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 مؤلّفات المطران عبداهلل قرأعلي

 الئحة ببعض أماكن وجود نسخ المخطوطات وأرقامها

 الرقم المكان عنوان الكتاب 

 القانون اللبنانيّ   .1

مركز احلفظ اإللكرتويّن يف  يف ،[الرهباينّ اللبنايّن ] القانون بعنوان نسخة ورقّية ورقمّية
 من البطريرك إسطفان الدويهي مع ختمه )كرشويّن( ةمثبت جامعة سّيدة اللويزة

OR01/MC 

مركز احلفظ  يف، املقالة يف الرهبانّية/قانون الرهبان اللبنانّينيبعنوان نسخة ورقّية ورقمّية 
 OR02/MC عليها مصادقة البطريرك يعقوب عّواد )بالكرشونّية(ة اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويز 

مركز احلفظ اإللكرتويّن يف  ،قوانني الرهبانّية املارونّية اللبنانّيةبعنوان نسخة ورقّية ورقمّية 
 OR04/Rm )كرشويّن( يف جامعة سّيدة اللويزة

 روما –، يف دير مار أنطونيوس ني وفرايضهمقانون الرهبان اللبنانيّ بعنوان نسخة ورقّية 
 OR06/Rm (كرشوينّ )  اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةمركز احلفظ ونسخة رقمّية يف 

2.  
 المصباح الرهبانّي في شرح القانون اللبنانيّ 

 

 OR03/MC )كرشويّن( مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةنسخة ورقّية ورقمّية يف 
 

 OR04/MC  )كرشويّن(ة اللويز مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة نسخة ورقّية ورقمّية يف 
 روما –نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوس 

 OR02/Rm (كرشوينّ )  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةونسخة رقمّية يف 

 OR10/MC )كرشويّن( مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةنسخة ورقّية ورقمّية يف 
 روما –نسخة ورقّية خبّطه يف دير مار أنطونيوس 

 OR03/Rm ( ]مسودة[عربّ )  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةونسخة رقمّية يف 

من السلسلة  163 1873نسخة يف بكركي، نسخها القّس بطرس العّكاري اللبنايّن سنة 
 األوىل

 يةمن السلسلة الثان 95 1872إىل سنة  نسخة ثانية يف بكركي يعود تاريخ نسخها

3.  
قانون راهبات مار أنطونيوس الساكنات دير مار 

 ا حراشيوحنّ 

 OR05/MC (عربّ ) مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةنسخة ورقّية ورقمّية يف 
 OR08/MC (كرشوينّ ) مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةنسخة ورقّية ورقمّية يف 
 )كرشويّن( مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةنسخة ورقّية ورقمّية يف 
 OR06/MC عّواد مع ختمه( يعقوبت من البطريرك )مثبّ 

 روما –نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوس 
 OR15/Rm (عربّ )  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةونسخة رقمّية يف 

من السلسلة  21رقم  (1855نسخة يف بكركي )نسخها اخلوري بولس برهوش سنة 
 األوىل

 ميامر  .4

 SP050/MC )كرشويّن( مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةنسخة ورقّية ورقمّية يف 
 اللويزةمركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة نسخة ورقّية ورقمّية يف 

 )كرشويّن(
 (1833تشرين الثاين  26)نسخها اخلوري عبداهلل املكرزل يف 

ML034/MC 
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 المطران عبداهلل قراعلي مفّكرات  .5
 روما –نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوس 

 )عرب(  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةونسخة رقمّية يف 
CH016/Rm 

 145 بريوت -جامعة القديس يوسف املكتبة الشرقّية، 

 تفسير خدم وطلبات ألجل األعياد المشهوره  .6

 روما –نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوس 
 (كرشوينّ )  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةونسخة رقمّية يف 

ML12/Rm 

 روما –نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوس 
 ML15/Rm (كرشوينّ )  احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةمركز ونسخة رقمّية يف 

7.  

نسخة رسالة رّد على الشّماس عبداهلل زاخر/ 
نسخة رسالة أخرى ]موّجهة[ للشّماس عبداهلل 

)المطران عبداهلل قرأعلي واألب بيار  زاخر
 فروماج(

 روما –نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوس 
 CH098/Rm (عربّ )  احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةمركز ونسخة رقمّية يف 

8.  
أباطيل احتقار شهادات وأمثله مقطوفه من كتاب 

 )جمع( العالم ألجل مساعدة الواعظين
 روما –نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوس 

 (عربّ )  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةونسخة رقمّية يف 
SP014/Rm 

 مختصر الشريعةكتاب   .9

 CCO1/OM )كرشويّن( مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةنسخة ورقّية ورقمّية يف 
 روما –نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوس 

 (كرشوينّ )  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةونسخة رقمّية يف 
DV02/Rm 

من  197و  194 بكركينسخة يف 
 السلسلة األوىل

 روما –نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوس  )جمع( أخبار بارونيوس وغيرهمن   .11
 SP057/Rm (عربّ )  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةونسخة رقمّية يف 

11.  
ة مع كتاب رتب وصلوات وتواريخ صلوات الشبيّ 

)إعداد، بالتعاون مع جرمانوس  خاصة مختلفة
 فرحات(

 ML029/MC  (، كرشوينّ )عربّ  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةنسخة ورقّية ورقمّية يف 

12.  

جّناز األطفال/ تحفة سريّة/ دفتر الهفوات 
والنقائص والخطايا العرضّية الواجب الفحص 
عنها على طالبي الكمال المسيحّي/ مواعظ 

على الكاهن  المطران عبداهلل قراعلي/ منارة تدلّ 
)المطران عبداهلل قرأعلي  لبس األواني التقديس

 وجرمانوس فرحات(

)كرشويّن،  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةنسخة ورقّية ورقمّية يف 
  (عربّ سريايّن، 

ML22/OM 

من السلسلة  166 نسخة يف بكركي
 األوىل

  


