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 شبلي الشمّيلمراجع عن 
 فصول في كتب

 )َوفْ ًقا للتسلسل األجبدّي(
 
 
  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤسسة الفكر اللبناني 
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 .84-79، ص 13-1/نشوء/10، 2014أَسِسّية كمال يوسف احلاج، -الفكر ، الطبعة األوىل، جونيه، بيت(1)
اجملّلد احلادي المؤّلفات الكاملة، كمال يوسف الحاج يف  "(1917 -1850احلاج، كمال يوسف، "شبلي الشمّيل ) .4

، 2014َأَسِسيَّة كمال يوسف احلاج،  -، الطبعة األوىل، جونيه، بيت الفكر(2الفلسفة اللبنانّية ) في عشر،
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أسسّية كمال يوسف احلاج، جونية، -، بيت الفكر (2الفلسفة اللبنانّية ) فياجملّلد احلادي عشر،  ،المؤلفات الكاملة

 .1154-1079، فقرة رقم 2014
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حّريّة االعتقاد الدينّي: مساجالت يف  اخلطيب، حممَّد كامل، )تصنيف وتقدمي( "مذهب داروين والدكتور شبلي مشّيل" .8
-10، ص 2005وىل، دمشق، دار برتا، رابطة العقالنينّي العرب، أ، طبعة اإليمان واإللحاد منذ عصر النهضة إلى اليوم
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نصوص التعريف في األدب ه (" يف  1336 -1277م،  1917 -1860، رئيف، "الدكتور شبلي الشمّيل )خوري .9

 -205، ص 1957، الطبعة األوىل، بريوت، جلنة التأليف املدرسّي، 1950 -1850العربّي، عصر اإلحياء والنهضة، 
208. 

ثر الثورة الفرنسّية في توجيهه السياسّي الفكر العربّي الحديث، أ(" يف 1917-1853خوري، رئيف، "شبلي الشمّيل ) .10
 .200 -199، ص 2013، الطبعة الثالثة، بريوت، دار الساقي، نصوص مختارة القسم الثاين،، واالجتماعيّ 
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