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 املطران جرمانوس فرحاتمراجع حول 

 فصول يف كتب
 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(

 
 

  ّمناذج من األرشيف املتوّفر يف مؤّسسة الفكر اللبنان 

القاموس العاّم وقاموس األعاظم: تراجم ورسوم أعاظم رجال أيب راشد، حّنا، "املطران جرمانوس فرحات"، يف  .1
 .160، ص 1970جريدة البنّائني األحرار، -بريوت، منشورات الدولة املثالّية، 1، اجلزء الشرق وعظيمات نسائه

، 1958 دمشق، مطبعة االحتاد، ،2، اجلزء أعالم األدب والفنّ يف  ،"املطران جرمانوس فرحات، "آل جندي، أدهم .2
 . 309ص 

وت، دار رحياين للطباعة ، بري املوسوعة العربّيةوفريق من األساتذة، "فرحات، جرمانوس"، يف  ؛ألربت، الرحياين .3
 .536، ص 1955والنشر، 

من  1وهو اجلزء  كتاب الصرفيف  ،ي"شّ ح  ـ  "مقّدمة امل )تقدمي وتعليق على احلواشي(، ابخوس، اخلوري نعمة هللا .4
 .1900، بعبدا، املطبعة اللبنانّية، للمطران جرمانوس فرحات طالبـ  حبث املكتاب 

 2وهو اجلزء  كتاب النحو"ديباجة الكتاب" يف )تقدمي وتعليق وإضافة على املطالب(، البستاين، الشيخ عبدهللا  .5
 . 1900بعبدا، املطبعة اللبنانّية،  للمطران جرمانوس فرحات، حبث امل طالبمن كتاب 

دار ، بريوت، 6، جمّلد دائرة املعارف وهو قاموس عاّم لكّل فّن ومطلبيف  ،البستاين، املعّلم بطرس، "جرمانوس" .6
 .438-437، ص 1882املعرفة، 

، 2، القسم ثبٌت منطقّي للمخطوطات احملفوظة يف بكركييف  ،ديوان شعر: التذكرة"البيسرّي املطران فرنسيس، " .7
 .329-328، ص 1999خمطوطات بكركي، بريوت، 

منطقّي للمخطوطات ثبٌت يف  ،البيسري، املطران فرنسيس، "أخبار رهبان مار فرنسيس وخمتصر الكمال املسيحّي" .8
 .217-216، ص 1999، خمطوطات بكركي، بريوت، 2، القسم احملفوظة يف بكركي
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ثبٌت منطقّي للمخطوطات احملفوظة يف ، يف "البيسرّي، املطران فرنسيس، "البستان: صفرونيوس بطريرك أورشليم .9
 .207-205، ص 1999، خمطوطات بكركي، بريوت، 2، القسم بكركي

، 2، القسم ثبٌت منطقّي للمحفوظات احملفوظة يف بكركييف  ،فرنسيس، "املثلَّثات الدرّيَّة"البيسرّي، املطران  .10
 .302-301، ص 1999خمطوطات بكركي، بريوت، 

، ثبٌت منطقّي للمخطوطات احملفوظة يف بكركييف  ،البيسرّي، املطران فرنسيس، "ابب اإلعراب عن لغة األعراب" .11
 .323-321، ص 1999، خمطوطات بكركي، بريوت، 2القسم 

، ثبٌت منطقّي للمخطوطات احملفوظة يف بكركييف  ،طالِب وحثُّ الطالِب"ـ  البيسرّي، املطران فرنسيس، "حبث  امل .12
 .325-324، ص 1999، خمطوطات بكركي، بريوت، 2القسم 

 

 

 

 

 

 

 


