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  يوسف شمعون السمعانيّ مؤلّفات 

 وأرقامها مركز الحفظ اإللكترونّي في جامعة سّيدة اللويزةالموجودة في  سخ المخطوطاتبنالئحة 

 

 الرقم المكان عنوان الكتاب 

 ]رسائل[  .1

نسخة رسالة يوسف السمعانّي قاصد الحبر األعظم الى رئيس عاّم الرهبانّية 
 :1736ومدبّريها وجميع أبنائها سنة 

 كرشويّن()مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة يف نسخة ورقّية ورقمّية 
SP077/MC 

رسالة السمعانّي إلى رئيس عاّم الرهبان اللبنانيّين والمدبّرين وجماعة الرهبان في 
 نسخة ورقّية يف روما:1735آذار  1

 (عربّ )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 
OR14/Rm 

 كتاب اإللهّيات  .2

 MD02/MC (كرشوينّ ) مركز احلفظ اإللكرتوينّ يف  نسخة ورقّية ورقمّية: القسم الثالث
 MD03/MC (عربّ )رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن ورقّية نسخة القسم األّول: 
 يف دير مار أنطونيوس الكبري يف رومانسخة ورقّية  :الكتاب األّول

 MD007/Rm (كرشوينّ )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 

 MDO8/MC كرشويّن() مركز احلفظ اإللكرتوينّ يف  نسخة ورقّية ورقمّية: الكتابان الثاني والثالث
 نسخة ورقّية يف روما  :الكتاب الثاني / القسم الثالث

 (ينّ كرشو )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 
MD008/Rm 

: في التكوين والسياسة، وهو في الثالوث األقدس/ القسم الثالثالكتاب الثاني: 
 نسخة ورقّية يف روما  :مختصر كتاب السّتة أيّام

 )عرّب(نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 
MD010/Rm 

 MD34/MC (كرشوينّ   )مركز احلفظ اإللكرتويّن يف  نسخة ورقّية ورقمّية التجّسد اإللهّي/ حياة المسيح  .3

4.  
 

 مواعظ
 

فهرس ميامر القديس يوحنا الروحاني المعروف بالشيخ/ ]مجموعة مختلفة 
وقطع غير كاملة من كتب عدة من بينها القرآن ودرج الفضائل وابن العبري 

 ومواعظ يوسف شمعون السمعاني...[ 
باإلضافة إىل نافور له غري مكتمل ، 222إىل  207موجودة من ص واعظ هذه امل

 (198 -197التأليف موجود ص 
 نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوس الكبري يف روما 

 نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة
 )املواعظ بالكرشونّية والنافور بالسريانّية(

DV19/Rm 

 ]مواعظ ومقاالت في المنطق وغيرها[ 
 نسخة ورقّية يف يف روما 
 كرشويّن(عرّب و نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن )

SP055/Rm 
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 نسخة ورقّية يف روما  كتاب في السّيد المسيح  .5
 (كرشوينّ )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 

MD009/Rm 

 نسخة ورقّية يف روما  كتاب في العشر وصايا  .6
 (كرشوينّ )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 

MD064/Rm 

 نسخة ورقّية يف روما  كتاب في الفضائل  .7
 (كرشوينّ )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 

MD065/Rm 

 نسخة ورقّية روما  في الخطايا  .8
 MD066/Rm (كرشوينّ )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 

 نسخة ورقّية يف روما  )جمع( المبتدئين[]كتاب   .9
 ML07/Rm )سريايّن، كرشويّن(نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 

 مدخل إلى العلوم  .10

 نسخة ورقّية يف روما  مدخل إلى العلوم/ كتاب المنطق/ كتاب الجدل
 (كرشوينّ )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 

PH07/Rm 

 نسخة ورقّية يف روما  العلومكتاب مدخل 
 (عربّ )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 

PH24/Rm 

مركز احلفظ اإللكرتويّن  يف  نسخة ورقّية ورقمّية كتاب مدخل العلوم والمنطق
 PH01/MC (كرشوينّ )

 PH16/MC عرّب()مركز احلفظ اإللكرتويّن يف  نسخة ورقّية ورقمّية مدخل العلوم والمنطق

 كتاب المنطق  .11

 نسخة ورقّية يف روما  مدخل إلى العلوم/ كتاب المنطق/ كتاب الجدل
 (كرشوينّ )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 

PH07/Rm 

مركز احلفظ اإللكرتويّن  يف  نسخة ورقّية ورقمّية كتاب مدخل العلوم والمنطق
 PH01/MC (كرشوينّ )

 PH16/MC عرّب()مركز احلفظ اإللكرتويّن يف  نسخة ورقّية ورقمّية مدخل العلوم والمنطق

 نسخة ورقّية يف روما  مدخل إلى العلوم/ كتاب المنطق/ كتاب الجدل كتاب الجدل  .12
 (كرشوينّ )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 

PH07/Rm 

 نسخة ورقّية يف روما  كتاب العلم الطبيعيّ   .13
 (كرشوينّ )نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن 

PH08/Rm 

 الت سبعة تأمّ   .14
 نسخة ورقّية يف يف روما 

 )كرشوين( نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتوينّ 
SP056/Rm 

 ي لكسيقونالمتكن  جامع األلفاظ السريانّية أو   .15
 نسخة ورقّية يف يف روما 

 LP07/MC )سريايّن( اإللكرتوينّ نسخة رقمّية يف مركز احلفظ 

 

 


