  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  صموئيل قزمان معوض  ٢٧٤-٢٥٧ )١/٢٠١٤ (١٦
قسطنطني أسقف أسيوط  صموئيل قزمان معوض  ٢٣٩-٢١٥  )٢/٢٠١٤ (١٧

ُ
  ول بل القديس أثناسيوس الرسواملديح األ: 

  رسالة رعوية عن اإلفخارستيا من القرن السابع  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



 النرش يختار ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٨٠ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
نطني أسقف أسيوطقسط  صموئيل قزمان معوض  ٣٢٢- ٣٠٧ )١/٢٠١٥ (١٨

ُ
  املديح اخكا بل القديس أثناسيوس الرسو: 

ْأبو غفر(سرية القديس أونوفريوس : 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(ريوس ِّعظة عن القديس أونوف:  ُ(  

  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(

  لرهبنة القبطيةمصادر ا  يوحنا نسيم يوسف  ٢٤١- ٢٢١  )١/٢٠١٧ (٢٢
  نسخ املخطوطات يف أديرة اكحر األمحر من خالل دراسة السرية العربية للقديس أنبا أنطونيوس  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   معوضصموئيل قزمان  ٢٨٨-٢٧٥ )١/٢٠١٧ (٢٢
  احلياة الرهبانية من خالل كتابات الرهبان  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
  )املرصي(سرية القديس ماكريوس الكبري   اهيم فايزفايز إبر  ٢٢١- ١٨٣ )٢/٢٠١٧ (٢٣
  عظة عن مريم العذراء منسوبة للقديس إبيفانيوس أسقف سالميس  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 صالة اكابا أثناسيوس الرسو قبل نياحته  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 عظة عن إبليس واملالك ميخائيل  القس مينا كيب فانوس  ٢٣٤- ٢١٩ )١/٢٠١٩ (٢٦
  “A6بدون عنوان ”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده  صموئيل قزمان معوض  ٢٤٩-٢٣٥ )١/٢٠١٩ (٢٦
  الكنيسة املرصية وتشكيل مؤسساتها  فادي خدل  ٢٨٥-٢٥٧  )٢/٢٠١٩ (٢٧



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٨١ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  ُّالقواعد واألنماط وممارسة السلطة يف دير األنبا شنوده  موريس وهيب  ٣٢٢-٢٨٧  )٢/٢٠١٩ (٢٧
  رسالة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو عن املحبة وضبط اجفس  بيرت سمري دانيال  ٣٣٩- ٣٢٣  )٢/٢٠١٩ (٢٧
  دقتيانوس يف احكقليد القبطي  إبراهيم ساويرس  ٢٦٣- ٢٢١  )١/٢٠٢٠ (٢٨
ي يتلكم يف اجيب’’عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده  صموئيل قزمان معوض  ٢٨٤-٢٦٥  )١/٢٠٢٠ (٢٨   ‘‘َمن ا

  موريس وهيب  ١٧٣-١٣٣ )٢/٢٠٢٠ (٢٩
ل: ِّمبكر مسي دير يف الغذا واالستهالك االجتمايع اهليلك  واجلماعة شنودة األنبا قوانني د

ير الرهبانية  م٤٦٥ - ٣٨٥ األبيض با

 ّاإلسكندرية أساقفة رئيس ثيؤدوسيوس للقديس منسوب املعمدان يوحنا ِّللقديس مديح  القمص يوحنا نصيف  ٢٣٣-١٧٥ )٢/٢٠٢٠ (٢٩

 )اكراس (كريوس أنبا والقديس إيالريا القديسة سرية: اإلسقيطي) بموا (بامبو  صموئيل قزمان معوض  ٢٦١-٢٣٥  )٢/٢٠٢٠ (٢٩

  )املرصية اللهجة( العربية اللغة يف القبطية اللكمات  ميصائيل دانيال سمري بيرت  ١٩٧-١٨١ )١/٢٠٢١ (٣٠
  والقبطية القديمة مرص يف املعاجم صنعة  ساويرس إبراهيم  ٢٢٣-١٩٩ )١/٢٠٢١ (٣٠
  ‘‘جبل بل ُجلست حينما’’ شنوده أنبا ندريتاألرشم عظة يف األنشاد نشيد سفر تفسري  وهيب موريس  ٢٥٠-٢٢٥ )١/٢٠٢١ (٣٠
  أبوللو أنبا األرشمندريت بل مديح: إهناسيا أسقف س إسطفانو  معوض قزمان صموئيل  ٢٨٩-٢٥١ )١/٢٠٢١ (٣٠
  مديح بل اكابا ديمرتيوس واكابا بطرس اإلسكندري: فالفيانوس أسقف أفسس  معوض قزمان صموئيل  ٣١٢-٢٩٣  )٢/٢٠٢١ (٣١

تورجيةنصوص ودراس  ات 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  مردات األناجيل يف الطقس القبطي  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 ”فتية القديسنيمديح اخكالثة ال

   قبطي٦٨باريس 



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٨٢ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  )٢ (القبطية “األجبية” كتاب عن ةدراس  القس باسيليوس صب  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
  )٣ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة  القس باسيليوس صب  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 راسةد  القس باسيليوس صب  ١٧٣-١٦٣  )٢/٢٠١٠( ٥

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

  عوض
  السبعة القبطية اخكيؤطوكيات فِّمؤل عن دراسة

ير خوال  أنبا إبيفانيوس  ١٧٣- ١٥٣  )٣/٢٠١٠( ٦   )٢ (األبيض ا
  )٦ (ةالقبطي “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



 النرش اريخت ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٨٣ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد

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

  عوض
  ويةالسن املقدسة اإلبصلمودية كتاب إىل مدخل

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



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٨٤ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
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
  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 القبطيدراسة تارخيية وعقائد   ية 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: وتهذيب العلمانينيَّدالل املبتدئني   الراهب ميصائيل الربمو  ١٦٩- ١١٧  )١/٢٠١٨ (٢٤
  تراتيل متفرقة ختص فرتة عيد امليالد  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



 النرش تاريخ ثم األقسام حسب مرتبة املقاالت

٨٥ 

  عنوان املقال  املرتجم/  املؤلف  الصفحة  العدد
  ) الرشقية- منيا القمح (حبسب طقس دير املالك باحكلني  طقس دورة الصليب والشعانني  إسحاق إبراهيم اكاجو  ١٦٠-١٣٣  )١/٢٠١٩ (٢٦
فنارين الصعيدي واكحريي  مايكل حليم راغب  ٢٠٦- ١٦٧  )٢/٢٠١٩ (٢٧ ْمصادر أدبية جديدة كعض أحلان ا َ  
 لوث يف خدمة الكهنوترس اخكا  الراهب ميصائيل الربمو  ١٣٤- ٩٥  )١/٢٠٢٠ (٢٨

فنارين الصعيدي واكحريي  مايكل حليم راغب  ١٦٧- ١٣٥  )١/٢٠٢٠ (٢٨ ة بل أحلان الشهداء يف ا ّإرهاصات أو ّ ِّْ َ َ ِ ُّ ِ َّ َّ 

١٩٣-١٦٩  )١/٢٠٢٠ (٢٨  
 إسحاق إبراهيم اكاجو

  مايكل حليم راغب
 يمةمديح قبطي لعلية صهيون من خمطوط دفنار بكنيسة أ رسجه بمرص القد

َجمموعة بل ٌبزينطية ٌتأثريات  مايكل حليم راغب  ١٣١-٨٩  )٢/٢٠٢٠ (٢٩ ُ ِالرتاييل من ْ َ َّالقبطية َ ْ َّاإلبصلمودية يف ِ ُ َ فنار ْ   ِّوا
  السيامة طقس يف الاكهن وصية  َالربمو ميصائيل الراهب  ١٣٢-١٠٥ )١/٢٠٢١ (٣٠
أ حلن  راغب حليم مايكل  ١٦٤-١٣٣ )١/٢٠٢١ (٣٠

ُ
  السكندري القبطي َّالطقس يف ديماس أجيوسو مونوجنيس

  تاري منظور من ّاإلثيوبية القداسات  رمزي مينا  ١٧٩-١٦٥ )١/٢٠٢١ (٣٠
ة بل أحلان اهلوسني األول واخكالث يف الطقس القبطي  راغب حليم مايكل  ١٧٧-١٥١  )٢/٢٠٢١ (٣١   إرهاصات أو
  صوم اإلفخارستيا يف تقليد الكنيسة األو واحكقليد القبطي  القس غريغوريوس رشيدي بشاي عوض  ٢٠٦-١٧٩  )٢/٢٠٢١ (٣١
  ملحات عن تاريخ صالة السجدة  يوحنا نسيم يوسف  ٢١٥-٢٠٧  )٢/٢٠٢١ (٣١
  صوم الرسل يف الكنيسة األو و املمارسات الرسيانية والقبطية الالحقة  دانيال سايم نصيف  ٢٥٢- ٢١٧  )٢/٢٠٢١ (٣١



 

٨٦ 

ًاملقاالت مرتبة ترتيبا  َّ َ ًألفبائيا مطلقاُ ُ ًّ  

  األلف
  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال

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

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

  نصوص ودراسات قبطية  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:  األولأخبار اكابا بنيامني

  دراسات كتابية  ١٠٥-٨٧  )١/٢٠٠٩( ١  أنبا هرمينا  ارتباط عيدي املظال واحلانواكه بروايات اإلجنيل ألحد السعف
فنارين الصعيد ة بل أحلان الشهداء يف ا ْإرهاصات أو َ َ ِّ ِ ُّ ِ َّ ّي واكحرييَّ تورجية  ١٦٧- ١٣٥  )١/٢٠٢٠ (٢٨  مايكل حليم راغب  ّ   نصوص ودراسات 

ة بل أحلان اهلوسني األول واخكالث يف الطقس القبطي تورجية  ١٧٧-١٥١ )٢/٢٠٢١ (٣١  راغب حليم مايكل  إرهاصات أو  نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات قبطية  ١٩١-١٦٩ )١/٢٠١٢( ١٠  صموئيل قزمان معوض  الزيتوىي يوحنا القديس استشهاد
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٩-٢٥١ )١/٢٠٢١ (٣٠  معوض قزمان صموئيل  أبوللو أنبا األرشمندريت بل مديح: إهناسيا أسقف س إسطفانو

ًّإشعياء اجيب يفرس الكتاب كريستولوجيا ِّ   دراسات كتابية  ١٠٩-٩٧ )١/٢٠١٥ (١٨  خدل زكري  ُ
  دراسات كتابية  ٨٨- ٦٧  )١/٢٠١٦ (٢٠  دل زكريخ  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



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٨٧ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
تورجية  ٢٣٥-٢١٧ )١/٢٠١١( ٧  األب وديع الفرنسيساك  لقبطيةا 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 آبائية  ٢٦-٩  )١/٢٠٢٠ (٢٨  أجمد رفعت  إىل أوستاثيوس عن اخكالوث القدوس
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٧- ١٣٧ )١/٢٠١٢( ١٠  بيشوي رمزي  ةاملرصي الليتورجية الوثائق أقدم: امليالد بعيد الحتفالا

  دراسات كتابية  ١٠٩- ٧٧  )٣/٢٠١٣( ١٥  خدل زكري  يفتاح والصمت اإلليه: األدب الرتاجيدي يف القصة الكتابية
   نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٨-٢٧٥  )١/٢٠١٧ (٢٢  صموئيل قزمان معوض  “A4ان بدون عنو”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤٩-٢٣٥  )١/٢٠١٩ (٢٦  صموئيل قزمان معوض  “A6بدون عنوان ”عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده
ي يتلكم يف اجيب’’عظة : األرشيمندريت أنبا شنوده   نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٤-٢٦٥  )١/٢٠٢٠ (٢٨  صموئيل قزمان معوض  ‘‘َمن ا
  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   العام لشلك وترتيب طقس اكصخة املقدسة يف القرن الرابع عرشاإلطار   نصوص ودراسات 
  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٧- ١١٣  )٣/٢٠١٠( ٦  جورج عوض إبراهيم  )١ (الفساد عدم وكاس اجلتية األقمصة
  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٥- ١٣١ )١/٢٠١١( ٧  يمجورج عوض إبراه  )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 طقسو اآلالم أسبوع قراءات ترتيب واضع اكهنسا أسقف بطرس األنبا
 املعموديات وتكريس 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 بائيةآ 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
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وم إنسان) ٣: (وأن اًذكر اإلنسان   نصوص ودراسات آبائية  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

  ائيةنصوص ودراسات آب  ١٠٤-٧٥ )١/٢٠٢١ (٣٠  باملجلة األحباث مركز  م ٧٢٤ لعام الفصحية الرسالة: اإلسكندرية بطريرك اخكا ألكسندروس اكابا
  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 (احكبين لآلب يف نصوص اإلجنيل وكتابات اآلباء
  دراسات الهوتية  ٧٣-٣٣  )١/٢٠١٧ (٢٢  الراهب جرجس األنطوىي  )٢ (ل وكتابات اآلباءاحكبين لآلب يف نصوص اإلجني

  دراسات الهوتية  ٨١-٤٧  )٢/٢٠١٧ (٢٣  الراهب جرجس األنطوىي  )٣ ( وكتابات اآلباءالعهد اجلديداحكبين لآلب يف نصوص 
  وص ودراسات قبطيةنص  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 األريوبايغ املنتحل   دراسات الهوتية  ٥٢-٢٥  )١/٢٠١٩ (٢٦  بطرس كرم صادق  ِاحكعا

هودية يف مرقس  هودي ليسوع ٦٢-٦١:١٤احكعبريات ا   دراسات كتابية  ١٣٢- ١١٣  )١/٢٠١٩ (٢٦  موريس وهيب& أندرو وهيب   وموثوقية االستجواب ا
  دراسات كتابية  ١٦٦- ١٣١  )٢/٢٠١٩ (٢٧  خدل زكري  احكفسري الرمزي االستعاري عند آباء الكنيسة

  بيةدراسات كتا  ٩٤-٧٩  )١/٢٠٢٠ (٢٨  خدل زكري  احكناص يف تفسري الرؤيا البن اكتب قيرص
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
  دراسات يف احكاريخ الكن  ١٢٨-١١٥  )٣/٢٠٠٩( ٣  بشارة طرابل  ةاالجتماعي انباجلو )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 يالديامل 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  لرهباناحلياة الرهبانية من خالل كتابات ا
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  نصوص ودراسات آبائية  ١٢٣-١٠٩ )١/٢٠١٤ (١٦  مركز األحباث باملجلة  احلياة املسيحية عند القديس غريغوريوس الالهويت

  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(رؤية كتابية وآبائية : اخلطة اإلهلية حكدبري اخلالص

  دراسات كتابية  ١٨٩- ١٧٣ )١/٢٠١١( ٧  بيشوي رمزي  ٣-١ تكوين يف تور خملوق واإلنسان اهليلك كمبىن اخلليقة
الالت   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  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

َّالرب يسوع كقائد ملسرية احلياة خالل عظات العالمة أورجيانوس بل سفر 

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

  ات آبائيةنصوص ودراس  ٣٠- ١٣  )٢/٢٠١١( ٨  إيفيت منري مرش  الرسو أثناسيوس للقديس دراكنتيوس إىل الرسالة
  نصوص ودراسات آبائية  ١٩-١١ )١/٢٠٢١ (٣٠  أمني فرج مينا  الرسو أثناسيوس للبابا اللكيب الفيلسوف مكسيموس إىل الرسالة
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ١٨٥-١٧٥  )١/٢٠١٠( ٤  األب وديع الفرنسيساك  )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 رياخل 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 سبحب الشهادة
  دراسات كتابية  ٧٢-٥٧  )٣/٢٠١٠( ٦  الراهب سارافيم الربمو  )٣ (اإلجنيل حبسب الشهادة
  دراسات كتابية  ٧٣- ٥٩ )١/٢٠١١( ٧  الراهب سارافيم الربمو  )٤ (اإلجنيل حبسب الشهادة

  دراسات كتابية  ٦٣-٤٥ )٢/٢٠١١( ٨  الراهب سارافيم الربمو  )٥(الشهادة حبسب اإلجنيل 
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  دراسات يف احكاريخ الكن  ٤٩-٢٧  )١/٢٠٢٠ (٢٨  القس يوحنا عطا حمروس  الرصاع األريو بعد جممع نقية

  دراسات كتابية  ١٠١-٧٩ )٢/٢٠١١( ٨  بطرس كرم صادق  الصالة الربانية رحلة صعود
  نصوص ودراسات آبائية  ٥٤-٣٣  )١/٢٠١٦ (٢٠  مركز األحباث باملجلة  سَّالصالة عند العالمة أورجيانو

يف الرسالة األو للقديس بولس  )احلكمة (Σοφίαالصليب كمدخل للصوفيا 
  إىل أهل كورنثوس

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

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

  نصوص ودراسات آبائية  ٢٤- ١١  )٢/٢٠١٢( ١١  بطرس كرم صادق  ةاإلسكندري بطريرك ثيؤفيلوس اكابا للقديس ِّالرسي العشاء
ة العذراء ُالقسطنطيين ُرولكسپ للقديس واأل العظة         ي فوزي عياد مينا  اخكيئوطوكوس اإل وا
  نصوص ودراسات آبائية  ٧٤-٥٣ )١/٢٠٢١ (٣٠  ي فوزي عياد مينا  زكريا ومنارة احكجسد: ُالقسطنطيين ُپرولكس للقديس اخكانية العظة

  دراسات كتابية ٨٨-٥٥  )١/٢٠١٨ (٢٤  خدل زكري  العقل احلديث واحكفسري الكتا
تورجية  ١٧٩-١٦٥ )١/٢٠٢١ (٣٠  رمزي مينا  تاري منظور من ّاإلثيوبية القداسات  نصوص ودراسات 

  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 :  الرسوالقديس أثناسيوس
ة اإل كنبية ١٤العظة : القديس ساويرس األنطايك  عن وجوب تكريم وا

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

يف أنه ال ينبيغ أن يعتقد أحد أننا نتلكم : ي إىل أفالفيوسالقديس غريغوريوس اج
  عن ثالثة آهلة

  نصوص ودراسات آبائية  ٣٢-٩  )٢/٢٠٢١ (٣١  أجمد رفعت
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 دللسي كرمز اجيب مو :القديم للعهد وتفسريه الكبري كريلس القديس

  )١( املسيح
  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٨- ٩٩  )٣/٢٠١٢( ١٢  مركز األحباث باملجلة

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

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

  نصوص ودراسات قبطية  ٣٢٢-٢٨٧  )٢/٢٠١٩ (٢٧  موريس وهيب  ُّالقواعد واألنماط وممارسة السلطة يف دير األنبا شنوده
  دراسات كتابية  ١٠٣- ٦٧  )٢/٢٠١٥ (١٩  القس يوحنا عطا حمروس  ْلك اهللاُالكتاب املقدس وم

تورجية  ٢٢٤-١٩١ )١/٢٠١٤ (١٦  رفيق خدل  تطورها ومراحل تقنينها: الكتب الليتورجية بني املخطوط واملطبوع   نصوص ودراسات 
  حكاريخ الكندراسات يف ا  ٥٤- ٣١  )١/٢٠٠٩( ١  القمص تادرس يعقوب ملطي  الكرازة ومدرسة اإلسكندرية

  دراسات كتابية  ١١٢-٨٧  )٢/٢٠١٢( ١١  مايكل ميالد  الشفاء طقس: ارةالكف
 نصوص ودراسات قبطية  ١٩٧-١٨١ )١/٢٠٢١ (٣٠  ميصائيل دانيال سمري بيرت  )املرصية اللهجة( العربية اللغة يف القبطية اللكمات

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٨٥-٢٥٧  )٢/٢٠١٩ (٢٧  فادي خدل  الكنيسة املرصية وتشكيل مؤسساتها
  دراسات كتابية  ٩٠- ٧٧ )١/٢٠١٢( ١٠  الراهب سارافيم الربمو  ايوحن للقديس اخكانية الرسالة نص يف ورد حسبما املخالف واحكعليم الكنيسة
  دراسات آبائيةنصوص و  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 (:مرانق خمطوطات يف املزامري

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٦٥-٢٥٣ )٢/٢٠٢١ (٣١  رشيف رمزي  قراءة يف سري اكيعة املقدسة: املفردات الغامضة واحلقائق الغائبة
  دراسات كتابية  ٦١- ٢٩ )٢/٢٠١٤ (١٧  مركز األحباث باملجلة  )١(إلجنييل رؤيا كتابية حبسب يوحنا ا: املسيح ومؤمنوه يف مواجهة العالم
  دراسات كتابية  ٨٠-٤٧ )١/٢٠١٥ (١٨  مركز األحباث باملجلة  )٢(رؤيا كتابية حبسب يوحنا اإلجنييل : املسيح ومؤمنوه يف مواجهة العالم

املشالك الالهوتية يف عرص القديس إيسيذوروس الفريم والقديس كريلس 
  )١ (كندرياإلس

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



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٩٢ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
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 املؤتمن
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٥٦-٢٢٣  )٣/٢٠١٣( ١٥  كرستني فوزي عياد   املنسوبة للقديس أثناسيوس الرسو عن دخول العرب مرصاجبوءة

  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٣- ١٢٩  )٣/٢٠١٣( ١٥  مركز األحباث باملجلة  اجعمة عند القديس غريغوريوس اجي
  نصوص ودراسات آبائية  ١٤٢- ١٣٧  )١/٢٠١٠( ٤  مح فاروق حننيسا  واآلبا الكتا املفهومني يف“ Ἄβυσσος ”اهلاوية
ل: ِّمبكر مسي دير يف الغذا واالستهالك االجتمايع اهليلك  األنبا قوانني د
ير الرهبانية واجلماعة شنودة  م٤٦٥ - ٣٨٥ األبيض با

  نصوص ودراسات قبطية  ١٧٣-١٣٣ )٢/٢٠٢٠ (٢٩  موريس وهيب

  نصوص ودراسات آبائية  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 : أنبا ببنوده   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  ن معوضصموئيل قزما  عظته الوداعية وسرية استشهاده): املنشاة(

ْأنبا بيسينتيوس أسقف قفط ِ
ُ

ْ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

 دراسات كتابية  ١٠٣-٩١ )٢/٢٠٢١ (٣١  مركز األحباث باملجلة  إجنيل يوحنا والسامريون

اتكا   نصوص ودراسات آبائية  ٣٠-٩  )١/٢٠٠٩( ١  القس لوقا يوسف رزق  يرصية الكبادوكعظة للقديس باسيليوس الكبري أسقف ق. هتم 



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًتيباتر ُ ُ 

٩٣ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  نصوص ودراسات آبائية  ٤٩- ٢٩  )٢/٢٠١٩ (٢٧  )Alfons Fürst(ألفونس فورست   الفلسفة املسيحية للحرية: أورجيينوس اإلسكندري

َأين و يسوع ِ   دراسات كتابية  ١٢٩- ١٢٣  )٢/٢٠١٩ (٢٧  أندرو وهيب  ُ

 اكاء

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف   املقالعنوان
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٦١-٢٣٥ )٢/٢٠٢٠ (٢٩  صموئيل قزمان معوض )اكراس (كريوس أنبا والقديس إيالريا القديسة سرية: اإلسقيطي) بموا (بامبو

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
َجمموعة بل ٌبزينطية ٌتأثريات ُ ِالرتاييل من ْ َ َّالقبطية َ ْ َّاإلبصلمودية يف ِ ُ َ فنار ْ تورجية  ١٣١-٨٩ )٢/٢٠٢٠ (٢٩  مايكل حليم راغب ِّوا   نصوص ودراسات 

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢١٢- ١٩٥  )١/٢٠٢٠ (٢٨  جنالء محدي بطرس  )مقدمات(درية تاريخ بطاركة كنيسة اإلسكن
  دراسات يف احكاريخ الكن  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   ختص فرتة عيد امليالدتراتيل متفرقة   نصوص ودراسات 

تورجية  ٢٦٠- ٢٣٧ )١/٢٠١١( ٧  رفيق خدل  عرش الرابع القرن من خمطوط حسب املقدسة اكصخة ترتيب   نصوص ودراسات 
ّنص : ترتيب القداس والقربان مصباح الظلمة يف ”من “ اكاب السابع عرش”َ

  )١(حسب خمطوط باريس “ اخلدمةإيضاح 
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢١٤-١٩٣ )٢/٢٠١٤ (١٧  فادي رأفت رمزي



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٩٤ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
ّنص : ترتيب القداس والقربان مصباح الظلمة يف ”من “ اكاب السابع عرش”َ

  )٢(حسب خمطوط باريس “ إيضاح اخلدمة
  رتاث العر املسينصوص ودراسات يف ال  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: (األو اخلمسة القرون فـي الالهوتية للمصطلحات ا

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

اليل عىنامل تطور ) ٢: (األو اخلمسة القرون يف الالهوتية للمصطلحات ا
 احكنظري وبدايات ἀγέννητος املولود غري -γεννητός  املولود الهوتيات
  )أ (الالهويت

  دراسات الهوتية  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  تفسري الكتاب املقدس حبسب القديس إيسيذورس والقديس كريلس
ة واحلل: صوص املقدسةتفسري اج   دراسات كتابية  ٥٣-٢٧  )١/٢٠١٨ (٢٤  جورج عوض إبراهيم  اإلشاك

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٥٠-٢٢٥ )١/٢٠٢١ (٣٠  وهيب موريس  ‘‘جبل بل ُجلست حينما’’ شنوده أنبا األرشمندريت عظة يف األنشاد نشيد سفر تفسري

 اءاخك

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

ُ
َّوعالقتها بأعجوبة غقل اجلبل المقطم  َ ُ ْ َ ْ ُ

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

  



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٩٥ 

 احلاء

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  نصوص ودراسات آبائية  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”   صوص ودراسات آبائيةن  ١٥- ٧  )١/٢٠١٤ (١٦  القس لوقا يوسف رزق  )٣(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ١٤- ٧  )٢/٢٠١٤ (١٧  القس لوقا يوسف رزق  )٤(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ١٣-٩  )١/٢٠١٥ (١٨  القس لوقا يوسف رزق  )٥(َّ
ُعالمة لكيمنضس اإلسكندري لل“ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ١٥-٩  )٢/٢٠١٥ (١٩  القس لوقا يوسف رزق  )٦(َّ
ُ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   يوسف رزقالقس لوقا  )٨(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ٢٢-٩  )١/٢٠١٧ (٢٢  القس لوقا يوسف رزق  )٩(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   ت آبائيةنصوص ودراسا  ١٦- ١١  )٢/٢٠١٧ (٢٣  القس لوقا يوسف رزق  )١٠(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ٢٥-٩  )١/٢٠١٨ (٢٤  القس لوقا يوسف رزق  )١١(َّ
ُللعالمة لكيمنضس اإلسكندري “ ٌّحض لليونانيني”   نصوص ودراسات آبائية  ٢٦-٩  )٢/٢٠١٨ (٢٥  القس لوقا يوسف رزق  )١٢(َّ

   الكأسحفظ القربان املقدس وطقس تعمري
  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    نصوص ودراسات آبائية  ٣٨-٢١  )١/٢٠١٣( ١٣  بطرس كرم صادق  )١(حنة أم صموئيل اجيب 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 حنة أم صموئيل اجيب    نصوص ودراسات آبائية  ٤٧- ٣٥  )٣/٢٠١٣( ١٥  بطرس كرم صادق  )٣(للقديس يوحنا ا



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٩٦ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
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  عنوان املقال
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٢٧-٢٠٧  )٢/٢٠١٩ (٢٧  باسم سمري الرشقاوي  لكنيسته بمرص القديمة) أ سيفني(» مرقوريوس«خرب نقل ذخائر الشهيد 

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

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

  نصوص ودراسات آبائية  ٢٢- ١١  )٣/٢٠١١( ٩  قا يوسف رزقالقس لو

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

  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٩٢-٢٦٧ )٢/٢٠٢١ (٣١  باسم سمري الرشقاوي  ة سنةش بعد غلقها اثنيت عرش١٠٢٩خطبة إخدة فتح كنيسة القديس مرقوريوس سنة 
  دراسات كتابية ١١٢-٨٧  )١/٢٠١٩ (٢٦  خدل زكري& أجمد رفعت   عند الرسول بولس خلفية احكفسري الرمزي االستعاري

 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



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٩٧ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
 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  تورجيةنصوص  ١١٩- ١٠٣ )٢/٢٠١١( ٨  أنبا إبيفانيوس  )٤(خوال ا    ودراسات 
ير خوال تورجية  ١٨٩- ١٧٣  )٣/٢٠١١( ٩  أنبا إبيفانيوس  )٥ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال تورجية  ١٣٥-١٢١ )١/٢٠١٢( ١٠  أنبا إبيفانيوس  )٦ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
ير خوال   تورجيةنصوص ودراسات   ١٩٢-١٦٩  )٢/٢٠١٢( ١١  أنبا إبيفانيوس  )٧ (األبيض ا
ير خوال تورجية  ١٦٢- ١٤٧  )٣/٢٠١٢( ١٢  أنبا إبيفانيوس  )٨ (األبيض ا   نصوص ودراسات 
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 خ تورجية  ٢٠٠-١٩١  )٣/٢٠١٣( ١٥  أنبا إبيفانيوس  )١١(وال ا   نصوص ودراسات 
تورجية  ١٩٦-١٦٥  )١/٢٠١٧ (٢٢  الراهب ميصائيل الربمو  م١٩٠٢خوال القمص عبد املسيح صليب الربمو املسعودي املطبوع سنة    نصوص ودراسات 

ال  ا

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
تورجية  ١٩٤-١٨٥  )٢/٢٠١٣( ١٤  القس باسيليوس صب  ماآلال أسبوع طلبات حول دراسة   نصوص ودراسات 
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   باسيليوس صبالقس  )١ ( القبطية“األجبية”دراسة عن كتاب    نصوص ودراسات 



َّمرتبة املقاالت َ  ًقاُمطل ًّألفبائيا ًترتيبا ُ

٩٨ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
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 
تورجية  ١٧٣- ١٥٩  )١/٢٠١٠( ٤  القس باسيليوس صب  )٤ (القبطية “األجبية” كتاب عن دراسة   نصوص 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 اخكيؤطوكيات فِّمؤل عن دراسة   نصوص ودراسات 
) م١٩٠٨ (كيب أقالديوس طبعيت بني َّاملقدسة ّاإلبصلمودية ّجص مقارنة دراسة

  )م١٧٦٤ (طو وفائيلور
تورجية  ٢١١-١٩٣  )٢/٢٠١٢( ١١  القس غريغوريوس رشيدي بشاي عوض   نصوص 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  مسعيد حكي  للقديس يوحنا ا

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٦٣- ٢٢١  )١/٢٠٢٠ (٢٨  إبراهيم ساويرس  دقتيانوس يف احكقليد القبطي
ت  ١٦٩- ١١٧  )١/٢٠١٨ (٢٤  الراهب ميصائيل الربمو  )١ (َّأقدم دالل طق للكنيسة القبطية: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني   ورجيةنصوص ودراسات 
تورجية  ١٥٧-١١٥  )٢/٢٠١٨ (٢٥  الراهب ميصائيل الربمو  )٢ (َّأقدم دالل طق للكنيسة القبطية: َّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني   نصوص ودراسات 
احكفسري احكصويري للرس الفص قبل زمن : دورة يونان يف الفن املسي القديم

  قسطنطني
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ٧٨-٥١  )١/٢٠٢٠ (٢٨  بيشوي رمزي ويصا



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

٩٩ 

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  عددال  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  نصوص ودراسات آبائية  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 رسيانية  ١٩٠- ١٧٣  )١/٢٠١٩ (٢٦  القس زاك فايز كيب  إىل اكابا السكندري يؤنس السادس 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

ضد ) ٢٣(رسالة القديس غريغوريوس اجي إىل اكابا ثيؤفيلوس السكندري 
ناريني   األبو

  نصوص ودراسات آبائية  ٥٥-٤٣ )٢/٢٠٢١ (٣١  أنطون جرجس

  نصوص ودراسات آبائية  ٤١-٣٣ )٢/٢٠٢١ (٣١  مينا رمزي  رسالة عن احكجسد يف احكقليد اإلثيو منسوبة للبابا القديس أثناسيوس الرسو
  ص ودراسات آبائيةنصو  ١٢٢-٩٧  )٢/٢٠١٩ (٢٧  مركز األحباث باملجلة  رسالة للقديس ساويرس بطريرك أنطاكية خبصوص إخدة معمودية اهلراطقة

  نصوص ودراسات قبطية  ٣٣٩- ٣٢٣  )٢/٢٠١٩ (٢٧  بيرت سمري دانيال  رسالة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو عن املحبة وضبط اجفس
  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  عند آباء الكنيسةرؤيا حزقيال اجيب 
  دراسات كتابية  ٨٠- ٦٣  )١/٢٠١٠( ٤  أنبا هرمينا  واملشناه اإلزائية األناجيل يف احلقل زنابق عن عملية رؤية

  



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

١٠٠ 

 زايال

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

 السني

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
تورجية  ١٣٤- ٩٥  )١/٢٠٢٠ (٢٨  الراهب ميصائيل الربمو  رس اخكالوث يف خدمة الكهنوت   نصوص ودراسات 

  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 الهوتية  ٦١-٥١  )٢/٢٠١٩ (٢٧  بيرت فيليب  )٦(رس اهللا 
  دراسات الهوتية  ٥٩- ٢٩ )٢/٢٠٢٠ (٢٩ بيرت فيليب )٧(رس اهللا 

  دراسات الهوتية  ٥١-٢١ )١/٢٠٢١ (٣٠  فيليب بيرت  )٨( اهللا رس
  دراسات الهوتية  ٨٩-٥٧ )٢/٢٠٢١ (٣١  بيرت فيليب  )٩(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
ِسلطة احلاكم يف تعيني  َ َّ ُ َ ْبطاركة الكنيسة وعزهلمُ َ َ َ

ِ   نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢١٩- ٢١٣  )١/٢٠٢٠ (٢٨  رشيف رمزي  َ



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

١٠١ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  نصوص ودراسات يف الرتاث العر املسي  ٢٥٦-٢٢٩  )٢/٢٠١٩ (٢٧  إبراهيم ساويرس  ًسرية الشهيدة رفقة وأبنائها طبقا ألقدم املخطوطات

  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  صموئيل قزمان معوض  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   الالهوتية الكنسيةسيمينار املعاهد

 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  ب وديع الفرنسيساكاأل

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

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

 الصاد

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٠٧-١٩١  )٢/٢٠١٨ (٢٥  بيرت سمري دانيال  منسوبة للبابا تيموثاوس األول صالة اكابا أثناسيوس الرسو قبل نياحته

ونا تورجية قديمة يف نصها ا   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٣٦-١٢١ )٢/٢٠١١( ٨  بيشوي رمزي  خمطوط برشلونه: صلوات 
 نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٣-١٩٩ )١/٢٠٢١ (٣٠  ساويرس إبراهيم  والقبطية القديمة مرص يف املعاجم صنعة

تورجيةنصوص  ٢٠٦-١٧٩ )٢/٢٠٢١ (٣١  القس غريغوريوس رشيدي بشاي عوض  صوم اإلفخارستيا يف تقليد الكنيسة األو واحكقليد القبطي   ودراسات 
تورجية  ٢٥٢- ٢١٧ )٢/٢٠٢١ (٣١  دانيال سايم نصيف  صوم الرسل يف الكنيسة األو و املمارسات الرسيانية والقبطية الالحقة  نصوص ودراسات 



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

١٠٢ 

 الضاد

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

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

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  يوس اجيللقديس غريغور“ ضد القدر”

 الطاء

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
تورجية  ٢١١- ١٩٥  )١/٢٠١٠( ٤  رفيق خدل )١ (املقدسة اكصخة أسبوع طقس   نصوص ودراسات 
 عرب وتطوره صليةاأل 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

تورجية  ١٦٠-١٣٣  )١/٢٠١٩ (٢٦  إسحاق إبراهيم اكاجو   نصوص ودراسات 

 العني

  القسم  الصفحة  عددال  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“ َّ



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

١٠٣ 

  القسم  الصفحة  عددال  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
منسوبة للقديس غريغوريوس اجاطق  عظة عن إبليس واملالك ميخائيل

  باإلهليات
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٤- ٢١٩  )١/٢٠١٩ (٢٦  القس مينا كيب فانوس

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٢٩- ٢٠٩  )٢/٢٠١٨ (٢٥  فايز إبراهيم فايز  ظة عن ساعة املوت منسوبة للقديس كريلس الكبريع
  نصوص ودراسات قبطية  ١٧٦- ١٤٧  )٢/٢٠١٦ (٢١  إبراهيم ساويرس  عظة عن عيد العنرصة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٧٣-٢٦١  )١/٢٠١٧ (٢٢  ستني فوزي عيادكر  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  ة منسوبة للبابا أثناسيوس الرسو عن آالم املسيح وصالح اآلبعظ

  نصوص ودراسات آبائية  ٤٥-١٥ )١/٢٠١٥ (١٨  األب بوال ساويرس  َّعن املعمودية للعالمة ترتليان
تورجيةنصوص ودراس  ١٣٩-١٠٥  )٢/٢٠١٥ (١٩  مارك شنوده  عيد البشارة   ات 
تورجية  ١٣٩-١١٩ )٢/٢٠١٤ (١٧  مارك شنوده  عيد احكجيل   نصوص ودراسات 

 غنيال

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
 ، كيف أننا بتأكدينا بل ثالثة أقانيم يف : إىل جريكوسغريغوريوس اجي

ونانيني عن اال-َّاأللوهة ال نديع ثالثة ألوهيات   صطالحات العامة إىل ا
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٨-٩ )٢/٢٠٢٠ (٢٩  أجمد رفعت

 الفاء

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  نصوص ودراسات قبطية  ٣١٢-٢٩٣ )٢/٢٠٢١ (٣١  معوض قزمان صموئيل  مديح بل اكابا ديمرتيوس واكابا بطرس اإلسكندري: فالفيانوس أسقف أفسس



َمر املقاالت ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا َّتبةُ ُ 

١٠٤ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  نصوص ودراسات آبائية  ٣٢- ٢٣  )٣/٢٠١٠( ٦  القس لوقا يوسف رزق  كبادوكية أساقفة رئيس باسيليوس للقديس“ اعاالتض” 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   نصوص ودراسات آبائية  ٢٤-٩  )١/٢٠١٩ (٢٦  القس لوقا يوسف رزق  )١( اإلسكندري َ
ْيف الفصح ” ِπερί πάσχα “ َّللعالمة أورجيينوس اإلسكندري   نصوص ودراسات آبائية  ٢٧- ١١  )١/٢٠١٩ (٢٧  القس لوقا يوسف رزق  )٢(َ
  نصوص ودراسات آبائية  ٢٧-٩  )٢/٢٠٠٩( ٢  وسف رزقالقس لوقا ي )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

 القاف

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

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

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

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

  دراسات الهوتية  ١٥٠-١٠٥ )٢/٢٠٢١ (٣١  بيشوي وجدي عزت   للشاعر برودنتيوسApotheosisقصيدة ألوهية املسيح 
  نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١٦٣-١٤٩  )٣/٢٠١١( ٩  بيشوي رمزي  “٣٠ بودمر بردية” إسحق ذبيحة بل للمسيحية األو عصورال 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 (رومية رسالة من احكاسع اإلصحاح خالل من االختيار قضية



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

١٠٥ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
 الرهبان يف: واألربعون احلادي القول ــ دمياط مطران ميخائيل قوانني

، ّوعدة ودياراتهم، ًفصال عرش أحد الصدر، بعد فصو
 

  سينصوص ودراسات يف الرتاث العر امل  ١٩١- ١٧٣  )٣/٢٠٠٩( ٣  األب وديع الفرنسيساك

 الاكف

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

  لعر املسينصوص ودراسات يف الرتاث ا  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  القس يوحنا عطا حمروس  ملتهودةاملسيحية ا/  كنيسة روما األو ا
  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
أ حلن

ُ
تورجية  ١٦٤-١٣٣ )١/٢٠٢١ (٣٠  راغب حليم مايكل  السكندري القبطي َّالطقس يف ديماس وأجيوس مونوجنيس  نصوص ودراسات 

تورجية  ٢١٥-٢٠٧ )٢/٢٠٢١ (٣١  يوحنا نسيم يوسف  ملحات عن تاريخ صالة السجدة  نصوص ودراسات 

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 تورجية   نصوص ودراسات 



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

١٠٦ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
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(تورجية القديس مرقس الرسول    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  ةالصفح  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(العداء مع اهللا : مأساة شاول
  دراسات كتابية  ١٠٦-٨٥ )٢/٢٠١٤ (١٧  خدل زكري  )٢(العداء مع اهللا : مأساة شاول

  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 لةالرسا وترمجة الشهيد قرطاجة أسقف كربيانوس ِّالقديس 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 السنوية بني اإل“ⲧⲉⲛⲟⲩⲉϩ ⲑⲱⲕ ”مديح اخكالثة الفتية القديسني

   قبطي٦٨املقدسة وخمطوطة باريس 
تورجية  ١٥٥- ١٤٧  )١/٢٠٠٩( ١  يوس رشيدي بشاي عوضالقس غريغور   نصوص ودراسات 



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

١٠٧ 

  القسم  ةالصفح  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال

  مديح قبطي لعلية صهيون من خمطوط دفنار بكنيسة أ رسجه بمرص القديمة
  إسحاق إبراهيم اكاجو
  مايكل حليم راغب

تورجية  ١٩٣-١٦٩  )١/٢٠٢٠ (٢٨   نصوص ودراسات 

 أساقفة رئيس سيوسثيؤدو للقديس منسوب املعمدان يوحنا ِّللقديس مديح
 ّاإلسكندرية

  نصوص ودراسات قبطية  ٢٣٣-١٧٥ )٢/٢٠٢٠ (٢٩  القمص يوحنا نصيف

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

فنارين الصعيدي واكحريي ْمصادر أدبية جديدة كعض أحلان ا تورجية  ٢٠٦- ١٦٧  )٢/٢٠١٩ (٢٧  مايكل حليم راغب  َ   نصوص ودراسات 
  نصوص ودراسات قبطية  ٢٤١- ٢٢١  )١/٢٠١٧ (٢٢  يوحنا نسيم يوسف  مصادر الرهبنة القبطية

  نصوص ودراسات آبائية  ٩٥- ٦٣  )٢/٢٠١٩ (٢٧  بطرس كرم صادق  مصدر اجفس البرشية عند القديس أغسطينوس
  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 املس   نصوص ودراسات يف املسيحية املبكرة  ١١٨-١٠٧ )٢/٢٠١٤ (١٧  عماد خطف  )٢(م ٧٠يح فيما قبل مقاومة ا
َّمن الرتمجات العربية األو املعروفة للكتاب المقدس ُ َّيف القرون من السابع إىل ( َّ

  )ّالعارش امليالدي
  سينصوص ودراسات يف الرتاث العر امل  ٢٥٠- ٢٤٣  )٢/٢٠١٨ (٢٥  باسم سمري الرشقاوي

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



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّألفبائيا ًترتيبا ُ ُ 

١٠٨ 

  القسم  ةالصفح  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  ةنصوص ودراسات قبطي  ٢٤٥- ٢١٣  )٢/٢٠١٢( ١١  صموئيل قزمان معوض  إسحق اكابا 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
  نصوص ودراسات قبطية  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
  نصوص ودراسات آبائية  ١٠٤-٩١ )١/٢٠١٢( ١٠  عماد خطف  املنحول ديونسيوس وكتابات اجي غريغوريوس القديس كتابات يف الرش وجود
تورجية  ١٣٢-١٠٥ )١/٢٠٢١ (٣٠  َالربمو ميصائيل الراهب  السيامة طقس يف الاكهن وصية  نصوص ودراسات 

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 

  دراسات كتابية  ٧٨-٦٥ )٢/٢٠١١( ٨  أنبا هرمينا  )٢(سوع املسيح رجل الصالة ي
  دراسات كتابية  ٥٣- ٢٩  )٣/٢٠١١( ٩  أنبا هرمينا  )٣ (الصالة رجل املسيح يسوع



َّمرتبة املقاالت َ ًمطلقا ًّلفبائياأ ًترتيبا ُ ُ 

١٠٩ 

  القسم  الصفحة  العدد  املرتجم/  املؤلف  عنوان املقال
  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 يسوع

  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( رجل الصالة يسوع املسيح
  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
ّيوس القيرصي الپـمفييل يوساب َ ِمن واقع مؤلفه (ًّهل اكن آريوسيا  ):م٣٤٠-٢٦٤(ّ َّ ُ ِ

  ؟)‘تاريخ الكنيسة’
  دراسات يف احكاريخ الكن  ٨٥- ٧٧  )١/٢٠١٩ (٢٦  باسم سمري الرشقاوي





 

١١١ 

ّدراسات الرتاث العر املسينصوص و: ملحق ّ ُّ 

َّجملة مدرسـة اإلسـكندرية«يف أعداد 
ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َّ َ   )م٢٠٢٠-٢٠٠٩ (»َ

  باسم سمري الرشقاوي. د: إعداد

ِّمقدمة ُ:  
  : ّأكاديمية َّمسيحية ّجملة – »مدرسة اإلسكندرية«

ًّتصدر ثالث مرات سنويا"اكنت ّأول ما ظهرت  - : األو السنة –) مرص-اإلسكندرية(عن كنيسة مار جرجس سبورتنج " ّ
   ؛) م٢٠٠٩ أپريل-يناير (١]١ع [= َّاألول العدد

َّسجل بل املجلة أنها ) م٢٠١٣يناير ] (١٣ع[= َّالعدد األول :  اخلامسةَّومنذ السنة - َ ِّ دير : ، وحتت رخية لك من"َّنصف سنوية"ُ
ّالسيدة العذراء برموس   ؛) مرص-اإلسكندرية(وكنيسة مارجرجس سبورتنج ) مرص-وادي اجطرون(َّ

َّمنذ السنة السادسة" َّنصف سنوية"َّوأصبحت بالفعل جملة  -  ).م٢٠١٤فرباير ] (١٦ع[= َّد األول العد: َّ

ّ، أخذت المجلة تصدر أعدادا سنوية باللغة اإلجنلزيية)م٢٠١٤ديسمرب (ًوبدءا من  - َّ َُّ ًَّ ُ  The:  حتت عنوان)بلغت ثالثة فقط (َ

Alexandria School Journal: An Orthodox Christian Academic Journal – SCS Press . 

ورية غنية بموادها ِ، العربية أو المرتمجة عن اللغات القديمة أو احلديثة، ّهذه ا
ُّ َ ُ  تلك همقاحكيعين اكاحث منها يف ّ

راسات املعنية بالرتاث العر املسي ّا ِيف ش فروعه، )ّ باإلجنلزيية٣ّ بالعربية، و٤٤:  مقالة٤٧وأورد  (ّ ِ -  جتاهل فيهاو ،ّ
راسات، وخباصة الطقسية-ُقدر المستطاع ّيتورجية، اليت تتضمن يف طياتها مادة شحيحة من مصادر الرتاث العر الل /َّ ا ُّ َّ ّ

  . ّاملسي

- ٢٠٠٩ (اخكالثنيفهرس جملة اإلسكندرية من العدد األول إىل العدد «كما أورد اكاحث مقاالت لم حيتسبها 
 ٢٠ عدد -فقط-ي أورد ، وا)٧٥-٧٤ص: انظر منه( صفحة ١١٣صموئيل قزمان معوض، الصادر يف . ، إعداد د»)م٢٠٢١

َفإن العدد اخكالثني قد ) ٣٤ص(ًوبناء بل ما ورد فيه . ّ بل ذكر مقاالت األعداد اإلجنلزيية-ًإطالقا-ّمقالة عربية، ولم يأت  َّ

  .ّخال من أية دراسة

َقسم اكاحث املقالة أربعة حماور َّ :  

 )ًأوال  .  مقالة٤٤بلغت : ّاألعداد العربية) ّ

 )مقاالت٣: بلغت: ّ اإلجنلزييةاألعداد) ًثانيا  . 

ِحسب ترتيبها يف لك عدد من األعداد) ٤٧الـ(َّاتبعت يف لك منها  عرض املقاالت  ٍَ ِ ِّ ّوقد رقمت لك املقاالت  .ُ

راسة ه الحقا بآخر ا ًترقيما متسلسال لإلحالة إ ً ُ ً. 

 )ّاث العر املسيُّلرتا«األعداد اليت لم ترد بها أي مقاالت أو دراسات ختدم جمال ذكر ) ًثاخكا ّ« . 

                                                 
  .، هو إضافة من اكاحث{ }أو األقواس ، [ ]لك ما جاء يف املقالة بني األقواس املعقوفة    1



ّنصوص ودراسات الرتاث العر املسي: ملحق ّ ُّ 

١١٢ 

 )ّالرتاث العر املسيّش فروع  من فهرسة املقاالت) ًرابعا ّ ّيف تصنيف نويع  ُّ َّأعالم ومؤلفات، أحلان، (ٍ

َّتاريخ، ترمجات، تفاسري، رسائل وماكتبات، طقس، عظات، قانون، قديسون وقديسات، كتاب مقدس،  ّ ُّ ُكتب ُ ُ

ّ وملزيد من الفائدة قد يأ رقم املقالة أكرث من مرة ).وطات، مدائح، نبوءاتُ، الهوت، لغة، خمطَّتورجية

 .ّحتت عدة تصانيف

ًأوال    :َّاألعـداد العربيـة. ّ

، العدد –السنة األو  :َّالعدد اخكا   )م٢٠٠٩أغسطس - مايوّباإلبراهيمية، سبورتنج مارجرجس كنيسة: اإلسكندرية (َّاخكا

ّاألخ، قدم وحقق(ّوديع الفرنسيساك     .١ َّمقدمة يف اكصخة المقدسة: َّاملؤتمن بن العسال’، )ّ ُّ ]: ٢ [مدرسة اإلسكندرية، ‘ُ
١٠٣-٨٧.  

دراسة عن كتاب ’ ،)ّالقپطي ّاخكقايف باملركز باحث أثينا، جامعة –َّ، دكتوراه يف العلوم الالهوتية .د(ماجد صب     .٢
  ).١٣٠ وما بعدها، و١٢٢-١١٧، و١١٥-١١٢: وخباصة (١٣٠-١٠٥]: ٢ [مدرسة اإلسكندرية، ‘)٢" (األجبية"

ُاألنبا بطرس أسقف اكهنسا، وضع ترتيب قراءات أسبوع اآلالم، وطقس ’، )اكاحث(مدحت حليم تادرس     .٣ ُ

ّلقان عيد الرسل، وتكريس املعموديات اجلديدة ُ  .١٦٣- ١٤٥]: ٢ [مدرسة اإلسكندرية، ‘ُّ

  )م٢٠٠٩ ديسمرب- سپتمرب ّباإلبراهيمية، سبورتنج مارجرجس كنيسة: اإلسكندرية (َّاخكالث، العدد –السنة األو  :َّالعدد اخكالث

دراسة عن كتاب ’ ،)ّالقپطي ّاخكقايف باملركز باحث أثينا، جامعة –َّ، دكتوراه يف العلوم الالهوتية .د(ماجد صب     .٤
 ").بسملةال "١٥٩- ١٥٨: وخباصة (١٧٢- ١٥٧]: ٣ [مدرسة اإلسكندرية، ‘)٣" (األجبية"

ّاألخ، قدم وحقق(ّوديع الفرنسيساك     .٥  ُّالرهبان يف: واألربعون احلادي القول –ُقوانني ميخائيل مطران دمياط  ’،)ّ
 .١٩١- ١٧٣]: ٣ [مدرسة اإلسكندرية، ً‘، بعد الصدر، أحد عرش فصالفصو ّوعدة ودياراتهم،

ّقدم وحقق(نبيل فاروق  .٦   .١٩٩-١٩٣]: ٣ [رسة اإلسكندريةمد، ‘نص جديد لطرح أحد الشعانني ’،)ّ

  )م٢٠١٠ أپريل-يناير ّباإلبراهيمية، سبورتنج مارجرجس كنيسة: اإلسكندرية (َّاألول، العدد –َّالسنة اخكانية  :َّالعدد الرابع

دراسة عن كتاب ’ ،)ّالقپطي ّاخكقايف باملركز باحث أثينا، جامعة –َّ، دكتوراه يف العلوم الالهوتية .د(ماجد صب  .٧
  .١٧٣-١٥٩]: ٤ [مدرسة اإلسكندرية، ‘)٤" (ألجبيةا"

  .١٨٥- ١٧٥]: ٤ [مدرسة اإلسكندرية، ‘)١(ّالرشيد أبو اخلري بن الطيب وكتاباته  ’،)األخ(ّوديع الفرنسيساك  .٨

، العدد –َّ السنة اخكانية :العدد اخلامس   )م٢٠١٠ أغسطس-مايو ّباإلبراهيمية، سبورتنج مارجرجس كنيسة: اإلسكندرية (َّاخكا

دراسة عن كتاب ’ ،)ّالقپطي ّاخكقايف باملركز باحث أثينا، جامعة –َّ، دكتوراه يف العلوم الالهوتية .د(ماجد صب     .٩
َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘)٥" (َّاألجبية القپطية" َ َ َّ ١٧٣- ١٦٣: ٥. 

َّة مدرسة اإلسكندريةَّجمل، ‘)٢(ّالرشيد أبو اخلري بن الطيب وكتاباته  ’،)األخ(ّوديع الفرنسيساك  .١٠ َ َ ١٨٥-١٧٥: ٥. 

  )م٢٠١٠ديسمرب -ّبراهيمية، سپتمربكنيسة مارجرجس سبورتنج باإل: اإلسكندرية (َّاخكالث، العدد –َّالسنة اخكانية  :َّالعدد السادس

َّالقس، دكتوراه يف العلوم الالهوتية (باسيليوس صب  .١١ دراسة عن كتاب ’ ،)ّالقپطي ّاخكقايف باملركز باحث أثينا، جامعة –ّ
 .١٨٠-١٧٥: ٦ مدرسة اإلسكندرية، ‘)٦" (األجبية"
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َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘)٣(ّالرشيد أبو اخلري بن الطيب وكتاباته  ’،)األخ(ّوديع الفرنسيساك  .١٢ ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ١٨٧- ١٨١: ٦. 

َّطقس اكصخة المقدسة يف الكنيسة القپطية ’،)املهندس، إعداد(رفيق خدل  .١٣ َّ ُ َجم، ‘َ َّلة مدرسة اإلسكندريةَ ِ َ ْْ َْ
ِ
ْ َ َ َ َّ ٢١٥-١٨٩: ٦. 

َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘ّكتاب تاريخ الپطاركة باللغة العربية ’،.)د(صموئيل القس قزمان معوض  .١٤ ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢٤١-٢١٧: ٦.  

  )م٢٠١٢أپريل -ّبراهيمية، ينايرإلبا سبورتنج مارجرجس كنيسة: اإلسكندرية (َّاألول، العدد–َّالسنة اخكاخكة : َّالعدد السابع

َّلقداسات الكنيسة القپطية) ١٤- ١٢قرون (َّأقدم الرتمجات العربية  ’،)األخ(ّوديع الفرنسيساك   .١٥ َجملة مدرسة ، ‘َّ َ ْ ََ َّ َ

َّاإلسكندرية ِ َ ْْ َ
ِ
ْ ٢٣٥- ٢١٧: ٧. 

َّاملهندس، قدم هلا وحققها(رفيق خدل   .١٦ َّترتيب اكصخة المقدسة ’،)َّ ُ ، ‘]ّامليالدي[ َّمن القرن الرابع عرشحسب خمطوط : َ
َّجملة مدرسة اإلسكندرية ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢٦٠- ٢٣٧: ٧.  

، العدد –َّالسنة اخكاخكة  :َّالعدد اخكامن   )م٢٠١١ أغسطس-مايو ّباإلبراهيمية، سبورتنج مارجرجس كنيسة: اإلسكندرية (َّاخكا

 أمني أثينا، جامعة –َّالزيتون، دكتوراه يف العلوم الالهوتية ّاكهن بكنيسة السيدة العذراء ب: ّالقس(باسيليوس صب  .١٧
َّجملة ، ‘َّالقرن اخكا عرش. َدراسة واحدة من أقدم خمطوطات طقس اكصخة’ ،)ّالقپطي ّاخكقايف باملركز اكحث وحدة َ َ

َّمدرسة اإلسكندرية ِ َ ْْ َْ
ِ
ْ َ َ أضيفت عليه كثري من احكعليقات ’ ّقپطي، خمطوط{  ١٥٣-١٣٧: ٨ َ

ُ
ٍباللغة العربية، بلغة ركيكة وخط  ٍ ّ

  .}‘ٍرديء، مع كثري من األخطاء سواء يف الرتمجة أو اإلمالء

  )م٢٠١١ ديسمرب- سپتمرب ّباإلبراهيمية، سبورتنج مارجرجس كنيسة: اإلسكندرية (َّاخكالث، العدد –َّالسنة اخكاخكة : َّالعدد احكاسع

َّيف الزجيات اجاموسية«: اكاب العرشون:  أبو الرباكت بن كربشمس الرئاسة’، )ّاألخ، حققه( وديع الفرنسيساك .١٨ من » َّ
َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘]طقس الزواج حسب خمطوطة پاريس[» مصباح الظلمة وإيضاح اخلدمة« ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢٠٦- ١٩١: ٩.  

، العدد –َّالسنة الرابعة  :العدد احلادي عرش   )م٢٠١٢ أغسطس-مايو ّباإلبراهيمية، سبورتنج مارجرجس كنيسة: اإلسكندرية (َّاخكا

ِّدراسة مقارنة جص اإلبصلمودية المقدسة بني طبعيت أقالديوس كيب  ’،.)د(جمدي رشيدي بشاي عوض  .١٩ َّ ُ ) م١٩٠٨(َّ
َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘)م١٧٦٤(وروفائيل طو  ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢١١- ١٩٣: ١١.  

 ميدان – ّاملسيحية لتراسات اإلسكندرية مدرسة]: مرص- القاهرة ([َّاألول، العدد –السنة اخلامسة  :َّالعدد اخكالث عرش
  )م٢٠١٣ يناير اجلديدة، مرص–ّاإلسماعيلية

َّاإلطار العام لشلك وترتيب طقس اكصخة المقدسة يف القرن الرابع عرش ’،)مهندس(رفيق خدل  .٢٠ َّ ُ َجملة مدرسة ، ‘َ َ ْ ََ َّ َ

َّاإلسكندرية ِ َ ْْ َ
ِ
ْ ٢٠٥-١٧٩: ١٣.  

، َّاخك العدد –السنة اخلامسة  :َّالعدد الرابع عرش  – ّاإلسماعيلية ميدان –ّمدرسة اإلسكندرية لتراسات املسيحية ]: مرص-القاهرة(ا
  )م٢٠١٣ أغسطس-مايو اجلديدة، مرص

َّاكهن بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، دكتوراه يف العلوم الالهوتية : ّالقس(باسيليوس صب  .٢١  أمني أثينا، ةجامع –ّ
َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘دراسة حول طلبات أسبوع اآلالم’ ،)إعداد ّالقپطي؛ ّاخكقايف باملركز اكحث وحدة ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ١٨٥: ١٤ -

١٩٤.  

ّاألخ، قدم وحقق(وديع الفرنسيساك  .٢٢ َّيف الزجيات اجاموسية: "اكاب العرشون: شمس الرئاسة أبو الرباكت بن كرب’، )ّ َّ "
َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘]٢" [مصباح الظلمة وإيضاح اخلدمة"من  ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢٣٥-٢١٥: ١٤.  
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 ميدان – ّمدرسة اإلسكندرية لتراسات املسيحية]: مرص- القاهرة (َّاخكالث، العدد –السنة اخلامسة  :العدد اخلامس عرش
، َّخايل من كي، )م٢٠١٣ أغسطس-مايو اجلديدة، مرص – ّاإلسماعيلية ّة دراسة أو مقالة ذات عالقة بمجال الرتاث العر املسي ّ ُّ

الرؤية املنسوبة ألنبا شنودة . ١: ويه(َّثالث نبوءات عن دخول العرب مرص عرفناها من نصوصها باللغة العربية فقط ذكر : امهلل
انيال اجيب؛ . ٢م؛ ٤٦٥- م٣٤٧: ّرئيس املتوحدين ّالرؤية الرابعة عرش املنسوبة  - ٥٩٧ :ُصموئيل المعرتفالرؤية املنسوبة ألنبا . ٣َّ

    :، وذلك ضمن مقال)م٦٩٥

ّاجبوءة املنسوبة للقديس أثناسيوس الرسو عن دخول العرب مرص’، )َّترمجة عن القپطية ودراسة(كرستني فوزي  .٢٣ َّجملة ، ‘ِّ َ َ

َّمدرسة اإلسكندرية ِ َ ْْ َْ
ِ
ْ َ َ   ).٢٢٧- ٢٢٥: ًخاصة (٢٥٦-٢٢٣: ١٥ َ

 ميدان–ّاملسيحية لتراسات اإلسكندرية مدرسة]: مرص-القاهرة ([َّاألول، العدد –َّالسنة السادسة  :ادس عرشَّالعدد الس
  )م٢٠١٤ فرباير اجلديدة، مرص–ّاإلسماعيلية

َّالكتب الليتورجية بني املخطوط واملطبوع ’رفيق خدل، .٢٤ ِّ ُ ْتطورها ومراحل يقنينها: ُ َجملة مدرسة اإلسكند، ‘َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َّريةَ ِ ١٩١: ١٦-

٢٢٤.  

، العدد –َّالسنة السادسة  :َّالعدد السابع عرش  ّاإلسماعيلية ميدان – ّاملسيحية لتراسات اإلسكندرية مدرسة]: مرص-القاهرة ([َّاخكا
  )ش١٧٣١ طوبه/مرسى – م٢٠١٤ أغسطس اجلديدة، مرص –

ُترتيب القداس والقربان  ’فادي رأفت رمزي، .٢٥ ّنص ): ١(َُّ ، "مصباح الظلمة وإيضاح اخلدمة"ابع عرش من َّاكاب الس"َ
َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘حسب خمطوط پاريس ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢١٤- ١٩٣: ١٧.  

 ميدان –ّسيحية امل لتراسات اإلسكندرية مدرسة]: مرص-القاهرة ([َّاألول، العدد –َّلسنة السابعة  ا:َّالعدد اخكامن عرش
  )ش١٧٣٢ أمشري/طوبه – م٢٠١٥ يرفربا اجلديدة، مرص–ّاإلسماعيلية

ُترتيب القداس والقربان  ’فادي رأفت رمزي، .٢٦ ّنص ): ٢(َُّ ، "مصباح الظلمة وإيضاح اخلدمة"َّاكاب السابع عرش من "َ
َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘حسب خمطوط پاريس ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢١٧-٢١١: ١٨.  

ّترتيب ورشح القداس اإلليه عند اآلباء ’رفيق خدل، .٢٧ َّ َّالرتاث العر املسي اخكا  حمارضة يف مؤتمر[ األقپاط ُ ّ ّ ُّ

ّم، باملركز اخكقايف القپطي بكاتدرائية أنبا رويس لألقپاط األرثوذكس بالقاهرة٢٠١٤ فرباير ٢٨والعرشين، بتاريخ  ّ َّجملة ، ‘]ّ َ َ

َّمدرسة اإلسكندرية ِ َ ْْ َْ
ِ
ْ َ َ َ ٢٤١- ٢١٩: ١٨.  

، العدد –بعة َّالسنة السا :َّالعدد احكاسع عرش  ّاإلسماعيلية ميدان – ّاملسيحية لتراسات اإلسكندرية مدرسة]: مرص-القاهرة ([َّاخكا
  )ش١٧٣٢ مرسى/أبيب –م ٢٠١٥يدة، أغسطس اجلد مرص –

ُمعضلة احكوحيد المطلق ’صموئيل طلعت، .٢٨ ّمقاربة معارصة لالهوت العر: ُ ُ َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘ُ ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢٠٨-١٨٥: ١٩.  

 ميدان –ّمدرسة اإلسكندرية لتراسات املسيحية ]: مرص- القاهرة([ل، َّاألو العدد –َّالسنة احكاسعة  :َّالعدد اخكا والعرشون
  )ش١٧٣٣ أمشري/طوبه – م٢٠١٧ فرباير اجلديدة، مرص – ّاإلسماعيلية

ْنسخ املخطوطات يف أديرة اكحر األمحر، من خالل دراس ’إلزيابيث عجاييب، .٢٩ ، ‘َّة السرية العربية للقديس أنبا أنطونيوسَ
َّجملة مدرسة اإلسكندرية ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢٦٠-٢٤٣: ٢٢.  

، العدد –َّالسنة احكاسعة  :َّالعدد اخكالث والعرشون  ميدان – ّاملسيحية لتراسات اإلسكندرية مدرسة]: مرص- القاهرة ([َّاخكا
  )ش١٧٣٣مرسى /بيب أ– م٢٠١٧ أغسطس اجلديدة، مرص – ّاإلسماعيلية
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ْبكنيسة العذراء والشهيد أ سيفني بكفر سالمة " ٢تاريخ "خمطوط  ’الرشقاوي، سمري باسم –َّسوزان فايز عياد  .٣٠ َ

ة دراسة: مرص –ّإبراهيم، الرشقية  َّأو َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘َّتوصيفية َّ ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ١٦٦-١٣٧: ٢٣.  

 ميدان –ّمدرسة اإلسكندرية لتراسات املسيحية ]: مرص- اهرةالق ([َّاألول، العدد –لعارشة السنة ا :َّالعدد الرابع والعرشون
  )ش١٧٣٤ برموده/برمهات – م٢٠١٨ أپريل اجلديدة، مرص–ّاإلسماعيلية

ّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني  ’،)َّالراهب، حتقيق ودراسة(ّميصائيل الربمو  .٣١ ّأقدم دالل طق للكنيسة]: ١[َّ َّ 
َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘َّالقپطية ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ١٦٩- ١١٧: ٢٤.  

، العدد –السنة العارشة  :العدد اخلامس والعرشون  ميدان – ّاملسيحية لتراسات اإلسكندرية مدرسة]: مرص- القاهرة ([َّاخكا
  )ش١٧٣٥به با/توت – م٢٠١٨ أكتوبر اجلديدة، مرص – ّاإلسماعيلية

ّدالل املبتدئني وتهذيب العلمانيني  ’،]حتقيق ودراسة) [َّالراهب (ّميصائيل الربمو .٣٢ ّأقدم دالل طق للكنيسة ): ٢(َّ َّ

َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘َّالقپطية ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ١٥٧- ١١٥: ٢٥.  

ّعظة عربية بل عيد العنرصة، منسوبة للپاپا أثناسيوس الرسو ’إبراهيم ساويرس، .٣٣ َّ َجملة مدر، ‘َّ ْ ََ َّ َّسة اإلسكندريةَ ِ َ ْْ َ
ِ
ْ َ ٢٥ :

٢٤٢- ٢٣١.  

َّمن الرتمجات العربية األو املعروفة للكتاب المقدس ’ّباسم سمري الرشقاوي، .٣٤ ُ َّ َّ َ َّيف القرون من السابع إىل العارش : (ِ

َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘)ّامليالدي ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢٥٠-٢٤٣: ٢٥.  

 ميدان – ّاملسيحية لتراسات اإلسكندرية مدرسة]: مرص-القاهرة ([ّاألول، العدد – عرشة السنة احلادية :ّالعدد السادس والعرشون
  )ش١٧٣٥ برموده /برمهات –م٢٠١٩ أپريل اجلديدة، مرص–ّاإلسماعيلية

ثالثة األيام األو من صوم امليالد وع ’رشيف رمزي، .٣٥
ُ

َّقتها بأعجوبة غقل اجلبل المقطمال َ َُ ْ ْ ُ
ِجملة مدرسة اإل، ‘

ْ َ َ ْ ََ َّ َّسكندريةَ ِ َ ْْ َ 
١٧٢-١٦١: ٢٦.  

ّرسالة اكطريرك األنطايك مار ميخائيل اخكا إىل اكابا السكندري يؤنس  ’،)ّالقس، حقق وقدم لـ(زاك فايز كيب  .٣٦ َّ ّ
َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘ّالسادس ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ١٨٥-١٧٣: ٢٦.  

،َّاخك العدد –السنة احلادية عرشة  :ّالعدد السابع والعرشون  ميدان – ّاملسيحية لتراسات اإلسكندرية مدرسة]: مرص-القاهرة ([ا
  )ش١٧٣٦ بابه/توت – م٢٠١٩ أكتوبر اجلديدة، مرص–ّاإلسماعيلية

لكنيسته بمرص القديمة، ) أ سيفني(» مرقوريوس«خرب نقل ذخائر الشهيد  ’،)ّحقق وقدم لـ(ّباسم سمري الرشقاوي   .٣٧
، ‘)ظ١٠٦- ج١٠٠، الورقات »٤٨٨٠ّعر «َّخمطوط املكتبة الوطنية يف پاريس، (» )ّاملرصي (١٣ّيوأنس الـ «٩٤زمن الپطريرك 

َّجملة مدرسة اإلسكندرية ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢٢٧-٢٠٧: ٢٧.  

َّخمطوط املكتبة الوطنية يف [ًسرية الشهيدة رفقة وأبنائها طبقا ألقدم املخطوطات  ’،)ّحقق وقدم لـ(إبراهيم ساويرس   .٣٨

ّ، خمطوط دار الپطريركية القپطية، »٢٧٧ّ عر«پاريس،  ّعر «َّ، خمطوط املكتبة الوطنية يف پاريس، »٤٠تاريخ رقم «ّ
َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘]»٤٧٧٧ ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢٥٦- ٢٢٩: ٢٧.  

 ميدان – ّاملسيحية اساتلتر اإلسكندرية مدرسة]: مرص-القاهرة ([ّاألول، العدد –السنة اخكانية عرشة  :ّالعدد اخكامن والعرشون
  )ش١٧٣٦ برموده/برمهات – م٢٠٢٠ أپريل اجلديدة، مرص – ّاإلسماعيلية

َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘احكناص يف تفسري الرؤيا البن اكتب قيرص ’خدل زكري،  .٣٩ ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٩٤- ٧٩: ٢٨.  
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ّرس اخكالوث يف خدمة  ’،)َّالراهب، حتقيق ودراسة(ّميصائيل الربمو  .٤٠ َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘الكهنوتُّ ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ١٣٤- ٩٥: ٢٨.  

فنارين الصعيدي واكحريي ’مايكل حليم راغب، .٤١ ة بل أحلان الشهداء يف ا ّإرهاصات أو ّ َ َ ِّ ِ ُّ ِ َّ َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘َّ ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ 

١٦٧- ١٣٥: ٢٨.  

 قبطي لعلية صهيون من خمطوط دفنار بكنيسة أ رسجه مديح ’إسحاق إبراهيم اكاجو و مايكل حليم راغب، .٤٢
َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘بمرص القديمة ِ َ ْْ ْ ََ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ١٩٣-١٦٩: ٢٨.  

ِّمقدمات(تاريخ بطاركة كنيسة اإلسكندرية  ’جنالء محدي بطرس، .٤٣ َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘)ُ ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢١٢- ١٩٥: ٢٨. 

َسلطة  ’،رشيف رمزي .٤٤ ّاحلاكُ ْبطاركة الكنيسة وعزيني  تعفيم ُ َ َ َّجملة مدرسة اإلسكندرية، ‘ملهَ ِ َ ْْ ْ ََ
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ٢١٩- ٢١٣: ٢٨. 

  

  -:َّاألعـداد اإلجنلزييـة. ًثانيا
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ة م. ًثاخكا ّن كية دراسة بمجال الرتاث العر املسيِاألعداد اخلا ّ ُّ َّ:  

 .)م٢٠٠٩أپريل -يناير (َّولاأل) ّالعر(العدد  .١

 .)م٢٠١٢ أپريل - يناير(العارش ) ّالعر(العدد  .٢

 .)م٢٠١٢ديسمرب - سپتمرب (َّاخكا عرش) ّالعر(العدد  .٣

 .)م٢٠١٤ديسمرب  (َّاألول) ّاإلجنلزيي(العدد  .٤

 .)م٢٠١٦فرباير  (العرشون) ّالعر(العدد  .٥

 .)م٢٠١٦أغسطس (احلادي والعرشون ) ّالعر(العدد .٦

 .)م٢٠٢٠أكتوبر (احكاسع والعرشون ) ّالعر(العدد .٧

  

   :فهرسـة املقـاالت. اًرابع

، ١٨، ١٢، ١٠، ٨، ٥، ٣، ١: َّأعالم ومؤلفات
٤٦، ٣٩، ٣٣) 2(  

ّقديسون وقديسات   ّ :٣٨، ٣٧، ٣٠  

َّكتاب مقدس    ٤١: أحلان ُ :٣٩، ٣٤  
تورجي    ٤٤، ٤٣، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٠، ٢٣، ١٤، ٨: تاريخ َّكتب  ُ   ٤٢، ٢٤، ١١، ٧، ٤، ٢: ةُ

 )2 (٤٦، ) 1 (٤٥، ٤٠، ٢٨: الهوت    ٣٤، ١٥: ترمجات
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  ٣٩: ُلغة    ٣٩: تفاسري
 ٢٩، ٢٦-٢٥، ١٨، ١٧، ١٦: خمطوطات    ٣٦: ُرسائل وماكتبات

  ٣٨، ٣٧، ٣٠، )نسخ(
، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٣، ٦، ٣، ١: طقس

٣٥، ٣٣، ٣٢- ٣١، ٢٧، ٢٦- ٢٥، ٢٢، ٢١، ٢٠ ،
  ) 3( ٤٧ ، ٤٢، )؟(٤٠

  ٤٢: مدائح  

  ٢٣: )منحولة(نبوءات ورؤى     ٣٣: عظات
      ٢٦- ٢٥، ٢٢، ١٨، ٥: قانون

ّمن المالحظ أن األعداد العربية األخرية زادت بها املقاالت املعنية  ّ ُ َ  ٦حوى : ّوبل رأسها العدد اخكامن والعرشون(ِ
، ٩، ٨: األعداد(ة األعداد اليت حوت مقالة واحدة  أكرث من بقي-)٧ إىل ١من (ويه يف ذلك فاقت األعداد األو -) مقاالت

ّوالعدد اإلجنلزيي ) ٣٠، و ٢٩، ٢١، ٢٠، ١٢، ١٠، ١(ّ، يف حني خلت ست أعداد عربية ويه )٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٣، ١١

َويتضح جا أن أغلب  .األول من أية دراسة َّ ُ ِ ُّالرتاث «آخر من جماالت ، أكرث من أي فرع ّتركزي اكاحثني انصب بل الطقوسَّ

ّالعر املسي َّربما تدعو هذه الفهرسة إىل مزيد االهتمام ببقية الفروع، و»ّ احكاريخ، الرتمجات، الرسائل، العظات،  (ُ
ُّالقديسون، الكتاب المقدس و احكفاسري، اللغة، املداح، واملنحوالت ّ ُّ.( 


