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 مراجع عن األمير فخر الدين المعني الثاني

 مقاالت أو دراسات

 )وفًقا للتسلسل األجبدّي( 

 

 

  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤسسة الفكر اللبناني 

 
 .1953، بريوت، أبو جودة، يوسف، "األمري فخر الدين املعين الثاين"، حماضرة، املعهد الثقايف اإليطالّ  .1

، 2العدد  بريوت،رشر،، جمّلة املة(، أدبيّ  ةة تارخييّ ، "األمرية هيفاء واألمري فخر الدين الكبري" )رواية لبنانيّ مباركاألب ثابت،  .2
-359ص ، (1952، )4العدد  ؛634-589 ،375-365ص ، (1953، 5و 4 انالعدد ؛242-221ص  (1952)

  ،616-597ص ، (1952، )6العدد  ؛368

، جمّلة "األوربية الدول جتاه الثاين املعين الدين فخر األمري سياسة، "احلسني عبد عامرة ،مطلك ؛شريف إسراء د.م.أ ،چيجان .3
 .154-127 ص ،2015، 2العدد  ،بغداد جامعة ،للبنات الرتبية فصلّية علمّية حمّكمة، كلية -الرتاث العلمي العريب

: اإلمااااااارة املعنيّااااااة وفخاااااار الاااااادين الثاااااااين"،  1-حجااااااد، نااااااادر، "مقااااااانت حااااااول اإلمااااااارة املعنيّااااااة واألمااااااري فخااااار الاااااادين الثاااااااين  .4
 .2014أيلول  25جمّلة بعقلني احملّبة، 

 ،10العدد  جونية،نارة، جمّلة املبالكبري(،  امللقبام األمري فخر الدين املعين الثاين " )أيّ براهيم، "النرشيد اللبناينّ إحرفوش، األب  .5
 .756-752ص  ،(1930ل ألوّ ، ترشرين ا1)السنة 

 جونية،نارة، جمّلة امل"، 1646سنة  املعين، "رأي مؤرخ إفرنسي يف الدرود وديانتهم ويف األمري فخر الدين لويس اخلادن، اخلوري  .6
؛ 208-204ص  (،1932، أول آذار 3)السنة  ،3العدد ؛ 283-279ص  (،1932، كانون الثاين 3)السنة ، 1العدد 
 ؛283-279ص  (،1932، أول حزيران 3)السنة ، 6العدد  ؛283-279ص  (1932، أول نيسان 3)السنة  ،4العدد 
 . 607-597ص  (،1932، آب وأيلول 3)السنة  ،9و 8 انالعدد

-256ص ، (1937)، 3بدول الغرب"، جمّلة املرشر،، بريوت، العدد  فخر الدين الثاين وعالقاته، "لويس اخلادن، اخلوري  .7
263. 

فخااااار الااااادين ّااااات شااااااّلل جااااازّين: ملعيللااااامم تاااااارخيّي تتيّفااااار البلديّاااااة إل اااااال، مرشااااارو  ّديثاااااه"،  اااااييفة خالااااد، رم، "مغاااااارة  .8
 .2015متّود  15،  84، السنة 26227 النهار، بريوت، العدد

 .111-104ص ، (1936) ،2العدد  بريوت،رشر،، جمّلة املاخلالدي، أمحد بن حممد، "تاريخ فخر الدين الثاين"،  .9

http://usekcat.usek.edu.lb/result.aspx?Pid=%22122184%22&TP=0&fromp=3
http://usekcat.usek.edu.lb/result.aspx?Pid=%22119897%22&TP=0&fromp=3
http://usekcat.usek.edu.lb/result.aspx?Pid=%22119897%22&TP=0&fromp=3
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 – 709ص  (،1961) ،17، السااااااااااانة 2و1العااااااااااادد ساااااااااااوريا،سااااااااااانابل،  اااااااااااييفة الوم"، ألا اااااااااااة ارساااااااااااتم، أساااااااااااد، "الر  .11
710.   

جمّلة براهيم حرفوش يف إ، نرشرها األب 1585مات استقالل األمري فخر الدين املعين" )دجلّية( السمارجبيلي، سركيس، "مقدّ  .11
 .442 – 343ص  (،1931، أول شباط 2، )السنة 2العدد  جونية،نارة، امل

 ،5و 4 انالعدد ؛9 -1ص  (،1945) ،2العدد  بريوت،رشر،، جمّلة املشبلي، ميرشال، "قلعة الرشقيف معقل فخر الدين"،  .12
 .276-274ص  (،1965)

 

 :  عبر موقع إلكتروني

 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التال: الرشاهد2011أيار  23 "راشيا خالل عهد األمري فخر الدين املعيّن الثاين"، .13
http://ashahed.blogspot.com/2011/05/blog-post_5343.html#.WNTs42dMSM8 

 "فخر الدين املعيّن الثاين"، راجع املوقع اإللكرتويّن التال : وكيبيديا :  .14
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE% 

 "فخر الدين املعيّن الثاين"، راجع املوقع اإللكرتويّن التال: املعرفة :  .15
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81% 

 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التال : راية التوحيد:2009 فخر الدين املعيّن الثاين" ، "األمري .16
 http://raia.ba7r.org/t1519-topic 

 مدرسة حرفيش اإلعداديّة :  -"األمري فخر الدين املعيّن الثاين"، جملة العمامة، راجع املوقع اإللكرتوينّ التال : الرتاث الدردّي  .17
https://sites.google.com/site/moreshithshurfesh/home/   

 kadmous.org، راجع املوقع اإللكرتويّن التال: 2011شباط  22 مري فخر الدين الثاين واجلليل"،ألسامي، "اآمون،  .18
http://kadmous.org/wp/%d8%a7%d9%84%d8 – 

 راجع املوقع اإللكرتوينّ  ،16/9/2010، 3 ج "،ماذا نعرف عن فخر الدين املعيّن الثاين أحد أمراء لبنان" .19
  ankawa.comالتال:

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=442452.0 
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