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 )الموضوعة والمترجمة( مؤلّفات البطريرك إسطفان الدويهي 
 هامخطوطات وأرقامالجود نسخ ن و الئحة ببعض أماك

  عنوان الكتاب المكان الرقم

3،41 ، مكتبة عشقوت -مدرسة مار بطرس وبولس  
سمختصر التاريخ المقدّ  البطريرك مسعد  1.  

235, f. 169r-170v. 
Rome, ASPF, SOGG,  

Maroniti  ّاليعاقبة ا ضدّ الهوتي   ب يتضمَّن جداًل كتي  2.  

)كرشويّن وسريايّن( بكركي  من القسم األّول 48  
من القسم األّول 51  .3 كتاب النوافير السريانّية )سريايّن( بكركي   

املوارنة مكتبة املرسلني اللبنانّيني غري مرقمة  

)ضمن جمموع  املرسلني اللبنانّيني املوارنة مكتبة  123
(1705نسخه الياس بن سعد سنة   

أركان البيعة الذين وّلفوا  )أو الـُمجّدين( في قصص اآلباء المجيدين
  .4 النوافير المقدَّسة لتقدمة جسد الربّ 

 غري مرّقمة
مكتبة املرسلني اللبنانّيني املوارنة نسخها اخلوري 

 1900آذار سنة  22يوسف نّصار سالمة يف 

 10الشرقّية لآلباء اليسوعينّي ُخطَّْت يف املكتبة  -
1872متّوز   

CH12/MC 
 مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة

كرشويّن( -نسخة ورقّية ورقمّية )  
مقبس -مار شّليطادير مكتبة  غري مرّقمة  

CH11/OM  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة
 عريّب وسريايّن( -ورقمّية )نسخة ورقّية 

من القسم األّول 4  بكركي )سريايّن، كرشويّن( 

الخدمات المقّدسة أو كتاب الرتب والتكريسات المتّممة على 
أيدي رؤساء الكهنة األطهار حسب طقس الكنيسة المقّدسة 

 المارونّية
5.  

 مكتبة املرسلني اللبنانّيني املوارنة 107
 الفاتيكانّية، قسم فاتيكاين التينّ املكتبة  7345

20/7  
بعنوان إحتفاالت طقسّية للسريان  ،دير الشرفة

 املوارنة
من القسم األّول 29  بكركي )سريايّن(  

دير سّيدة املعونات )كرشويّن( -جبيل 54،47  
38/7  .6 المواعظ  دير الشرفة )عريّب( 

من القسم الثاين 3  بكركي 
 بكركي )كرشويّن( األّولمن القسم  28

  .7 شرح التكريسات المقّدسة التي تصير على يد رأس الكهنة
من القسم األّول 32   بكركي 

من القسم األّول 34  بكركي )من ضمن جمموعة أخرى(  

مكتبة املرسلني اللبنانّيني املوارنة )وفيه أيًضا شرح  غري مرّقمة
 ومعانيها(خمتّصر يف رتبة الشرطونّية السريانّية 
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ML055/MC 
مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة، 

 ومنه بعض صفحات للدويهي
 سريايّن وكرشويّن(  -)نسخة ورقّية ورقمّية 

  .8 متعّيد ماروني

CH04/MC  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة
كرشويّن(  -)نسخة ورقّية ورقمّية    .9 في أصل المّلة المارونّية ودوام اتحادها بالكنيسة الرومانّية  

من القسم األّول 105  بكركي 

ML083/MC 
 مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سيدة اللويزة

  .10 جّنازات ورتب مارونّية مختلفة  )نسخة ورقّية ورقمّية، سريايّن، كرشويّن(

 بكركي )سريايّن(  من القسم األّول 1
 السياميد أو كتاب الشرطونّية: كتاب

 ( 1670 -1668شرطونّية الدويهي اأُلوىل خبّط يده) 

11.  

 (1683شرطونّية الدويهي املنقَّحة )قبل سنة   املكتبة الفاتيكانّية )سريايّن( 311

 (1675مسّودة شرطونّية الدويهي بعد إرتقائه البطريركّية )  كرسي أبرشّية بريوت للموارنة غري مرّقمة

310 
 املكتبة الفاتيكانّية

 )سريايّن(
  شرطونّية الدويهي املنّقحة بعد نسخة مسّودة قرنة شهوان

 لُتطبع فلم يتّم طبعها 1685أُرسلت لرومية سنة  .1683

من القسم األّول 2و 1  بكركي 

  1683شرطونّية دير الرهبان املرميّيني يف روما 
ML17/Rm 

 دير مار أنطونيوس الكبري يف روما
 )نسخة ورقّية(

 مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سيدة اللويزة
 )نسخة رقمّية( 

ML03/Rm 

 دير مار أنطونيوس الكبري يف روما
 )نسخة ورقّية(

 مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سيدة اللويزة
)نسخة رقمّية(   

  .12 شرح رتبة الشرطونّية السريانّية 
من القسم األّول 3و 2  بكركي 

 غري مرّقمتني
عشقوت، مكتبة  –مدرسة مار بطرس وبولس 

البطريرك مسعد )كرشويّن(، نسختان خبّط 
 بطرس التوالوي

CH11/OM 
 مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سيدة اللويزة

)نسخة ورقّية ورقمّية(    .13 سلسلة بطاركة الطائفة المارونّية  
من القسم األّول 3  بكركي 

األولمن القسم  136  بكركي 

  .14 تاريخ األزمنة

من القسم األول 137  بكركي 
 املكتبة الشرقّية 1496

GH07/Rm 

 دير مار أنطونيوس الكبري يف روما 
 )نسخة ورقّية(

 مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سيدة اللويزة
)نسخة رقمّية(   
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 من القسم السرياينّ  215
 من القسم العريبّ  683

 الفاتيكانّية )كرشويّن(املكتبة 

من القسم األّول107و  106  بكركي 

احتجاج عن المّلة المارونّية بسبب الرزايا والِبدَع التي اّدعى بها 
  .15 عليهم توما الكرمليطّي وغيره من المصّنفين

CH027/Rm 

 دير مار أنطونيوس الكبري يف روما
 )نسخة ورقّية( 

سيدة اللويزةمركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة   
 )نسخة رقمّية(

783 ،784  -املكتبة الشرقّية، جامعة القديس يوسف  
 بريوت

ML010/MC مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سيدة اللويزة 
 )نسخة ورقّية ورقمّية(

  .16 منارة األقداس

 مكتبة املطرانّية املارونّية يف حلب  601 -600

 منائر( 6املوارنة ) مكتبة املرسلني اللبنانّيني 110

400   
املكتبة الفاتيكانّية، فاتيكايّن سريايّن )كرشويّن، 

 اجلزء الثاين فقط(
 )كرشويّن( بكركي من القسم األّول 65

 دير مار عبدا، هرهريا 26، 25

ML04/Rm 

 دير مار أنطونيوس الكبري يف روما
 )نسخة ورقّية(

سيدة اللويزةمركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة   
 )نسخة رقمّية( 

  .17 رؤوس االلحان السريانّية
برّمانا )نشره  -دير مار أشعيا للرهبان األنطونّيني 32

 األب بولس األشقر األنطويّن(
 بكركي من القسم األّول 86

 املكتبة الفاتيكانّية، فاتيكايّن سرياينّ   441
 مكتبة املطرانّية املارونّية يف حلب 651

عشقوت، مكتبة  -مدرسة مار بطرس وبولس  42
 البطريرك مسعد

  .18 سجّل الدويهي بكركي  من القسم األّول 111
  .19 ترجمة لكتابات )التينّية؟( منحوتة على الّصخر خمطوط فاتيكايّن عريبّ ، املكتبة الفاتيكانّية ج 195، ورقة 196
 بكركي من القسم األّول  108

  .20 ترجمة بواّلت الموارنة
 بكركي من القسم األّول 110
 بكركي من القسم األّول 113
 بكركي من القسم األّول 114

 


