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 ميخائيل نعيمه  عنمراجع 
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 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(

 
 

  ّمناذج من األرشيف املتوّفر يف مؤّسسة الفكر اللبنان 

الرؤية الكونيَّة يف أدب ميخائيل نعيمه: )حماولة كشف املقوالت الفكريَّة يف رؤية نعيمه إىل هللا أبو جهجه، خليل دايب،  .1
 صفحة. 444، 2004 ّّي،اللبنانياب الكتّ  احتادطبعة أوىل، صيدا، منشورات والكون واإلنسان؛ كينونة وعالقات(، 

ة وآداهبا، بريوت، لّغة عربيّ  - دكتوراه دولة يف أدب ميخائيل نعيمه، االجتماعيّ مات الِفكر مقوّ أبو جهجه، خليل دايب،  .2
 صفحة. 395، 1985جامعة القّديس يوسف، 

 صفحة. 176، 1981، اللبنانّ ، بريوت، دار الفكر يف ِفكر جربان ونعيمه املثالّ اجملتمع أبو جودة، نعوم،  .3
صر[، ، حلب، ]مكتبة النّ شعره بقلم ميخائيل نعيمهة الشاعر ودراسة مة يف حتليل شخصيّ مقدّ ا، أبو ماضي، إيليّ  .4

 صفحة. 124]د.ت.[، 
، أضواء جديدة على ميخائيل نعيمه، رحلة يف رحاب املتوّسطالم إىل من لبنان: صور فينيقيا حاملة السأربع منارات  .5

 صفحة. 191، 2010، اللبنانّ بريوت، منشورات مركز الرتاث  ،األخوين رحبان
ة: كتاب الرابطة القلميّ   ،ة. السرية. األمثال والرسائل. املسرحيّ القّصة: املقالة. املهجريّ فنون النثر  الكرمي،األشرت، عبد  .6

الطبعة ، عبد املسيح حداد ،ا أبو ماضيإيليّ  ،وليم كاتسفليس ،نسيب عريضة ،ميخائيل نعيمة ،جربان خليل جربان
 صفحات. 310، 1965، احلديثلبنان، دار الفكر  الثانية،

ة اللّغة العربيّ  يف رسالة دبلوم الدراسات املعمقةدراسة املكان يف مذكرات األرقش مليخائيل نعيمه،  ألرب، أشقر، مارايّ  .7
 صفحة. 137، 2009س، هبا، الكسليك، جامعة الّروح القدوآدا

بريوت، ، ة وآداهبااللغة العربيّ  يف ، رسالة ماجستريالطبيعة وأثرها يف حياة ميخائيل نعيمه وأدبهبرجكان، فاطمة شعبان،  .8
 صفحة. 171، 2007جامعة القّديس يوسف، 

  – ةاللبنانيّ ة وآداهبا، بريوت، اجلامعة عربيّ الة لغال يف رسالة كفاءة ،يف كتاابت ميخائيل نعيمه اللبنانّ الريف بشروش، خليل،  .9
 صفحة.  89، 1979، كلّية الرتبية



   

لبنان - مصبح زوق اللويزة، سيّدة جامعة في اللبنانيّ  الفكر مؤّسسة  

 

2 
 

أعمال أمني رت يف دبّية املُعاِصرة اليت أثّ ألة واارات الفكريّ مة ابلتيّ ابإلجنليزيّة: مع مقدّ  اللبنانّ األدب بشروئي، سهيل،  .10
 صفحة. 139، 2000، بريوت، املؤسَّسة العربيَّة للدراساِت والنشر، ليل جربان، وميخائيل نعيمهالرَّحيان، وجربان خ

[،  .، بريوت، ]د.نالرايضيّ ارد، البولو، ميخائيل نعيمه يقاع، الرتامبولني، البليإل: ا23 الرايضيّ دليل بطرس، لبيب،  .11
 صفحة. 112، 1997

خليل جربان، أمني  ة يف أمرييكا / جربانرة من أقالم رسل البالغة العربيّ بالغة العرب يف القرن العشرين : شذرات خمتا .12
حة ومزدانة بصور ة منقّ الدين رضا، طبعة اثنيحميي جبمعها  ِني ؛ ع  ا أبو ماضي، إلياس فرحاتيخائيل نعيمه، إيليّ الرَّحيان، م

 صفحة. 302، 1923ة، ابء، القاهرة، املطبعة الرمحانيّ األد
، رسالة أعدت لنيل شهادة التفكري النقدّي عند أدابء املهجر: كتاب الغرابل مليخائيل نعيمة أمنوذًجابن أمحيدي، خالد،  .13

كلّية اآلداب واللغات،   -أمحد قريش، اجلزائر، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان  املاسرت يف اللغة واألدب العريّب، إشراف د.
 صفحة. 64، 2017

لبنان، مطبعة فؤاد  - ، جونيه1، الطبعة األوىل، جزء اخلوارق يف رواايت ميخائيل نعيمه وأقاصيصهبولس، مرتي سليم،  .14
 صفحة. 324، 1985بيبان وشركاه، 

، ]بريوت[، مرتي سليم بولس، 2جزء ، طبعة أوىل، ت ميخائيل نعيمه وأقاصيصهاخلوارق يف رواايبولس، مرتي سليم،  .15
1993. 

بريوت، ل، اجلزء األوَّ  ،أمني الرَّحيان؛ جربان خليل جربان؛ ميخائيل نعيمه يف الفن القصصي:مرتي سليم،  بولس، .16
Agate ،2001 ،136 .صفحة 

 صفحة. Agate ،2009 ،191، طبعة اثنية، بريوت، ، ميخائيل نعيمه وروسيابولس، مرتي سليم .17
ة اللّغة العربيّ  يف ةق، رسالة دبلوم دراسات معمّ خري" لـ "ميخائيل نعيمه"ألدراسة الزمن يف رواية "اليوم ااتبت، بولّي عبدو،  .18

 صفحة. 291، 2004س، كسليك، جامعة الّروح الق دالوآداهبا، 
 صفحة. 79، 2006، الطبعة األوىل، بريوت، نوفل، وأدبهميخائيل نعيمة يف سريته جرب، مجيل،  .19
ميلي إة )ن واخلريف )جنيب حمفوظ(، الرهينات يف ثالث رواايت: السَّمايديولوجيا والشخصيّ إلدراسة اجواد، حسنة،  .20

األستاذ مرتي سليم إشراف  ة وأداهبا،رسالة دبلوم دراسات معمَّقة، لغة عربيّ  رقش )ميخائيل نعيمه(،ألنصر هللا(، مذكرات ا
 صفحة. 129، 2010الكسليك،  - بولس، جامعة الروح القدس

 د. رسالة دبلوم دراسات عليا إبشراف، لبنان يف أدب املهجر الشمال )الرحيان، جربان، نعيمة(جوان، ليليان يوسف،  .21
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