
الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM000011792كرشوني سريانيالدويهي مارون يوحنا الشدياقليتورجية رتب مجموعة

USEK_OLM00002كرشونيالماروني السنكسار

USEK_OLM00003الرهبانية والطقوس  الكنائسية الرتب
 والمطران قراعلي هللا عبد المطران

فرحات جرمانوس
1791كرشوني سريانياللبناني كفرصغابي بيمين القس

USEK_OLM000041834عربيناسخين عدةكالوديوس يوحناعشر والحادي العاشر الجزء الالهوتي العلم

USEK_OLM00005كالوديوس يوحناوالسابع السادس الخامس الجزء الثاني الكتاب الالهوتي العلم

 بطرس الخوري فيلمون االخ

 دير  الناصريشومر

المخلص

1834عربي

USEK_OLM000061834عربيداود بو يعقوبكالوديوس يوحناوالثاني االول الجزء الالهوتي العلم

USEK_OLM000071861عربيالموراني كيلون جرجسصايغ نيقوالوسصايغ نيقوالوس  الخوري ديوان

USEK_OLM000081853عربيتاوفيطوسالعبرانية الديانة انهدام

USEK_OLM000091834عربيمينا جرجورهكالوديوس يوحناوالتاسع الثامن الجزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM000101625كرشونيالزربابي الشامي يوحنا الخوريالعبري ابناالقداس ومنارة االشعة كتاب

USEK_OLM00011
 االصول في العبقرية الصحيفة2 العلوم الى مدخل1

االيساغوجيالمنطقية
باسيلي راهب يوواكيم القس 

 لبناني راهب غوسطين االخ

ماروني
1830عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00012كرشونيليتورجية وصلوات رتب مجموعة

USEK_OLM000131774كرشوني سريانيدحداح واقيم يوسف الخوريالرهبانية الرتب كتاب

USEK_OLM00014كرشوني سريانيالمارونية الكنيسة رتبة حسب كنائسية رتب كتاب

USEK_OLM00015المارونية طائفتنا عادة حسب الكنيسية الرتب كتاب
 وهبه الخوري ابن يوسف المطران

الغوسطاوي اسطفان
1834كرشوني سريانيبزعون رعد هللا خير الخوري

USEK_OLM000161857كرشونيانطوين بولس انطوين بولس المعلم كتاب مختصر

USEK_OLM00017
 االكبر الشيخ لحضرة النفس احوال بكشف الرموز حل

العالي سّره قدّس
عربي

USEK_OLM000181728كرشوني سريانيفرحات جرمانوسالمارونية الملة رتبة حسب االلهية االسرار تقديس كتاب

USEK_OLM00019
 والنساكشربل الشهيد فرض صالةالشهداء الحد فرض

المقدسة الدرجات ولكل

 ابن مخايل ابن يوسف الخوري

 الخوري ابن يوحنا الخوري

العاقوري الدحداح ابراهيم

1644سرياني

USEK_OLM00020 1871كرشوني سريانيبزعون من اشعيا داودالماروني الحاش كتاب

USEK_OLM00021عربي مغربية تعاويز

USEK_OLM00022كرشوني سريانيالموارنة عادة بحسب القداس كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00023عربي الفقهية القوانين بعض شرح

USEK_OLM00024حسايات البيعية الخطب
 اللبناني الراهب فرحات جبرايل ترجمها

1707 ليشع مار دير في
كرشوني

USEK_OLM000251838سريانيالدرعوني مارتينوس القسجنازاتالماروني السرياني الطقس حسب شحيمة

USEK_OLM00026كرشوني روحيّة أخبار

USEK_OLM00027
 في الرهباني المصباحاللبنانيين الموارنة الرهبان قوانين

اللبناني القانون شرح
1732كرشونيقرعلي هللا عبد

USEK_OLM00028سريانيالماروني السرياني الطقس حسب شحيمة

USEK_OLM00029االقدس التريدنتيني المقدس المجمع كتاب
 بطرس الخوري الالتينية من ترجمه

البتروني التوالني
1841كرشونياللبناني البكفاوي زكا االب  

USEK_OLM00030سريانيالماروني السرياني الطقس حسب شحيمة

USEK_OLM00031البسكنتاوي يواصافاألدبي الاّلهوت في المختصر
 من فرحات يوسف بن سالم

جزين
1820كرشوني

USEK_OLM00032
 اكليمنضوس كتاب مختصر المسيحي التعليم مختصر

 المسيحي الكمال  مختصر سينا طور دير رئيس السلمي

فرحات لجبرايل

1742كرشونيدلبتا من مراد الياس

USEK_OLM00033المارونية الكنيسة طقس بحسب الرتب كتاب
 الخوري ابن  انطوان الشدياق

غوسطا سمعان
1738كرشوني سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00034هجرية1234عربيالحاج ابن محمدالمسالخي يحي الشيخاإلعراب في المسالخي يحي الشيخ رسالة

USEK_OLM000351731كرشونيقزيله جرجسالتيالوي يوسف العالمةالنفوس مرآة

USEK_OLM00036
 والزواج، الخطبة رتبةجنازات و صلوات و رتب كتاب

 جناز المرضى، مشحة العماد، رتبة المار، على صلوات

 القنديل رتبة والرهبان، الرجال الكهنة،

1819كرشوني سريانيالدويري  يوسف االب

USEK_OLM00037الرهبانية الطقوس و كنائسية رتب كتاب
 راهب بكاسيني لورنسيوس

لبناني
كرشوني سرياني

USEK_OLM00038
 سر بخصوص المعترف و الكاهن تنبه سرية تحفة

االعتراف
كرشونيفرحات جرمانوس المطران

USEK_OLM00039
 وتدبير الكهنوت لراغب معرفته الوجاعة مختصر شرح

أدبي الهوتالشعب

 مطران الحصروني يوسف مطران

الشام طرابلس

 القبرصي انطون الشماس

قنوبين دير راهب
1705كرشوني

USEK_OLM00040
 و أفراميات الكاهن استعداد رتبة القداس رتبةمجموع

يعقوبيات

 قرية من أشعيا خليفة ابن داود

بزعون
1844كرشوني سرياني

USEK_OLM00041

 المسألة طريقة على المجموع االقتضاب مختصر كتاب1

 كتاب3 البول في غالينوس قاله ما2طب والجواب

 الطبية الزبد كتاب4 الطب في االنغليزي ليوحنا االسرار

 الطب6الفلك في كتاب5   الكلية االمراض علم في

براكلسوس اخترعه الذي الكيماوي الجديد

 الخير ابي ابن سعيد النصر، ابي1

2 المتطبب عيسى ابن االسرائيلي

 أمين الفيلسوف الشيخ4 غالينوس

التلميذ ابن الفرج أبي الدولة

هجرية 1232عربي

USEK_OLM000421895سريانيجرجس أبولطوسيعقوب مارالملفان يعقوب مار ميامر

USEK_OLM000431790عربيالدويهي بطرس الخوريأيلول وينتهي تموز شهر يبدأالسنكسار كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00044
 واالشعار الصلوات بعض االبجدي الترتيب حسب قاموس

 ورقة عين مدرسة رئيس اسطفان يوسف للمطران قصائد

المعدني ابن ليوحنا قصائد

كرشوني سرياني

USEK_OLM00045عربيكفور الرعيدي الخوري حناالنحوية االصول في الجلية االجوبة كتاب

USEK_OLM00046
 سريانة مفردات قاموسالعبري البن سرياني غراماطيق

العبري البن الحكمة قصيدة وكرشونية
سريانيالعبري ابن

USEK_OLM00047سرياني غراماطيق
 من حنا أبو بطرس بولس

الزغرين
1871كرشوني سرياني

USEK_OLM00048المارونية الكنائسية والرتب االسرار توزيع
 عواد يعقوب الخوري

الحصروني
1748كرشوني سرياني

USEK_OLM000491845كرشوني سريانيالخوري سلومالتوالوي بطرس الخوريسرياني  غراماطيق

USEK_OLM00050وكلداني عربي الكلدانية الكنيسة بحسب القداس كتاب

USEK_OLM000511710كرشونيفرحات جرمانوسالسبة أيام سبعة على المنقسمة الجهنمية العذابات في التأمالت

USEK_OLM000521الشعانين اسبوع2 المتعيد كتاب

 سعد جرجس الخوري1

 الياس الشماس2         البجاني

بسبعل من مخايل الخوري ابن

1710كرشوني سرياني

USEK_OLM000531822كرشوني سريانياسطفان يوسف المطران من سريانية ميامر

USEK_OLM00054
 كاهن تنبه الترتيب مقّسمة سرية تحفةالمعّرف مرشد

خطايا السبع وصايا العشر  يلزمه ما على االعتراف

تقوي كتاب

 بوديوان  طانيوس الخوري 

فرحات جرمانوس

 ديوان بو  طانيوس الخوري

السفيل
1818كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00055سريانيشحيم

USEK_OLM00056
 لبعض صلوات القيامة وأحد الآلالم أسبوع صلوات كتاب

القديسين
1898كرشوني سريانيأيطو علوان جبرايل خليل

USEK_OLM000571892كرشوني سريانيأيطو علوان جبرايل خليلالمقدس الصوم أيام صلوات

USEK_OLM000581894كرشوني سريانيأيطو علوان جبرايل خليلالخالصية اآلالماسبوع صلوات

USEK_OLM00059
 المارونية الكنيسة طقس بحسب البيعيّة الخطب كتاب

السريانية
كرشونيفرحات جرمانوس

USEK_OLM00060سريانيالنبي الملك داوود مزامير كتاب

USEK_OLM00061سريانيالصوم فنقيت

USEK_OLM00062
 الديراني ثابت مبارك االب مكتوبات العاشرمن المجلد 

اللبناني الراهب
1942عربياللبناني ثابت مبارك االب

USEK_OLM00063فرحات جرمانوس العربية الى نقلهالماروني السنكسار
 الحاج بيت من بطرس يوسف

جرجس
1780كرشوني

USEK_OLM00064مختلفة صلواتالماروني القداس كتاب

 البجاني سعد جرجس الخوري 

 غوري                       

األشقر مارون

1706كرشوني سرياني

USEK_OLM00065جنازات ماروني متعيد
 قرية منأشعيا خليفة ابن داود

بزعون
1843كرشوني سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00066
 عيد الماء تكريس رتبةاالالم اسبوع وحّسايات رتب كتاب

الصليب زياحالزيتون اغصانالشمع تبريكالغطاس

السجدة

 بطرس بن المسيح عبد القس

الحلبي الماروني
1717كرشوني سرياني

USEK_OLM000671835سريانيغصوب ايليا انطون بن متىقرداحي جبرائيلالصوباوي يشوع عبد العالمة ديوان عدن، فردوس

USEK_OLM00068السبكيالدر تاجالدين تقي الشيخللمحلي الجوامع جمع شرح
 أحمد بن محمد بن يوسف

الحنبلي الصيداوي
ه1278عربي

USEK_OLM00069تقال القديسة خدمة
 عبود انطوان الخوري

الحصروني
1927سرياني

USEK_OLM00070
 االنطاكية المقدسة الكنيسة عادة طقس حسب القداس كتاب

المارونية
كرشوني سرياني

USEK_OLM00071التوالوي بطرستأمالت مجموعة

 سعيد يوحنا اسقف الخوري

 غريغوريوس مار دير روما

المنّور

1771كرشوني

USEK_OLM00072عربيعربية لغة اعراباالشموني

USEK_OLM00073
 احمد بن على الحسن ابو المفّسر لالمام الوسيط التفسير

الواحدى

 احمد بن على الحسن ابو المفّسر االمام

الواحدى

 بن بكر بن محمد بن محمد

بالبلبيسي والده الشهير خالد
1883عربي

USEK_OLM000741847كرشوني سريانياالشقر مارون الخوريالبيعية والرتب  الشحيمة

USEK_OLM00075النحوية االصول في الجلية االجوبة
 عواد يوسف بن انطونيوس

حصروني
1822كرشوني

USEK_OLM00076
 المشكلة لالمراض المشفية الرسالة الطب علم في الخطى

 كتاب من وعالجها االمراض بعض شرحالمراقيا في

الدستور

عربيافندي مصطفى فيضي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00077
 الحواريين، أسبوع القيامة صلواتمارونيسرياني متعيد

مارينا القديسة فرض صالة

 الغصطاني بطرس المطران

قبرص جزيرة مطران
1694سرياني

USEK_OLM00078كرشوني سريانيالمارونية الكنيسة الرتب كتاب

USEK_OLM00079
 المقدسة المارونية البيعة طقس حسب القداس رتبة1

ميامر2 االنطاكية

 الراهب نعمة بطرس القس

اللبناني
1926كرشوني سرياني

USEK_OLM000801926عربينعمه بطرس القس1841 قزحيا في طبعقريان ريش كتاب

USEK_OLM00081المارونية الطايفة كعادة  الموتى جنازات كتاب
  رأشأنا صادق بطرس الشماس

المعادي
1878كرشوني سرياني

USEK_OLM000821967عربي سريانيشهدا انطوان اكليريكيالكاثوليكية السريانية الكنيسة طقسالسريانية الجنانيز كتاب

USEK_OLM000831951كرشوني سريانياللبناني مجلّي انطونيوس االباللبناني مجلّي انطونيوس االبالرهبانية الرتب

USEK_OLM000841837عربيالخوري يعقوبعربية لغة قواعد االجرومي كتاب

USEK_OLM00085المارونية طائفتنا عادة حسب الكنائسية الرتب كتاب
 قرية من عبود ابن يوسف

حصرون
1808كرشوني سرياني

USEK_OLM00086كرشوني1724 فرحات جبرايلالرهبانية المحاورات

USEK_OLM00087
مسلمين علماء وثالثة االمير مع جرجي الراهبمحاورات 

وجوابها الموارنة مطارين إلى الدين مينا السيد رسالة
1870عربياالنطوني الراهب بولس القس



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00088البيعية والرتب الشحيمة
 الخوري ابن انطون الشدياق

االشقر مارون
1854كرشوني سرياني

USEK_OLM00089
 االنطاكية المقدسة الكنيسة عادة بحسب االسرار تقدمة كتاب

المارونية
كرشوني سرياني

USEK_OLM00090كرشونيالمسيح يسوع سيدنا سيرة

USEK_OLM000911كرشونيالفرنسي الكبودجي برسيوسمختلفة صلوات2    العقلية الصالة ذكر في مختصر

USEK_OLM00092كرشوني سريانيالفاخوري ارسانيوسالسرياني الغراماطيق

USEK_OLM00093كرشونيكالوديوس يوحناعشر الثاني الجزء الالهوتي العلم

USEK_OLM000941687كرشونيالقبرصي المطوشي مخايلوايامها السنة اعياد قراءات قريان ريش

USEK_OLM00095فرحات جبرايل الراهب شعر ديوان
 الفاخوري ارسانيوس الخوري

البعبداوي
1827عربي

USEK_OLM00096 كالوديوس يوحنا8،9،12،13،14،15،16 الجزء الالهوتي العلم
 راهب لهيا بيت عبدهللا االب

لبناني
1836كرشوني

USEK_OLM00097عربياسالمية قصص مجموعة

USEK_OLM00098عربياسالمية روايات



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00099عربيبيزنطي  للموتى صلوات مجموعة

USEK_OLM001001921عربياللبناني ثابت مبارك االبالرابع المجلد  ثابت مبارك للقس نثرية مكتوبات

USEK_OLM00101عربياللبناني اليازجي ناصيف بن خليلالنسيم أرج

USEK_OLM00102عربياللبناني اليازجي ابرهيماللبناني اليازجي ابرهيمالعقد

USEK_OLM00103الصوم فنقيت

 شهوان انطونيوس الخوري1

 يوحنا القس ابن باخوس2

بان من

1759كرشوني سرياني

USEK_OLM00104الماروني الحاش
جرانيموس ايرونيموس

لبناني راهب مزياره
1844كرشوني سرياني

USEK_OLM00105كرشونيالماروني السنكسار

USEK_OLM00106عربي كرشوني سريانيمختلفة اوراق مجموعة

USEK_OLM00107تاودوروس مار القديس صالةالصوم فنقيت
 بطرس ابن يوحنا الشدياق

شباب بيت من المكرزل
1814كرشوني سرياني

USEK_OLM00108فرحات جرمانوسالماروني السنكسار
 الخوري جرجس القس

الكفرشيماوي
1940كرشوني

USEK_OLM00109كرشونيفرحات جبرايل ترجمهاحسايات البيعية الخطب كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM001101940كرشوني سريانيالكفرشيماوي الخوري جرجسالرهبان جناز

USEK_OLM001111908عربيالحايك يوسف اسكندرالنيل وادي في ميل الف

USEK_OLM00112الصوم فرض صالة
 من مرتينوس فرنسيس الشدياق

غوسطا قرية
1827كرشوني سرياني

USEK_OLM00113 1735كرشونياسطفان القسالسمعان يوسفالنظري الالهوت

USEK_OLM001141820كرشونيضاهر حنا أسعدالحصروني عواد سمعانأدبي الهوت عواد سمعان البطرك كتاب من أخبار

USEK_OLM00115عربيروحية تأمالت

USEK_OLM00116هجرية 1188عربيالسنوسي االمامومنطق فلسفة

USEK_OLM00117رهبانية قوانين مجموعة
 شكري اغناطيوس القس

الديراني
1853عربي

USEK_OLM00118هجرية1185عربيدباغ صالح محمدالكنكسي القصري المغربي محمداالستعارات في السمرقندي االمام رسالة مختصر

USEK_OLM00119عربيالشبيّة

USEK_OLM00120
 مريم بسيدتنا الخاص ايار شهر او المريمي الشهر كتاب 

مسودة العذراء

 االب ترجمه اليسوعي موزارلّي االب

المتيني سليمان ابو ليباوس

 الديراني ثابت االب تنقيح

اللبناني الراهب
عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM001211893كرشوني سريانيايطو علوان جبرائيل خليلواليعازر والشعانين العجائب كتاب

USEK_OLM001221916كرشوني سريانيالكريدي يوسف الخوريالعظيمة الجمعة يوم المقدس الكأس رسم نافور

USEK_OLM00123
 فرض صالة والقيامة الصوم صلوات كتاب الصوم فنقيت

 وباخوس سركيس مار
كرشوني سريانيعلوان جبرائيل خليل

USEK_OLM00124عربيالجزري بن محمد بن محمد بن محمدالحصين حصن

USEK_OLM00125عربيالتنوري اغناطيوسالثاني الدفتر االقدس يسوع قلب شهر

USEK_OLM00126
 فصال فصال المقدس الكتاب  تضمنه ما ترجمةالكتاب لباب

والقديم العتيق ين العهد في

 وضعها التي النسخة عن مأخوذة

كرامبون

 ساره بطرس االب ترجمة

اللبناني
1916عربي

USEK_OLM00127عربيالمختار النبي في مديحفلسفةوالعقاب الثواب شرح

USEK_OLM00128عربياسالمية وصلوات اشعار مجموعة

USEK_OLM00129
 المحاورات تسمى رسالة2 المسيحي تعليم مختصر1

الرهبانية
1786كرشونياللبناني الراهب فرحات جبرايل2

USEK_OLM00130 عربيعشر والحادي العاشر الجزء الالهوتي العلم

USEK_OLM00131 1933عربيالتنوري اغناطيوسالواعظين خزانة كتاب الرياضة مواضيع بعض في مفكرة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00132الموارنة طقس بحسب القداس كتاب
 نجيم كامل ابن عون الخوري

غوسطا من
1688كرشوني سرياني

USEK_OLM00133االحكام غرر شرح في الحكام درر
 محمود ابن الرودسي محمد

؟غولهي
هجرية1030عربي

USEK_OLM00134االعتراف حوادث التوبة سر
 السمراني جلوان ابراهيم الشدياق

الماروني
1805كرشونيالجلخ بشارة الشدياق

USEK_OLM00135
 الكتاب عن تاريخية مباحث الهوتية مقاالت مجموعة

المقدس
عربي

USEK_OLM00136
 على رد مسيحية اسالمية محاورة شعر  جدلية مجموعة

بالخوتراني الشهير منصور بن صالح الشيخ رسالة

 انطونيوس الخوري الرحيم عبد الشيخ

 طانيوس الخوريالحلبي البصمجي

الغسطاني شهوان

 خريبات قرية من  خيرهللا

طرطوس
1819كرشوني

USEK_OLM00137عربيطربيه مباركالكبير انطونيوس مار القديس سيرة

USEK_OLM00138عربيالمأثورة االقوال وبعض حسابات دفتر شعر مسودة

USEK_OLM00139
 وموت الدين علم االمير ابن الدين جمال عباهلل االمير وصية

 هجري884 االول ربيع11 الثاني عبدالخالق ابنه

هللا حب في شعر عبدهللا االمير مرثيةم1479

 والد الفضل ابي ابن حسين ابن سليمان

 قرية من جبرايل العابدين زين الشيخ

 محمد ابن احمد الحاج الفوقا معاصر

ادهم ابن ابراهيم السلطان العويط ابن

عربي

USEK_OLM00140عربيطربيه ابي مبارك القسوالهوتية دينية مسائل مجموعة

USEK_OLM00141عربيطربيه ابي مبارك القس والهوتية دينية مسائل مجموعة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00142 عربيوتأمالت  مواعظ دفتر

USEK_OLM00143عربيالعشر الوصايا في روحيّة مقاالت

USEK_OLM00144التينيبسيكولوجيا

USEK_OLM00145فرحات جبرايل استخرجهالماروني السنكسار
 الشدياق ، البّجاني سعد جرجس

البجاني سعد سركيس
1767كرشوني

USEK_OLM00146 حسايات يعقوب مار بلحن اللبناني الراهب ميامر
 الجميل جرجس ايليا الشدياق

بكفيا من
1789كرشوني

USEK_OLM001471816كرشونيالماروني السنكسار

USEK_OLM00148كرشوني سرياني قاموس
 شمعون ابن مخايل الخوري

تنورين من مطر
1885كرشوني سرياني

USEK_OLM00149
 وضع  السريانية الكنيسة طقس حسب الكنسية األعياد رتب

الكهنوت درجات لجميع اليد
1935كرشوني سريانيالجبيلي نخلة عمانوئيل القس

USEK_OLM00150
 السامية المصاعد ودرج الشريفة العالية الفضائل سلم كتاب 

المنيفة
1747عربيطورسين دير رئيس يوحنا االنبا

USEK_OLM00151كرشونيالسيدية لألعياد وصلوات ميامر

USEK_OLM00152
 العلم                                                        

الثامن الجزء الثالث كتاب الالهوتي
كالوديوس يوحنا

 يوحنا الخوري ابن اسطفانوس

عبادات قرية من
1832كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00153عربيالبدواني انطونيوس مار رهبنة في الداخلين المبتدئين قانون

USEK_OLM001541965كرشوني سريانيعبيد يوسفرسوالً عشر االثني نافور

USEK_OLM00155 عربيوصلوات ومواعظ الهوتية مواضيع

USEK_OLM001561943عربيحبيقه يوسف األبالتشمشت كتاب في تاريخي علمي بحث

USEK_OLM00157 االقدس يسوع قلب لعيد فرضية طقسية صالة
 اخيه ابن  او اسطفان يوسف البطريرك

اسطفان يوسف المطران

 البسكنتاوي حبيقة يوسف االب

اللبناني
وعربي سرياني

USEK_OLM00158كرشوني لالعتراف االستعداد تقوية تأمالت ، صلوات

USEK_OLM00159كرشوني سريانيجنازات المارونية السريانية الشحيمة

USEK_OLM00160يوسف السمعاني كتاب عنالمارونية االنطاكية الكنيسة عادة بحسب القداس كتاب
 بسكنتاني نجار هللا نعمة القس

اللبناني
1808كرشوني سرياني

USEK_OLM00161 سريانيالسبت حتى الخميس يو تبتدئ السريانية  الشحيمة

USEK_OLM00162
 يوسف بن حبقوق الشماس1314151612 الجزء الخامس كتاب الالهوتي علم 

شباب بيت من حبقوق
1833كرشوني

USEK_OLM00163عربيفرحات جبرايلاللبناني الماروني فرحات جبرايل الراهب ديوان



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00164عربيالمقدس الكتاب من شهادات بعض  تفسير

USEK_OLM00165سريانيالفصحية الهجمة رتبة

USEK_OLM00166عربي سرياني قاموس
 العرموني االحد عبد القس

اللبناني
1813كرشوني سرياني

USEK_OLM00167
 السيد  حول مقاالتاالول الكتاب االالهيات كتاب 

1708 الثالوث فيالثاني الكتاب1712المسيح

1712  التجسد فيالثالث الكتاب

السمعاني شمعون يوسف المونسنيور
 اسد ابن اغناطيوس الخوري

الحاقالني
1735عربي

USEK_OLM00168
 وزياح2    الشعنينة وزياح االنجيلي يوحنا مار صالة1

مارون مار

 مبارك ابن انطونيوس1

جبيل ادة من الماروني
1716كرشوني سرياني

USEK_OLM00169
 االنجيلي يوحنا مار صالة مارونية ليتورجية  صلوات

مارون مار وزياح الشعنينة وزياح

 مبارك ابن انطونيوس1

جبيل ادة من الماروني
1716كرشوني سرياني

USEK_OLM00170المارونية االنطاكية الكنيسة عادة حسب القداس كتاب
 الراهب الغازيري يواكيم

اللبناني
1760كرشوني سرياني

USEK_OLM00171عربيالفضائل ممارسة في ومفيدة مثيرة نصائح تقوية مجموعة

USEK_OLM00172حسايات
 من يوسف الحاج جرمانوس

جعيتا
1780كرشوني

USEK_OLM00173
 مختصة الكيريات وقطع تاسعاتبيزنطية صلوات

واالستيخونات باالعياد

 كفوري الياس الخوري 

 ابن الباسيلي الحناوي الراهب

الخوري فارس

1891عربي

USEK_OLM001741عربيالمفتاح تلخيص2   التصريف علم



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00176
 مطبوع ونصف مخطوط نصفمريم االله والدة صلوات

1846 اليسوعي بوهور األب الفها تأمالتالمطبوع  

1845 روما المسيح يسوع دم الكرام مسبحة كتيّب

عربي و  كرشوني

USEK_OLM001771858كرشونيلبناني مزياره بوال القسمختلفة تقوية صلوات كتاب

USEK_OLM00178 1841كرشوني سريانيزانجوان دياب ابن موسىسريانية يونانية اسماء قاموسعربي سرياني قاموس

USEK_OLM00179عربي قرآنية سور

USEK_OLM00180االنوار وشوارق الخيرات دالئل
 ابي ابن سليمان ابن محمد  عبدهللا أبو

الغزولي السماللي بكر
هجرية1294عربينوري عثمان حافظ

USEK_OLM00181 كالوديوس يوحناالعاشر الجزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم

 الخوري ابن يوحنا الخوري

 بيت عائلة من بجدرفل بطرس

الياس سليمان بو

1839كرشوني

USEK_OLM00182الحصروني عواد سمعاناالنوار المسبعة والمنارة  االسرار خزانة كتاب
 ابن جرمانوس الخوري

عبيه سركيس الياس الخوري
1718كرشوني

USEK_OLM00183 1840كرشونياللبناني عرموني هللا نعمة االخكالوديوس يوحناعشر الحادي العاشر، الجزء الالهوت علم

USEK_OLM00184
 الموسوية القياس لرسالة شرح  الموسوية للرسالة الحاشية

 محمد البركوي مصطفى الشاكر محمد

 اللوزعيبطوعان الشهير مصطفى بن

الحسيني ابراهيم

هجرية1254عربياالمدي بكر بن اسماعيل

USEK_OLM00185عربيالرحبي االمامالمواريث في الرحبية متن

USEK_OLM00186النحو علم في االزهرية حاشية شرح 
 الشافعي العطار محمد بن حسن

االزهري المصري
عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00187 كرشونيالقديسين قصصالماروني السنكسار كتاب

USEK_OLM00188عربياسالمية حياتية قضائية  قوانين مجموعة

USEK_OLM00189عربي معرب كل اليه يحتاج فيما رسالة

USEK_OLM00191
 كتاب السريانية الكنيسة طقس حسب الكنسية األعياد رتب

للموارنةوصلوات الرتب
كرشوني سريانيكنعان جرجس

USEK_OLM00192
 رجز كتاب من ملتقطة فوائد2وقضاء شرائع كتاب1

 االمام الشيخ وضعها حدود3الرسطوطاليس النفس

التعالبي الرحمن عبد

عربي

USEK_OLM00193االزهري عبدهللا بن خالدالعربية علم في االزهرية مقدمة
 محمود الشيخ ابن خير محمد

الحلوى افندي
1266عربي

USEK_OLM001941823كرشوني سريانياصاف جبرايل الخوريالمارونية االنطاكية الكنيسة عادة حسب القداس كتاب

USEK_OLM00195عربي اسالمي دعاء

USEK_OLM00196سريانيالفنقيت ليوسف البيان

USEK_OLM00197عربيالنقتازاني القاضي عمر بن مسعودللزنجاني التصريف مختصر شرح

USEK_OLM00198مالك بن محمدقصائد بشكل عربية لغة قواعد



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00199كردية؟ او ايرانية قصائد
 بدولة المدرس عبد المالّ

آبار
1287عربي

USEK_OLM00200عربيالحاج ابن درويش أحمدإسالمية وأدعية صلوات

USEK_OLM00201عربيالجيان عبدهللا الشافعي الرباط احمد الحاجحمزة االمير سيرة من الثالثين الجزء

USEK_OLM00202
 عيد على المتقدمة ايام للتسعة االفادة جزيلة روحية رياضة

الشريف الميالد
عربي

USEK_OLM00203عربيمالك بن محمدقصائد بشكل عربية لغة قواعد

USEK_OLM00204عربيمخايل الشماسالمارونية السريانية الكنيسة طقس بحسب القداس خدمة

USEK_OLM002051264عربيالقدسي محمد السيدالرباط احمدحمزة االمير سيرة من والعشرين الخامس الجزء

USEK_OLM00206طّبعجيبة اسرار بعض حاوي كتاب مختصر
 مدينة من اودا المكنّى دومينكوس االب

الكبير فرنسيس مار رهبان احد منتوا
كرشوني

USEK_OLM00207العذراء وعجائب قديسين سير الماروني السنكسار
 التنوري اكليمنضوس االب

اللبناني
1852كرشوني

USEK_OLM00208

أخبار مجموعة  ليتورجية وصلوات  رتب مجموعة

 مجموعة للقديسين مدائح الشيطان مع بوال مار مناجاة

 حياة العذاراء مريم الطاهرة الست  نياح وزياحاتميامر

 وصفاتجاورجيوس رؤياافرام ومار مارون مار القديس

طبية

كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00209عربيإسالمية وأدعية صلوات

USEK_OLM00210

2     للحافظ االظفار قص مسيلة عن الجواب جزئية1

 اخبار في المنحة كتاب3        النافعة الملفنة رسالة

 المضيّة الدرة من المرضية الخالصة كتاب4        السبحة

الخرقه برفق الفرقه اتحاف5

 محمد الخير ابي الدين شمس1

 بكلر محمد2     الشافعي السحاوي

 جالل الرحمان عبد الشيخ3    الصديق

4            الشافعي الصيوتي الدين

 أحمد ابن محمد الدين شمس االمام

5         المديني

عربي

USEK_OLM00211القديم منذ فيها هللا خلق وما الخليقة ايام ستة تفسير كتاب
 العربية الى نقله الكبير باسيليوس

االنطاكي الفضل ابن عبدهللا
1796عربي

USEK_OLM002121707كرشونياللبناني الراهب فرحات جبرايل ترجمهاالبيعية الخطب كتاب

USEK_OLM002131228عربيعربية قواعد بعض

USEK_OLM002141851عربيالعذراء مريم الطاهرة الست اخوية رسوم

USEK_OLM00215 عربي مريم فضائل االول الجزء من الثاني الكتاب

USEK_OLM00216هجرية 1264عربياالحدب ابراهيماالزهرى المصرى االمر محمد الشيخاالزهرية حاشية

USEK_OLM00217عربياالسالمي الفقه بحسب الميراث قانون

USEK_OLM00218
خالصهم لنيل المؤمنين لفائدة خشوعية صلوات بعض

مسيحي لكل تقوية صلوات
عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00219
 الشحيمة                                                      

المارونية الكنيسة عادة حسب
1831سرياني

USEK_OLM00220عربيالشبطيني يوسف القسانطونيوس مار أخوية شركة صورة

USEK_OLM00221 االربع االناجيل    المقدس االنجيل
 من المطوشي زكريا شدياق 

قبرص حزيرة
1687كرشوني

USEK_OLM00222عربيالقديسن واعاجيب اخبار البنديكستاري كتاب

USEK_OLM002231940كرشونيعقيقي فرنسيس القسالكبير انطونيوس للقديس تساعية

USEK_OLM00224هجرية 1115عربيالقرآن

USEK_OLM00225
 االنطاكية المقدسة الكنيسة طقس عادة بحسب القداس كتاب

المارونية

 العجلتوني برناردوس القس

اللبناني الراهب
1844كرشوني سرياني

USEK_OLM00226المعرب ترتيب في المغرب
 محمد الشيخ بن امين محمد الشيخ

السالمي

 الشيخ المرحوم بن عيسى

االمام جمعه
هجرية 1178عربي

USEK_OLM002271724عربيالشبية

USEK_OLM00228عربي وطلبات صلوات كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00229

                                     مارونية ليتورجية  صلوات

 والسبع احزان السبع من المختصرة السبع التأمالت ذكر     

 البتول خطيب الصديق يوسف  القديس بها شعر التي افراح

للتأمل االستعداد كيفية الحياة قيد في كان لما

عربييوسف البادري ترجمها

USEK_OLM00230
                                                  وتقديسات رتب

 المراثي بعض الكنسية االواني بعض لتكريس كتيّب  

والزجليات

1895عربي و  كرشونيالدرعوني مارتينوس االب 

USEK_OLM00231عربيمصحف الكريم القرآن

USEK_OLM002321700كرشونيعبيه قرية من الياس الشدياقالنية علم في مختصر

USEK_OLM002331925عربيالرهباني القانون

USEK_OLM002341314عثمانيفائق محمداسرائيل بن محمود الدين بدر الشيخالتصوف في الواردات كتاب

USEK_OLM00235
 المارونية االطاكية الكنيسة عادة حسب القداس كتاب

 ܕܥܕܬܐ ܥܿܝܕܐ ܐܝܟ ܕܩܘܪܒܐ ܟܬܒܐ الماروني

ܢܝܐ ܐܢܛܝܘܟܝܬܐ
̈
ܕܿܡܘܖ

 جوان دياب يوسف الخوري

زان قرية من
1888كرشوني سرياني

USEK_OLM00236كرشوني سريانيܦܪܘܩܝܐ ܕܚܫܐ ܛܟܣܐ  الماروني الحاش كتاب

USEK_OLM00237
 مار وتعاليم اقوالالسرياني اسحق مار القديس كتب

اسحق

 عواد رامح ابن راجي

حصرون
1843كرشوني

USEK_OLM002381848عربيالقس الراهب فرحات جبرايلالتذكرة      اللبناني الماروني فرحات جبرايل الراهب ديوان



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00239ملكيّة ليتورجية صلوات
 الخوري ابراهيم نجل ميخائيل

بانو قرية من
1849عربي

USEK_OLM00241كرشوني سريانيالسرياني الغراماطيق

USEK_OLM00242 الماروني المتعيد
 في اللبناني غبالى حنانيا القس

قزحيا محبسة في بوال مار دير
1865كرشوني سرياني

USEK_OLM00243كرشونيوالفضائل الخطايا فيمختلفة مقاالت

USEK_OLM00244وفارسي عربياسالمية وصلوات وأدعية  يس سورة

USEK_OLM00245كرشوني سريانيالمارونية الكنيسة طقس بحسب الرتب كتاب

USEK_OLM00246كرشونيالقربان لزيارة تقوية صلوات مجموعة

USEK_OLM00247عربيبادنجانه باطيشتا يوحنا القسيستضيء ان يشاء لمن المضيء المصباح كتاب

USEK_OLM00248عربيسمرقندي الليث ابوالصالة فريضة في

USEK_OLM002491198عربيامير الحي عبد الحاج ابن محمدالجرومية لمسايل متممة العربية علم في مقدمة

USEK_OLM00250عربياالبهري الدين اثير االمام الشيخايساغوجي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00251اورشليم بطرك اثناثيوس عظات
 مبارك ابن يوسف المطران

الريفوني
1705كرشوني

USEK_OLM00252عربياسالمية وادعية وصلوات ابتهاالت

USEK_OLM00253عربي1326 رقم بحسب موزونة قصائد

USEK_OLM00254كرشونيفرحات جبرايلاالشحيم حسايات تفسير

USEK_OLM00255كرشونيوصلوات رتب كتاب وتقديسات رتب

USEK_OLM00256 االربعين الصوم فرض صالة
 قرية من يعقوب شماس

حصرون
1695سرياني

USEK_OLM00257هجرية 966عربيحسين بن سمية بن  عفانالمختار لتعليل االختيار

USEK_OLM00258
 األعياد من وغيرهم للقديسين المتعيد الماروني المتعيد 

 الطقسية

 من زعني جبرليل الخوري

توال قرية
1865كرشوني سرياني

USEK_OLM00259
 محتم عليهم وجب اذ يعلمه أن القرآن قارئ على فيما مقدمة

الشروع قبل
هجرية 1224عربيخليل بن حسنالشافعي الجّزي بن محمد

USEK_OLM00260
 السابعة المنارة  المنارة من الثاني الجزء الرهبانية المنارة

 الظهر على مكتوب هو كما والعاشرة والتاسعة والثامنة
ً حديثا

الدويهي بطرس اسطفان البطرك
 بطرس بن المسيح عبد القس

الحلبي الماروني
1713كرشوني سرياني

USEK_OLM00261 1896كرشونيعطاهلل يوسف الخوريالللبنانين الرهبان احد به اعتنىالماروني السنكسار كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00262كرشوني سريانيحنانيا االخالموتى لدفن رثاء

USEK_OLM00263 يونانية1804سريانيالشعانين اسبوعالفنقيت

USEK_OLM00264
الصعودالجديد االحدتوما القديس صلواتفنقيت متعيد

العنصرةالتجلي
يونانية 1828كرشوني سريانيادم الشدياق ابن شحادة الشماس

USEK_OLM00265الجيش منظمات

USEK_OLM00266السنوسية متن مقدمة
 يوسف ابن محمد عبدهللا ابو الشيخ

الحسيني السنوسي
عربي

USEK_OLM00267كرشونيفرحات جبرايلالرياضة كتاب

USEK_OLM00268عربيالسنوية  الرياضة في تتلى التي الروحية التالوة كتاب

USEK_OLM00269هجرية1237عربيالحلبي عيسى الحاج بن محمدالجبرتي الدين جمال بن حسن الشيخالمجاز عالقات شرح

USEK_OLM00270الذهبي العرب عصر
طرازي دي فيليب

عربي

USEK_OLM00271عربياسالمي وفقه قوانين

USEK_OLM00272   1766عربيكالوديوس يوحنا1213141516 الجزء الالهوتي العلم



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00273عربيالعربية اللغة في ونحو اعراب

USEK_OLM00274الماروني  الشحيمة
 من عواد يوسف ابن بطرس

حصرون قرية
1851سرياني

USEK_OLM002751858سريانياللبناني مزياره جرانيموس القسالحاش صالة  الماروني الحاش

USEK_OLM00276سريانيالشهيد جرجس مار صالة طقس

USEK_OLM00277 كرشونيفرحات جرمانوس ترتيبحسايات السنة عياد حساسي كتاب

USEK_OLM00278النحو في العوامل
 الرحمن عبد بن القاهر عبد االمام الشيخ

الجرجاني
عربي

USEK_OLM00279فرحات جرمانوسالماروني الحلبي فرحات جرمانوس المطران ديوان
 الخوري ابن سليمان الشماس

مشمش قرية من ابراهيم
1825عربي

USEK_OLM00280حلب اسقف فرحات جرمانوسالسريّة التحفة
 من قسطنطين جبور ابن الياس

كفرصغاب
1821كرشوني

USEK_OLM00281فرحات جبرايلالدريّة المثلثات
 يوحنا الخوري ابن اسطفانوس

عبادات قرية من
1832كرشوني

USEK_OLM00282 والجديد القديم المقدس الكتاب من فقرات بعض تفسير كتاب
 اساقفة رئيس عواد سمعان المطران

الماروني دمشق

 ابن الكسرواني انطون الشدياق

 قرية من سمعان الخوري

شهوان بيت من غوسطا

1732كرشوني

USEK_OLM00283 1837كرشوني سريانياللبناني الراهب البكفاوي زكا الماروني السرياني طقس بحسب الحاش كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00284عربيالمبتدئين قانون

USEK_OLM00285اللبناني الراهب فرحات جبرايلاألعراب لغة عن االعراب بيان
 قرية من ياغي اسحاق الشدياق

بالط
1846عربي

USEK_OLM00286تقال القديسة فرض صالة
 والقس الكفرنيسي بولس القس

اللبنانيين الكفرشيماوي جرجس
1925سرياني

USEK_OLM002871854كرشونياللبناني الراهب جرانيموسالماروني السنكسار

USEK_OLM00288السرياني اسحاق مار كتاب
 عواد رامح ابن راجي

حصرون
1844كرشوني

USEK_OLM00289فرحات جبرايلومواعظ قديسين اخبار
 عواد رامح ابن راجي

الحصروني
1843كرشوني

USEK_OLM00290فرحات جبرايلالمسيحي الكمال مختصر
 قرية من الزند فيلبوس القس

مصبح زوق
1736كرشوني

USEK_OLM002911837كرشونياللبناني البقعاتي قرياقوس القسفرحات جبرايلالرهبانية المحاورات

USEK_OLM002921732كرشونيفرحات جبرايلالرهبانية المحاورات

USEK_OLM00293السلمي يوحنا كليمكوس يوحناطورسينا دير رئيس السلمي كليمكوس يوحنا كتاب مختصر
 من الخوري يعقوب ابن مخايل

كفيفان
1821كرشوني

USEK_OLM00294كرشونيحلب اسقف فرحات جرمانوسالسريّة التحفة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM002951741كرشونيحبيس القس جرجسوجواب سؤال بشكل مسيحي تعليم

USEK_OLM00296عربياليسوعي ديران الفريد االباالول الدفتر متى للقديس المسيح انجيل شرح

USEK_OLM00297عربياليسوعي ديران الفريد االبالثاني الدفتر متى للقديس المسيح انجيل شرح

USEK_OLM00298كرشونيفرحات جبرايلالرهبانية المحاورات

USEK_OLM00299 الحفاة الحافين الكرمليين الرهبان احداالسبوع اليام روحية تأمالت
 فرحات جبرايل بيد تعريب

اللبناني الراهب
1711كرشوني

USEK_OLM00300سريانيالعازر وسبت الشعانين اسبوع صلوات

USEK_OLM00301كرشونيالخوري انطون المعلملقديسين قصص   الماروني السنكسار

USEK_OLM003021550سريانيسعادة يوحناالحاش كتاب

USEK_OLM00303
 الميالد طلبةعمومية طلبات مارونية ليتورجية  صلوات

العذراء واعياد الختان طلبة
كرشوني

USEK_OLM00304
 مختصر2المارونية الملة حسب القداس كتاب1

المسيحي التعليم
1766كرشوني سريانيالحجار االحد عبد القس

USEK_OLM003051868كرشونياللبناني بودين اندراوس القسالبرية كوكب انطونيوس مار القديس سيرة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00306 1839عربيمقصود نقوالالثاني الجزء بالجسري الملقب لويس االنبا تأمالت

USEK_OLM00307المقدس االنجيل
 قرية من اشعيا خليفة ابن داود

بزعون
1851كرشوني

USEK_OLM00308التوبة سر بخصوص عملي ارشاد 
 اسقف تيرزاجوا نقوالوس المطران

روما في 1757 سنة طبع نارني
كرشوني

USEK_OLM00309كرشونيقريان ريش

USEK_OLM00310 الموتى احد مارون، مار رهبان انطونيوس، مار الفنقيت 
 طنوس جبرايل بن طنوس

شباب بيت الحايك نقوال
1850سرياني

USEK_OLM00311 كالوديوس يوحناالعاشر الجزء االهوتي العلم
شهوان قرنة انطون القس

لبناني راهب
1821كرشوني

USEK_OLM00312
 الى تنبيه الترتيب مقسمة سرية تحفةالمعّرف مرشد1

 المسبعة االسراروالمنارة خزانة كتاب2االعتراف كاهن

االنوار

 الحصروني عواد سمعان المطران2

فرحات جرمانوس1 الماروني

 الدوير يوسف القس1

 ابن  اسطفان2 الشماس

بكاسين صالح يوسف

1816كرشوني

USEK_OLM00313
 جنازات كتاب القديسين جميع وطلبة ومزامير صلوات

 وطلبات االعياد بعض ميامرنساء ، رجال العموم،

قديسين

1868كرشوني سريانياالشقر مارون الخوري

USEK_OLM00314النحوية والقواعد الصرفية االصول كتاب
 في طبع مظلوم مكسيموس المطران 

1830 روما
1851عربياللبناني شبابي افرام االخ

USEK_OLM00315
 مار ، يوحنا مار يوسف، مار نياحة  الماروني المتعيد 

،الميالد الياس
سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00316 التوبة سر بخصوص عملي ارشاد
 اسقف تيرزاجوا نقوالوس المطران

روما في 1757 سنة طبع نارني
1821كرشونياللبناني الراهب القس جرمانوس

USEK_OLM00317
 مار صلوات طقس الكبير انطونيوس مار القديس سيرة

واعاجيبه سيرته الرهبان رئيس انطونيوس

 بيت حبشي عبود  ابن حبشي

شباب
كرشوني سرياني

USEK_OLM00318فرحات جرمانوس المطران ترجمةالمقدس االنجيل
 القسيس ابن فرنسيس القس

الحلبي الباني يوحنا
1745كرشوني

USEK_OLM00319اليسوعية الرهبنة مؤسس  اغناطيوس القديس رياضات كتاب
 بطرس البادري العربية الى مترجمها

اليسوعي فرماج
1773عربيالمزرعاني سالمه نهرا القس

USEK_OLM00320
 وصور وجنازات تبريكات المارونية الشحيمة 

البابوية الغفرانات
1833كرشوني سريانيعبدهللا الخوري

USEK_OLM003211841كرشونيشباب بيتاالشقر مارون1707 فرحات جبرايل ترجمهاالبيعية الخطب كتاب

USEK_OLM00322اليسوعية الرهبنة مؤسس اغناطيوس القديس رياضات كتاب
 بطرس البادري العربية الى مترجمها

اليسوعي فرماج
1827كرشونياللبناني الراهب القس جرمانوس

USEK_OLM00323 كالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم
 يوحنا الخوري ابن اسطفانوس

عبدات من
1834كرشوني

USEK_OLM00324 الماروني السنكسار كتاب
 جرمانوس االب تلميذ سليمان

االشقر
كرشوني

USEK_OLM00325 االدبي الالهوت مختصر
عطيه يوسف الخوري ترجمه

ليغوري الفونسيوس
عربي

USEK_OLM00326كرشوني سرياني قاموس
 الفريكي ارسانيوس القس 

لبناني حلبي
1833كرشوني سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00327 سريانيالصوم فرض صالة

USEK_OLM00328 1854كرشونيقيتلش عبدهللا االبالمتيني ليباوس االب و فرحات جبرايلوتأمالت صلوات مجموعة

USEK_OLM00329عربيالجسري لويس االببالجسري الملقب لويس االنباالجسريلالب تأمالت

USEK_OLM00330الصوم فنقيت
 بيت االشقر مارون الخوري

شباب
1843كرشوني سرياني

USEK_OLM003311522سريانيمارونية طقسية صلوات مجموعة

USEK_OLM00332
 جميع ، الكبير الوردية احدالمتعيد الماروني المتعيد

 العذراء، مريم شرف يوسف، بيان ، مارون مار القديسين،

شهيدا االربعين ، مارون يوحنا مار

  الحايك الشبابي طنوس

جبرايل ابن الماروني
1850كرشوني سرياني

USEK_OLM00333 كرشوني سريانيܕܚܫܐ ܟܬܒܐالماروني  الحاش كتاب

USEK_OLM00334
ܡܐ ܕܫܒܵܥܐ ܫܚܡܬܐ الماروني  الشحيمة

ܵ
ܟܢܐ ܝܘ

ܵ
 ܡܬܟܖ

ܫܒܬܐ ܕܟܠܿܗ

 مارون الخوري ابن انطوان

شباب بيت من االشقر
1863سرياني

USEK_OLM003351622سرياني مخطوط فقط االول القسممطبوع  الماروني  الشحيمة

USEK_OLM003361882كرشونيلبناني راماتي ليباوس القسالجرومية شرح النحويّة االصول في الجليّة االجوبة

USEK_OLM00337 1833كرشونيكالوديوس يوحنا1216 االجزاء الخامس الكتاب الالهوتي العلم



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00338
 التذكرة اللبناني الماروني فرحات جبرايل الراهب ديوان

فرحات جبرايل الراهب ديوان من نبذة
عربيفرحات جبرايل الراهب

USEK_OLM00339       1843كرشونيالكفري جرجسالباسيلي الراهب يواكيم القسايساغوجي المنطقية االصول في العبقرية الصحيفة

USEK_OLM003401810عربياللبناني رشماني مخايلالجرومية شرح النحويّة االصول في الجليّة االجوبة

USEK_OLM00341عربيالخطايا، ، الشريعةادبي الهوت

USEK_OLM00342عربياسالمية فتاوى مجموعة

USEK_OLM00343كرشوني سريانيالرهبان جناز

USEK_OLM00344
واالسرار والكنيسة المسيحي االيمان عن وأجوبة أسئلة

ادبي الهوت
عربي

USEK_OLM00345عربيمختلفة حاالتالدعوى كتاب

USEK_OLM00346كرشونيقر رومانوسالباسيلي الراهب  يواكيم القسايساغوجيالمنطقية االصول في العبقرية الصحيفة

USEK_OLM00347
 كاهن الى تنبيه الترتيب مقسمة سرية تحفة المعّرف مرشد

االعتراف
1816كرشوني1730 فرحات جرمانوس

USEK_OLM003481847كرشوني سريانيسرياني غراماطيق



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00349
 كتاب السريانية الكنيسة طقس حسب الكنسية األعياد رتب

الصليب زياح العنصرة، القنديل،مختلفة وصلوات الرتب

 من سركيس بطرس الخوري

عبيه
1825كرشوني سرياني

USEK_OLM00350
 واالشعار االبيات بعض2سرياني غراماطيق1

السريانية
كرشوني سرياني

USEK_OLM00351
 والكنيسة المسيحي االيمان عن وأجوبة أسئلةادبي الهوت

واالسرار
عربي و  كرشوني

USEK_OLM00352 كالوديوس يوحنا89 الجزء   الثالث الكتاب الالهوتي العلم
 راهب مزيارا ايرونيموس

لبناني
1850كرشوني

USEK_OLM00353
 الرتب السريانية الكنيسة طقس حسب الكنسية األعياد رتب

الرهبانية والطقوس الكنائسية
1845كرشونيالحصروني حننيا القس

USEK_OLM003541795عربيالحدثي بطرس االبالمسيح السيد مجيء عن االنبياء اقوال من

USEK_OLM00355
 الكبير انطونيوس مار القديس سيرة في روحيّة تأمالت تسع

الرهبانية الديارة مؤسس النسكية

 اليسوعي غلوسيوس فرنسيسس االب

 العربية الى  االيطالية من استخرجها

 المدرسة ابن اسكندر  اندراوس الخوري

المارونية

1864عربيالشبابي اقليموس االخ

USEK_OLM00356
  سريانية ميامرسرياني غراماطيق سرياني غراماطيق

سرياني وغرماطيق  كلمات مختلفة
1858كرشوني سرياني

USEK_OLM003571774كرشونيالحصروني عواد يوسف القسالنبي لداوود الزابور كتاب

USEK_OLM00358النفس مرآة كتاب
 اسحق ابن عبدهللا بن بطرس القس

التوالوي البتروني
1822كرشونيالحصروني عواد هللا نعمة

USEK_OLM003591937كرشونيالجبيلي عقيقي فرنسيس القسالسرياني قندلفت باسيل المطرانالكاهن نبراس



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM003601953كرشوني سريانيالمناقص جبرايل االبܫܚܡܬܐ الماروني  الشحيمة

USEK_OLM00361كرشونيكالوديوس يوحناعشر الثاني الجزء  الالهوتي العلم

USEK_OLM00362 1831كرشونياالشقر مارون الخوريكالوديوس يوحناالعاشر الجزء الالهوتي العلم

USEK_OLM00363 كرشونيكالوديوس يوحنا89 الجزءالثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00364 1830كرشونياللبناني درعوني  متيّا االبكالوديوس يوحناالثامن الجزء الالهوتي العلم

USEK_OLM00365 1832كرشوني سريانيالحكمة  ميمرعن  سرياني غراماطيق

USEK_OLM00366 عربيكالوديوس يوحنا1216 االجزاءالخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00367
 ايضاح ام االدبية الخطب2المقدس الكتاب مضامين1

للخاطي وكشفها بديعة اربعين

 مدينة اسقف جناريوس ثاودورس2

 ابراهيم الخوري العربية الى نقلها ويليا

جلوان بن

 في الديراني جرمانوس القس

لويزة دير
1754عربي

USEK_OLM003681770كرشونياللبنانية الراهبة جرترودا االختالماروني السنكسار

USEK_OLM00369عربي وعجائب واخبار مواعظ كتاب

USEK_OLM00370 كالوديوس يوحنا89 الجزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم
 قرنة الدليل انطون القس

لبناني راهب شهوان
1831كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00371 1834عربيادّاني يوسف الخوريكالوديوس يوحنا1216 االجزاءالخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00372 عربيالجرجاويالمسيح عبدكالوديوس يوحناالخامس الجزء الثاني الكتاب الالهوتي، العلم

USEK_OLM00373 كرشونيكالوديوس يوحنا1216 االجزاء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00374 1830عربيالديراني اغناطيوس االبكالوديوس يوحنا89 الجزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00375كالوديوس يوحنا8 الجزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم الالهوتي  العلم
 قرية من مخايل بن يوسف

بقصيما
1832كرشوني

USEK_OLM00376 1834كرشونيلبناني راهب مارون االخكالوديوس يوحنا1011 الجزء  الرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00377 يوحناالصوم زمن صلوات

USEK_OLM00378عربياليسوعي الراهب سنيري بولسالثالث الجزء اليسوعي الراهب السنيري مواعظ

USEK_OLM003791862كرشوني سريانيشباب بيتالمارونية الشحيمة

USEK_OLM003801645كرشوني سريانيسرياني غراماطيق

USEK_OLM00381 كالوديوس يوحناعشر الثاني الجزء الالهوتي العلم
  اللبناني الراهب يوحنا القس

الشبانية قرية من
كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00382 كرشونيااللهي القداس في تقال افراميات

USEK_OLM003831856كرشوني سريانيمزرعاني بولس االخسرياني غراماطيق

USEK_OLM00384 كرشونيكالوديوس يوحنا1011 الجزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00385ادبية وخطب مواعظ  بعض
 جناريوس تاودوروس االسقف

الفرنسيسكاني

 الراهب الكفري هللا نعمة القس

اللبناني
1861كرشوني

USEK_OLM00386عربيكالوديوس يوحنا89 الجزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00387عربيكالوديوس يوحنا1011 الجزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00388الماروني الفاخوري ارسانيوس الخوريفرحات جرمانوس المطران ديوان شرح كتاب
 واالخ الدرعوني هللا نعمة االخ

رشميا سيدة خادمين صفريانوس
1837عربي

USEK_OLM00389عربي مريم امجاد

USEK_OLM00390كالوديوس يوحنا89 الجزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم
 قرية خادم اسطفان الخوري

عبادات
1836كرشوني

USEK_OLM00391الحصروني السمعاني يوسف العالمةالطبيعي العلم كتاب
 جرجس الخوري ابن جرجس

الكفر قرية من
1844عربي

USEK_OLM003921833كرشونيالدرعوني ماتياكالوديوس يوحنا1011 الجزءالرابع الكتاب الالهوتي العلم



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00393كرشونيلبناني شهوان قرنةمت القسكالوديوس يوحنا1216 الجزءالخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00394عربيبالجسري الملقب لويس االنباالثاني الجزء بالجسري الملقب لويس األنبا تأمالت كتاب

USEK_OLM00395 1782عربيكالوديوس يوحنا14 الجز االول الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00396
 الى تنبيه الترتيب مقسمة سرية تحفةالمعّرف مرشد

االعتراف كاهن
1813كرشونيفرحات جرمانوس

USEK_OLM003971899كرشوني سريانيالشبطيني يوحناتفسيرهم مع الشحيمة من البواعيث

USEK_OLM00398العربية علم اصول في االجرومية شرح
 بكر ابي ابن عبدهللا ابن خالد الشيخ

االزهري
عربي

USEK_OLM00399
 ميامر سريانية والغاز واشعار ميامر سرياني غراماطيق

  ܕܡܘܫܵܚܬܐ ܟܬܒܐ االشعار كتاب اسحق لمار

ܕܡܕܢܚܐ ܡܦܪܝܢܐ ܒܪܥܒܪܝܐ ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܐܡܝܪ

 ابن الكفر من اسطفانوس الخوري

العبري

  كرشوني سرياني

وعربي
1853

USEK_OLM00400
العجائب وخميس الشعانين اسبوع فرضالصوم زمن

ناقص
كرشوني سرياني

USEK_OLM00401سريانيالكبير انطونيوس مار فرض صالة

USEK_OLM00402االسرار خميس
 سركيس عبدهللا بن سليمان

حرفوش
1885كرشوني سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00403
 الرسولي الكرسي في المارونية الملة حسب التقديس كتاب

 شمسي شهر يعد شهر السنة مدار على يخدم االنجيل وكتاب

قريان ريش قمري

كرشوني سرياني

USEK_OLM00404مختلفة صلوات
 من نصر نصر فارس االب

بجدرفل
كرشوني

USEK_OLM00405وتقوية خشوعية وعواطف صلوات مجموع
 انطونيوس االب عقيقي فرنسيس االب

زغيب
1932عربيعقيقي فرنسيس االب

USEK_OLM00406كرشوني سريانيلبناني عقيقي فرنسيس القسفرحات جرمانوس المطرانمختلفة وصلوات االقدس القربان لعيد صالة

USEK_OLM004071958عربينصر فارس االكليريكيالكنيسة تاريخ دفتر

USEK_OLM00408
 المسيح يسوع سيدنا حياة على كاترين حنة االخت رؤى

 وعلى المرة الآلالم وعلى القداسة الكلية العذراء حياة وعلى

الرسل بواسطة الكنيسة تأسيس

 االب عّربها دولي الفاري جوزيف االب

زهرة بطرس
1962عربيلبناني عقيقي فرنسيس القس

USEK_OLM00409عربيالجبيلي موسى األخالثاني الكتاب الموجود علم

USEK_OLM004101938عربياهمج بطرس االخمنتقات ومواعظ خطب دفتر

USEK_OLM00411دفترأول قانوني حق دفتر( خليفة مارون االخ عربي(

USEK_OLM00412عربيخليفة مارون االخثاٍن دفتر قانوني حق دفتر

USEK_OLM004131908جوان يوسف الخوريالفنقيت الميالد صلوات طقس



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00414عربيادبي الهوت دفتر

USEK_OLM00415عربيالحصروني االباألديار تاريخ مسودّة

USEK_OLM00416كرشوني سرياني ونوافيره الماروني القداس رتبة كتاب

USEK_OLM004171964كرشوني سريانيعقيقي فرنسيسرسوال عشر االثني نافور

USEK_OLM004181943عربيكرم أبي نعمةهللا المطراناالجتماع علم في مقاالت أربع

USEK_OLM004191952عربيمسعد بولس األخمجلي أنطونيوس األبالسرياني الفرض صلوات تفسير الشحيمة ترجمة دفتر

USEK_OLM004201931كرشوني سريانيكرم ايليا األخالسنويّة واألعياد واآلحاد السبة أليام مزامير

USEK_OLM00421كرشوني سريانيواالحبار الباباوات من الرؤساء ألحد جناز ترتيب

USEK_OLM00422سرياني سرياني قريان ريش فهرس

USEK_OLM00423كرشونيالقديسين جميع وطلبة ومزامير صلوات

USEK_OLM004241900عربيالجبيلي يوسفوالهوتية دينية مقاالت مجموعة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00425عربيوتأمالت صلوات كتاب

USEK_OLM004261906عربيمختلفاالالم سبة احتفاالت

USEK_OLM004271962كرشوني سريانيعبيد يوسف األخالمارونية الكنيسة طقس حسب اإللهي القداس خدمة كتاب

USEK_OLM00428عربيقديسين سير

USEK_OLM00429عربيويونانيميخائيل القسيسملكية صلوات كتاب

USEK_OLM00430هجرية991عربيمحمد الحاجوالعلماء األولياء حكم

USEK_OLM004311862كرشوني سريانيضاهر حنا طنوسالموتى جنازات

USEK_OLM00432كرشونيمتى القديس انجيل  شرح

USEK_OLM004331845كرشونياشعيا خليفة ابن داوداالشحيم حسايات تفسير

USEK_OLM00434عربيجابر سليمان ابن امينالمجهول كشف الى المسئول كتاب

USEK_OLM00435عربي و إيطاليعربي ايطالي قاموس من نوع



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM004361939سريانينعمة بطرس األبالمينا الى الوصول رتبة

USEK_OLM004371940كرشوني سريانينعمة بطرس القسالرسول بطرس مار نافور

USEK_OLM00438الطقسية السنة واعياد االحاد افراميات
 الشمالي بشارة المطران

دمشق مطران
1927وعربي  كرشوني

USEK_OLM00439عربيقزي يوسف األبوقصائد رسائل مسودات

USEK_OLM00440
 عن الشروحات وبعض فلسطين الى لزيارة يوميّات

بها مروا التي المناطق
عربي

USEK_OLM00441،وفرنسي عربي ارسطوطاليس المقوالت كتاب البسيكولوجيا

USEK_OLM00442المارونية الشحيمة
 المكاري سمعان الخوري

الهدناني
1874سرياني

USEK_OLM00443عربيوفلسفة منطق يحوي دفتر

USEK_OLM00444،عربيروحيّة رياضات تأمالت

USEK_OLM00445عربيتقوية  مجموعة

USEK_OLM00446البادوقي ميخائيل مار  أسئلة( البادوقي ميخائيل مار 1927وكلداني سريانيالراهب  الياس القس (



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM004471844عربيطربيه اسحاق ابن فرنسيسصايغ نيقوالوس االب ديوان

USEK_OLM00448قريان ريش
 الخوري ابن سركيس الشدياق

البجاني سعد جرجس
1767كرشوني

USEK_OLM00449والخطب والمراثي االشعار في المنتخب الكتاب
 محمد ابن طريح الدين فخر الشيخ

موّرد ابن النجفي الرماحي الطريحي

  محمد ابن سرحان ابن محمد

القطيفيالزعا
هجرية1109عربي

USEK_OLM004501701كرشونييوسف القسبيروت مطران قراعلي عبدهللااللبناني القانون شرح في الرهباني المصباح

USEK_OLM00451وعربي سرياني  عربي سرياني قاموس

USEK_OLM00452وعربي سرياني  عربي سرياني قاموس

USEK_OLM00453وعربي سرياني  عربي سرياني قاموس

USEK_OLM00454وعربي سرياني  عربي سرياني قاموس

USEK_OLM00455وعربي سرياني  عربي سرياني قاموس

USEK_OLM00456وعربي سرياني  عربي سرياني قاموس

USEK_OLM00457وعربي سرياني  عربي سرياني قاموس



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00458وعربي سرياني  عربي سرياني قاموس

USEK_OLM004591949سريانيالموت جناز كتيّب

USEK_OLM00460عربيالمنطق مختصر

USEK_OLM00461
  انفارالمسلمين من وثالثة سمعان الراهب بين جدلية محاورة

روما اساقفة سلسلة
1712عربيمرقص الخوري نجل زكريا

USEK_OLM00462إيطالي المنطق علم

USEK_OLM00463عربيالليتورجية عن ودرس الروحية الواجبات أهم

USEK_OLM00464عربياالكليريكية األداب

USEK_OLM004651922عربيسركيس اجناديوس القسوالرهباني المسيحي مبادئالكمال كتاب ترجمة

USEK_OLM00466عربيصايغ نيقوالوس األب ديوان

USEK_OLM00467
ً المنظوم الدر  باسم واألجوبةالممضاة المسائل على ردّا

مظلوم مكسيموس مالبطرك
عربيمظلوم مكسيموس

USEK_OLM00468عربيمطر هللا نعمة األبمطر هللا نعمة األبروحيّة مواضيع



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM004691753كرشونيحراش يوحنا مار  دير في انطونيوس القديس راهبات قانون

USEK_OLM00470الشحيم
 الخوري ابن اسطفان يوسف

يوسف البطرك اخو وهبة
1778سرياني

USEK_OLM00471اللبناني  الديراني ثابت مبارك القسالمؤلف حياة سيرةالثاني المجلد وعظية مذكرة
  الديراني ثابت مبارك القس

اللبناني
1918عربي

USEK_OLM004721917وعربي سرياني  مختلفة ومواضيع ومقاالت وقصائد عظات

USEK_OLM004731941عربيخليفة يوسف األب(مجموعة)ميفوق سيدة مدرسة في القيت محاضرات

USEK_OLM004741907عربيالهوتية ومواعظ خطابات مجموعة

USEK_OLM00475كرشونيالمريمي الشهر كتاب

USEK_OLM00476عربيوغيره السودا يوسف اناشيد مجموعة

USEK_OLM00477
 دير في النظري الالهوت مدرسة في للفحص المعيّنة القضايا

جبيلالمعونات سيدة
1932-1931عربي

USEK_OLM00478سرياني،عربي،غرشوني قاموس

USEK_OLM00479كرشونيالماروني القداس نوافير



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00480
ܡܐ ܕܫܒܵܥܐ ܫܚܡܬܐ الشحيم

ܵ
ܟܢܐ ܝܘ

ܵ
 ܕܟܠܿܗ ܡܬܟܖ

ܫܒܬܐ
1774سريانيعبيه قرية منالياس الشدياق

USEK_OLM00481
 باخوية المختصة الرهبانية والرسوم القوانين في عام بحث

 قداسة من رسولية ببرأة المثبة المارونية اللبنانية الرهبانية

1722 الروماني الحبر عشر الثاني اكيمنضوس البابا

1909عربيرفول يوسف االبرفول يوسف االب

USEK_OLM00482ܐ  الدانية القطوف
̈
1933وعربي سريانيالبسكنتاوي حبيقة يوسف االبالبسكنتاوي حبيقة يوسف االبܒܫܵܝܐܠ ܦܐܖ

USEK_OLM00483ܐ  الدانية القطوف
̈
1954وعربي سريانيالجبيلي عقيقي فرنسيس القسالبسكنتاوي حبيقة يوسف االبܒܫܵܝܐܠ ܦܐܖ

USEK_OLM004841738كرشوني سريانيالبحليداتي اسطيفانوس القسكرشوني سرياني قاموس المنطق مدخل  المنطق علم

USEK_OLM00485كرشوني سريانيناقص الحاش كتاب

USEK_OLM00486كرشوني سريانيالحاش كتاب من جزء

USEK_OLM004871610سريانيالنبي داوود مزامير

USEK_OLM00488عربيشعر ديوان

USEK_OLM00489سريانيدنس بال عيدالحبل وقداس صالة

USEK_OLM004901933سريانينعمة بطرسصوبا مطران يشوع عبدالبيعية الغير و البيعية السريانية المصنفات في نبذة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM004911927عربيحبيقة يوسفالكتاب بلباب االلباب نهج

USEK_OLM004921906كرشوني سريانيحبيقة يوسفسرياني غرامطيق

USEK_OLM004931936عربيحبيقة يوسفالالذقاني شبيعة يوسفشليطا مار لعيد وافراميات طلبة

USEK_OLM00494عربيحبيقة يوسفالشحيمة او الشحيم في نبذة

USEK_OLM00495كرشوني سريانيمارونية ليتورجية  صلوات

USEK_OLM004961936عربيحبيقة يوسفحبيقة يوسفشليطا القديس عيد في تقاالن وافرامية  طلبة

USEK_OLM00497كرشوني سريانيقديم قداس نافور

USEK_OLM00498وعربي سرياني  حبيقة يوسفحبيقة يوسفالسريانية اللغة تعليم

USEK_OLM00499الصليبي ابن يعقوب  ديونوسيوسالفهرس فقط الصليبي البن القداس تفسير
 القس بن  دولباني الياس القس

جبرائيل
1921سرياني

USEK_OLM00500
 عشر الثاني الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

عشر السادس
كرشونيكالوديوس يوحنا

USEK_OLM00501
 والجادي العاشر الجزءالرابع الكتاب الالهوتي العلم

عشر
كالوديوس يوحنا

 الراهب بولس القس بتسليم

اللبناني
1832كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00502
 المارونية الملة طقس على االلهية االسرار تقديس كتاب

المقدس االنطاكي الكرسي في الرومانية
كرشوني سرياني

USEK_OLM00503كرشونيكالوديوس يوحناعشر والحادي العاشر الجزءالرابع الكتابالالهوتي العلم

USEK_OLM00504كرشوني سريانيوالرهبانية البيعية الرتب كتاب

USEK_OLM00505كرشوني سريانياللبناني الكفري هللا نعمة القسالراهب جناز القديسين لبعض ومدائح لالعياد ميامر

USEK_OLM005061867كرشوني سريانياللبناني الكفري هللا نعمة القسسرياني غرماطيق

USEK_OLM00507
 الرسوم2  االفراميات من البعض اختصار1

 القديس االب رهبان الموارنة بالسريان المختصة الرهبانية

 اللبنانية الرهبنة اخوة انطونيوس

1865كرشونياللبناني زان سابا االب

USEK_OLM005081816كرشونيكالوديوس يوحنا1216 الجزءالخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM005091834عربيادّاني يوسف الخوريكالوديوس يوحنا89 الجزءالثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00510كرشونيالحاج مراح من طوبيا الخوريكالوديوس يوحنا1216 الجزءالخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM005111850عربياليسوعي الحجري كورنيليوساالربعة االناجيل مقدمة

USEK_OLM00512كالوديوس يوحنا14 جزء االول الكتاب الالهوتي العلم
 جرجس الخوري ابن جرجس

الكفري  القدوم
1843كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00513
 الكتاب  1110 الجزء  الرابع الكتاب الالهوتي العلم

1216 الجزء الخامس
1834عربيالعرموني حنانيا االبكالوديوس يوحنا

USEK_OLM005141857عربياللبناني متيني طوبيا القسفرحات جبرايلالطالب وحث المطالب بحث

USEK_OLM00515 كالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم
 ابراهيم الخوري ابن ابراهيم

البكفاوي الجميل
1831عربي

USEK_OLM005161837كرشونيكفرفو امبراسيوس القسكالوديوس يوحنا89الجزءالثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00517
 من المقدس الكتاب في وتفسيرها والصعوبات السؤاالت

يوحنا رؤيا حتى التكوين سفر

 ابن اغناطيوس الشدياق

 من سركيس الياس الخوري

عبيه قرية

1818كرشوني

USEK_OLM005181781كرشونيالتنوري ميخايل ابن بركاتالسريانية من فرحات جبرايل ترجمهاحسايات تفسير كتاب

USEK_OLM00519اورشليم بطرك صفرونيوس ماروالرهبان القديسين عن متفرقة اخبارالرهبانية المنارة
 قرية من عواد رامح ابن راجي

حصرون
1844كرشوني

USEK_OLM00520كرشونيواالعياد المناسبات لبعض وحسايات ميامر

USEK_OLM005211819كرشونيبكفيا من زكا القسكالوديوس يوحنا89 الجزءالثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM005221773كرشونيالبجاني سعد جرجس الخوري قريان ريش

USEK_OLM00523الجامعة الكنيسة قطبي بين الالمعة الداللة كتاب
 من االشقر بولس الخوري

البترون
1860عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM005241831كرشونيدرعوني متيّا القسكالوديوس يوحنا1216الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM005251736كرشونيروما في  الخضرة اندراوسالحصروني شمعون يوسف الخوريالمنطق كتاب

USEK_OLM00526كرشونيالرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00527عربيكالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00528
  والعلمانية والكهنوتية الرهبانية الحاالت في مفكرات 

المسيحية

 الراهب التنوري اغناطيوس االب قدس

اللبناني
1937وعربي  كرشونياللبناني القرطباوي مارون االب

USEK_OLM00529 كالوديوس يوحنا89الجزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم
 ابراهيم الخوري ابن ابراهيم

البكفاوي الجميل
1832عربي

USEK_OLM00530القديسين متعيد
ويوستينا قبريانوس مار فرض صالة

التنوري مخايل االب تأليف

 من زعني جبرايل الخوري

توال قرية
1864سرياني

USEK_OLM00531كرشوني سريانيبهلول قاموس

USEK_OLM00532الصوم فرض
 الدويهي ماون يوحنا القسيس

هدناني
1813سرياني

USEK_OLM005331856كرشوني سريانياالشقر انطون الشدياقالحاش  كتاب

USEK_OLM005341856كرشوني سريانياالشقر انطون الشدياقالحاش  كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00535
 واالربعون تاودوروس مار ومتعيد الكبير الصوم فرض

شهيد
1838كرشوني سريانيشهوان فرنسيس

USEK_OLM00536يوسف ابن الكرمسداني جرجسكرشوني سرياني قاموس السريانية المنارة
 من الحلو انطونيوس الخوري

جربتا قرية
1859كرشوني سرياني

USEK_OLM00537de la partie manuscrite 1555كرشونيالقالعي ابن جبرايل

USEK_OLM005381784عربيكالوديوس يوحنا1011الجزءالرابع الكتابالنية علم الالهوتي العلم

USEK_OLM00539
 جناز2 كثيرين موتى اجل من صلوات رتبة1مجموع

افراميات3مفردا الراهب
1859كرشوني سرياني

USEK_OLM00540متعيّد
ويوستينا قبريانوس مار فرض صالة

التنوري مخايل االب تأليف

 من الزعنّي  جبرايل  الخوري

توال قرية
1864سرياني

USEK_OLM005411850عربيفرحات جبرايلمطبوعفرحات جبرايل ديوان

USEK_OLM00542عربيالعب كتاب

USEK_OLM005431839عربيالشدياق يوسف بن طنوساليازجي ناصيفالبيان علم في الجمان عقد كتاب

USEK_OLM00544عربيالشدياق يوسف بن طنوسالتركية اللغة

USEK_OLM005451726وتركي عربيالعاقوري جبرايلعربي تركي ترجمات كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM005461787عربي مسيحي لكل تقوية صلوات

USEK_OLM00547عربيالتوالني بطرسالمناسبات لمختلف رسائل مسوداتالمنطف كتاب

USEK_OLM00548عربيابقراططب وشروحاته ابقراط مسائل

USEK_OLM005491945عربيشبلي انطونيوس القسشبلي انطونيوس القسالذهبية الفوائد

USEK_OLM005501949عربيشبلي انطونيوس القسشبلي انطونيوس القس2 الجزء الذهبية البيتية الفوائدالمنافع كتاب

USEK_OLM00551عربيشبلي انطونيوس القسشبلي انطونيوس القس3 الجزء وطبية وصناعية ذهبية منزلية فوائدالمنافع كتاب

USEK_OLM005521963عربيشبلي انطونيوس االب جمعهاشبلي انطونيوس االب جمعهاالثاني الجزء بالنبات العالج في الحياة كنز

USEK_OLM005531964عربيشبلي انطونيوس االب جمعهاشبلي انطونيوس االب جمعهاالثالث الجزء بالنبات العالج في الحياة كنز

USEK_OLM00555كرشوني1724 فرحات جبرايلالرهبانية المحاورات

USEK_OLM00556
 الثابتة لالعياد بالحسايات المعروف البيعية الخطب كتاب

والمنتقلة
1967عربياللبناني الراهب الميفوقي الياس االب

USEK_OLM00557كرشونيالنحوية االصول في الجلية األجوبة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00558الموارنة عادة بحسب المارونية الشحيمة
 طانيوس الخوري ابن خيرهللا

شبير معّوض
1823كرشوني سرياني

USEK_OLM005591821كرشوني سريانيمزيارا بوال القسالماروني الطقس بحسب الشحيمة

USEK_OLM00560كرشونيالسنكسار كتاب

USEK_OLM00561عربيفرحات جبرايل ديوان

USEK_OLM00562الروحيّة الحرب كتاب
 الراهب الكفري هللا نعمة القس

اللبناني
1862عربي

USEK_OLM00563عربيالهوت كتاب

USEK_OLM00564
 االنجيل من مشكالت بعض تفاسير

روحية اخبار
كرشوني

USEK_OLM005651930عربياللبناني الجبيلي يوسف القساللبناني الجبيلي يوسف القسضمير حوادث

USEK_OLM00566عربيالروحيّة الرياضة مواضيع

USEK_OLM00567عربياللبناني اهمج مخايل القسروحيّة عظات

USEK_OLM00568عربياليسوعي ديراند الفراد األبمتى للقديس المسيح انجيل شرح



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00569السالم عليها مريم البتول عن مواعظ
 اللبناني الراهب قزحيا انطونيوس االب

اللبناني الراهب قزحيا انطونيوس االب
عربي

USEK_OLM00570الفصاحة بحر هو لمن الفصاحة ب كتا
 اللبناني الكفري هللا نعمة القس

كفيفان دير
1857عربي

USEK_OLM00571عربيالفلسفية سوم الر

USEK_OLM005721835كرشونيحاقل يوسف الخوري ابن يوحناالمارونية طايفتنا عادة حسب الكنائسية الرتب كتاب

USEK_OLM00573السمعاني الشمعوني يوسف الطبيعيات كتاب
 الراهب البسكنتاني يواصف

اللبناني
1733كرشوني

USEK_OLM00574الجاني الغوسطاوي منّسا ابن جرجساالرجوزة البيان علم في الجنان راحة
 الغوسطاوي منّسا ابن جرجس

الجاني
1893عربي

USEK_OLM00575
 العلوم واالت المنطق في الثاني الكتاب1 المنطق كتاب

المطلق الموجود علم في الرابع الكتاب2
1846عربيعون اسعد الشماسالماروني  التوالوي بطرس القس

USEK_OLM005761718عربيفرحات جبرايلاالدب علم في االرب بلوغ

USEK_OLM00577عربيالفصاحة علم كتاب

USEK_OLM005781738كرشونيزندا اغوسطين القسيسالبسكنتاوي يواصاف الراهب القسالمنطق علم اوااليساغوجي

USEK_OLM00579كرشوني سريانيوتفسيره  االبجدية بحسب شعرسرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00580العبري ابن غريعوريوساالنوار كتاب  ܕܨܡܵܚܐ ܟܬܒܐ
 جرجس الخوري ابن جرجس

الكفر من
1841سرياني

USEK_OLM00581الحصروني شمعون يوسف الخوريالمنطق كتاب
 يوسف بن حبقوق الشماس

شباب بيت من حبقوق
1829عربي

USEK_OLM00582كرشوني سريانيوصلوات وجنازات الكنسية الرتب كتاب

USEK_OLM005831858عربيالفاخوري ارسانيوس الخوريالفاخوري ارسانيوس الخوريالبديعيّة شرح في اللبنانية الروضة

USEK_OLM005841844وعربي كرشونيالسمعاني الشمعوني يوسف الطبيعيات كتاب

USEK_OLM00585الحصروني عواد سمعان المطراناالنوار السبعة والمنارة االسرار خزانة كتاب
  البسكنتاوي مرقوص القس

اللبناني الراهب
1840عربي

USEK_OLM00586كرشوني سريانيجبرايل بن عليمي انطونيوسمختلفة ميامر الكنيسة رتبة من مجموع نافور

USEK_OLM00587السرياني يعقوب مار بلحن اللبناني الراهب ميامر
 مار دير راهب جبرايل االب

البوار ضومط
1842كرشوني

USEK_OLM005881824عربيالحصروني شمعون يوسف الخوريالمنطق كتاب

USEK_OLM00589عربيالحصروني شمعون يوسف الخوريالمنطق مدخل أي ايساغوجي كتاب

USEK_OLM00590عربيهشام ابنالصدا وبّل الندا قطر شرح



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00591الترك نقوال المعلم الشحادة ديوان
 من طربية اسحاق فرنسيسابن

طربيه طرابلس
1833عربي

USEK_OLM00592عربيقضائية لدعاوى محاضر

USEK_OLM005931929سريانيعقيقي فرنسيس القسالجبيلي غبريل يوسف االبالسرياني القاموس

USEK_OLM00594كرشونيالحصروني عواد سمعان المطراناالنوار السبعة والمنارة االسرار خزانة كتاب

USEK_OLM00595الطبية المادة في فلسفية مقالة
 العربية الى االيطالية من استخرجها

العظم انطون
1848عربيالقاضي طنوس ابن غاريوس

USEK_OLM00596عربيعربي طب كتاب

USEK_OLM00597الفالحة فوايد جوامع في المالحة فرايد جامع
 الدين رضي ابن الدين رضي الشيخ

المقرشي العامر الغربي
عربي

USEK_OLM00598عربيعربي طب وادويةالطب في العلماء بعض اقوال

USEK_OLM00599عربيعربي طب كتاب

USEK_OLM00600عربيوطالسم تعويذات كتاب

USEK_OLM006011797عربيالغيطي الدين نجم سيديوالمعراج االسراء على بالكالم االبتهاج كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00602عابدين بابن الشهير محمد عيد الفهامةالثاني الجزء الحامدية فتاوى

 الشريف ابن شريف محمد عبده

 حسين الشريف بن محمود

المسكى

هجرية1253عربي

USEK_OLM006031875كرشوني سريانيبجاني سعاده جرجس الخوريالبهلول قاموس السريانية، المنارة

USEK_OLM00604هجرية1250عربيالشافعي وفا ابن محمدزيدون ابن الوليد ابي الوزير رسالة شرح

USEK_OLM00605عربيالحنفي الرملي الدين خير الشيخالعمل فتاوى كتاب

USEK_OLM00606عربيصايغ نيقوالوس االب ديوان

USEK_OLM00607العاقوريالدحداح الخوري يوسفسرياني قاموس

 ابن مخايل ابن يوسف الخوري

 الخوري ابن يوحنا الخوري

العاقوري الدحداح ابراهيم

1669كرشوني سرياني

USEK_OLM00608هجرية1292عربيبركه راغب محمد السيد عبدهالنابلسي الغني عبد الشيخالغالم كفاية شرح

USEK_OLM00609االزهرية حاشية
 الشافعي العطار محمد ابن حسن الشيخ

االزهري
عربي

USEK_OLM00610         الكبير القاموس من مختصر سرياني صغير قاموس
 فرنسيس يوسف القسيس

عقيقي الجبيلي
كرشوني سرياني

USEK_OLM006111874كرشوني سريانيبجاني سعاده جرجس الخوريوتفسيره  االبجدية بحسب شعرسرياني

USEK_OLM00612وعربي سريانيعربي سرياني قاموس



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00613
 من الثالث الكتاب2 الكائن علم في الثاني الكتاب1

العالم علم في الفلسفة
عربي

USEK_OLM00614اليسوعي بوزنباون هيرمانالنيّة علم

 الراهب بطرس القس به ابتدأ

 الراهب يد على انتهى اللبناني

اللبناني المارون

1726كرشوني

USEK_OLM00615عربيوالعالج االمراض وصف كتاب

USEK_OLM00616كرشونيالشريفة  المواعظ كتاب

USEK_OLM00617
سابيال خبرالقديسةالحكمة وقاعدة الحكماء بستان كتاب

مواعظ

 راهب ضو ميخايل القسيس

الحقلة سيدة
1784كرشوني

USEK_OLM006181958عربيالبجدرفلي نصر فارسالسقالوي جميل االب مختصرالمنطق علم مختصر

USEK_OLM00619جبير اسحق المفريانالشهرية الزهرية العقلية التأمالت أو الملل لرفع العلل كتاب
 شهوان مرتينوس حنا الشدياق

غوسطا من
1816كرشوني

USEK_OLM00620مواعظ كتاب
 واعظ البجعي مخايل الخوري منه جزء

حلب
عربي

USEK_OLM00621كرشونيالقبرصي اخيللي اسطفانانوسيستضيء ان يشاء لمن المضيء المصباح

USEK_OLM00622
 باسم الممضاة واالجوبة المسائل على رداً المنظوم الدر

مظلوم مكسيموس البطريرك
1849عربيبزعوني رعد خيرهللا الخوريمسعد  بطرس بولس البطريرك

USEK_OLM00623
 اخبار مختصريسوع طفولة أخبار

االول الجزءالقديسين
1864عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00624
 ، اليونانية الشعوب عن تاريخ التاريخ اصول في         

العربيةوالمصرية
عربي

USEK_OLM00625
 رسالة2 مصر في الفرنسية الحرب ووقائع رسائل1

البلديين الرهبان من شكوى
1846عربيجبيل من الصياد يوسف

USEK_OLM00626عربيم1735 في اليسوعيين االباء احدكوك اال مارغريتا القديسة حياة

USEK_OLM00627 الجاني الغوسطاوي مناسا جرجساالنسان خداع في لبنان منارة
 الغوسطاوي مناسا جرجس

الجاني
1892عربي

USEK_OLM00628كرشونيالبرية كوكب  انطونيوس ما الطوباني القديس سيرة

USEK_OLM00629عربيبالجسري الملقب لويس االنبا تأمالت

USEK_OLM00630
 الطوباوية  سيرةالكرمليّة وردة بسيرة الغنيّة الروضة

 الحافية الكرمليّة ساريو مريم وردة االم

 يوسف الخوري  االيطالية من نقلها

المرسل بابيال
كرشوني

USEK_OLM00631
 رسائل الربع اليسوعي الحجري كرنيليوس االنبا تفسير

2تسالونيكي1تسالونيكيقولسيفيليبوسبولس مار

  العربية الى الالتينية من استخرجها

 الحلبي القس جرجس ابن يوسف

م1715 سنة  الماروني

  شاهين بن يوسف القس 

الماروني اللبناني الراهب
1719عربي

USEK_OLM00632القديم العهد خبر
 بطرس االب  الفرنسية من استخرجه

1738 حلب في اليسوعي فرماج
1839كرشونيكفون قرية من عساّف ابراهيم

USEK_OLM006331ج االدبي الوعظ في الذهبي الكنز
 الراهب الحلبي بالديوس يواكيم االب

اللبناني
عربي

USEK_OLM00634 كالوديوس يوحنا567 جزء الثاني الكتاب الالهوتي العلم
 الراهب الشبابي افرام االخ

اللبناني
1852عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM006351872عربيانطاكيا  على مكاريوس للبطريرك تاريخ

USEK_OLM006361751وعربي  كرشونينّساخ عدّةاليسوعي بوزنباون هرمانالنيّة علم

USEK_OLM00637كالوديوس يوحنا1011 الجزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم
 من اللبناني برنردس الراهب

قزحيا انطونيوس مار دير
1832كرشوني

USEK_OLM00638  1832كرشونياسيا خادم باسيل عبدهللا الخوريكالوديوس يوحنا1011 الجزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00639عربيالمقدسة المجامع ترجمة

USEK_OLM00640    1731عربيكالوديوس يوحنا1216الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM006411906عربيالبتروني لويس االبالبتروني لويس االباللبناني البتروني لويس االب جمعها روحية افكار

USEK_OLM00642عربيالحسنة فضيلة في خطبة

USEK_OLM00643
 الخطايا حول مواعظلطيفة والفاظ  شريفة  مواعظ

أدبي الهوت
كرشوني

USEK_OLM00644والنبي الملك داوود مزامير كتاب
 من مخايل ابن جرجس الشماس

حلب برووا مدينة
1713سرياني

USEK_OLM00645الرعاة روضة كتاب
 الياس ولد توادوسيوس الشماس

محمرش قرية من موسى
1853كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00646للخاطىء وكشفها بديعة اربعين ايضاح ام ادبية خطبات

 مار رهبان من  جناريوس تاودوروس

 من ترجمة ويليا مدينة اسقف فرنسيس

جلوان ابن ابراهيم الخوري االيطالية

1730كرشونيجلوان ابن ابراهيم الخوري

USEK_OLM006471842كرشونيبركات فرنسيسوجلساته التريدنتيني المجمع

USEK_OLM00648المستقيمة االعتراف معلّم عمليّة في القويمة المحّجة
 عن ترجمها ماريا دي ليكوري الفونس

عطيّة يوسف الخوري الالتينية

 عطيّة يوسف الخوري

 المرسلين اخوية من الصوري

المارونيين اللبنانيين

1868عربي

USEK_OLM00649
 االب رهبان الموارنة بالسريان المختصة الرهبانية الرسوم

انطونيوس القديس

 القديم اللبنانية الرهبانية قانون من

1742 سنة المثبتة
كرشونيجبيلي عقيقي فرنسيس

USEK_OLM006501793كرشونياللبناني الخوري مبارك القسبيروت مطران قراعلي عبدهللااللبناني القانون شرح في الرهباني المصباح

USEK_OLM00651
 االتضاع فضيلةفي مختلفة مقاالت يشتمل كتاب

والكذب التجارب في ودرجاتها،
عربي

USEK_OLM00652الجميل معرفة في الخليل تذكرة
  الغوسطاوي مناسا جرجس القس

اللبناني الراهب

 مناسا جرجس القس

اللبناني الراهب  الغوسطاوي
1862عربي

USEK_OLM00653عربيالمرسل بابيال يوسف الخوريالموتى اسعاف  على االحياء حّض

USEK_OLM00654 االربعة االناجيل المقدس االنجيل

 مبارك ابن انطونيوس القس

 يوحنا مار دير رهبان من ضو

 ابن بطرس القس و حراش

 مرعب سليمان والقس  المقّوم

توما ابن

1684كرشوني

USEK_OLM00655
 فحص الصالة، في الروحية الرياضات عن كتاب

االلهية االرادة مطابقة االلهي، الضمير،الحضور
عربي

USEK_OLM006561830كرشونياللبناني الراهب البكفاوي زّكابيروت مطران قراعلي  عبدهللا المطراناللبناني القانون شرح في الرهباني المصباح



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00657اليسوعي بوزنباون هرمانالنيّة علم
 المطوشي ميخائيل القس

القبرسي
1725كرشوني

USEK_OLM00658افراميات
 الحلبي قراعلي  عبدهللا المطران

الماروني
1872كرشونيحصروني عّواد يوحنا الخوري

USEK_OLM00659الروحية التأمالت في كتاببالمسيح االقتداء
 الراهب الحاقالني مارون

اللبناني
1719كرشوني

USEK_OLM00660االدبي الالهوت مختصر
 مبارك القس جمع ليكوري الفونس

اللبناني الراهب  البتديني سليمان ابي

 بن شبلي بن انطونيوس القس

 شبلي بن فياض بن يوسف

 اللبناني الترتجاني الرقيبة

الماروني

1918عربي

USEK_OLM00661

 علم في االصداف من المنصوصة الدرر كتاب1

 كتاب فهرس2و1143 االعتراف وطريق النيّة

  كتاب1431443خ  االلهيّة االسرار  في المخاطبة

202و145    الشريعة مختصر

 البادري الالتينيّة من استخرجه1

1680 اليسوعي كليسون اغناطيوس

 مطران قراعلي  عبدهللا المطرانقرألي

بيروت

 راهب الخازن يوسف القس1

حراش دير في
1775عربي

USEK_OLM00662
 وتدبير الكهنوت لراغب معرفته الوجاعة عن مختصر شرح

الشعب

 مطران الحصروني يوسف المطران

طرابلس

 ريفوني مبارك ابن يوسف

صيدا مطران
1703كرشوني

USEK_OLM00663المرضيّة التوبة منهج في الذهبيّة الشذور

 دير االب العربية الى االرمنية من نقله

 الكسندروس االب االرمني أغوب

اليسوعي

1738كرشوني

USEK_OLM00664الحصروني عّواد سمعان المطرانالثاني المجلد النجاة كتاب
 من عباس يوسف الخوري ابن

غلبون
1858كرشوني

USEK_OLM00665االشواق ترجمان ديوان
 الطاءي العربي ابن الدين محي الشيخ

الخاتمي
عربي

USEK_OLM00666الثاني المجلد النجاة كتاب
 الحصروني عّواد سمعان المطران

1726
1793كرشونيبعبدا من يوسف الشدياق



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00667 1835كرشونياللبناني صغبيني اثناسيوس االبكالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00668كرشونينّساخ عدّةمختلفة مواعظ كتاب

USEK_OLM00669
 السامية المصاعد ودرج الشريفة العالية الفضائل سلّم كتاب

المنيفة
1707كرشونيسلهب دير االحد عبد الراهبطورسينا رئيس يوحنا انبا

USEK_OLM00670باسيليوس القديسالكبير باسيليوس القديس نسكيات من مختص
 الراهب ارسانيوس الشماس

الحلبي
1708كرشوني

USEK_OLM00671اللبناني الراهب جوهرجي نثنايلروحيّة مواعظ
 قرقماس يوسف الخوري

تنورين
كرشوني

USEK_OLM00672  1829عربياللبناني الراهب البكفاوي زّكاكالوديوس يوحنا16  الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00673اللبناني الراهب جوهرجي نثنايلالروحيّة السيرة تهذيب في االدبيّة العظات
 الراهب جوهرجي نثنايل

اللبناني
1763عربي

USEK_OLM006741740كرشونيالبحليداتي اسطفانوس القسالحصروني عّواد سمعان المطرانالمسبّعة والمنارة االسرار خزانة كتاب

USEK_OLM00675ادبي الهوت ادبية مواعظ
 الخوري ابن عبدهللا الخوري

اهدن من باسيم يوحنا
1840كرشوني

USEK_OLM006761831كرشونيحردين كّساب انطونيوسكالوديوس يوحنا1011 الجزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00677عربيالرابع الكتاب السريّة هللا مدينة كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00678الحصروني عواد سمعان المطراناالنوار المسبّعة والمنارة  االسرار خزانة كتاب

 قرية من عازار يوحنا القسيس

 عبدا مار دير راهب عرمون

هرهيا

1790كرشوني

USEK_OLM00679السما بوق كتاب

 روللّي دي جوزيف القس ترجمة

 االصاغر االخوة رهبنةالفرنساوي

 فرنسيس لمار المنتسبين

1728عربي

USEK_OLM00680اللبناني الحلبي بالديوس يواكيم االبالثاني الجزء االدبي الوعظ في  الذهبي كنز
 من شهوان انطون الخوري

غوسطا
1864عربي

USEK_OLM00681كرشونيكالوديوس يوحنا1011 الجزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00682
 حياة3  الميالد قصة2   يسوع رسل بعض حياة1

 باسيليوس األباء مسائل4  واألباء القديسين بعض

 وغريغوريوس

 االيوبي يوسف الخوري

 يوسف الخوري  البشّراني

حلب النبي الياس مار كنيسة

كرشوني
16601663

1667

USEK_OLM00683كرشونيالماروني الشحيم حّسايات تفسير

USEK_OLM00684المارونية الكنيسة طقس بحسبالجناز كتاب
 ضو انطونيوس الراهب

حراش رهبان
1686كرشوني سرياني

USEK_OLM00685االنجيلي الحبيب يوحنا القديس مقالة تفسير
 من استخرجه الفم الذهبي يوحنا

االنطاكي الفضل ابن عبدهللااليونانية
1843عربيصروف حنا

USEK_OLM00686كرشوني سريانيالحاش كتاب

USEK_OLM006871752كرشوني سريانيبجه من سعد جرجس الخوريالحاش كتاب

USEK_OLM00688اخرى وألعياد  المقدس الكبير للصيام عظات كتاب
 وترجمة  مينياتي كيرايليا تصنيف

1765الدصكالوس ثاودوسيوس
1836عربيصّروف جرجس بنت انسطاسيا



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00689فرحات جبرايلالرهبان بستان كتاب
 من اشعيا خليفة ابن داود

بزعون
1841كرشوني

USEK_OLM00690الدويهي اسطفان البطريركاألزمنة بتاريخ المعروف المسلمين تاريخ
 الخوري ابن ابراهيم الخوري

جعيتا من مبارك رزق
1776كرشوني

USEK_OLM00691
 اثناثيوس  القديسين في الجليل البينا شريفة مواعظ كتاب

السيدية واالعياد االحاد ايام في تقال اورشليم بطريرك

 بطرك اثناثيوس البطريرك  مواعظ

اورشليم
عربينري مرقص

 االول تشرين 5

 للعالم 7196 سنة

1100 الموافق

للهجرة

USEK_OLM00692كرشونيخيرهللا طنّوس ابراهيمالحصروني عّواد سمعان  الشماسالذّمة مصباح

USEK_OLM00693سرياني  قنوبين وادي  الشقي مخايلالماروني الطقس الحاش كتاب

USEK_OLM006941748كرشونيالمصّور اسطفان القسقريان ريش

USEK_OLM006951875كرشوني سريانيبجاني سعاده جرجس الخوريكرمسداني جرجسعربي سرياني قاموس السريانية المنارة

USEK_OLM006961775كرشوني سريانيالبّجاني سعد جرجسالمارونية السريانية الكنيسة طقس بحسب الرتب كتاب

USEK_OLM00697كرشوني سريانياللبناني الجبيلي عقيقي فرنسيسرسوال عشر االثني نافور

USEK_OLM006981774كرشونيالبجاني سعد جرجس الخوريالماروني السنكسار

USEK_OLM00699عربيعبدلليعديدة ألمراض طبيّة وصفات



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM007001775كرشونيالبجاني سعد جرجس الخوري1700 فرحات جبرايل ترجمهاالبيعيّة الخطب

USEK_OLM00701 1566كرشوني سريانيايليا  الناسكالمقدس األنجيل

USEK_OLM00702الجاني الغوسطاوي مناسا جرجسمسودة االنسان خداع في لبنان منارة
 الغوسطاوي مناسا جرجس

الجاني
1892عربي

USEK_OLM00703لويوال اغناطيوس القديس رياضاتf. 7لويوال اغناطيوس القديس
 الراهب الحاقالني يواكيم القس

اللبناني
1750عربي

USEK_OLM00704عربيحلبي كرابيد اروتينحلب في اليسوعيّة الرهبنة مرسلين  احديسوع قلب عبادة

USEK_OLM00705االيساغوجي المنطق
 القانونيين الرهبان احد يواكيم القس

الباسيليين
1839كرشونيلبناني راهب

USEK_OLM007061843كرشونيكفون من يعقوب الخوريعربي طبعجيبة اسرار بعض حاوي كتاب مختصر

USEK_OLM00707
 ܟܬܒܐ129 يعقوب مار  افرام مار سريانية اشعار

 مختلفة اشعارالعبري البن  ܕܡܫܘܵܚܬܐ
سرياني

USEK_OLM00708وعظات تامالت
 زغيب انطونيوس االب كتب من

الجبيلي
عربي

USEK_OLM00709

حهنّم في التامل ضرورة في جهنّم في تأمالت سبعة

 االب الى صالة السجن ضيق في االحد وهو االول اليوم

 كميّة ، النار كيفيّة في الثاني اليومالجحيم من لننجو االزلي

 النار من لننجو االلهيّة الكلمة الى صالة النار قّوة النار

كرشوني

USEK_OLM00711النفوس مرآة كتاب
 اسحق ابن عبدهللا بن بطرس القس

التوالوي البتروني
كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM007121895سريانيالخوري الياس الخوريالعبري ابن غريغوريوس سرياني غرماطيق

USEK_OLM00713النسكيّة انطونيوس القديس سيرة في روحيّة تأمالت  تسعة

 اليسوعي غلوسيوس فرنسيس االب

 اندراوس الخوري العربية الى ترجمه

اسكندر

 قشوع جرجس الخوري

الغوسطاني
1761كرشوني

USEK_OLM00714
 كتاب2  اللبنانيّة الرهبنة في المبتدئين ورسوم فرايض1

المسيحي الكمال مختصر
فرحات جبرايل2

 يعقوب سمعان شهوان2

الحكيم
1821كرشوني

USEK_OLM00715الكاروز لمنفعة المكنوز التبر كتاب
 االحد عبد بن الكسيح مكرديج

حلب المخلّع
1709عربي

USEK_OLM00716كرشونيسرياني غرماطيق

USEK_OLM00717كرشونيايروديس انطونيوساالعتراف سر أهمية حول

USEK_OLM00718وعربي سريانيمختلفة ومواضيع واشعار قصائد

USEK_OLM00719
 تقدمة اقوال سبعة على المشتملة الرياضيّة الفلسفة كتاب

 قواعد للمسيحي مفيدة صلوات بعض كتاب للعدرى

الكامل االعتراف الجل المطلوبة القوانين

 مار رهبنة من  الكبوشي بطرس االب

فرنسيس
عربي

USEK_OLM00720
 في2  البسكنتاوي يواصاف للمطران روحيّة مواعظ1

والنعيم الجنّة
البسكنتاوي يواصاف المطران

 لهيا بيت عبدهللا القس1

لبناني راهب2   لبناني راهب
18371850كرشوني

USEK_OLM00721
 حلب امير عند مسلمين وثالثة جرجس  االنبا مجادلة1

       القرآن من شهادات2       الصالح يوسف ابن غازي

الدين ايضاح3

3 جرجس االنبا تالميذ احد واضعها1

نوفل ابو الخازن ابن نادر الشيخ

   مبارك ابن يوسف القس1

مبارك ابن يوسف القس2
1677كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00722

 باسم الممضاة واالجوبة المسائل على رداً المنظوم الدر1

 رآه الذي المنام تفسير2    مظلوم مكسيموس البطريرك

 االسالم من سؤال3    الكبرى رومية مدينة في حكيم مئة

 قاعدة بيان4شعر المريض يوسف الخوري وجواب

والعتيق الجديد في واالعياد الصيامات حسابات

 الخوري4    مسعد بولس المطران1

الحصروني ميخائيل

 مارون يعقوب الخوري1

كفون عساف ابراهيم2   كفون
عربي

1849

18391852

USEK_OLM00723السنة آحاد لكل المسيحي التعليم ارشادات مختصر
 آباء احد جمعهابليرمينوس الكاردينال

اليسوعيين المرسلين
1857عربياليان بولس الشماس

USEK_OLM00724
 روضة كتاب من مقطوفة مفيدة وعجائب اخبار بعض

الرعاة
كرشوني

USEK_OLM00725

 روضة كتاب من  وعجائب اخبار بعض1

3           النار جهنّم رسوم كتاب من2           الرعاة

 القداس استماع من مفيدة اخبار بعض في رودريكوس كتاب

 صاحب يوحنا القديس خبر4        عشر السادس الفصل

كرشوني

USEK_OLM00726
 وطريقة والمناسبات للرسائل مختلفة تراجم  السفينة كتاب

كتابتها
1828عربيالدحداح جهجاهالدحداح جهجاه

USEK_OLM00727

 خصوصيّة صلوات2         القداس استعداد مختتصر1

 رسالة3    القداس خدمة الى الكاهن استعداد في مختّصة

 تدبير في حاشية4          العقليّة الصالة تعليم في وجيزة

الصليب درب5        المترّوضين  رياضة

 مار2   الحلبي هللا عبد المطران1

 جبرايل جمعها3    سالس فرنسيس

5    فرحات جبرايل4     فرحات

 االب العربية الى االسبانية من ترجمها

فرنسيس مار رهبان احد  ايالريون

1830كرشونيحردين كّساب طنّوس

USEK_OLM00728
  المسيحي  والتعليم االيمان يخص ما2    القنديل رتبة1

  روحيّة تأمالت4      المسيح اآلم في عظة3

 في حلب الكرمليين الرهبان احد3

1736 سنة الشوير في طبع1721

 كرشوني سرياني

وعربي
1762

USEK_OLM00729االيساغوجي المنطق
 القانونيين الرهبان احد يواكيم القس

الباسيليين
عربي

USEK_OLM00730
2       العروض فّن في الفوائد رسالة1

الفلسفة في مقدمة

 جوان  دياب يوسف الخوري1

 اغناتيوس2 زان قرية من 

اللبناني    درعوني

1868عربي

USEK_OLM00731الطب في كتاب كيميائية مباحث
 انطولن العربية ال االيطاليّة من ترجمه

العضم
1873عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00732متفّرقة روحيّة وصلوات  الكاهن استعداد رتبة
 الطرابلسي استير االب

اللبناني الراهب
كرشوني

USEK_OLM00733كرشونيحقيقية المانة موافقة مسيحيّة وتأمالت افكار

USEK_OLM00734كرشوني سريانيارملة اسحق المعلم صححهسرياني غرماطيق

USEK_OLM00735
 مواليد على جملة مع دانيال كتاب2    تقسيم صالة1

 الحبل طلبة4     اخبار مجموعة3فلك االنسان

الدنس من البريئة البتول بمريم

 من نَصار ابي الياس يوحنا3

كفيفان
1896كرشوني

USEK_OLM00736الماروني ورد اسطفانوس القساالمين القرين كتاب
 الخوري ابن اسطفانوس القس

عبادات من يوحنا
1834كرشوني

USEK_OLM00737

12،1،22 الفصلالمسيحي الكمال مختصر1

 البتول والدته والى هللا عبادة بهم مشترك الذين الشركات علم

 خشوعيّة صلوات وبعض مسيحيّة رياضات كتاب3

  روحيّة كتب من مقتطفة

1855كرشونيجران من الياس الخوري حنّافرحات جرمانوس

USEK_OLM00738كرشونيالماروني الراهب الحلبي بالديوس يواكيمالصالح للموت الرابح االستعداد

USEK_OLM00739
 اختصاص2      الرهبانيّة السيرة في مختصر تعليم1

ً مؤمن لكل معرفتها الالزمة االشياء الكاهن وخصوصا

 الراهب الحلبي بالديوس يواكيم1

الماروني

 اللبناني مارون االب1

الدرعوني
1867كرشوني

USEK_OLM00740اليسوعيّة الرهبنة مؤسس اغناطيوس مار القديس رياضات
 فروماج بطرس اللالتينية من استخرجه

اليسوعي

 جرجس ابن بطرس الشماس

الماروني القبرصي سكندر
1736عربي

USEK_OLM00741
 سؤال بطريقة المسيح حياة في واقوال امثال شرح1

شهرية تأمالت2       وجواب
عربياليسوعي بوهور االب2

USEK_OLM00742عربيالحلبي بالديوس يواكيمالرهبانيّة السيرة في مختصر
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التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00743عربيووصفات شرحطب كتاب

USEK_OLM007441اندلسيّة موّشحات2     شرحها مع مختلفة اشعار    

 الحاج الفارض، ابن  الطغراءي  االمام

 بن علي طرابلس، قايمقام القادر عبد

 الخوري  الفتح، بابي المعروف الكاتب

 رعد حنّا الخوري الفاخوري، ارسانيوس

الغزيري

عربي726 راجع الدحداح جهجاه

USEK_OLM00745

 رسائل بعض18262 سنة الكامل الغفران صورة1

  الحرومات بيان4   سرية تحفة3      قبرص مطران

 حسبما جميعها القاني المجمع في المحررة والقصاصات

 من مأخوذة قضايا بعض علم5   المجمع هذا اباء حتمت

االكليروس بتهذيب مختّصة اللبناني المجمع رسوم

5   فرحات جبرايل المطران4

عاريا خادم انطونيوس الخوري
1824وعربي  كرشوني

USEK_OLM00746كرشونيالرهبانيّة الرتب في منارة

USEK_OLM007471843عربيرومة المتيني ليباوس القسمتفّرقة روحيّة وصلوات  الكاهن استعداد رتبة

USEK_OLM007481789كرشونيالسنة ايام لكافة مختصرة يوميّة تأمالت

USEK_OLM00749
 سريّة تحفة2    المسيحيين الفادة روحيّة اخبار كتاب1

االعتراف كاهن لتنبيه
1858وعربي  كرشونييباليسمعان الراهبفرحات جبرايل المطران2

USEK_OLM00750كرشونيمتفّرقة وعظات  وقصص اخبار االلهي الكتاب

USEK_OLM00751 1840كرشونياللبناني مزياره بوالالحصروني عّواد سمعان المطرانالثاني الجزءالنجاة كتاب
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التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM007521االيساغوجي المنطق علم2  العلوم الى مدخل 
 القانونيين الرهبان احد يواكيم القس2

الباسيليين
عربي

USEK_OLM00753كرشوني سريانيالمارونية السريانية الكنيسة طقس بحسب القداس خدمة

USEK_OLM0075411740كرشونياللبناني الراهب بوال القساللبناني الراهب ميامر

USEK_OLM00755 وعربي  كرشونيالطب في واالقبال السعادة كتاب

USEK_OLM00756 واالصالح االدب وسلم االرواح ريحانة
 المخلّع االحد عبد بن الكسيح مكرديج

حلب
عربي

USEK_OLM00757
 واالعتراف التوبة كيفيّة توضح رسالةالشريعة علم في

ف المعَرف يلزم وفيما  رياضات تدبير  حاشية والمعّرِّ

 المتروضين

فرحات جبرايل
 جرجس الخوري ابن ابراهيم

لحفد من مطر
1829كرشوني

USEK_OLM00758  بالعوام المختّصة يسوع قلب اخوية رسوم
 الخوري ابن سركيس الشدياق

البجاني سعد جرجس
1771كرشوني

USEK_OLM00759االيساغوجي او المنطق علم
 القانونيين الرهبان احد يواكيم القس

1754   الباسيليين
1842عربي

USEK_OLM00760االيساغوجي او المنطق علم
 الفانونيين الرهبان أحد يواكيم القس

الباسليين
1859عربيحنا يوسف بن قبريانوس

USEK_OLM00761

 بورروماوس كارلوس القديس سيرة من  روحانيّة تذكارات

 ويسمع يقرأ لمن مفيدة روحيّة فوايد بعض الكاردينال 

 الوصايا فيالسنة ايام عدد على مختصرة تأمالت

 الراهب مرآة للرهبان المنسوبة

 القس العربية الى  االفرنجيّة من اخرجه

الحلبي الماروني يعقوب
1770كرشونيقشوع جرجس الكاهن
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USEK_OLM00762سريانيميامر يعقوب مار ميامرسرياني غراماطيق

USEK_OLM00764  عربيالشافعي الشنشوري عبدهللاالرحبية المنظومة شرح في الشنشورية الفوائد

USEK_OLM00765    كرشونينصيبين مدينة مطران ايلياّّ الهم دفع كتاب

USEK_OLM00766
 كتاب الرهاوي يعقوب  وضعها التي العلوم من اقوال

وغيرها واالفالك االبراج وتحريك والمنازل النجوم
1879كرشونيزان دياب يوسف الخوري

USEK_OLM00767118921868كرشونيعبديللي بولسكورياالطب في وصف بعض2طب حكمه كتاب

USEK_OLM007681856عربيمعادي يوسف الخوريقرألي عبدهللا المطرانقرألي عبدهللا المطران مواعظ

USEK_OLM00769
سابايوحنا القديس اقوال من مختصرة مسأالت1

  اللبناني الراهب ميامر2    الروحاني بالشيخ المعروف

لالعياد تقال ميامر3الوردية اسرار في

1862كرشونيقزحيا الكفري هللا نعمة القس

USEK_OLM00770عربيمطالعات ثمرة دفتر

USEK_OLM00771

 السؤاالت2   المقدس الكتاب اسفار بعض تفاسير1

 في اصحاح كل في المستصعبة الكلمات عن والجوابات

 بعض تفسير3مقنعة ببراهين اناجيل االربعة

المقدس االنجيل من صعوبات

   الحصروني عّواد سمعان المطران1

2
كرشوني
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USEK_OLM00772

 الملّة شرف في الوضيئة الحق مرآة المدعّوة الرسالة1

 الرهبنة شرف في ايضاح17682 المارونيّة

 الحقائق بعض4   الخطاب فصل كتاب3      اللبنانية

الالهوتية

2  بادنجانه باطيشتا يوحنا القس1

 الطرابلسي مارون يوسف الخوري

                                   الماروني

فرحات جرمانوس3

وعربي  كرشوني

USEK_OLM00773
 الشهير منصور صالح الشيخ كتبها جدليّة رسالة على  ردّ

 الموارنة كهنة احد من بالكوثراني
عربيالموارنة كهنة احد

USEK_OLM00774 كرشونيبراكلسوس اخترعه الذي الكيماوي الجديد الطب كتاب

USEK_OLM00775 عربيالحاوي المسّمى طب كتاب

USEK_OLM00776 عربيمختلفة الوجاع مجربة ادوية فيه الحكما من مجموع كتاب

USEK_OLM00777 1846كرشوني سريانيزان من دياب موسىسرياني غراماطيق

USEK_OLM007791897كرشوني سريانيتوال قرية عّواد بولس الخوريكرمسداني جرجس الخوريالسرياني القاموس  كتاب

USEK_OLM00780
 كتاب نص حسب التوبة سر بخصوص عملي ارشاد  

1757روما في طبع الروماني الطقس
تيرزاغو نيقوالوس

 ابن ريشا يوسف الشدياق

غوسطا من نجيم رومانوس
1822عربي

USEK_OLM00781 الورديّة عبادة في مختصرة رسالة
 تلميذ الماروني ورد بن اسطفانوس القس

روما
كرشوني

1724

USEK_OLM00782كرشونيالقديم الطب كتاب

USEK_OLM00783  ورد اسطفانوس القسالعابد نزهة
 الراهب الحدثي يواكيم القس

اللبناني
1782كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00784  1934عربيالجبيلي زغيب انطونيوس االببريجيتا القديسةالمسيح االم في صلوات كتاب

USEK_OLM00785وتركي عربيورسائل استدعاءات

USEK_OLM00786كرشونيالتوالوي بطرسالنفوس مرآة

USEK_OLM00787كرشونيالكاملة المسيحية والحياة الرهباني الكمال حول تأمالت

USEK_OLM00788  الحبيب الحبيب،مريم يسوع كتاب
 ترجمة نيرامبرك اوسابيوس يوحنا االنبا

اليسوعي فروماج بطرس البادري
1753عربي

USEK_OLM00789

  المسلمين وعلماء االمير مع  جرجي الراهب مجادلة1

 الدين مينا السيد رسالة2                             حلب في

    العيساويّة اّمة الى توبيخا وهي الموارنة المطارين احد ال

 الودريّة لصالة ومدائح ميامر3

وقدّيسين

كرشوني

USEK_OLM00790
 الموجودة والحّسايات الصلوات تفسير على ينطوي كتاب 

الشحيمة في

 القس العربية الى السريانية من ترجمه

 انطونيوس والخوري الحلبي المسيح عبد

شهوان

1874كرشونيبجاني سعاده جرجس الخوري

USEK_OLM00791

              االنسان ابدية وقسطاس الزمان ميزان كتاب1

 االم الصالح مفيدة فوائد2

                          بالكمال السيرة ولتحسين السيئة النفس

الراهبان بستان كتاب من اقوال بعض3

         مبارك نيرا اوسابيوس يوحنا1

 من الكفري هللا نعمة القس اقتضاب2

السرياني اسحق مار القديس كتب

1863عربي2الكفري هللا نعمة القس

USEK_OLM007921863كرشونيمسرح بولس الخوريالتريدنتيني العام المجمع



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM007931859عربيحصروني كنوة لبناني راهبالفصاحة علم

USEK_OLM00794من ترجمه دموفسكي لويس يوسفالفلسفيّة الرسوم في كتاب 

الدبس الياس يوسف العربية الى الالتينية

عربي

USEK_OLM00795
 االرب بلوغ2  العروض فن في الفوائد رسالة1

 االصول في العبقرية الصحيفة3               االدب علم في

االيساغوجي المنطقية

 احد يواكيم3   فرحات جبرايل2

الباسليين القانونيين الرهبان

 من  دياب يوسف الخوري1

 يوسف الخوري2     زان

 هللا نعمة3  زان من  دياب

بسكنتاوي

عربي
18681869

1870

USEK_OLM007961868كرشوني سريانيزان من دياب يوسف الخوريسرياني غراماطيق

USEK_OLM00797
 فحص مختصر2 الالهوتمختصربوزنباون1

3           والصغار الكبار الدرجات قبول على المتقدمين

ً المتدرجين الكهنة الرشاد مختصر مجموع  حديثا

1819كرشونياللبناني المعلقه ميخائيل االباليسوعي بوزنباون هرمان

USEK_OLM00798كرشونيالفضائل في

USEK_OLM00799  1896سريانيغلبون الخوري الياس الخوريوالنبي الملك لداوود المزامير كتاب

USEK_OLM00800  عربيدبّاس اثناسيوس البطريركالفصاحة علم

USEK_OLM00801   الحصروني السمعاني يوسفالطبيعيات او الطبيعي العلم كتاب
 الخوري جبّور سركيس

البجاني سعادة باخوس
1847عربي

USEK_OLM00802
  الخزرجية شرح كتاب2        الحساب علم كتاب1

العروض في

 الهايم بن محمد بن احمد االمام تأليف1

الخزرجي  الدين ضياء عبدهللا2

 حسن محمد ابراهيم بكر ابو1

 الحكيم الملك عبد محمد علي

 المقدسي البكري الزباح

تركي محمد2   حنبلي القادري

هجرية962عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00803 1874كرشونيبجاني سعاده جرجس الخوريالجنازات كتاب

USEK_OLM00804كرشونيطب  كتاب

USEK_OLM00805
 التوبة توضح وجيزة رسالة2     الذمة علم1

واالعتراف

2     الحصروني يوسف المطران1

اثناسيوس كيركير البطرك

 الخوري ابن نقوال1

 قريةصقر سقر انطونيوس

انطونيوس الخوري2   بجه

وعربي كرشوني
1807

1798

USEK_OLM00806      1750كرشونيكفاعي مرقس؟؟ الحصروني يوسفالنيّة علم في مختصر كتاب

USEK_OLM00807
  التوراة قول من  معتبرة ورؤى واخبار مواعظ كتاب1

 بطاركة أسماء بيان2      واالنبياء واالباء واالنجيل

الموارنة

 عواد سمعان   الدويهي اسطفان

   البسكنتاوي يواصاف    الحصروني

مبارك ابن أنطونيوس

 نصار ابي الياس ابن يوحنا

كفيفان
1807كرشوني

USEK_OLM00808

 عن مختصر شرح2التوبة وجيزة رسالة1

3       الشعب وتدبير  الكهنوت لراغب معرفته الواجب

 تعليم شرح4      المعترفين وسبيل وارشاد ومراية ايضاح

 الرومانيون االحبار اسماء بيان5      المسيحي

 يوسف الخوري ابن يوسف المطران2

 المطران4             الحصروني

الحصروني يوسف الخوري ابن يوسف

كرشونيكرمسده من يوحنا  الشدياق5
1756

1716

USEK_OLM00809
 التوراة قول من معتبرة  ورؤى واخبار مواعظ

واالنبياء واالباء  واالنجيل

 عواد سمعان   الدويهي اسطفان

   البسكنتاوي يواصاف    الحصروني

مبارك ابن أنطونيوس

1821كرشونيالشحروري مبارك االب برسم

USEK_OLM00810
 الجليّة االجوبة2      االيساغوجي المنطق في مختصر1

الصرف في مختصر3     النحويّة االصول في
عربيفرحات جرمانوس3

USEK_OLM00811اللبناني البسكنتاوي يواصاف الوعظ مختصر

 ابن اغناطيوس الشديلق

 من سركيس الياس الخوري

عبيّه

1822كرشوني

USEK_OLM008121707كرشونيالقبرسي سمعان بن اندراوسالحصروني عواد سمعاناالنوار المسبعة والمنارة  االسرار خزانة كتاب

USEK_OLM00813سرياني غراماطيق
 اسمر الجميّل يوسف الخوري

جبيل
1845كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00814
 في الحاوي  الالمع المصباح او  المجامع ترجمة في1

3          االفالك علم على مدحة2     المجامع ضمنه

انطونيوس القديس سيرة

 من  الراهب يوحنا القس ترجمة1

 جبرايل2            الكرمل جبل رهبان

القالعي ابن

   اهمج من سركيس يوسف1

3   اهمج من انطون2

اهمج من  رجعام انطون

كرشوني
1843

18731838

USEK_OLM008151837كرشونيالحصروني يوسفالذّمة علم

USEK_OLM00816
 المجّربة  المرّكبة االدوية على يشتمل الرهبان نصائح كتاب

الطبيب  بختيشوع الّفه كثير من منتخب
عربيالطبيب بختيشوع

USEK_OLM00817كرشوني سريانيسرياني غراماطيق

USEK_OLM00818الحصروني عّواد سمعان المطرانروحيّة اخبار كتاب
 مار جوده سلوانس الشماس

غزير الياس
1785كرشوني

USEK_OLM00819كرشوني التقسيم كتاب

USEK_OLM00820طّبعجيبة اسرار بعض حاوي كتاب مختصر
 االب  وفحص  باعتناء سوكيتوس يوحنا

عطاهلل اي روناتوس
1844كرشوني

USEK_OLM00821 عربيدانيال كتاب

USEK_OLM00822عربيقديم طب كتاب

USEK_OLM00823
 منهم وميامر اشعار كتاب2   سرياني غراماطيق1

 ܥܒܪܝܐ ܠܒܕ ܕܐܡܝܪ  ܕܡܫܘܵܚܬܐ ܟܬܒܐالعبري البن

ܡܦܪܝܢܐ

1826سريانيبجه من جرجس الخوري1

USEK_OLM008241والجنازات الرتب2      المارونية الشحيمة
 من  ايليا ابن  بطرس الخوري

عبيه
1825كرشوني سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00826

 حق القسطنطينية شريعة كتاب1القانون في كتاب

 شريعةالشرع في2المارونية الكنيسة في قانوني

 الباب4     الموارنة بطاركة سلسلة3          الروم

 المفريان  الى المنسوب الهداية كتاب من  الوراثة في العاشر

 بعض وظيفة حال في  الثالث الفصل5      العبري ابن

 القضاء الشريعة اصحاب سيما ال  العوام

1733كرشوني

USEK_OLM00827المارونية الشحيمة
 بيت   االشقر مارون الخوري

شباب
1848سرياني

USEK_OLM00828
 ما في بالحاتميّة المعروفة الرسالة2      الدرية مثلثات1

الحكمة في ارسطو كالم شعره في المتنبي وافق
1837عربيكفون من عّساف ابراهيم1الراهب فرحات جبرايل القس1

USEK_OLM00829عربيمختلفة اشعار مجموعة

USEK_OLM00830كرشونيتأمالت مجموعة

USEK_OLM008321718كرشونيوالوعظ الكرز كتاب

USEK_OLM00833
 لباس ، البيعيّة الرتب ، الكاهن استعداد كتاب الكاهن لوازم

مارونية مختلفة وطلبات صلوات العذراء، السيدة ثوب
1847كرشونيمزيارة بوال القس

USEK_OLM00834
 وجنازات  المارونية الكنيسة طقس بحسب واحتفاالت رتب

واالكليل الخطوبة
1847كرشونيشباب بيت  االشقر مارون االب

USEK_OLM00835المارونيّة السريانيّة الشحيمة
 الخوري ابن انطون الشدياق

شباب بيت من  اشقر مارون
1859كرشوني سرياني

USEK_OLM008361830كرشوني سريانيالبكفاوي زكا القسالطقسية والرتب وبعض المارونيّة السريانيّة الشحيمة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00837
 القنديل، والزواج، الخطوبة المعمودية، طقسية، رتب كتاب

المنازعين
كرشوني سرياني

USEK_OLM008381856كرشونيزان سابا الراهبالفلسفة كتاب

USEK_OLM00839

 علماء من انفار ثالثة مع السمعاني الراهب مجادلة1

 مطارين الى الدين مينا السيد رسالة2م1615 االسالم

ً تعزيزاً وهي الموارنة 3     العيساويّة اّمة الى وتوبيخا

الشيطان مع بوال مار مناجاة

كرشونيالدين مينا2

USEK_OLM00840سريانيجنازات المارونيّة، السريانيّة الشحيمة

USEK_OLM008411878كرشونيالرماتي ليباوس القسالمريمي الشهر كتاب

USEK_OLM00842كرشونيالكاهن استعداد كتاب

USEK_OLM00843
 ايام عدد على تأمالت مجموعة الراهب، جناز كتاب

االسبوع
كرشونيعقيقي فرنسيس االب 

USEK_OLM00844كرشوني سريانيالمقدسة االلهيّة االسرار خدمة الى الكاهن استعداد رتبة

USEK_OLM00845
 ، الورديّة تكريس القنديل، ، الجناز الكاهن، استعداد1

  الشحيمة من جزء2    القديسين وصلوات طلبات

المارونية

1792كرشوني سريانياالشقر جرمانوس القس تلميذ

USEK_OLM0084611937كرشوني سريانيعقيقي فرنسيس القسمختلفة صلوات2     العمومي الجناز رتبة

USEK_OLM00847كرشونيمختلفة  ورتب وصلوات الكاهن استعداد كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00848والرتب المارونيّة السريانيّة الشحيمة
 قرية من اسطفانوس الخوري

عبادات
1848كرشوني سرياني

USEK_OLM00849  1857سريانيالدرعوني  مرتينوس القسالمارونيّة السريانيّة الشحيمة

USEK_OLM008501902كرشوني سريانيغلبون الخوري الياس الخوريوالرتب المارونيّة السريانيّة الشحيمة

USEK_OLM00851والرتب المارونيّة السريانيّة الشحيمة
 جرجس بطرس الخوري

البترون من بركات
1857كرشوني سرياني

USEK_OLM00853كرشونياخرى وصلوات الكاهن استعداد رتبة

USEK_OLM00854
 خدمة الى الكاهن استعداد في خصوصية صلوات1

 العرضيّة الخطايا فحص تتضّمن رسالة2    االلهي القداس

الرهبانية بالسيرة المختّصة

عربيفرحات جرمانوسجنّوا مدينة اسقف سالس فرنسيس مار

USEK_OLM00855
 لكل  والنهاريّة الليليّة صلوات السبع كتاب اي  الشبية1

يوم
كرشوني

USEK_OLM00856
 دار دخوله منذ المسيح السيد اآلم ذكر تتضمن رسالة

موته حين الى بيالطوس

 البادري االسبانية اللغة عن ترجمها

  فرنسيس مار رهبان احد ايالريون

الصليب درب وسّماها

كرشوني

USEK_OLM00857كرشونيمختلفة وصلوات الكاهن استعداد رتبة

USEK_OLM008581السبع الصلوات كتاب الشبيّه
 من لبنان  انطونيوس ابن الياس

بجه
1815كرشوني

USEK_OLM00859
     والقديسين مريم للعذراء مختلفة، صلوات مجموعة1

 الكاهن استعداد رتبة3      بريجيتا للقديسة صلوات2

15   زان سابا القس برسم

1888 تموز
كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00860
3    انطونيوس مار شركة2    الكاهن استعداد رتبة1

4     الدويهي اسطفان البطرك تأليف الماء على صالة

 الكاهن صلوات

1837كرشوني سريانيغوسطا من دانيال القسيس

USEK_OLM008611805كرشونيالطب في وصفات بعض

USEK_OLM008621841كرشوني سريانيالبكفاوي زّكامختلفة وتبريكات صلوات

USEK_OLM00863وتبريكات  وصلوات االسرار توزيع
   عبود انطوان الخوراسقف

حصرون
1944كرشوني

USEK_OLM00864
 طلبات غفرانات صلوات،2   الكاهن استعداد كتاب1

مختلفة

 التنوري فرنسيس القس  

اللبناني
1875كرشوني

USEK_OLM00865
2     الورديّة المسبحة تالوة شروطات كيفيّة في1

 من تقال مختلفة وتبريكات صلوات3     الكاهن استعدادا

  الكاهن

كرشوني

USEK_OLM00866كرشوني سرياني قاموس
 من مطر سمعان ابن مخايل

تنورين
1823كرشوني سرياني

USEK_OLM00867
 بها يتحلّى التي الفضائل في2     مختلفة تأمالت1

الراهب
كرشوني

USEK_OLM00868
  ينبغي ما كل ، روحية تامالت   مسيحي كل صلوات1

حياته مدى يفعله ان للمسيحي
كرشوني

USEK_OLM00869
 يشترك من سيامة رتبة2      الوردية  مسبحة اسرار1

  الكاهن استعداد3      الورديّة اخوية في
1862كرشونيالدرعوني مارون االب

USEK_OLM00870

 رياضة2    االبديّة الحقائق في اليوميّة الحقائق كتاب1

3               المسيحي  من ممارستها تجب  يومية

 تامالت4      السبّة ايام على روحيّة  يوميّة تامالت

 واالعتراف للقداس مختلفة صلوات5     روحيّة اسبوعيّة

 من   عّواد يوسف  ابن بطرس

حصرون
1843كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM008711820كرشوني سريانيالرهبان جناز      عموم الموتى جناز رهبانيّة صلوات

USEK_OLM008721856كرشوني سريانيمزرعاني شربل االخسرياني غراماطيق

USEK_OLM00873
 الروحيّة الرياضة1الرياضة خالل عظات دفتر

 مختلفة مواعظ2       وماهيّتها
1928عربي

USEK_OLM00874
 على يعقوب، ما مختلفة ميامر2        غرماطيق1

ܕܡܘܫܚܬܐ كتاب3 المعدني، ابن يوحنا موت

عدّة الشخاص تعظيم ميامر4

1839كرشوني سريانيكور من الخوري ارسانيوسالعبري ابن2

USEK_OLM00875
1827 سنة طبع االبديّة الحقائق في اليوميّة الزيارة كتاب 

االيمان انتشار مطبعة  روما في

 من استخرجه  ليكوري الفونسوس

مظلوم مكسيموس السيّد االيطاليّة
كرشوني

USEK_OLM00876والرهبات والمبتدئات والرهبان المبتدئين رتب
 الكفرنيسي الخوري بولس االب

اللبناني الراهب
1952كرشوني سرياني

USEK_OLM00877كرشونيكالوديوس يوحنّا1216الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM008781838كرشونيبقصميّا من مخايل ابن يوسفكالوديوس يوحنّا89 الجزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00879
 مرتّبة القديسين اعياد في  تقال التي افراميّات كتاب1

مختلفة وصلوات وطلبات تكريس2      للقداس
1872كرشونيكفيفاني اسطفانوس القس

USEK_OLM00880عربيفرحات جبرايلالطالب وحّث المطالب بحث

USEK_OLM008811832كرشونيبجدرفل سقر ابن ابراهيمكالوديوس يوحنّا1011 الجزءالرابع الكتاب االهوتي العلم



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM008821831كرشونيبقصميّا من   مخايل ابن يوسفكالوديوس يوحنّا1216 الجزءالخامس الكتاب االهوتي العلم

USEK_OLM00883االدبي الالهوت مختصر
 الراهب طربيه ابي مبارك القس جمعه

اللبناني
1928عربي

USEK_OLM008841920عربيالداموري عيد مباركالداموري عيد مباركالداموري عيد مبارك االب مواعظ

USEK_OLM008851832كرشونيكالوديوس يوحنا1011 الجزء الرابع الكتاب  الالهوتي العلم

USEK_OLM008861كرشوني مختلفة اعياد طلبات2       مختلفة العياد ميامر

USEK_OLM00887القانوني الحّق دستور

  العاشر بيوس البابا بأمر المؤلّف

 الخامس بندكتوس البابا بسلطان والمذاع

 االصل عن ترجمه 1919  عشر

 حرفوش انطونيوس االب الالتيني

1932عربيالشبابي االشقر بطرس االخ

USEK_OLM008881943سريانيالجبيلي عقيقي فرنسيس االبالحبشي موسى مار للقديس المساء صالة

USEK_OLM00889فرحات جبرايل ترجمهالبيعية الخطب كتاب
 االشقر مارون الخوري أنطون

شباب بيت من
1861كرشوني

USEK_OLM00890بيروت اسقف عبدهللااللبناني القانون شرح في الرهباني المصباح
 مار   العرموني بيمين القس

بعبدات موسى
1778كرشوني

USEK_OLM008911864كرشوني ماروني سنكسار

USEK_OLM00892 1739سريانيجرجس الشدياقمتعيّد     والشهداء القديسين جميع طقس خدمة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00893المقدس  الصوم صلوات كتاب
 عّواد رامح ابن بشارة 

الحصروني
1838كرشوني سرياني

USEK_OLM00894الحاش كتاب
 عّواد رامح ابن بشارة

الحصروني
1838كرشوني سرياني

USEK_OLM00895متعيّدالشمسي الحساب البيعيّة الخدم كتاب
 الديراني شمعوني لويس القس

اللبناني
1880كرشوني سرياني

USEK_OLM00896كرشوني سريانيالصبح صالة ويليها  الحبشي موسى القديس مساء صالة

USEK_OLM00897سريانيالحبشي موسى مار للقديس المساء صالة

USEK_OLM008981846سريانيالخلّة اوغسطين االب الحبشي موسى لمار والصباح المساء صالة كتاب

USEK_OLM008991932عربياللبناني الجبيلي يوسف القساللبناني الجبيلي يوسف القسااالول الجزء النظري الالهوت

USEK_OLM009001932عربياللبناني الجبيلي يوسف القساللبناني الجبيلي يوسف القسالثاني الجزء النظري الالهوت

USEK_OLM00901عربياألول الدفتر فلسطين تاريخ في المبين الكشف

USEK_OLM00902عربيالثاني الدفتر فلسطين تاريخ في المبين الكشف

USEK_OLM00903عربي19411942 مواعظ



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00904
3 من المارونية حلب كنيسة في ألقيت روحية مواضيع

1960  لسنة الشعانين اسبوع وهو منه 9 الى نيسان
عربي

USEK_OLM00905عربيوأقوال أخبار روحيّة تأمالت

USEK_OLM00906سريانيصباحستّارمساءوباخوس سركيس مار طقس

USEK_OLM00907كرشوني سريانينسختان عموما الرهبان جناز كتاب

USEK_OLM00908كرشوني سريانينسختان عموما الرهبان جناز كتاب

USEK_OLM00909عربيالكفري القدوم يواكيم الخوريالكفري القدوم يواكيم الخوري المرحوم قصائد

USEK_OLM00910
ً نشرة  السيد بغبطة وطعنهم الماسون افتراء على ردّا

واالساقفة البطريرك
1906عربيعواد بولس المطران

USEK_OLM00911ماروني سنكسار
 شهوان انطونيوس الخوري 

غوسطا من
1768كرشوني

USEK_OLM00913القداس ورتبة صلوات جنازات  المارونية الشحيمة
 بدوي ابن ليان يوسف الخوري

عبدلي قرية من ليان عيد
1867كرشوني سرياني

USEK_OLM00914
Office a la gloire de ma Mere marie

Immaculee
1958فرنسي

USEK_OLM00915والسالطين المشايخ الى تاريخية رساالت كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM009161836عربيبالط من ياغي  اسحاق الشدياقوالكيمياء الطب في كتاب

USEK_OLM00917عربيمعوض اسعديوسفزكرياالجالء ارض في الوالء اغراس

USEK_OLM00918اسالمية وسنن قوانين
 الشيخ ابن سعيد محمد الشيخ

البارحي الخطيب مصطفى
1271عربي

USEK_OLM009191933عربيالشحيمة تفسير

USEK_OLM00920histoirre de l'égliseفرنسي

USEK_OLM00921عربيوالعظات األدبي الالهوت في مجموعة

USEK_OLM00922كرشوني سريانيالرسائل كتاب

USEK_OLM009231886عربيمالك ابن اإلماممالك ابن اإلمام ألفية وإعراب قصائد

USEK_OLM00924عربيالدويهي مارون يوسف الخوريالدويهي مارون يوسف الخوري رسالة تاريخ

USEK_OLM00925المنهاج شرح الى المحتاج نهاية
 بن سلمان بن ياسين بن محمد

سلمان بن سالمه
هجرية 833عربي

USEK_OLM00926عربيأدبي الهوت



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00927 1937كرشوني سريانيصفير اسطفان االبالياس مار القديس صالة

USEK_OLM00928 1936كرشوني سريانيصفير اسطفان االبالياس مار القديس صالة

USEK_OLM009291921عربيسني؟ جرجيسوريه تاريخ

USEK_OLM00930عربيبليبل لويس القسالمارونية اللبنانية البلدية الرهبانية تاريخ

USEK_OLM00931الحصروني ابراهيم الجبة معاملة اديار تاريخ[ الحصروني ابراهيم 1957عربي[

USEK_OLM00932شحيم
 من سركيس الياس الخوري

عبيه قرية
1805سرياني

USEK_OLM00933ونوافير القداس وكتاب الميامر كتاب
 ضو نعمة بطرس القس

الرمحالي
1941كرشوني سرياني

USEK_OLM00934
 السريانية الكنيسة طقس بحسب الطاهر القداس خدمة

المارونية
1941وعربي سريانيضو نعمة بطرس الخوري ضو نعمة بطرس الخوري رتبها

USEK_OLM00935عربياللبناني الحصروني ابراهيم يوسف االبقزحيا دير من المنشقّة االديار تاريخ

USEK_OLM00936بيبرس  الظاهر سلطان سيرة
 عمر محمود الجامع  حمدو

عبيد
1949عربي

USEK_OLM00937كرشونيعشر والحادي العاشر الجزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00938عربيالطب في مجموعة

USEK_OLM00939عربيالثاني الجزء النظري الالهوت مختصر

USEK_OLM009401733كرشوني سريانيالبجاني سعد جرجس الخوريوطلبات وزياحات رتب

USEK_OLM00941اللبناني الراهب الخوري يوسف القسالحان مجموع
 الراهب الخوري يوسف القس

اللبناني
1908وعربي سرياني

USEK_OLM00942الزواج في القانوني الحق دفتر
 الراهب الخوري يوسف االخ

اللبناني
عربي

USEK_OLM00943غازو بيت Beit gazo1834سريانييشوع من جيرايل الراهب

USEK_OLM009441856كرشوني سريانيسرياني غراماطيقالحكمة ميمر

USEK_OLM00945عربينافور الذهب فم يوحنا القديس قداس

USEK_OLM009461788كرشونيالدويهي مارون يوحنا الشدياقفرحات جرمانوسالسرية التحفة

USEK_OLM00947عربيمسيحي تعليمالدرية المثلثات

USEK_OLM009481815كرشوني سريانيالهيا بيت برتلماوسالسرياني الغراماطيق



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00949كرشوني سريانيمختلفة جنازاتوكنائسية رهبانية رتب

USEK_OLM00950كرشونيادبي الهوت

USEK_OLM009511819كرشونيفرحات جبرايلالدرية المثلثات

USEK_OLM00952وعربي  كرشونيبوناوتورا مزامير مجمالً الرهبان جناز

USEK_OLM00953كرشونيالبرية كوكب  انطونيوس مار القديس سيرة

USEK_OLM00954
 طقس حسب واالعياد لآلحاد المقدس االنجيل قراءات

االلهي القداس نافورالكلدانية الكنيسة
1843كلداني

USEK_OLM00955عربيادبية الهوتية أسئلة مجموعة

USEK_OLM00956
 وعواطف وطلبات صلوات بعضمطبوعة شبية

مخطوط وجنازات
كرشوني

USEK_OLM00957سريانيالجنازاتالمارونية الشحيمة

USEK_OLM009581850كرشونيالدرعوني أنطونيوستأمل 31  روحية تأمالت كتاب

USEK_OLM009591848سريانيالدرعوني مارتينوس االبجنازاتالمارونية الشحيمة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00960سريانيالجنازات كتاب

USEK_OLM00961كرشونيالغفران كتاب

USEK_OLM00962كرشوني سريانيعقيقي فرنسيسااللهي القداس خدمة

USEK_OLM009631863كرشوني سريانيالسرعالني الياس االبالكاهن شكرانمختلفة صلوات الجناز كتاب

USEK_OLM00964كرشوني سريانيالراهب جناز الكاهن استعداد رتبة

USEK_OLM009651872كرشونيديراني لويس االخالشبية

USEK_OLM00966كرشونيالكاهن استعداد رتبة

USEK_OLM00967عربي؟؟؟ اإلسالميّة الشريعة بحسب والغسل الوضوء في شرائع

USEK_OLM00968فناري ابن الدين شمسالصلوات اركان كتاب
 التوقاتي قاسم بن محمد

الخطاطين من مجموعة
هجرية1015تركي

USEK_OLM00969عربيالميراث في قوانين كتاب

USEK_OLM00970عربيالعربي الطب في كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00971عربيبركمانس يوحنا الطوباوي وطلبة حياة قصة

USEK_OLM00972عربيالنمساوي اليسوعي اوسابيوس األنباروحية أخبار اإلنسان أبدية وقسطاس الزمان ميزان كتاب

USEK_OLM00973     فرنسيالقاموع جرمانوس نقوال اسعدتركي و فرنسي  قاموس et تركي

USEK_OLM00974عربيالسيدة طلبة المسيح يسوع سيدنا آالم صورة

USEK_OLM009751747كرشونيالبّجاني سعد جرجسالتوالوي بطرسالعموم في  الكنيسة أسرار

USEK_OLM009761879عربيصفير صالحشريعة كتاب

USEK_OLM00977كرشونيمختلفة مواعظ مجموعة

USEK_OLM009781855عربيعابدين محمد الشيخالحامدية تنقيح في الدرية العقود في كتاب

USEK_OLM009791850عربيدلبتا ، الجميّل يعقوب الخورياالمام  الشيخ بن الدين عالء محمد الشيخاألبصار تنوير شرح المختار الدر كتاب

USEK_OLM009801863سريانيالشدياق عبدهللا الخوري يوسفوجبرائيل ميخائيل المالكين عيد صالة

USEK_OLM009811853عربيدلبتا ، الجميّل يعقوب الخوريخان قاضي  كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM00982عربيمطر فريدمطر فريدالعربية الفلسفة تاريخ

USEK_OLM00983 1673كرشوني سريانيمرقس رزقاالربعة االناجيل الجديد العهد المقدس االنجيل من قراءات

USEK_OLM00984االربعة االناجيلالجديد العهد المقدس االنجيل
 قرية من مخلوف ابن بطرس 

قبرص مطران غوسطا
1697كرشوني سرياني

USEK_OLM009851729كرشونيالجميل عمانوئيلفرحات جرمانوس ترجمهاالمقدسة االناجيل

USEK_OLM00986الحجري كورنيليوسالرسول يوحنا مار انجيل تفسير
 دمشقي سكر فرنسيس القس

الحكيم
هجرية 1193عربي

USEK_OLM009871780كرشونيطاميش الحدثي يواكيم القسالحصروني سمعان المطران5     المقدس الكتاب صعوبات تسهيل

USEK_OLM009881786عربيجبرايل القسيسوعي راهبالزبور تفسير في المنثور الدر

USEK_OLM00989الشريف االنجيل تفسير
 ترجمه اليسوعي الحجري كورنيليوس

1721p. 728  الحلبي يوسف القس

 من األشقر مارون الخوري

شباب بيت
1841كرشوني

USEK_OLM00990عربيالزاهر المنبر والمصباح الطاهر الشريف االنجيل

USEK_OLM009911718كرشونيروما  مبارك  بن أنطونيوسالسمعاني يوسفوالثاني االول الكتاب  االالهيات كتاب

USEK_OLM00992السمعاني يوسفاالول الجزء  االلهيات كتاب
 شواح ابو بيت من افرام القس 

االحمر دير
1737كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM009931767عربيقزحيا الديراني جرمانوساليسوعي كليسون اغناطيوسالحقيقي االيمان   دالئل كتاب

USEK_OLM009941784عربيالمشاقين ايمان فساد على اليقين البرهان

USEK_OLM00995
 مقتطفات2المسيح حياة عن تخبر اسئلةمجموعة1

المجامع
1813عربي

USEK_OLM00996كالوديوس يوحنا1216  الخامس الكتاب الالهوتي العلم
  من شكري اغناطيوس االخ

القمر دير
1830كرشوني

USEK_OLM009971833عربيعيون قرية من بولس القسكالوديوس يوحنا89 جزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM00998كالوديوس يوحنا1216 الخامس الكتاب الالهوتي العلم
 الحصروني عّواد  مخايل القس

اللبناني الراهب
1833كرشوني

USEK_OLM009991837كرشونيكالوديوس يوحنا1011  الجزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM010001840كرشونيدرعوني يوحنا االخكالوديوس يوحنا1011 جزءالرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01001عربيكالوديوس يوحنا1215 الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01002كالوديوس يوحنا1011 جزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم
 من ليشاع فنيانوس بن شديد

كفرحتنا
1850كرشوني

USEK_OLM010031853كرشونيبحه من االشقر بولس الخوريكالوديوس يوحنا89 جزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم
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التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01004عربيكالوديوس يوحنا89 جزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01005كرشونيكالوديوس يوحنا1011 جزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01006 زنباون بو هرمانالنية علم
 بطرس بن المسيح عبد القس

الماروني
1726كرشوني

USEK_OLM01007طورسينا رئيس يوحنا االنباالمنيفة السامية المصاعد ودرج الشريفة العالية الفضائل سلم
 الزوقي فضول ماتيا القس

اللبناني الراهب
1751عربي

USEK_OLM01008الذهب فم يوحنا للقديس المنتخب الدر
 اثاناثيوس البطريرك الالتينية عن ترجمه

االنطاكي الملكي الدباس
1717كرشوني

USEK_OLM01009
 وطريقة النية علم في االصداف من المنظومة الدرر كتاب

االعتراف

 كليسون اغناطيوس االب ترجمها

اليسوعي
1775كرشونياالشقر جرمانوس القس

USEK_OLM01010
 وطريقة النية علم في االصداف من المنظومة الدرر كتاب

االعتراف

 كليسون اغناطيوس االب ترجمها

اليسوعي
] الصيداوي؟ توما 1783عربي[

USEK_OLM010111789عربيبوريدان ابن غندور الشماسفضايل السبع اعني يقابلها، وما رذايل السبع مختصر

USEK_OLM01012عربيالمقدس الكتاب من نصوص تفسير

USEK_OLM010131711سريانيكفرحورا من يوسف الشماسالماروني الحاش كتاب

USEK_OLM01014وجنازات رتب كتاب
 من  باسيل مخلوف الشماس

غوسطا قرية
1781كرشوني
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USEK_OLM01015
2    الماروني االنطاكي الطقس حسب القداس كتاب1

االربع البشارات في شهري االنجيل تقسيم

بطرس ابن حنا الشدياق -1  

شباب بيت المكرزل
1805كرشوني سرياني

USEK_OLM010161837كرشوني سريانيسالمة يوسف الخوريالموتى جناز

USEK_OLM010171865سريانيالكفري هللا نعمة القسالرهبان رئيس انطونيوس مار القديس صالة

USEK_OLM010181866كرشوني سريانياللبناني الراهب الكفري هللا نعمةقديسين متعيد

USEK_OLM01019وزياحات صلوات كتاب[ سرعلي مبارك 1877كرشوني[

USEK_OLM01020عموما الرهبان جناز
 الخوري جرجس القس

اللبناني الراهب الكفرشيماوي
1940كرشوني سرياني

USEK_OLM010211934كرشوني سريانيصفير اسطفان االبعموما للرهبان الشهري جناز

USEK_OLM01022
 معرفة وبيان2    النصرانية االسرار مقطوف1

االسرار

 الحصروني المعمدان يوحنا المطران

الدومنيكاني الراهب

درمسوقويا يوسف الخوري -1  

ابن يوسف2    العاقوري  

الكرمسداني شرابيه ]

كرشوني

USEK_OLM01023كرشونيالطقسي الزمن حسب ومنتقاة مرتبة بولس القديس رسائل

USEK_OLM01024كرشوني المقدسة لالناجيل السنوية القراءات االنجيل كتاب

USEK_OLM01025كرشونيفرحات جبرايلالحسايات تفسير كتاب
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USEK_OLM01026كرشوني سريانيوميامر وجنازات  رهبانية رتب

USEK_OLM01027كرشوني سريانيورتب وصلوات تأمالت كتاب

USEK_OLM01028كرشوني سريانيالمارونية الملة رتبة حسب التقديس كتاب

USEK_OLM01029لالعياد التي الطلبات
 رشماني بودين اندراوس القس

اللبناني الراهب
1878كرشوني

USEK_OLM01030كرشونيالطلبات كتاب

USEK_OLM010311709عربيسلهب اغناطيوس القسالقديسين قصص

USEK_OLM010321724كرشونيالماروني السنكسار

USEK_OLM01033الرهبان القديسين اآلباء بستان كتاب[ فرحات جرمانوس 1766عربيالحلبي ابراهيم األحد عبد[

USEK_OLM010341768كرشونيقشوع جرجس الخوريالقديسين من البعض حياة

USEK_OLM01035كرشونيالماروني السنكسار

USEK_OLM010361755عربيجبور بن يوسفحكيم الياسالمستفيد للمسيحي االديب المعلم
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USEK_OLM010371758عربيروحية ونصائح تأمالت كتاب

USEK_OLM010381778عربيمهنا يوسف االخروحية وأخبار تأمالت كتاب

USEK_OLM01039
 أخبار األمثال بعض2    المسيحي الكمال مختصر1

روحية

1- فرحات جبرايل                          

جلوان بن ابراهيم -2        

مدولب لطفاهلل الشماس -1  

الدلبتاني
1797كرشوني

USEK_OLM01040
 مساعدة ألجل العالم اباطيل كتاب من مقتطفة وامثلة شهادات

الواعظين
1740كرشونيمارون يوسف الشدياقسركيس اغناطيوس القس

USEK_OLM01041كرشونياليسوعي موزارليالمريمي الشهر كتاب

USEK_OLM010421720عربيفرحات جبرايلالتذكرة

USEK_OLM010431823عربيالنيحاوي ارسانيوس القسفرحات جبرايلاالعراب لغة عن االعراب باب

USEK_OLM010441737عربيالخوري يعقوبالفاخوري ارسانيوسفرحات بن جرمانوس المطران لديوان شرح

USEK_OLM01045فرحات جبرايلالطالب وحث المطالب بحث[ المؤلف يد بخط االول القسم عربي[

USEK_OLM01046كرشونيطب كتاب

USEK_OLM01047عربيالحقيقي السبيل على المهدي المنطقي الدالول
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USEK_OLM010481887عربيجابر امينالشهابي أحمد حيدر األميرلبنان جبل تاريخ الزمان اهل حوادث في الحسان الغرر

USEK_OLM01049وجنازات متفرقة صلوات
 كرشوني سرياني

وعربي

USEK_OLM010501933وعربي سريانيالعرموني يوسف االخ صلوات مجموعة

USEK_OLM01051عربيالمزرعاني يعقوب األخاألدبي الالهوت

USEK_OLM01052
 التالوة في الزهرية كتاب2      الملل لدفع العلل كتاب1

الشهرية
كرشونيجبير اسحاق مفريان -1

USEK_OLM01053
 واجبات او الكهنة نصائح2    اللبناني المجمع1

الكهنوت
2- [ فرحات جبرايل ]

مارون يوسف الشماس -1  

الطرابلسي
عربي

USEK_OLM010541879عربيالمتداعيين ميزان

USEK_OLM010551885سريانيوهبه مارون الخوريالماروني الحاش

USEK_OLM010561762سريانيدحداح واكيم القس ابن يوسف الشماسالماروني الحاش

USEK_OLM010571854سريانيبزعون خليفة اشعيا داوودالصوم فنقيت

USEK_OLM010581870سريانيبزعون اشعيا داوودالصوم فنقيت
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USEK_OLM01059عربيدينية وتراتيل اشعار مجموعة

USEK_OLM01060عربيالقداس تقدمة كيفية في للكهنة نصيحة

USEK_OLM010611875عربيالمكرزل بطرس الخوريمجموعة

USEK_OLM01062وعربي  كرشونيالطبيعي العلم

USEK_OLM01063أثيوبي اثيوبية صلوات كتاب

USEK_OLM01064يعقوبيات ، الماروني القداس خدمة
 بطرس بن المسيح عبد القس 

الحلبي الماروني
1728كرشوني

USEK_OLM01065هجرية967عربيأحمد حاجي بن ولدانالهداية مسائل في الرواية وقاية

USEK_OLM01066كرشونيدانيال كتاب ادوية كتاب طب كتاب

USEK_OLM01067كرشونياالشحيم حسايات تفسير

USEK_OLM010681843كرشوني سريانيكفون مارون يعقوب الخوريالحاش كتاب

USEK_OLM010691933عربيدينيّة روحيّة أخبار مجموعة
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USEK_OLM010701902سريانيجوان دياب الخوريالصوم كتاب

USEK_OLM010711820كرشوني سريانيالماروني الحاش كتاب

USEK_OLM01072كرشوني سريانيمارون مار طقس صالة الرسامات كتاب

USEK_OLM010731880كرشونيديراني شمعوني لويس القسماروني سنكسار

USEK_OLM010741769كرشونيالبّجاني سعد جرجس الخوريالبيعية الخطب كتاب

USEK_OLM01075أّول جزء  أدبي الهوت
 مبارك شكرهللا الخوري          

العربية نوردين ترجمة  
1934

USEK_OLM01076ثاني جزء أدبي الهوت
 مبارك شكرهللا الخوري          

العربية نوردين ترجمة  
1934

USEK_OLM01077ثالث جزء أدبي الهوت
 مبارك شكرهللا الخوري          

العربية نوردين ترجمة  
1934

USEK_OLM01078عربيالخامس الكتابالطبيعي االهوت

USEK_OLM01079

USEK_OLM010801928كرشوني سريانيالشرتونية كتاب
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USEK_OLM01081
 واحتفاالت الهية اسرار بعض توزيع رتب كتاب من

كنسية تكريسات بعضمطبوعكنسية
الدبس يوسف مطران

USEK_OLM01082عربيروحيّة مجموعة

USEK_OLM01083اليسوعي بطرس الراهبزاخر عبدهللا الشّماس إلى موّجهة رسالة

USEK_OLM01084وعربي  كرشونيمختلفة صلوات مجموعة

USEK_OLM01085كرشونيصفير جبرائيل األب كتب منالكاهن إستعداد صلوات

USEK_OLM01086أفرام مار القدّيس حياة

USEK_OLM01087كرشوني سرياني،جنّازات العماد طلبات مجموعة

USEK_OLM01088عربيالصايغ نيقالوس الخوري ديوان

USEK_OLM01089والتكريسات الرسامات كتاب
 الخوري ابن ابراهيم الخوري

هللا رزق
1773كرشوني

USEK_OLM01090الماروني الحاش صلوات
 ابراهيم الخوري ابن يعقوب

جودة أبي
1884

USEK_OLM01091كرشونيفرحات جبرائيلالشحيم حّسايات تفسير كتاب
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USEK_OLM01092كرشونيمختلفة مسيحية واشعار صلوات مجموعة

USEK_OLM01093كرشونيلألعياد ليتورجية طلبات مجموعة

USEK_OLM01094كرشونيمختلفة لمناسبات ميامر مجموعة

USEK_OLM010951928عربيسليمان أبي مبارك األبمختلفة ومواعظ وإرشادات تأمالت مجموعة

USEK_OLM01096عربيالعربية الصفة إعراب في مجموعة

USEK_OLM01097عربيالعربية الصفة إعراب في مجموعة

USEK_OLM01098عربيالعربية الصفة إعراب في مجموعة

USEK_OLM01099هجرية1315عربيالمقدّم افندي مصطفى ابن امينالمقدّم افندي مصطفى ابن امينالعربية   أشعار مجموعة

USEK_OLM01100عربيلجّي بن عيسى إبراهيماألجهوري علي الشيخفقهية أجوبة مجموعة

USEK_OLM01101عربيالرحمن عبد الشيخالشاذلي العفيفي الوّهاب عبد سيديالمساكين قدوة سلسلة

USEK_OLM01102عربيالخالدي سليمان بن أحمدالسلسلة أهل إستحضار في
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USEK_OLM01103عربيمحمد للنبي دعاء مجموعة

USEK_OLM01104هجرية1294عربيالحنفي بكر أبي ابن يحيالفقهية األلغاز في الفرائض من متشابهة مسائل

USEK_OLM01105عربيبندي نقش مصطفى الشيخالكالم في

USEK_OLM011061776عربيصفرومنيوس الشّماسعشر الثاني الجزء الالهوتي العلم

USEK_OLM01107عربيجياوش الياسكالوديوس يوحناعشر الثالث و عشر الثاني الجزء الالهوتي العلم

USEK_OLM01108Les trois Rois de Syrieph.de Gamgolftفرنسي

USEK_OLM01109Les trois Rois de Syrieph.de Gamgolftفرنسي

USEK_OLM01110Les trois Rois de Syrieph.de Gamgolftفرنسي

USEK_OLM01111Les trois Rois de Syrieph.de Gamgolftفرنسي

USEK_OLM01112هجرية1272عربيشريفة حلية

USEK_OLM01113عربيانجيلية مواعظ مجموعة
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USEK_OLM01114عربيوسياسية إجتماعية وشجزرات أخبار مجموعة

USEK_OLM011151902عربيالسوراط شعيا فارس يعقوب فارس ورسائل أشعار مجموعة

USEK_OLM01116عربيوروايات مواعظ مجموعة

USEK_OLM01117
 البطريرك مارون يوحنا القديس رواية2 المجاهد رواية1

لبنان جبل في المارونية الطائفة على األول
عربي

USEK_OLM011181937عربيإنجيلية مواعظ مجموعة

USEK_OLM01119عربياللبناني عقيقي فرنسيس القسالوردية اسرار خمسة

USEK_OLM01120
 الكاتوليكية الكنيسة طقس حسب السبع الصلواتالشبية

المارونية
3/19/1905كرشونيميفوقي كفوني بطرس االخ

USEK_OLM01121عربيالمجّربة العالجات من اوصاف بعض

USEK_OLM011221871كرشونيكفرصغابي بولس الخوري للقديسين صلوات

USEK_OLM011231874كرشونيوعبادات صلوات

USEK_OLM01124كرشونيزعرور جراسيموس االب قداسات ودفتر الحبساء قانون
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USEK_OLM011251904كرشونيحرفوش انطونيوس المحترمصلوات مجموعة

USEK_OLM01126
 يسوع لقلب طلب وصلوة العجائبي شربل القديس تساعية

االقدس

 الراهب االهمجي يونس بطرس االب

اللبناني
كرشوني

USEK_OLM01127هللا ألم خشوعية صلوات
السرياني افرام مارالدمشقي يوحنا

ليكوري الفونس
وعربي  كرشونياللبناني عقيقي فرنسيس االب

USEK_OLM01128شبية
 البشراوي كيروز يوسف االب

اللبناني
1936كرشوني سرياني

USEK_OLM01129كرشونيتنورين كرم مارون االخالعجائبية بمباي سيدة تساعية

USEK_OLM01130
 الرتب وكتاب الشحيمة في المتداولة السريانية االلحان بدء

والطقوس
1953سريانياللبناني متى باسيل القس

USEK_OLM011311960كرشوني سريانياللبناني عقيقي فرنسيس االباالموات بين من يسوع قيامة صلوات

USEK_OLM01132
 استعدادراهب نساء رجال والجنازات، المارونية الشحيمة

الكاهن وشكران

 من الزعني جبرايل الخوري

توال
1863كرشوني سرياني

USEK_OLM01133
 رتبةالمرضى مشحةالتوبة مزامير سبعةالكاهن استعداد

وتبريكات صلواتالقنديل
كرشوني

USEK_OLM011341837كرشونيكفون قرية من عساف ابراهيمليكوري الفونسيوساالبدية الحقائق في اليومية الرياضة

USEK_OLM01135كرشونيطب كتاب
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USEK_OLM01136
 معتبرة ورواية واخبار مواعظ

 والرسل واالنبياء واالباء واالنجيل التوراة قول من

القديسين والمالفنة والمعلمين

 واسطفانوس الحصروني عواد سمعان

الدويهي
1854كرشوني

USEK_OLM01137
المرضى مشحةرهبان نساء جناز،رجالالمارونية الشحيمة

الماء تكريسالكاهن استعدادالعماد رتبة
1824كرشوني سريانياللبناني الراهب جرمانوس القس

USEK_OLM01138
 الزاهدين حاالت من حالة واعتناق العالم في الزهد كتاب

الكاملين
1861كرشونيتنوري فرنسيس القس

USEK_OLM011391935كرشوني سريانيالبشراوي كيروز يوسف االبالرب االم لتذكار السبع الصلوات

USEK_OLM01140كرشوني سريانيالمقدسة االواني تقديس رتبة

USEK_OLM01141
 هللا الى مرفوعة شتّى صلوات يتضمن  كتاب شبيّة

 والقديسين المالئكة والى مريم العذراء والى
1956كرشونياللبناني عقيقي فرنسيس االب

USEK_OLM011421940كرشوني سريانيالبشراوي كيروز يوسف االبالبشراوي كيروز يوسف االبمريم هللا والدة الوحيد الم الجديد الفرض

USEK_OLM01143كرشونيعقيقي فرنسيس األبالمطهريّة لألنفس صالة كتاب

USEK_OLM01144
 الموجود مريم المكّرمة اسرار مدرج

المقدسة الوردية ألحد الليل صالة آخر في
1982سريانيعقيقي فرنسيس األب

USEK_OLM01145
 الطقس  حسب والقمرية اليوميّة والرسائل االناجيل فهرس

الماروني
عربياللبناني عقيقي فرنسيس االب

USEK_OLM01146كرشونيمشمش قرية من بولس يوسفاالعتراف كاهن تنبيهالمسيح آالم في تأمالت
1847



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01147كرشونيلالعياد طلبات

USEK_OLM01148كرشونيالوردية بايقونة البركة منح رتبة

USEK_OLM01149وعربي سرياني1908 سنة المطبوع الحاش كتاب اغالط اصالح

USEK_OLM01150مختلفة صلوات1908 سنة المطبوع الماروني القداس كتاب
 من نصر نصر فارس االب

بجدرفل
1979كرشوني

USEK_OLM011511830كرشونيديراني جرمانوس االبرهبانية محاورات

USEK_OLM01152كرشونيالمبارك الماء رتبةطلباتالكاهن استعداد رتبة

USEK_OLM01153المقدس الصليب درب رتبة( عقيقي فرنسيس االب كرشوني(  

USEK_OLM01154كرشونيالرهبانية والطقوس الرتب

USEK_OLM011551860كرشونيمسرح بولس الخوريطب كتاب

USEK_OLM01156كرشونيوشعر وادب فلك وعلم وتبريج قديم طب

USEK_OLM01157كرشوني سريانيعقيقي فرنسيس االبوالقديسين االعياد لبعض الفرض صلوات
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التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM011581818كرشونيتنوري مخيخائيل االخوطلبات افراميات

USEK_OLM011591867كرشونيعنايا مارون مار دير في الحبساء قانون

USEK_OLM011601858كرشونيحصروني حنانيايعقوبيات

USEK_OLM01161وعربي كرشونيفلك الطب اهل وصايا في طب كتاب

USEK_OLM01162تقوية وعواطف صلوات
 اللبناني عقيقي فرنسيس القس

1941عربي

USEK_OLM011631976كرشونيوالطبليث القربان وحق والصينية الكأس تبريك رتبة

USEK_OLM01164مختلفة صلوات
 اللبناني عقيقي فرنسيس القس

وعربي  سرياني

USEK_OLM01165عربيرسائل مسوداتمختلفة عظات

USEK_OLM01166
 النفس سالمة كتاب به الحق قد الروحية الحرب كتاب

والموت التوبة في تأمالت وبعض القلب وسعادة
اسبانيا كستانيسا يوحنا

 اللبناني عقيقي فرنسيس القس

الجبيلي
1946كرشوني

USEK_OLM011671972كرشوني سريانياللبناني عقيقي فرنسيس االبتابت يوحنا االب حضرة من المختصرة المارونية الشحيمة

USEK_OLM01170عنتر أخبار كتاب
 غازان انطوان ابن قسطنطين

الخازن
عربي
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USEK_OLM011711849كرشوني مريم أمجاد كتاب

USEK_OLM01172 1975عربياالجتماعية اآلداب

USEK_OLM01173
 طبية وصفات فيها اللبناني عقيقي فرنسيس لألب مفكرة

الحبر لصناعة ووصفات
عربياللبناني عقيقي فرنسيس االب

USEK_OLM011741957عربيسليمان ابو اغناطيوس األباتيسليمان ابو اغناطيوس األباتيتاريخية مباحث و محاضرات

USEK_OLM01175عربيعظات دفتر

USEK_OLM01176
السبعة االسراراللبناني الميفوقي متى باسيل األب مفكرة

قصائد مجموعة
عربيالميفوقي متى باسيل

USEK_OLM01177عربيوشعر ومحاورات وخطابات رسائل

USEK_OLM01178عربيالقماش او الجلد تذهيب عن تعليمات عليه خرطوش دفتر

USEK_OLM01179كرشوني سريانيغراماطيق

USEK_OLM01180كرشونيافراميات

USEK_OLM01181كرشونيوحارسه لبنان ناسك القديس شربل مار زياح
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USEK_OLM01182عربيالطالب بعض من انشاء مواضيع

USEK_OLM011831979كرشوني سريانيعقيقي فرنسيس االبالقديسين بعض فرض صلوات

USEK_OLM01184العربية اللغة في االرامية السريانية االلفاظ
 الراهب البسكنتاوي حبيقة يوسف االب

اللبناني الماروني
1929وعربي سرياني

USEK_OLM01185وعربي سريانياللبناني عقيقي فرنسيس االبجداً قديمة نسخة عن نقلت الهجمة صالة

USEK_OLM011861959عربينصر فارس االكليريكياللعازاري صقر الياس االبلالسرار عقائدي مختصر

USEK_OLM01187البشراوي كيروز يوسف االب جمعهابالطقوس الملحقة النفوس حديقة كتاب
   كرشوني سرياني البشراوي كيروز يوسف االب

وعربي
1941

USEK_OLM01188عربيالفلسفية والمذاهب ومشاهيرها الفلسفة تاريخ في كلمة

USEK_OLM01189كرشونيمارون مار القديس بايقونة البركة منح رتبةللعذراء تراتيل

USEK_OLM01190كرشونياالقدس القربان صالة

USEK_OLM01191عربيالثالث الجزءالعذراء ظهوراتفاطمة معجزات

USEK_OLM01192المارونية الكنيسة طقس حسب االلهي القداس كتاب
 اللبناني عقيقي فرنسيس القس

1941كرشوني سرياني
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USEK_OLM01193كرشونيالموارنة الرهبان قانون

USEK_OLM01194
 الياس والبطريرك الدبس يوسف للمطران تهنئة قصائد

الحويك
سرياني

USEK_OLM011951916كرشونيمشمش اغناطيوس القسالرهبانية المحاورات كتاب

USEK_OLM01196بجدرفل من نصر نصر فارس االب ألفها قصائد
 من نصر نصر فارس االب

بجدرفل
1950عربي

USEK_OLM01197عربياألنجيل من نصوص حول عظات يحوي دفتر

USEK_OLM01198عربياالدبية الفلسفة في السادس الكتاب

USEK_OLM01199 1940عربيمطر هللا نعمة االبالزواج في مقالةاالسرار في مقالة االدبي، الالهوت

USEK_OLM012001939كرشوني سريانياللبناني عقيقي فرنسيس االباللبناني بشراوي كيروز يوسف االبالعذراء وتهنئة الميالد عيد تساعية

USEK_OLM012011938عربيالمعادي رزق بولس الخوريوالنساء الرجال الجنازات كتاب

USEK_OLM01202سريانياللبناني عقيقي فرنسيس االبالسريانية اللغة صفوف على يحوي دفتر

USEK_OLM01203وعربي سريانيالشعر واوزان المارونية االلحان
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USEK_OLM01204كرشوني سريانياللبناني عقيقي فرنسيس االبالمجيد الميالد عيد مساء صالة

USEK_OLM01205
البيان علم أو السريانية اآلرامية والبالغة الفصاحة كتاب

وعربي سريانياللبناني عقيقي فرنسيس االب

USEK_OLM01206 سريانية خطب وبعض شعر ديوان
 الكفرنيسي الخوري مبارك بولس االب

اللبناني

 الخوري مبارك بولس االب

اللبناني الكفرنيسي
1907سرياني

USEK_OLM01207سريانيالحاش صلوات في تصحيحات

USEK_OLM01208
 ترجمة وابراجها قرارها و االلحان مجموعة يحوي دفتر

ميامر
عربيقزحيا انطونيوس الخوري

USEK_OLM01209عربيعظات يحوي دفتر

USEK_OLM01211عربيالعذراء مريم حول عظة على يحوي دفتر

USEK_OLM01212عربيالبولنديين القديسين حياة من مجان خطب

USEK_OLM01213
 وتأمالت وعظات البولنديين األخيار مروج من مقتطفات

روحية
عربي

USEK_OLM01214عربيالبولنديين األخيار مروج من مقتطفات

USEK_OLM01215عربيعظات يحوي دفتر
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USEK_OLM01216 عربيالعجيب السر فتاوى

USEK_OLM01217
مقتطفات بعض مع روحية خالصات على يحوي دفتر

وشعرية ادبية 
عربي

USEK_OLM01218عربيفلسفة

USEK_OLM01219كرشونيانطونيوس االخالشحيم من مدارج تفسير سريانية، مقاطع

USEK_OLM01220عربيالطبيعي الالهوت الفلسفة من الخامس القسم

USEK_OLM01221اللبناني الراهب سليمان ابي مبارك االباالول الجزء المدرسية الفلسفة مختصر
 سليمان ابي مبارك االب

اللبناني الراهب
1927عربي

USEK_OLM01222
 االلهي التقليد في نظري الهوت دفتر

والكنيسة المقدس والكتاب
عربيالجبيلي موسى االخ

USEK_OLM01223عربيوالخطايا والقيامة الموت حول عظات

USEK_OLM01224عربيسريانية تمارين وحل ترجمة

USEK_OLM01226عربياالهمجي مخايل االخوتهنئة مراسالت فيه االهمجي مخايل لألخ إنشاء دفتر

USEK_OLM01227عربيومواعظ حكم يحوي خرطوش دفتر أشباح ال حقائق
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USEK_OLM01228عربياالول الدفتر الشحيمة ترجمة

USEK_OLM012291966كرشوني سريانياللبناني عقيقي فرنسيس االبالماروني الحاش صلوات كتاب

USEK_OLM01230عربياألربعاء يومالثاني الدفتر الشحيمة ترجمة

USEK_OLM01231افرام مار مدارج الكبير للشحيم المدارج تفسير
 حبيقة يوسف االب ترجمة

البسكنتاوي اللبناني
وعربي سرياني

USEK_OLM01232
البيان علم أو السريانية اآلرامية والبالغة الفصاحة كتاب

وعربي سرياني

USEK_OLM01233
 البهية الميالد ليلة االلهي الطفل سجدة رتب يحوي دفتر

 الصليب عن المصلوب تنزيل ورتبة الصليب درب ورتبة

العظيمة الجمعة يوم

وعربي سريانيالبشراوي كيروز يوسف االباللبناني بشراوي كيروز يوسف االب

USEK_OLM01234
البيان علم أو السريانية اآلرامية والبالغة الفصاحة كتاب

وعربي سرياني

USEK_OLM01235
 صفات حول مقالة يحوي الجبيلي موسى باالخ خاص دفتر

 الرابع و الثالث البحث المنظور الكنيسة ورأس الكنيسة
عربيالجبيلي موسى االخ

USEK_OLM01236وعربي سريانيالسريانية اللغة في فروض لتمارين حل يحوي دفتر

USEK_OLM01237
 مسك كيفية على يحوي سعادة انطونيوس باالخ خاص دفتر

الرهبانية االديار في الدفاتر
1938عربيسعادة انطونيوس االخ

USEK_OLM01238
 في فروض على يحوي جبرايل مرتينوس باالخ خاص دفتر

الجغرافيا في دروس و الحساب علم
1929عربيجبرايل مرتينوس االخ
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USEK_OLM01239
 القديسين، بعض زياحات الكأس، رسمطقسية مجموعة 

سريانية قصائد
1925وعربي سرياني

USEK_OLM01240عربيالقدوم واكيم الخوري زجليات

USEK_OLM01241
 الكتاب من ولنصوص لألعياد مواعظ يحوي خرطوش دفتر

الشحيمة من المقاطع بعض وترجمة المقدس
عربي

USEK_OLM01243متى باسيل األب تأليف من وقصائد مسرحية يحوي دفتر
 الميفوقي متى باسيل االب

اللبناني الراهب
1931عربي

USEK_OLM01244االسبوع مدار على السريانية الشحيمة فرض بواعيث ترجمة

 الميفوقي متى باسيل االب

 اللبناني الراهب

اللبناني عقيقي فرنسيس االب

1927وعربي سرياني

USEK_OLM012451967كرشوني سريانياللبناني عقيقي فرنسيس االبومنقّحة مختصرة الماروني الحاش صلوات يحوي دفتر

USEK_OLM01246وعربي سريانيسرياني لغراماطيق خرطوش دفتر

USEK_OLM01247عربيعبادات بولس  االخاإلنشاء نصوص وبعض مراسالت

USEK_OLM01248عربيالجبيلي موسى االخالجبيلي موسى باالخ خاص فلسفة دفتر المنطق

USEK_OLM01249
 الكنيسة طقس بحسب االلهي القداس رتبة يحوي دفتر

المارونية االنطاكية
1986كرشوني سريانياللبناني عقيقي فرنسيس القس

USEK_OLM01250
 ثم المناسبات بعض في متفرقة روحية مواضيع يحوي دفتر

وصاعداً 1946 من رياضات

 الميفوقي متى باسيل االب

اللبناني الراهب
1946عربي
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USEK_OLM01251عربياالنجيل حول المواعظ بعض يحوي خرطوش دفتر

USEK_OLM01252األربعة االناجيل
 فارس االب يد على تجديده تم

بجدرفل من نصر نصر
1975كرشوني

USEK_OLM01253عربياالنجيل حول المواعظ بعض يحوي خرطوش دفتر

USEK_OLM01254
 الرهبانية الرسوم او اللبناني القانون من الثاني القسم

اللبنانية الرهبنة باخوية المختصة

 عبدهللا الشدياق

السمرانيالصمراني

غلوان بيت عائلة من

1733كرشوني

USEK_OLM012551818كرشونيالغوسطاني مناسا ابن روكسكالوديوس يوحناالثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM012561830عربيغبالة واصاف االخكالوديوس يوحناالثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01257عربيقزحيا انطونيوس االبالشحيمة ترجمة

USEK_OLM01258عربيقزحيا انطونيوس االبالشحيمة تفسير

USEK_OLM01259

 من روحية واخبار مقاالت ومن ترجمات من مجموعات

 والحان الشحيم مدارجات ومن المسيحي الكمال كتاب

 علمي بحثوادبية وسريانية روحية  مجالّت االفرامية

حبيقة يوسف االب بقلم التشمشت عن تاريخي

اللبناني عقيقي فرنسيس االباللبناني عقيقي فرنسيس االب
  كرشوني سرياني

وعربي
1943

USEK_OLM012601940كرشوني سريانياللبناني عقيقي فرنسيس االببشري من كيروز يوسف القسالميالد تساعية

USEK_OLM01261
 نظام عن الروحيين السريان لآلباء ومقاالت خطب تراجم

السعيدة األخرى الحياة إلى بنا تؤدي التي الروحية الحياة
عربيعقيقي فرنسيس االبعقيقي فرنسيس االب ترجمة
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USEK_OLM01262كرشونيالمشهورة لالعياد االفراميات

USEK_OLM012631979سريانيعقيقي فرنسيس االبالماروني الطقس بحسب ايام السبعة شحيمة الحان

USEK_OLM012641823كرشونيمطر اسعدكالوديوس يوحنا االبالثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01265عربيالماروني السنكسار مسودة يحوي دفتر

USEK_OLM01266الماروني السنكسار
 الخوري ابن سركيس الشدياق

البجاني سعد جرجس
1768كرشوني

USEK_OLM012671942عربياللحفدي زيان مخايل االباللحفدي زيان مخايل االب ومؤلفات كتابات

USEK_OLM012681946كرشوني سريانيعقيقي فرنسيس القسالعمومي الرهبان جناز

USEK_OLM012691831كرشونيغوسطا شهوان توما الخوريالماروني السنكسار

USEK_OLM012701867كرشونيمسرح بولس الخوريالماروني السنكسار

USEK_OLM01271الحسايات تفسير
 والقس غوسطاوي فرنسيس

اللبناني مزيارة بوال
1831كرشوني

USEK_OLM01272فرحات جرمانوسالرهبان بستان
 من عواد رامح ابن راجي

حصرون
1843كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01273كرشوني االزمنة تاريخ المسلمين تاريخ كتاب

USEK_OLM01274الماروني الشحيم

 الخوري بن يوسف القس

 جرجس

حصرون من فياض

1862سرياني

USEK_OLM012751827كرشونيغوسطا من سقر سابا يوسففرحات جرمانوسحسايات تفسير

USEK_OLM01276
 بمريم حنة حبل عيد صالة فرض

االول كانون 8 في دنس بال الحبل
عربي

USEK_OLM01277  كرشونيتموزحزيران الماروني السنكسار

USEK_OLM01278كرشوني سريانياللبناني عقيقي فرنسيس القسالراهب جناز
1951

USEK_OLM01279كرشوني سريانيوالنساء الرجال و الرهبانالجنازات كتاب

USEK_OLM012801951كرشوني سريانياللبناني عقيقي فرنسيس القسالرهبان جناز

USEK_OLM012811951كرشوني سريانياللبناني عقيقي فرنسيس القسعموما والرهبان مفرداً الراهب جناز

USEK_OLM01282الماروني السنكسار
 ابن يوسف الشدياق

غوسطا من المقّشر سابا
1820كرشوني

USEK_OLM012831820كرشوني سريانيالمكرزل عبدهللا الخوريالصوم فنقيت



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01284 كرشوني سريانيالماروني الحاش

USEK_OLM012851826سريانيفرنسيسشحيم

USEK_OLM01286سريانيرزقاهلل القسالحاش صالة

USEK_OLM01287وعربي سريانيسرياني ترجمة تمارين

USEK_OLM01288وعربي سريانيسرياني ترجمة تمارين

USEK_OLM01291كرشوني سريانيعريّا من انطونيوس الخوريوجنازات مختلفة وصلوات رتب

USEK_OLM01292سنكسار
 ابن عبيّة من الياس الشدياق

سركيس
1776كرشوني

USEK_OLM01293شحيم
 الخوري ابن جرمانوس

شهوان طانيوس
1768سرياني

USEK_OLM012941822كرشونيالمتين قرية من هيال بو موسىفرحات جبرايل المطرانالبيعية الخطب كتاب

USEK_OLM012951869كرشونيلبناني راهب جرانيموس القسسنكسار

USEK_OLM01296الماروني الحاش
 بطرس ابن يوحنا الشماس

شباب بيت من المكرزل
1816كرشوني سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01297اسالمية تقوية طلبات

USEK_OLM01298عربية لغة قواعد

USEK_OLM01299دينية امثال خالل من عربية قواعد شرح

USEK_OLM013021907عربيسليمان ابي مبارك القساالدبي الالهوت مختصر

USEK_OLM01303سريانية صلوات

USEK_OLM01304يونانية 1843سريانيمعاد من عيسىالمالئكة خدمة فرض صالة

USEK_OLM01305كرشوني سريانيجرجسالمالئكة خدمة فرض كتاب

USEK_OLM01306وميخائيل جبرائيل المالكين خدمة فرض صلوات
 عبدهللا القس بن مخايل الشماس

بسبعل قرية من
1673كرشوني سرياني

USEK_OLM013071856كرشونيسنكسار

USEK_OLM01308
 وصلوات قرآنية دراسات مخطوطات عدة من مجموعة

اسالمية
عربي

USEK_OLM01309هجرية1241عثماني و عربياولون مصطفىالوانى محمدوالصرف االعراب في كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01310عربيوالصحابى الخالفة حول أحاديث

USEK_OLM01311عربيعشر التاسع الجزء القرآن

USEK_OLM01312عربيلبناني بليبل لويس القسفينيسيا شجاع رواية

USEK_OLM01313عربيوخالصتها العامة المجامع انعقاد تاريخ

USEK_OLM01314
 على مستندة عظات 2            شركاء حسابات دفتر1

المقدّس الكتاب
عربي

USEK_OLM013151916عربيالرابع المجلد وعظ، ، اللبناني ثابت مبارك االب مفكرة

USEK_OLM013171909عربياللبناني الديراني ثابت مبارك القس بقلماالول المجلدمواعظ موجز

USEK_OLM01318
 دفتر حرفوش انطونيوس االب للمرحوم القانوني الحق دفاتر

12552414 قانون من رابع
عربيحرفوش انطونيوس االب

USEK_OLM01319
 بعضحرفو انطونيوس االب للمرحوم القانوني الحق دفاتر

726 قانون منالحديث القانوني الحق من مترجمة مقاالت

1254

1922عربيالشبانية سركيس مارون االبحرفوش انطونيوس االب

USEK_OLM01320
 دفترحرفوش انطونيوس االب للمرحوم القانوني الحق دفاتر

725487 ثاني
عربيحرفوش انطونيوس االب

USEK_OLM01321
 دفترحرفوش انطونيوس االب للمرحوم القانوني الحق دفاتر

1486ق اول
عربيحرفوش انطونيوس االب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01322
االكليل رتبةالعماد رتبةالكاهن استعداد ورتبة الشحيمة

 الرجال جنازالرهبان جنازالماء تبريكالمرضى مشحة

الكهنة جنازوالنساء

 ابن انطونيوس الشدياق

 من سركيس الياس الخوري

عبيه قرية

1822كرشوني سرياني

USEK_OLM01323الماروني الشحيم
 من البرمكي يوسف الخوري

المرج
1879سرياني

USEK_OLM01324العبرانيين كتاب
 يوسفوس كربون ابن يوسف

انسبوسالمؤرخ
1805عربي

USEK_OLM01325الحصروني السمعاني يوسفالطبيعي العلم كتاب
 الراهب اسطفانوس القس

اللبناني
1733كرشوني

USEK_OLM01326
 القداس رتبةمختلفة المخطوطة االوراق من مجموعة

وزياحات ورتب وصلوات يعقوبيات
1850كرشوني سرياني

USEK_OLM01327
 اوراق مجموعة والمعاني االسامي فهرس مع السنكسار

مخطوطة
كرشوني

USEK_OLM01328كرشونيالشهيد رومانوس لمار طلبة

USEK_OLM01329كرشونيغفراناتوطلبات صلوات كتاب

USEK_OLM013301825كرشوني سريانيسرياني غرماطيق

USEK_OLM01331
 الرهبان وجنازمخطوطكرعلي هللا عبد المطران ميامر 

1820 قزحيا مطبوع
كرشوني سريانيقراعلي عبدهللا المطران

USEK_OLM01332فرحات جرمانوسسرية تحفة
 من صالح يوسف ابن الشماس

بكاسين قرية
1814كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01333كالوديوس يوحنا89 الجزءالثالث الكتاب الالهوتي العلم
 يوسف الخوري ولد رشوان

التنوري مراد
1840كرشوني

USEK_OLM01334اسطرنجيليومرقس يوحنا متى، سرياني قريان ريش

USEK_OLM01335الكنسي النبوءات كتاب
 الشماس نجل افتيموس القس

أميون من الياس
1766عربي

USEK_OLM013361769عربيالبربارة من انطونيوس الخوريالسواعي كتاب او انتولوجيون

USEK_OLM01337عربيمسودة رابعة نسخة االول الجزء  ضيعتنا رهبان

USEK_OLM01338عربيمسودة رابعة نسخة الثاني الجزء ضيعتنا رهبان

USEK_OLM01339عموما الرهبان جناز
 الجبيلي عقيقي فرنسيس االب

اللبناني
1951كرشوني سرياني

USEK_OLM01340كرشوني سريانيعموما الرهبان جناز

USEK_OLM01341العمومي الرهبان جناز
 الجبيلي عقيقي فرنسيس االب

اللبناني
1951كرشوني سرياني

USEK_OLM01342عموما الرهبان جناز
 الجبيلي عقيقي فرنسيس االب

اللبناني
1951كرشوني سرياني

USEK_OLM01343الماروني الحاش كتاب
 مارون الخوري ولد أنطون

االشقر
1865كرشوني سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM013441859كرشوني سريانيالشبابي الحايك يوسف الخوريالماروني الحاش كتاب

USEK_OLM01345الكبير انطونيوس سيرة في روحيّة تأمالت
 ترجمة اليسوعي غلوسيوس فرنسيس

اسكندر اندراوس الخوري
1870عربي

USEK_OLM013461830عربيفرحات جبرايلالروحيّة الرياضة كتاب

USEK_OLM013471879كرشوني سريانيعازار يوحنا الخوريالموتى أجل من صلوات رتبة

USEK_OLM01348
 فن في الفوائد رسالة2المنطق علم الى مدخل ايساغوجي1

العروض
1869وعربي كرشونيزان من جوان يوسف الخوريالباسيلي يواكيم القس

USEK_OLM01349كرشونيبالمسيح اإلقتداء

USEK_OLM013501854كرشونياللبناني المجمع

USEK_OLM01351عربيالثالث الكتاب الالهوت، علم

USEK_OLM01352عربيفرحات جبرايلالمطالب بحث

USEK_OLM013531952كرشوني سريانيعقيقي فرنسيس االبرهبانيّة رتب

USEK_OLM013541839كرشونياللبناني الراهب اثناسيوس القسكالوديوس يوحنا1216 جزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01355كرشونياللبناني القانون شرح في الرهباني المصباح

USEK_OLM013561739كرشونيمبارك مباركالتجّسد سر كتاب

USEK_OLM013571962عربيوارشادات مواعظ دفتر

USEK_OLM01358عربيالسرعلي مجلّي جبرائيلالسرعلي مجلّي جبرائيلبشراوي رزقاهلل المقدم2  والظلم العدل1تمثيلية روايات
1915

1921

USEK_OLM01359كرشونيفرحات جرمانوسسرية تحفة

USEK_OLM013601843كرشونيالعجلتوني برناردوسالماروني السنكسار

USEK_OLM01361
 وصلوات ومزامير الكاهن وشكران استعداد صلوات

مختلفة
كرشوني

USEK_OLM013621856كرشونيامجادها الجل العذراء مريم سيدتنا عبادة تخص التي صلوات

USEK_OLM01363
 المنطق، علم المنطقية االصول في العبقرية الصحيفة

االيساغوجي

 قرية من نادر بن الياس

قرصون
1822عربي

USEK_OLM01364كرشوني سريانيالميامر وبعض سرياني قاموس

USEK_OLM01365
 كتاب النحويّة االصول في الجليّة االجوبة1

 المنطقية االصول في العبقرية الصحيفة2االجرومية

االيساغوجي المنطق، علم

الباسليين الرهبان أحد يواكيم
 راهب كفركداني انطون االخ

لبناني
1828عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01366اليسوعية الرهبنة مؤسس اغناطيوس القديس رياضات
 بطرس البادري الالتينية من ترجمه

اليسوعي فرماج
1747عربي

USEK_OLM01367
 المنطق، علم المنطقية االصول في العبقرية الصحيفة

االيساغوجي
1826عربيالبترون اده من شديد يوسفالباسليين الرهبان أحد يواكيم

USEK_OLM01368الطاهر االنجيل تفسير
 االخ ترجمةالحجري كورنيليوس

الماروني الحلبي يوسف
1748كرشونييواكيم القس

USEK_OLM01369
 الصحيفة2  النحوية االصول في الجلية األجوبة1

االيساغوجي المنطق، علم المنطقية االصول في العبقرية
1837وعربي كرشونيمزياره من بوال2الباسليين الرهبان أحد يواكيم2

USEK_OLM01370عربياالعتراف وارشادات الكاهن شرف

USEK_OLM01371كرشونيوطلبات وجنازات رتب

USEK_OLM01372
 المنطق، علم المنطقية االصول في العبقرية الصحيفة

االيساغوجي
1814عربيالناصرة من خليل الشماسالباسليين الرهبان احد يواكيم القس

USEK_OLM0137318201236عربياالعتراف حوادث كتاب مختصر

USEK_OLM01374عربيومنطق فلسفة

USEK_OLM01375كرشوني سريانيمختلفة ورتب الشحيمة

USEK_OLM01376
2        وموته تألمه عن المسيح آآلم في قصاة1

4معروفة أوزان على مراثي3 مختلفة وطلبات

المعتادة الترجمات في االفادة

1855كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01377اليسوعي موزارلي االبالمريمي الشهر كتاب
 االب االيطالية من ترجمه

المتيني ليباوس
كرشوني

USEK_OLM013781877كرشوني سريانياللبناني سرعل مبارك القسوجنازات صلوات

USEK_OLM01379كرشوني سريانيوجنازات وزياحات طلبات

USEK_OLM01380
 وخصوصا مؤمن لكل معرفتها الالزمة االشياء اختصاص

الكاهن
كرشونياللبناني لورنسيوس األب

USEK_OLM01381كرشونيفرحات جبرائيل المطرانالمسيحي بالكمال  التعليم مختصر

USEK_OLM013821الموارنة البطاركة بأسماء فهرس2 وتفهيم وعظ كتاب
 القباتي الشالح سمعان القس

كفرون عفان عين قرية خادم
1776كرشوني

USEK_OLM01383
 المنطق، علم المنطقية االصول في العبقرية الصحيفة

االيساغوجي
كرشونيالباسليين الرهبان احد يواكيم القس

USEK_OLM01384
 لوازم بعض2الشريعة تفسير قوانين في شرح1

جرجس مار رؤيا3وظيفته تكميل الجل الرعية خوري
كرشونيالبسكنتاوي يواصاف

USEK_OLM013851838كرشونيالياس الخوريالروحية الكتب من مقطوفة ونصائح وأقوال فصول بعض

USEK_OLM01386
 وعلماء االمير مع جرجس الراهب ابينا مجادلة كتاب

حلب في المسلمين
1832كرشونيبقعاتي قرياقوس القس

USEK_OLM01387
 صلوات2االعتراف وارشادات الكاهن شرف1

وتبريكات

 الماروني المسيح عبد القس

الحلبي
1732كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM013881854كرشوني سريانيالحصروني حننيا القسمفرد الراهب جناز

USEK_OLM01389كرشونيمناع جرجس الخوريوشرحها الجهنمية بالعذابات تأمالت

USEK_OLM01390الكاهن وشكران استعداد
 مبارك اسحق ابراهيم

كفرصغابي
1893كرشوني سرياني

USEK_OLM01391كرشونيوطلبات وزياحات صلوات مجموعة

USEK_OLM01392
 المختصة الرهبانية الرسوم2 المسيحي التعليم اختصار1

3 انطونيوس القديس االب رهبان الموارنة بالسريان

 مختلفة طلبات

كرشوني

USEK_OLM01393كرشونيالتوبة مزاميرمختلفة صلوات

USEK_OLM01394
 عيد في المياه وتبريك القنديل ورتبة الجناز يشتمل كتاب

الغطس
1722كرشوني سريانيالصفراوي يعقوب القس

USEK_OLM013951691كرشوني سريانيحصرون من اشام القسوالنبي  الملك داوود مزامير

USEK_OLM013961834كرشونياللبناني بعبداتي مارون االخ1011 الجزءالرابع لكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01397سرياني قاموس

  الشدياق ابن موسى الشماس

  يوسف الحج ابن جرجس

الهدناني

1702كرشوني سرياني

USEK_OLM01398
 الكتاب الالهوتي العلم الالهوتي التعليم مختصر كتاب

االول
1835عربيكفرزينا بولس االخكالوديوس يوحنا



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM013991829كرشونيالبترون اده من شديد يوسفكالوديوس يوحنا1011 الجزء الرابع الكتاب الالهوت العلم

USEK_OLM014001النجاة كتاب2    وتفهيم وعظ كتاب

 برسا قرية خادم بلني مخايل الخوري1

 ابن  سمعان المطران2  الكوره في

حصرون من دمشق مطران يوسف

1717كرشوني

USEK_OLM01401
  التوراة قول من  معتبرة ورؤى واخبار مواعظ كتاب

 واالنبياء واالباء واالنجيل

 عواد سمعان   الدويهي اسطفان

   البسكنتاوي يواصاف    الحصروني

مبارك ابن أنطونيوس

 من الجميّل الخوري ابراهيم

جبيل سمار
1837كرشوني

USEK_OLM01402كرشونيفرحات جبرايلالرهبان بستان

USEK_OLM01403الرهبانية قوانين
 الراهب العراموني بيمين

اللبناني
1772كرشوني

USEK_OLM014041784كرشونيالكفرصغابي عبدهللا االخ الرهبانية الرتب

USEK_OLM01405الرهبانية الرتب
 الراهب العراموني بيمين

اللبناني
1777كرشوني

USEK_OLM014061732كرشوني سريانيبجدرفل قرية من ابراهيمكالوديوس يوحنا1011 جزءالرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01407رهبانية رتب
 الجبيلي عقيقي فرنسيس االب

اللبناني
1945كرشوني سرياني

USEK_OLM01408كرشونيوزياحات ورتب طلبات

USEK_OLM01409كرشوني سريانييوحناوطلبات صلوات



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01410 الحصروني عواد سمعان المطراناالنوار المسبعة والمنارة االسرار خزانة
 يوسف ابن اسطفان الشماس

بكاسين من صالح
1814كرشوني

USEK_OLM01411
 حسب وغيرها والسيدية الربانية اعياد في كنائسية احتفاالت

السنوية وطقوسها اللبنانية الرهبنة وعوايد ترتيب

 الراهب العراموني بيمين القس

اللبناني
1771كرشوني سرياني

USEK_OLM01412كرشونيفرحات جبرايلالبيعية الخطب

USEK_OLM01413
 السامية المصاعد ودرج الشريفة العالية الفضائل سلّم كتاب

المنيفة
آلدم 1127عربيالحموي جرجس الخوريطورسينا رئيس يوحنا انبا

USEK_OLM014141748عربيالقاهرة مصر من جرجيكالوديوس يوحناالثالث الكتابالالهوتي العلم

USEK_OLM01415
 السامية المصاعد ودرج الشريفة العالية الفضائل سلّم كتاب

المنيفة
1786كرشونيطورسينا رئيس دير  يوحنا االنبا

USEK_OLM01416كرشونيالحصروني عواد سمعان المطرانالمقدس الكتاب حول صعوبات اوتفسير تسهيل

USEK_OLM01417 الحصروني عواد سمعان المطراناالنوار المسبعة والمنارة االسرار خزانة
 الدويهي مارون يوحنا القس

الهدناني
1815كرشوني

USEK_OLM01418الجنازات او النويسة كتاب
 سنة الفه عواد سمعان البطريرك

1740
1773كرشونياللبناني العرموني بيمين قس

USEK_OLM014201882كرشونيالحصروني حنانيا القساليسوعي موزارالي االبالمريمي الشهر كتاب

USEK_OLM01421الحصروني السمعاني يوسفالطبيعي العلم
 مخلوف جبص الخوري يوسف

كفرا بقاع من
1882عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01422تيرزاغو نيقوالوس المطرانعملي ارشاد
 الخوري ابن نعمة الشدياق

الهدناني باسيم يوحنا
1822كرشوني

USEK_OLM01423كرشونيالموارنة أصل

USEK_OLM01424
 كريكوس القديس قصة2  الدمشقي يوحنا القديس كتاب1

افرام مار ميامر3  يوليتا وامه
الدمشقي يوحنا القديس1

 بن عفيف الشيخ بن ميخائيل1

عفيف الشماس بن نقوال الشيخ
1708عربي

USEK_OLM01426
 الطلبات وبعض الرهبانية والطقوس الكنائسية الرتب

والصلوات
كرشوني

USEK_OLM01427الحصروني يوسف ابن سمعان المطرانالنجاة كتاب
 سمعان الخوري ابن طنوس

حصرون من السمعاني
1849كرشوني

USEK_OLM01428
 المنطق، علم المنطقية االصول في العبقرية الصحيفة

االيساغوجي
1868كرشونيقزحيا عربة من شربل الراهبالباسليين الرهبان احد يواكيم القس

USEK_OLM01429
 انطونيوس مار رهبنة اخوية في الداخلين المبتدئين قانون1

 سيرة3  العذراء عجائب كتاب2 الرهبان اب الكبير

البرية كوكب انطونيوس مار العظيم الطوباوي القديس

1881كرشونيابراهيم

USEK_OLM01430
 اهدن مطران يمين بن جرجس البادري عظات كتاب

سابقا
مبارك ابن انطونيوس

 من عواد يوسف ابن بطرس

حصرون قرية
1842كرشوني

USEK_OLM014311842كرشونياليسوعي موازراللي االبالمريمي الشهر كتاب

USEK_OLM01432كرشوني سريانيجنازات

USEK_OLM01433سرياني غراماطيق
 قرية من ايليا جرجس ابن ايليا

عبدللي عبدودلوهو
1865كرشوني سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01434كرشوني سريانيسرياني غراماطيق

USEK_OLM014351كرشونيفرحات جبرايلالرهبانية المحاورات2المسيحي الكمال مختصر

USEK_OLM014361804عربيسعد يوسف ولد جرجسسيراخ بن يشوع كتاب

USEK_OLM01437فرحات جبرايلالمسيحي الكمال مختصر
 من عواد يوسف ابن بطرس

حصرون قرية
1841كرشوني

USEK_OLM01438كرشونيبالجسري الملقب لويس االنبابالجسري الملقب لويس االنبا تأمالت كتاب

USEK_OLM01439كرشونيوجواب سؤال على مبني ادبي الهوت

USEK_OLM01440 كرشونيكالوديوس يوحنا89 جزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01441كرشوني سريانيالجنازات كتاب

USEK_OLM014421الراهبات جناز2وجنازات المارونية الشحيمة
  اللبناني الراهب جرمانوس1

مراد هللا عبد القس2
17921909كرشوني سرياني

USEK_OLM01443كرشونيمختلفة صلوات

USEK_OLM01444كرشونيوطلبات صلوات



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01445والسعادة للوزراء المعتادة الترجمات من االفادة كنوز
 قرية من هاشم يوسف جريج

جنين دير
عربي

USEK_OLM014461792كرشوني سريانيشباب بيت من االشقر سليمانوجنازات صلوات

USEK_OLM01447كرشونيالنبوية والتسابيح االلهي الزابور كتاب

USEK_OLM01448وجنازات مختلفة صلوات
 من مبارك يوسف الخوري

كفرصغاب
1914كرشوني سرياني

USEK_OLM014491875كرشونيمختلفة صلوات

USEK_OLM01450كرشوني سريانيبعبداتي مارون االخ وجنازات التوبة ومزامير الكاهن استعداد صلوات

USEK_OLM01451سريانيالمقدس القربان عيد وصلوات طقس

USEK_OLM01452كرشونيفرحات جبرايل ترجمهاواالعياد اآلحاد االعتيادية  الحسايات تفسير كتاب

USEK_OLM014531709كرشوني سريانييوسف الحج جرمانوسالصلوات وبعض قريان وريش القداس كتاب

USEK_OLM01454فرحات جبرايلاعتيادية حسايات تفسير
 من شحادة يوسف الخوري

حدشيت
1872كرشوني

USEK_OLM014551896كرشوني سريانيعواد مبارك القساناجيل سبعة مع القداس كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01456كرشونيرهبانية ورسوم تأمالت

USEK_OLM01457كرشونيالحسايات تفسير

USEK_OLM014581712كرشونيالبشعالني حبقوق يوسفرودريكوس الفونسيوساالول الجزء المسيحي الكمال كتاب

USEK_OLM01459اليسوعي فرماج بطرس االباغناطيوس القديس رياضات
 حبيس المزرعاني افرام االب

غبتا محبسة
1788كرشوني

USEK_OLM01460الوردية اسرار في يعقوبيات
 رزق ابي بولس الخوري

عبدللي
1839كرشوني

USEK_OLM01461كرشونيالوردية اسرار في يعقوبيات

USEK_OLM01462كالوديوس يوحناالخامس الكتاب الالهوتي العلم
 مار محبسة في لبناني راهب

قزحيا أنطونيوس
1809كرشوني

USEK_OLM01463كرشوني سريانيعربي سرياني قاموس

USEK_OLM01464
 االمير مع جرجس الراهب مجادلة2روحية اخبار1

حلب مدينة في المسلمين والعلماء

 بولص مخايل ابن اليشع

السمعاني
1844كرشوني

USEK_OLM01465ورتب وصلوات تأمالت كتاب
 الراهب مزياره بوال القس

اللبناني
1873كرشوني

USEK_OLM014661837كرشونيلبناني راهب مزيارا جرانيموسعواد سمعان المطرانالثاني الجزء النجاة كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM014671855كرشوني سريانيحصروني حنانيا القسجنازات كتاب

USEK_OLM01468
 لالنفس وصلوات عموما الموتى وجناز وعبادات صلوات

المطهرية
كرشوني سرياني

USEK_OLM01469كرشونيرهبانية وقوانين المبتدئين تعليم تخص رسالة

USEK_OLM01470
  االلهية الوصايا العشر نظام بحسب التوبة قوانين أخص1

الذمة علم2
كرشونيطرابلس مطران الحصروني يوسف2

USEK_OLM01471المشتاق الراهب سلوك

USEK_OLM01472
 المنطق، علم المنطقية االصول في العبقرية الصحيفة

االيساغوجي
عربيالبشراني بيمين االبالباسليين الرهبان احد يواكيم القس

USEK_OLM01473جنازات كتاب
 جبور ابن الياس الشماس

كفرصغاب من قسطنطين
كرشوني سرياني

USEK_OLM01474الشهر ايام عدد على وتأمالت صلوات
 الدويهي مارون يوحنا الشدياق

اهدن من
1783كرشوني

USEK_OLM01475عربية صلواتالمارونية الشحيمة
 من المكاري سمعان الخوري

اهدن
وعربي سرياني

USEK_OLM01476
 مختصر مجمع3مختلفة صلوات2   سرية تحفة1

الكهنة رعاة من
فرحات جرمانوس -1

 الخوري2   سبعل جبرايل1

عبدللي رزق ابي بولس
كرشوني

1866

1867

USEK_OLM01477كرشونيوالجواب السؤال على مبني ادبي الهوت



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01478كالوديوس يوحنا1011الجزءالرابع الكتاب الالهوتي العلم
 الخوري ابن يوسف الخوري

تنورين من الياس
1836كرشوني

USEK_OLM01479
2  الماء على وصالة الكاهن وشكران استعداد صالة1

3  المسيح لجروحات اكراما بريجيتا القديسة صلوات

مختلفة صلوات

 الخوري ابن حنا الشدياق1

اهدن من الدويهي يوسف
1803كرشوني سرياني

USEK_OLM01480كرشونيالماء تبريك ورتبة العذراء طلبة

USEK_OLM01481كرشونياألقدس يسوع قلب زياح رتبة

USEK_OLM01482كرشونيوطلبات صلوات

USEK_OLM01483كرشوني سريانيجنازات

USEK_OLM01484عربيباالعشاب عربي طب

USEK_OLM01485وعربي كرشونيليكوري الفونسيوس القديس مختلفة وصلوات تأمالت كتاب

USEK_OLM01486
 تحفة2وجواب بسؤال التوبة سر حول مسيحي تعليم1

سرية
كرشونيفرحات جرمانوس2

USEK_OLM01487كرشوني سريانيالراهبات وجناز الوردية زياح

USEK_OLM01488انطونيوس مار ثوب المنذورين االطفال تلبيس رتبة
 الجبيلي عقيقي فرنسيس القس

اللبناني
1962كرشوني سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01489

وترجمتها سريانية اشعار

الحكمة على موشحات
كرشوني سريانياسطفان يوسف المطران العبري ابن

USEK_OLM01490عربيعربي طب كتاب

USEK_OLM01491سرياني غراماطيق
 من العويز مرعي ابن جرجس

مصبح زوق
1878كرشوني سرياني

USEK_OLM014921834كرشونيغلبون من بولس مخايل واالبراج  الهيئة علم

USEK_OLM014931844كرشونيتنوري مراد قبالنتقسيم صلوات

USEK_OLM01494كرشونيوميامر مختلفة صلوات

USEK_OLM01495كرشونيوطلبات صلوات

USEK_OLM014961727كرشونيورد اسطفان الخورياألمين القرين كتاب

USEK_OLM01497كرشوني سريانيجنازات

USEK_OLM01498
 الصحيفة2   النحوية االصول في الجلية االجوبة1

المنطقية االصول في العبقرية
الباسليين الرهبان أحد يواكيم2

2  مشمش يوسف الخوري1

4295  عواد انطونيوس
1822كرشوني

USEK_OLM01499الوعظ في كتاب
 من بدران حنا يوسف جرجس

أسيا
1845كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01500عربيالرشيد الطب كتاب من وعالجات وصفات بعض

USEK_OLM01501كرشونياالساسية المؤمن صلوات

USEK_OLM015021834كرشونيالدلبتاني انطونيوس االخ1216 جزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM015031815كرشونيمعوض انطانيوس الشماسالبرية كوكب العظيم أنطونيوس الطوباوي القديس سيرة

USEK_OLM01504كرشونيكالوديوس يوحنا1011 جزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01505كرشوني يعقوبيات

USEK_OLM015061858كرشونيلبناني راهبفرحات جبرائيلالتذكرة

USEK_OLM01507سريانيالعبري ابن غريغوريوس المفريانوالموضوعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ المصنوعة النبتاتغراماطيق

USEK_OLM015081816كرشونيكالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM015091822عربيكعوة حناطبية وصفات كتاب

USEK_OLM01510كرشونيكالوديوس يوحنا10 جزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM015111883كرشونيحصرون من عبود يوسفوطلبات ميامر

USEK_OLM01512كالوديوس يوحنا1216 جزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم
 ابن الدليل نعمة الشدياق

اهدن من باسيم يوحنا الخوري
1819كرشوني

USEK_OLM01513كرشونيكالوديوس يوحنا1216 جزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM015141848عربيفرحات  جبرايلالطالب وحث المطالب بحث كتاب

USEK_OLM015151709كرشونيسعد الياس الخوريفلسفية مجادالت

USEK_OLM01516 وعربي  كرشونيكالوديوس يوحنا1011 جزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01517كرشونيبشراي يوسف القسالسواح اول بوال لماروطلبة صالة

USEK_OLM01518والطبليت والصينية الكأس تكريس رتبة
 عبود انطون اشقف الخوري

حصرون كهنة رئيس
1947كرشوني

USEK_OLM01519عربيفرحات جبرايل الراهب شعر ديوان

USEK_OLM01520والتبليط المقابر تكريس رتبة
 خادم القزح بطرس الخوري

االحمر دير قرية
كرشوني سرياني

USEK_OLM01521كرشونيوتراتيل عبادات صلوات كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM015221833كرشونياللبناني الراهب االخكالوديوس يوحنا المعلم89 جزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01523
 علماء من انفار وثالثة السمعاني الراهب بين حدثت مجادلة

المسلمين
1899كرشوني

USEK_OLM01524عربيأدبي والهوت وعظات الهوتية كتب ملخصات

USEK_OLM01525بالشيخ المعروف القديس اقوال من مختصرة مقاالت
 من عواد رامح ابن راجي

حصرون
1847كرشوني

USEK_OLM01526كرشونياللبناني السبعلي جبرايليوسف لمار وصلوات زياح

USEK_OLM01527عربيالداموري عون طوبيا االبالطبيعي الالهوت في الفلسفة من الخامس الكتاب

USEK_OLM01528عربيالرابع الدفتر وارشادات مواعظ

USEK_OLM01529
 المكنى السرومي يوحنا للقديس المقدم االكرام وتثبيت بيان

االنطاكي الكرسي على المارونية الملة بطاركة أول مارون
كرشوني

USEK_OLM01530عربيطربيه ابي مبارك االبحبقوق برنردوس االببالخصوص االدبي والالهوت بالعموم، الالهوت في بحث

USEK_OLM01531بالكوتراني المعروف منصور ابن صالح الشيخ على الرد
 ابن رامح ابن راجي ابن بولس

عواد يوسف ابن راجي
1867عربي

USEK_OLM015321عربيفلسفية مقاالت2الفصاحة علم



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01533عربيبالخصوص االدبي والالهوت بالعموم، الالهوت في بحث

USEK_OLM01534عربياالدبية الفلسفة في السادس الكتاب

USEK_OLM01535
االكليلالعمادجنازاتالقنديل رتبةالكاهن استعداد رتبة

صلوات
كرشوني سرياني

USEK_OLM01536كرشونيوافراميات يعقوبيات

USEK_OLM015371876كرشونياللبناني السبعلي جبرايل القسالمقدسة االنية تكريس رتبة

USEK_OLM01538
 االول في ناقصوجواب سؤال بشكل ورسوم قوانين

واآلخر

 الدويهي بطرس الشماس

الماروني
1735كرشوني

USEK_OLM015391869كرشوني سريانيبزعون من اشعيا خليفة داودالصوم فرض صالة

USEK_OLM01540كرشوني سريانيالصوم فرض صالة

USEK_OLM015411906كرشوني سريانيالسبعلي جبرايل القسمتعيد

USEK_OLM015421775كرشوني سريانيالبجاني سعد جرجس الخوريالحاش

USEK_OLM01543كرشوني سريانيمتعيد



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01544الرجال،جنازالنساء جنازالمارونية الشحيمة
 من بركات جرجس الخوري

البترون
سرياني

USEK_OLM01545كرشوني سريانيالجنازات كتاب

USEK_OLM01546كرشوني سريانيالجنازات كتاب

USEK_OLM01547كرشوني سريانيكفرنيسيكرشوني سرياني قاموس

USEK_OLM01548عربيالشريعة مهية في

USEK_OLM015491790كرشونيالكفرصغابي بيامينخورسينا رئيس يوحناالفضائل سلّم

USEK_OLM01550عربيمتفرقة قرآنية سور

USEK_OLM01551
 البطريرك رسالة2الذهب فم يوحنا مار ميامر مجموعة1

 مجموعة4ميامر مجموعة3روما في اثناسيوس مار

وتفاسير عظات

اثناسيوسالذهب فم يوحنا

USEK_OLM01552
 الميرون عن شرح3االنجيل من اخبار2مجموع1

ميامر6اعاجيب مجموعة5فتيان الثالثة قصة4المقدس
كرشوني

USEK_OLM01553
 القديس ومواعظ ميامر2السرياني افرام مار القديس قصة1

 الى ديونيسيوس رسالةميمر352افرام مار

الذهب فم يوحنا رسالة4طيموطاوس

1766كرشونيشهوان انطونيوس الخوري

USEK_OLM015571847كرشونيأنطونيوسفرحات جرمانوسالسريّة التحفة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01558كرشوني سريانيعماد رتبة

USEK_OLM015591865كرشوني سريانيدرعوني قليموس االخمختلفة وميامر عربي سرياني قاموس سرياني قواعد

USEK_OLM01560
 جنازالمنازعين رتبةالمرضى مشحةالمارونية الشحيمة

 شركةاالرامل تكليلاالكليل رتبةالعماد رتبةالرجال

الكاهن استعدادالسيدة ثوب شركةالوردية

1851سريانياالشقر مارون الخوري

USEK_OLM01561
 مشحة الراهب، النساء، الرجال، جنازالمارونية الشحيمة

المنازعين رتبة المرضى،
سرياني

USEK_OLM01563كرشونيالرهبانية والطقوس الكنائسية الرتب

USEK_OLM01564كرشونيالكاهن استعدادالموت فروض رتبة

USEK_OLM01565كرشونيالمارونية الرتب كتاب

USEK_OLM01566المتعيد
 في راهب الحلبي يعقوب القس

ليشع مار دير
سرياني

USEK_OLM01567كرشونيسرجسالقديم العهد المقدس الكتاب

USEK_OLM01568عربيوخطب اشعار

USEK_OLM015691888وعربي  كرشونيقناة من زعرور شليطا يوسفحسايات تفسير



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01570عربيالفاطمية  والدولة المغرب في العلوية الشيعة

USEK_OLM01571عربيفلكوالكواكب االبراج

USEK_OLM01572كرشوني سريانياالبجدية االحرف تسلسل بحسب اشعارسريانية

USEK_OLM01573كرشوني سريانيسريانية اشعار

USEK_OLM01574عربيعاّمة االسرار في مقاالت

USEK_OLM01575كرشونيمختلفة صلوات

USEK_OLM01576كرشونيادبي الهوت

USEK_OLM01577
   المارونية السريانية الكنيسة رتبة حسب الخدمة كتاب1

الوردية اسرار3قديسين طلبات2
كرشوني سرياني

USEK_OLM015781عربيوالثاني االول غوري كتاب على حواشي

USEK_OLM01579
 روحية تامالت على تشمل مختصرة رسالةالعشروصايا 

االسبوع اليام

 جبرايل تعريبالكرمليين الرهبان احد

فرحات
1799كرشوني

USEK_OLM01580السرياني اسحاق مار وتعاليم أقوال
 اللبناني الراهب شالهين يوسف

مالطا جزيرة في
1712كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01581سرياني غراماطيق
 مارون الخوري ابن انطونيوس

داريا قرية من
1856كرشوني سرياني

USEK_OLM015821863كرشوني سريانيالمارونية الشحيمة

USEK_OLM015831857كرشوني سريانيالدرعوني مارتينوس القسورتب وجنازات الشحيمة

USEK_OLM01584
 وبعض شخصية صلوات على ويشتمل الكاهن كتاب

والليتورجية الرعوية التوجيهات
كرشوني سرياني

USEK_OLM01585 الحاش
 الراهب الحدتي يواكيم القس

اللبناني
1808كرشوني سرياني

USEK_OLM01586كرشوني سريانياللبناني الجبيلي عقيقي فرنسيسعشر االثني الرسل نافور

USEK_OLM01587
 كتاب منانطوين بولسأدبي الهوت ضمير حوادث

الشرمس كتاب منالكاهن مرشد
كرشوني

USEK_OLM01588
 وغفرانات صلواتالنحويّة األصول في الجليّة األجوبة

 منواوانيه القداس معاني شرحاالفرنجية من مستخرجة

سرية تحفةالروحية الحرب كتاب

وعربي  كرشونيفرحات جبرايلالقدسي منصور

USEK_OLM01589وعربي سريانيالحكيم يوحنا بن منصوريسوع قلب عيد صلوات

USEK_OLM015901824كرشونياللبناني الراهب القس جرمانوسكالوديوس يوحناالالهوتي العلم من الثامن الجزء

USEK_OLM015911834عربياللبناني المتيني شربل االخكالوديوس يوحناالخطايا معرفة في الالهوتي العلم من الثاني الجزء



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01592فروماج بطرس االب ترجمةاغسطينوس القديس رياضات
 سليمان ابن جريس القس

الزيناتي
1819كرشوني

USEK_OLM015931870كرشوني سريانياللبناني المتيني شربل القس السرياني الغراماطيق

USEK_OLM01594وعربي  كرشونيالتوبة سر في بالخطايا االعتراف قواعد في

USEK_OLM01595كرشونياألربعة االناجيل

USEK_OLM015961866كرشونيعبدلي بركات جرجس الياسوالحسايات الشحيمة مرامي تفسير

USEK_OLM015971944عربيعيد بولس األخ األدبي الالهوت دفتر

USEK_OLM01598الماروني الحاش كتاب
 رعيده االحد عبد الخوري

التنوري
1806كرشوني سرياني

USEK_OLM015991873سريانيعبدلي رزق ابي بولس الخوريمتعيد

USEK_OLM016001836سريانيشهوان فرنسيسالشحيم

USEK_OLM01601حسايات تفسير
 رعيده مخايل ابن بركات

التنوري
1775كرشوني سرياني

USEK_OLM016021939عربيالرهبانية والفضائل المسيحي التعليم سالح



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01603
 الدّر كتابالمنتشر الغربي للسم المختصر الدحض كتاب

 الرعاة من المقصصيت لتسّور دحًضا المنظوم

األورثوذكسيين

1869عربيصّروف حنّاقديد عبدهللا

USEK_OLM01604كرشونياللبناني القانون شرح في الرهباني المصباح

USEK_OLM016051838كرشونيالالهوتي العلم من الخامس الكتاب

USEK_OLM01606عربيالمسيحي الكمال كتاب

USEK_OLM016071783عربيالدويهي بطرس الخوريالذهب فم يوحنا للقديس المنتخب الدر كتاب

USEK_OLM01608
 بن عمر روايةالدناية وال المناية روايةرسائل مسودة

 روايةالظالم االمير روايةوالسيف الوردة روايةالخطاب

الحسن يوسف روايةالهائل الشبح

عربي

USEK_OLM01609 االربعين الصوم لزمن الفرض صلوات

 آصاف جبرايل الخوري 

 شرفان بن عبدهللاوانهاه

الدحداح

1851كرشوني سرياني

USEK_OLM016101890كرشوني سريانيزان من دياب يوسف الخوريمتعيد

USEK_OLM01611سريانيمتعيد

USEK_OLM01612كرشوني سريانيعموما الرهبان جناز

USEK_OLM01613كرشونيكالوديوس يوحناالالهوت علم من الرابع الكتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01614كرشوني سريانيالرهبان جناز

USEK_OLM01615مارينا القديسة متعيد
 من شهوان بطرس الخوري

غوسطا
1890سرياني

USEK_OLM01616
 عيد فرض صالة2 البتول بمريم حنة حبل فرض صالة1

المقدس القربان
سرياني

USEK_OLM01617عربيكالوديوس يوحناالالهوت علم من الثالث الكتاب

USEK_OLM01618كرشونيحاتم حنا الشدياقكالوديوس يوحناالالهوت علم من الخامس الكتاب

USEK_OLM01619كرشونيأفراميّات

USEK_OLM016201779كرشونيالبجاني جرجس الخوريالسرياني الماروني الطقس بحسب الشحيم

USEK_OLM01621كرشونيالنية علم

USEK_OLM01622كرشونيسنكسار

USEK_OLM01623 كرشونيالسرياني من ترجمها0 فرحات جبرايلالبيعية الخطب

USEK_OLM016241833كرشونيالشبابي حبقوق الشماسكالوديوس يوحناالالهوتي العلم من العاشر الجزء



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01625كالوديوس يوحنا1011 جزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم
 من أسد بولص بن ميخايل

غلبون
1833كرشوني

USEK_OLM01626 1859وعربي كرشونياللبناني الراهب برنردوس القسالطبيعي العلم

USEK_OLM01627البتروني التوالني بطرس الخوريالتريدنتيني المجمع كتاب
 راهب مزيارة ايرونيموس

لبناني
1841كرشوني

USEK_OLM016281847عربيالطبيعي العلم في

USEK_OLM01629كالوديوس يوحنا1216 جزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم
 شهوان قرنة أنطون القس

لبناني راهب
1828كرشوني

USEK_OLM01630كالوديوس يوحنا1216 جزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم
 شهوان قرنة أنطون القس

لبناني راهب
1819كرشوني

USEK_OLM01631عربيديراني اغناطيوسكالوديوس يوحنا1216 جزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM016321831كرشونيكالوديوس يوحنا1011 جزء الرابع الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM016331784كرشونيالغوسطاني شمعون الياس القسالبرية كوكب العظيم أنطونيوس الطوباوي القديس سيرة

USEK_OLM01634 كرشونيكالوديوس يوحناالعاشر الجزء الالهوتي العلم

USEK_OLM01635 1842وعربي  كرشونياللبناني الراهب برنردس القسكالوديوس يوحنا89 جزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM0163611830كرشونياللبناني الراهب برنردس القسروحية أخبار2الفضائل درج كتاب

USEK_OLM01637 1836كرشونيبجدرفل من سقر ابراهيمكالوديوس يوحنا89 جزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01638  كالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم
 الراهب الدرعوني مارتينوس

اللبناني
1829كرشوني

USEK_OLM01639 كرشونيكالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01640 1831كرشونيالدرعوني مرتينوسكالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01641 1843كرشونيالعجلتوني برنردس االبكالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01642كرشونيكالوديوس يوحناالالهوت علم من الخامس الكتاب

USEK_OLM016431835عربيالمتيني شربل القسكالوديوس يوحناالالهوتي العلم من العاشر الجزء

USEK_OLM016441829كرشونيشهوان قرنةانطون القسالالهوتي العلم من الثالث الكتاب

USEK_OLM016451818كرشونيمكرزل بطرس الخوريكالوديوس يوحناالالهوت علم من الثالث الكتاب

USEK_OLM01646النية علم
 الراهب عواد يوسف القس

اللبناني الحلبي
1843عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01647سريانيغراماطيق  فرغمطويو

USEK_OLM01648أدبي الهوتالثاني الجزء الالهوت مختصر

 الالتينية من ترجمه  شارمس ده توما

 بطريرك جروه بطرس اغناطيوس

السريان

1831عربي

USEK_OLM01649 1831كرشونيبجدرفل سقر ابراهيمكالوديوس يوحنا89 جزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM016501746كرشوني سريانيوالرتب القداس كتاب

USEK_OLM01651
 المنطق، علم المنطقية االصول في العبقرية الصحيفة

االيساغوجي
الباسليين الرهبان احد يواكيم القس

 شاهين يوسف الخوري

الغوسطاوي
1820عربي

USEK_OLM01652 1835كرشونيدلبتا من انطونيوس الخكالوديوس يوحنا89 جزء الثالث الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01653 كرشونيكالوديوس يوحنا12 الجزء الالهوتي العلم

USEK_OLM01654 1840كرشونيكالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01655 1840كرشونيكالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01656 1835كرشونياللبناني دلبتاني موسى القسكالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم

USEK_OLM01657سرياني غراماطيق
 من الخوري موسى بن طنوس

عندقت قرية
1817كرشوني سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01658كرشوني سريانيسرياني غراماطيق

USEK_OLM01659الحصروني عواد سمعان المطراناالنوار المسبعة والمنارة االسرار خزانة كتاب
 شهوان مارتينوس حنا القس

غوسطا من
1819وعربي  كرشوني

USEK_OLM016601866كرشوني سريانيسرياني غراماطيق

USEK_OLM01661كرشوني سريانيسرياني غراماطيق

USEK_OLM01662كرشوني سريانيمختلفة ورتب المعتريين على تقاسيم

USEK_OLM01663كرشوني سريانيوالجنازات الرتب كتاب

USEK_OLM01664
 المنطق، علم المنطقية االصول في العبقرية الصحيفة

االيساغوجي
1841عربيالباسليين الرهبان احد يواكيم القس

USEK_OLM01665 كالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم
 الراهب مزياره بوال القس

اللبناني
1834كرشوني

USEK_OLM01666 كالوديوس يوحنا1216 الجزء الخامس الكتاب الالهوتي العلم
 من المكرزل بطرس الخوري

شباب بيت
1824كرشوني

USEK_OLM01667
 المنطق، علم المنطقية االصول في العبقرية الصحيفة

االيساغوجي
1833كرشونيانطونيوس االخالباسليين الرهبان احد يواكيم القس

USEK_OLM016681839عربيعجلتوني اغناطيوس القسفرحات جبرايلالخطاب فصل كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM016691831كرشوني سريانيبجدرفل من سقر ابراهيموقاموس غراماطيق

USEK_OLM016701766كرشونيالبسكنتاوي يواصاف المطرانالوعظي المختصر

USEK_OLM016711845كرشونيفرحات جبرايلالخطاب فصل كتاب

USEK_OLM01672المارونية الكنيسة رتبة حسب القداس رتبة كتاب
 من يوسف الحاج جرمانوس

جعيتا
1785كرشوني سرياني

USEK_OLM016731764كرشونيالزيتونه عين من مخايل االخحديثا المتدرجين الكهنة الرشاد مختصر مجموع

USEK_OLM01674عربيالمريمي الشهر وكتاب للعذراء صلوات

USEK_OLM01675عربيوالدينونة الخالص حول روحية مواضيع في تأمالت

USEK_OLM01676
 زياحات، رتب، الكاهن، تعريف تأمالت، متنوعكنّاش

الشماس جناز

  كرشوني سرياني

وعربي

USEK_OLM016771800كرشونيمزيارةجرانيموسالالهوتي العلم من الثالث الكتاب

USEK_OLM016781836عربيالالهوتي العلم من العاشر الجزء

USEK_OLM01679كرشوني سريانيالرهبان جنّاز



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM016801834كرشونيحبقوق يوسف بن حبقوقكالوديوس يوحناالالهوتي العلم من العاشر الجزء

USEK_OLM01681كرشونيكالوديوس يوحناالالهوت علم من الثالث الكتاب

USEK_OLM016821851كرشونيشهوان قرنةميخائي القسالالهوتي العلم من العاشر الجزء

USEK_OLM01683كرشوني سريانيالرهبنة في المبتدئين تلبيس رتبة

USEK_OLM01684كرشونيفرحات جبرايل األب ترجمهافرحات جبرايل األب ترجمها حسايات بعض

USEK_OLM016851947وعربي سريانيالراهب جنّاز

USEK_OLM01686كرشونيفرحات جبرايل الرهبان بستان

USEK_OLM01687كرشونيالسريانية اللغة من مترجمة األربعة االناجيل من قراءات

USEK_OLM01688
 بيانوجبرائيل ميخائيلاالله والدة صالةالقيامة اثنين صالة

يوسف
سرياني

USEK_OLM016891835كرشوني سريانياالشقر مارون الخوريالصوم فنقيت

USEK_OLM016901852كرشوني سريانيحاتم اجناديوس القسالماروني الحاش



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01691كرشوني سريانيماروني متعيد

USEK_OLM01692كرشوني سريانيالقديسين بعض وزياحات متنوعة وزياحات ميامر دفتر

USEK_OLM016931939عربييافا عن تاريخيّة لمحة

USEK_OLM01694كرشوني سريانيالسريانية الشحيمة

USEK_OLM01695
 طقس بحسب االلهي التقديس ورتبة الكنسية الرتب كتاب

نوافير مجموعة المارونية الكنيسة
1780كرشوني سريانيالبجاني سعد جرجس الخوري

USEK_OLM01696عربيالتنوري اغناطيوس االبالكبير انطونيوس القديس لرهبانية الداخلين المبتدئين قانون

USEK_OLM01697
التريدنتيني المجمع المجمع أحوال به يرد وجيز شرح

المجامع تواريخ مختصر
1852عربيصليبا فرنسيس الخوري ابن حنا

USEK_OLM01698عربياللبنانية الرهبانية في الملكية قصة او الجبين عرق

USEK_OLM016991769كرشونيعبية قرية من الياس الشدياقالماروني السنكسار

USEK_OLM01700الماروني السنكسار
 من عطاهللا يوسف الخوري

الحميرة
1888كرشوني

USEK_OLM017011892سريانييحشوشي سمعان القسوبطرس بولس مار لعيد والستّار المساء صالة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01702السرياني الغراماطيق
 الياس الخوري ابن منصور

الجميّل
1837كرشوني سرياني

USEK_OLM01703عربياسالمية وصلوات  ادعية

USEK_OLM01704والنهارية الليلية بالصلوات المعروف الشبية كتاب
 حنا الخوري انطونيوس

السمعاني
1916كرشوني

USEK_OLM01705
 الكهنوتية الرتب كتاب

اإلفراميات هو المخطوط القسم

الغوسطاني اسطفان يوسف البطريرك

اإلفراميات الحلبي عبدهللا والمطران

 انطونيوس الخوري بن يوحنا

غوسطا من اسطفان
1833كرشوني

USEK_OLM01706سريانيالمارونية الشحيمة

USEK_OLM01707الرهبانية الرتب
 مار دير عقيقي فرنسيس

عنايا مارون
1951كرشوني سرياني

USEK_OLM01708
 بنديكتوس اللبناني المجمع تثبيت في الروماني الحبر براءة

عشر الرابع البابا
1734عربي

USEK_OLM01709كرشونيوعبادات صلوات كتاب

USEK_OLM01710
 رتبة الرهبان، الرجال، جنازالمارونية السريانية الشحيمة

الطلبات االكليل، رتبة الكاهن، استعداد العماد، رتبة القنديل،
سرياني

USEK_OLM01711كرشوني سريانيالرهبان جناز

USEK_OLM01712كرشوني سريانيالرهبان جناز



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM017131701كرشوني سريانيالعرموني بيمين القستفاسيرطلباتزياحاتالرهبانية الرتب

USEK_OLM017141827كرشونيالبزعوني رعد خيرهللا الشدياقفرحات جبرايلالخطاب فصل كتاب

USEK_OLM01715عربيبيزنطية صلوات كتاب

USEK_OLM01716
 مار قصةالمتوحد مرقس خبرغريغوريوس القديس رؤيا

اوجين
كرشوني

USEK_OLM01717عربيالبزعوني اغناطيوس األبالبزعوني اغناطيوس األبمنّوطة وتراتيل مزامير مجموعة

USEK_OLM01718سريانيالخوري ابنسرياني غراماطيق

USEK_OLM01719
 مطبوع تأمالت تقوي استعدادمخطوط الرهباني القانون

 السؤال طريقة على المبتدئين يخص تعليم1874 قزحيا

؟ قضاياوالجواب

كرشوني

USEK_OLM01720كرشوني سريانيسرياني غراماطيق

USEK_OLM01721كرشونيتراتيل دفتر

USEK_OLM01722عربيوشعرية نثرية كتابات مسّودة

USEK_OLM01723عربيالثاني الجزء الموسيقى علم كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM017241923عربيالبزعوني اغناطيوس القساوجا جلوداألول الجزء الموسيقى علم كتاب

USEK_OLM01725عربيالمطهرالفردوس رواق

USEK_OLM01726عربيوشعرية نثرية كتابات مسّودة

USEK_OLM017271837كرشونيياغي بشارة ابن اسحاقكالوديوس يوحناالالهوتي العلم من الخامس الكتاب

USEK_OLM01728Dialectica-Psychologia Rationalis1948التيني

USEK_OLM017291887كرشوني سريانيالسرعلي مبارك القسوالكهنة الرهبان جناز

USEK_OLM01730ليتورجية صلوات مجموعة
 كرشوني سرياني

وعربي

USEK_OLM01731كرشونيالكمبيسي تومابالمسيح االقتداء كتاب من الرابع السفر

USEK_OLM01732سريانيالمارونية الشحيمة

USEK_OLM01733
الرتب كتاب

كرشونيالسرياني يعقوب مار بلحن اللبناني الراهب ميامر

USEK_OLM01734البرية كوكب العظيم انطونيوس مار القديس ابينا سيرة
 اللبناني البتديني يوسف القس

بحنين المخلص دير في
1885كرشوني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01735كرشونيالتقسيمات كتاب

USEK_OLM01736سريانيالجنازات كتاب

USEK_OLM01737سريانيالجنازات و الرهبانية الرتب

USEK_OLM01738كرشوني سريانيالشعنينةالعنصرةالغطاس المارونية الرتب كتاب

USEK_OLM01739األسرارDe sacramentis ingenere1900التيني

USEK_OLM01740
 الكرسي في المارونية الملّة رتبة حسب التقديس كتاب

الرسولي
1815كرشوني سرياني

USEK_OLM017411907كرشوني سريانيالبطحاوي مباركالرهبانية الجنازات كتاب

USEK_OLM017421907كرشوني سريانيالبطحاوي مباركالرهبانية الجنازات كتاب

USEK_OLM017431747كرشونيفرحات جبرايلالحسايات كتاب

USEK_OLM01744كرشوني سريانيالنوافير عموم كتاب

USEK_OLM01745كرشونيالسنكسار



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01746كرشوني سريانيالصوم فنقيت

USEK_OLM017471775كرشونيتريزياالمارونية الطائفة عند المزامير وبعض الشحيم خطب تفسير

USEK_OLM01748كرشونيالماروني السنكسار

USEK_OLM01749الماروني الحاش كتاب
 الخوري ابن جرمانوس القس

عبية قرية من سركيس الياس
1800سرياني

USEK_OLM01750سريانيالمتعيّد من جزء الوردية فرض  صالة

USEK_OLM01751عربيبطرس حماة شفاء ومعجزة والصوم الميالد في مواعظ

USEK_OLM01752
 المجهول االمير او الجميل الشاعر رواية

عربياللبناني البقاعكفراوي مخلوف سعيد  فريد

USEK_OLM017531923عربيالحدتوني اغناطيوس القسحرفوش أنطونيوس االبالحديث القانوني الحق من مقاالت بعض

USEK_OLM01754cathechismeF.p.KHOURYفرنسي

USEK_OLM01755للغوري األدبي الالهوت لمختصر الحواشي

 علّق اللبناني الحدتوني اغناطيوس القس

 سليمان ابي مبارك االب جّمعهاعليها

طربيه ومارتينوس

1919عربي

USEK_OLM017561889كرشوني سريانيراماتي ليباوس القسوجنازات  متعددة صلوات



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM017571862سريانيتنوري فرنسيس القسالدانية القطوف السريانية الصلوات مبادئ

USEK_OLM017581858كرشوني سريانيمسرح بولس الخوريسرياني غراماطيق

USEK_OLM01759
f62-128 الكاهن استعدادمطبوع f1-60 الشبية

مخطوط
1843كرشونيبغدرفل نصر فارس االب

USEK_OLM01760والنهارية الليلية صلوات السبع الشبية 
 من يوسف الحاج جرمانوس

جعيتا
1779كرشوني

USEK_OLM01761
 القديس مزامير والنهارية الليلية صلوات السبع الشبية

f.108 v العذراء مريم لمديح بوناونتورا
كرشوني

USEK_OLM01762المريمي الشهر صلوات
 الى استخرجهاليسوعي موزارلي االب

المتيني ليباوس االب العربية
1845كرشونيشهوان قرنة ميخائيل القس

USEK_OLM017631879كرشونيراماتي لورنسيوسليكوري الفونسالقربان زيارة كتاب

USEK_OLM01764عربيالسرعلي مجلي جبرايل القساورشليم خراب رواية

USEK_OLM01765عربيالسرعلي مجلي جبرايل القساالول القسم والحقيقة العدل رواية

USEK_OLM01766عربيالسرعلي مجلي جبرايل القسالثاني القسم والحقيقة العدل رواية

USEK_OLM017671932-1931عربيحوقا انطونيوس القسروحية وتأمالت مختلفة مواضيع في خامسة مجموعة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01768عربيالمنطق علم الى مدخل ايساغوجي

USEK_OLM017691814كرشونياللبناني الراهب القس جرمانوسالرهبانية والطقوس الكنائسية  الرتب كتاب

USEK_OLM017701711كرشونيالتوبة سر حول كتاب

USEK_OLM01771سرياني غراماطيق
 من بطرس يوسف  الياس

شبطين
1860كرشوني سرياني

USEK_OLM01772مزامير مجموعةالطلباتالزياحاتالرهبانية الرتب كتاب
 جبل من انطونيوس الخوري

حصرون  بشري
1769كرشوني سرياني

USEK_OLM01773ميامر مجموعة
 الخوري فرنسيس الشدياق

عمانويل
1872كرشوني سرياني

USEK_OLM01774المقريّة القصيدة شرح السنية الكواكب كتاب
 المفتي الحنفي االدهمي افندي احمد

دمياط بمدينة
عربي

USEK_OLM01775الباسيلي يواقيم القسالمنطقية االصول في البرية الصحفة
 من الياس يوسف بن يوحنا

راشانا مزرعة
1856كرشوني

USEK_OLM017761858كرشونيمزيارة بوال القسفرحات جبرايلالكمال لرسوم االيضاح كتاب

USEK_OLM01777عربيالمسيحية المسائل بعض حولوجواب سؤال محاورات

USEK_OLM01778
 علم في الدائرة نقطة كتابالعروض فن في الفوائد رسالة

العروض

 من عبيد طنوس ابن ميخائيل

جبيل اسمر
1855عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01779كرشونيفرحات جرمانوسالسريّة التحفة

USEK_OLM01780
 ورياضات االساسية الصلواتاغناطيوس القديس ياضات ر

ايام لسبعة

 االب العربية الى الالتينية من استخرجه

فروماج بطرس
كرشوني

USEK_OLM01781
 باسم الممضاة واالجوبة المسائل على ردّا المنظوم الرد

مظلوم مكسيموس البطريرك
1847كرشوني

USEK_OLM01782
 انجيل صاحب الكوخي يوحنا خبرالقديسين بعض اخبار 

الكبير انطونيوس القديسالذهب
1843كرشونيبزعون اشعيا خليفة ابن داود

USEK_OLM01783كرشوني سريانيمختلفة أعياد طلبات

USEK_OLM01784كرشونيالمسيحي التعليم حول أخبار

USEK_OLM01785كرشونيالكفري قدوم هللا نعمة األببيعية وخطبتأمالت

USEK_OLM01786عربيلحفد ابراهيم الخوري جرجسالعروض فن في الفوائد رسالة

USEK_OLM01787كرشونيالرهبانية والطقوس الكنائسية الرتب

USEK_OLM01788
 كتاب منالبوزنباون كتاب منانطوين بولسأدبي الهوت

 منالتريزاغو كتاب منالشرمس كتاب منالكاهن مرشد

اللبناني المجمع

عربي

USEK_OLM01789الماروني الحاش كتاب
 واكيم القس ابن يوسف الخوري

اهدن من دحداح
1705سرياني



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01790الشتوي الفنقيث
 ابن دياب يوسف الخوري

زان من جوان
1907سرياني

USEK_OLM017911808كرشونيراماتي ليباوس القسزياحاتالقديسين لبعض مختلفة صلواتالجنازات كتاب

USEK_OLM01792كرشونيالبرية كوكب انطونيوس مار العظيم القديس سيرة

USEK_OLM01793
 يوحنا القديس خبرالبرية كوكب الكبير انطونيوس مار سيرة

 قصةالبحري السندباد خبرالذهبي انجيل صاحب الكوخي

الحكيم احيقار

1839كرشونيبالط من  ياغي اسحق الشدياق

USEK_OLM01794والقوافي العروض علم في الصافي الجدول كتاب
 الراهب الغوسطاوي مناسا جرجس القس

اللبناني الماروني

 مناسا جرجس القس

 الماروني الراهب الغوسطاوي

اللبناني

1870عربي

USEK_OLM017951859عربيقليعاني مبارك القسالمسيحية المبادئ ببعض تعريف

USEK_OLM01796كرشونييوسف ابن  ارسانيوسسرياني غراماطيق

USEK_OLM01797عشر الخمسة الوردية اسرار على يعقوبي لحن ميامر
 جوان دياب يوسف الخوري  

زان قرية من
1891كرشوني

USEK_OLM01798كرشونيالرهبان حياة في القديسين بعض أقوال

USEK_OLM01799عربيكالوديوس يوحناعشر الثاني الجزء وهو الالهوتي العلم من الخامس الكتاب

USEK_OLM01800عربيكالوديوس يوحناالالهوتي العلم من الثالث الكتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM018011815عربيعجلتوني الياس القسالطقسية السنة اعياد لبعض مواعظاالختصار كتاب

USEK_OLM018021663سريانيالحصروني يوحناالصوم كتاب

USEK_OLM01803عربيبيلرمينوسالزبور تفسير في المنثور الدر

USEK_OLM018041829عربيالعجلتوني اغناطيوسكالوديوس يوحناالعاشر الجزء االلهية االسرار في الالهوتي العلم

USEK_OLM018051821كرشونيقسطنطين جبور ولد الياسنارني اسقف تريزاغوالتوبة سر بخصوص عملي ارشاد

USEK_OLM018061830كرشونياللبناني الدرعوني مرتينوسكالوديوس يوحناالالهوتي العلم من الرابع الكتاب

USEK_OLM01807  1945كرشوني سريانيالرهبانية الرتب

USEK_OLM01808الشرطونية
 الراهب خوند يوحنا االخ

اللبناني
1956كرشوني سرياني

USEK_OLM01809كرشوني سريانيعقيقي فرنسيس االبسرعل مجلي انطونيوس االبمصّورة نسخة الرهبانية الرتب

USEK_OLM018101906عربيالبطحاوي مبارك االخاالدبي الالهوت في مقدمة

USEK_OLM018111931عربيالداموري عون طوبيا األباالدبية الفلسفة 6 المجلد الفلسفية المباحث في الجلية الشروح



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01812وعربي سريانياالولى الحلقة السريانية االرامية اللغة درس في جديدة طريقة

USEK_OLM018131897كرشوني سريانيالتنوري ميخائيل الخوريالجنازات كتاب

USEK_OLM01814  يونانيالمقدّس اإلنجيل من قراآت

USEK_OLM018151903وعربي سريانيالبسكنتاوي يوسفالكفري غراماطيق من الدري االنتقاء

USEK_OLM01816Tract. de conscientiaإيطالي

USEK_OLM018171789كرشونيالشبابي األشقر جرمانوس القسالحبيب رؤيا في العجيب العنوان

USEK_OLM018181838وعربي كرشونيآصاف جبرايل الخوريالخيرية الفتاوي

USEK_OLM01819
 السيدة وطلبة التوبة ومزامير والليلية النهارية صلوات السبع

الشبية والقديسين
1870عربيباخوس يوسف ابن الياس

USEK_OLM01820كرشونيفرحات جبرايلالشحيم حسايات

USEK_OLM018211771كرشونيالعرموني بنيامين القسالشحيم حّسايات تفسير

USEK_OLM018221882كرشونيالجاجي يواصاف القسالماروني السنكسار



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01823يسوع وآالم للقديسين ويعقوبيات الجنازات كتاب

 جبيلي عقيقي فرنسيس القس

 طلبوني انطونيوس واالب

اللبناني

1949كرشوني سرياني

USEK_OLM018241826كرشونيقريان ريش

USEK_OLM01825كرشونيالليتورجيّة األعياد أيام تقال يعقوبيات

USEK_OLM018261770كرشونيالبجاني سعد جرجسالشحيم حسايات تفسير

USEK_OLM018271845كرشوني سريانيعواد رامح ابن بشارةالحاش كتاب

USEK_OLM01828الماروني السنكسار
 جوان دياب يوسف الخوري

زان قرية من
1890كرشوني

USEK_OLM01829كرشونيالسنكسار

USEK_OLM01830الرهبان رئيس انطونيوس القديس طقس
 الراهب الكفري هللا نعمة القس

اللبناني
1865سرياني

USEK_OLM018311860كرشوني سريانيبزعون قرية من اشعيا داوودالماروني االربعيني الصوم زمن فرض

USEK_OLM018321852كرشوني سريانيبزعون  اشعيا خليفة ابن داودتاودوروس القديس وفرض الصوم زمن صلوات

USEK_OLM018331863سريانيالزعنّي جبرايل الخوريالمارونية الشحيمة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM018341888كرشوني سريانيجوان دياب يوسف الخوريالماروني المتعيد

USEK_OLM01835كرشوني سريانيالماروني المتعيد

USEK_OLM01836كرشوني سريانيماروني متعيد

USEK_OLM01837الماروني الحاش كتاب
 الخوري ابن جرجس الخوري

بقاعكفرا  مخلوف جرجس
1861كرشوني سرياني

USEK_OLM018381849سريانيالمارونية الشحيمة

USEK_OLM01839سريانيالمتعيّد

USEK_OLM01840كرشوني سريانيالصوم كتاب

USEK_OLM01841الصوم زمن كتاب
 عواد يوسف بن بطرس

حصروني
1852كرشوني سرياني

USEK_OLM01842الحصروني السمعاني يوسفالطبيعي العلم
 دير البسكنتاوي اوغسطينوس

القطارة
1856عربي

USEK_OLM018431922عربيالحصروني يوسف االب الحصروني يوسف لألب قزحيّا تاريخ عن نبذة

USEK_OLM01844كرشونيمختلفة ليتورجية صلوات



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01845فرحات جبرايلالبيعية الخطب كتاب
 العشقوتي مكاريوس القس

اللبناني الراهب
1758كرشوني

USEK_OLM018461724كرشونيالماروني السنكسار

USEK_OLM01847سرياني  الماروني القداس رتبة

USEK_OLM01848عربيوهبة لويس االبالموارنة ماضي من الرابع الجزء

USEK_OLM01849الحاش
 عواد رامح ابن بشارة

الحصروني
1843كرشوني سرياني

USEK_OLM01850 الصوم فنقيت
 عواد رامح ابن بشارة

الحصروني
1843كرشوني سرياني

USEK_OLM01851عربيفلك النبي دانيال كتاب

USEK_OLM01852االبحر ملتقى كتاب
 يوسف الخوري ولد يوحنا

الدويهي
1850عربي

USEK_OLM01853،كرشونيزياحات القديسين، لبعض ومدائح افراميات طلبات

USEK_OLM01854الشحيم حسايات تفسير
  الخوري ابن جرمانوس

شهوان طانيوس
1770كرشوني

USEK_OLM01855كرشونيالماروني السنكسار



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM018561808كرشونياالنجيل من قراءات

USEK_OLM01857كرشونيقريان ريش

USEK_OLM018581855كرشونيديب يوسف الخوريالشحيم حسايات تفسير

USEK_OLM01859كرشوني سريانيالماروني الحاش كتاب

USEK_OLM018601503كرشوني سريانيجرجس ابن جبرايلالرسولية الكنيسة اعتقاد المقدس  االيمان ايضاح

USEK_OLM018611935عربي العربية والقواعد البيان علم في

USEK_OLM01862عربيوجواب سؤال المسيحي التعليم دفتر

USEK_OLM018631وعربي سريانياالدبية االهازيج في2الكنائسية االنغام في

USEK_OLM01864عربيللميالد صلوات دفتر

USEK_OLM018651744عربيميخايل جرجسالتركية اللغة في رسائل

USEK_OLM018681899عربيرياشي روفايلابكاريوس بك إسكندرلبنان جبل مالحم في الزمان نوادر كتاب



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01869السريانية اللغة قواعد
 طانيوس بن فرج الشدياق

سركيس
1868كرشوني سرياني

USEK_OLM01870حلب 1792سريانيرزقهللا رزقاآلالم أسبوعالماروني الحاش

USEK_OLM01871سريانيناقصماروني متعيد

USEK_OLM01872
                                   المارونية األّمة تاريخ

Vindicia Nationis Maronitarum
التينيالدويهي اسطفانوس

USEK_OLM018731897كرشونيجوان دياب يوسفالماروني السنكسار

USEK_OLM018741977كرشونياللبناني عقيقي فرنسيس االبالطقسية شربل مار صالة

USEK_OLM01875حبشية أثيوبيةمسيحية أثيوبية صلوات مجموعة

USEK_OLM01876
 قانونتريزيا القديسة تأمالتوتأمالت مواعظ مجموعة

حراش يوحنا مار دير الساكنات انطونيوس مار راهبات
عربي

USEK_OLM01877كرشونيوالوصايا االسرار في مختلفة شروحات

USEK_OLM01878مزاميرEthiopien

USEK_OLM01879
 الى 1914 الكونية الحرب أيام عن كرم الياس فادات

الفرنسية الحكومة
1918-1917فرنسي  عربيكرم الياس



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01880
 ـــ 19141918 الكونية الحرب عن تقارير مجموعة ـــ

1924حتى رسائل ملحق
فرنسي  عربي

USEK_OLM01881الروحية الحرب
 شهوان متىسكوبولي االب

المترجم
عربي

USEK_OLM01882عربيملكية ليتورجية وصلوات أناشيد مجموعة

USEK_OLM0188318عربيالمسيحي التعليم مقتصر كتابeme S

USEK_OLM01884الكاهن مرشد كتاب
 بطرس االب قدّم السنيري بولس االب

اليسوعي فروماج
1744عربي

USEK_OLM018851859ديب يوسفالحاج انطونيوس الشّماسالوجيز التاريخ

USEK_OLM01886منه للمزيد بدّ ال فيما الكنه كتاب
 عربي بن محمد عبدهللا أبو الدين محي

األكبر الشيخالطائي الحاتمي
1906عربيبالزيناتي المشهور يوسف الشيخ

USEK_OLM01887
على االنجيل قراءات تقسيم2     الماروني القداس نافور1  

السنة أيام
كرشوني سرياني

USEK_OLM01888
3002 ـــ1 عربي سرياني قاموس1  -

سرياني غرامطيق
كرشوني سريانيفخري ارساثيوس

USEK_OLM018891869عربيدميانس عّسافالذهب فم يوحناالذهب فم يوحنا للقديس المنتخب الدّر كتاب

USEK_OLM01890عربيالفلسفية الدقائق كشف كتاب من جزء



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01891كرشونيجرجس بن يوسفالزمان ميزان

USEK_OLM018921835ايار11عربيومنافعهم النباتات أنواع عن كّراسطبية مجموعة

USEK_OLM018931883عربيجنبالط يواصاف الشّماستسابيح والعشرة النبي داوود مزامير

USEK_OLM018941871عربيليتورجية مختلفة أعياد اراميس مجموعة

USEK_OLM01896كرشونياعاجيب مجموعة

USEK_OLM01897
الرهبانية والطقوس الكنائسية الرتب كتاب1                    

وطلبات مختلفة صلوات مجموعة  -2
1837كرشونيياغي إسحاق

USEK_OLM018981841كرشونياللبناني الراهب قريانوسالحصروني عواد سمعاناالخبار كتابمريم العذراء اعاجيبقديسين سير

USEK_OLM01899كرشونيانطونيوس مار القديس سيرة

USEK_OLM019001755عربيمطر عيسى ابن رزقسراخ ابن يشوع كتاب

USEK_OLM01901كرشونيالبيعة اسرار سبعة في شرح

USEK_OLM01902
 علي بن محمد ،الشركاء كتابالعربية، القواعد مجموعة

الشوكاني
عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01903
 لكمائم المفتح المدرار الغيث من المختار المنتزع كتاب

االطهار االئمة فقه من االزهار
هجرية1064عربيالشّطي هادي بن صالحالقاسم ابي ابن الفتّاح،عبدهللا ابن

USEK_OLM01904عربياإلسالمي الفقه كتاب

USEK_OLM01905هجرية1067عربيالحميري هيثمالبيوع كتاب

USEK_OLM01906[ االسالمي الفقه في شروحات عربي[

USEK_OLM01907عربياإلسالمي الفقه كتاب

USEK_OLM01908
 اسفار في االزهار أدلّة عن الكشف الى اإلشارة في اإلصابة

وااآلثار االمصار علماء
هجرية1241عربيالكسبتان القسام ابي الوهاب عبد

USEK_OLM01909عربيالعامري زكريا بكر ابيواألخالق السير وتخليص االماثل وبغية المحافال بهجة

USEK_OLM019101847عربيجامد ديميتريافخولوجيون

USEK_OLM01911[ والقطعيّة الظنّيو العمليّة القديمة والمسائل الكتب اشهر هجرية1100عربي[

USEK_OLM01912المنكرين إفحام
 المعروف عثمان بن محمد بن عثمان

فودي بابن
عربي

USEK_OLM01913
 من الصحيحين في روى من جملة في المستطابة الرياض

الصحابة
عربياليمني العامري بكر ابي بن يحيى



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM019141299عربيوالغيب الضمير اخراج في الغيب سهم

USEK_OLM019151297عربيالنحر يوم خطبة

USEK_OLM01916عشر الحادي القرنعربيالقراءات علم في كتاب

USEK_OLM01917عربيالجزري محمد بن محمدالحصين الحصن كتاب مختصر

USEK_OLM01918االعراب ملحمة على شرح
 الصعدي ادريس ابن محمد ابن ادريس

الشافعي المّكي
عربي

USEK_OLM01919شجاع ابي متن شرح االختصار غاية حل في االخبار كفاية
 الحصني بكر أبو محمد الدين تقي

الشافعي
عربي

USEK_OLM01920عربيواآلداب الشروط من للخلوة فيما االحباب هدية

USEK_OLM01921عربيالمعاد ليوم االستعداد رسالة

USEK_OLM01922عربيالصرف علم في قصيدة

USEK_OLM019231- عربيالتوحيد في رسالة2 بالصالة التهاون عقوبة في رسالة

USEK_OLM01924هجرية1306عربيوالتوحيد الفقه في قصيدة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01925عربيواإلرشاد الوعظ في قصيدة

USEK_OLM01926عربيبكر ابي بن محمد ابن بكر أبوالتوحيد علم عن المسعور حجة

USEK_OLM01927
 تفسير من يوسف سورة تفسير على زادة الشيخ حاشية من

البيضاوي
1265عربيزاده الشيخ

USEK_OLM01928عربيافندي عبدهللا حسيناالحداث آداب في الحسينية الرسالة شرح

USEK_OLM01929عربيزاده ساجقلي محمدالولدية الرسالة

USEK_OLM01930عربيالنوفادي الفيضي صالح بن عمرايساغوجي متن على الناجي الدر

USEK_OLM01931عربيقدسي حديث

USEK_OLM01932
 من الكهف سورة تفسير على زادة الشيخ حاشية من

البيضاوي
هجرية1277عربيزاده شيخ

USEK_OLM01933عربيواشعار ومواعظ قصص

USEK_OLM01934عربيعثمان بن محمد بن عبدهللاالمنة ذي هللا وجوار الجنة الى الموصل السة سبيل

USEK_OLM01935عربيالعقيدة في منظومة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01936عربياألوقات معرفة في قصيدة

USEK_OLM01937النيران طريق عن العنان صرف
 بن الدين صالح بن محمد بن مود محمد

القومتي الدّوتوي موسى
عربي

 عشر الثاني القرن

الهجري

USEK_OLM01938هجرة1338عربييعقوب دكرور امامالجماعة فضل في رسالة

USEK_OLM019391922عربيوالوعظ السلوك في قصيدة

USEK_OLM01940المنكرين افحام
 المعروف عثمان بن محمد بن عثمان

فودي بابن
عربي

USEK_OLM019411343عربيبكر ابي بن احمدمريد عبدهللا ابي محمدالحاج مدا وزير الى رسالة

USEK_OLM01942
 سلطان بن هارون االمام العالمة الفقيه حال بيان في قصيدة

اوشوغيو
عربيحمزة بن الرؤوف عبد

USEK_OLM01943عربيالحسن بن محمد بن السالم عبدمثله والقافلين الُمحدَثين تحفة

USEK_OLM01944عربيفودي محمد بن عبدهللاللفازازي العشريات القصائد تخميس

USEK_OLM01945عربيوحاسد سعيد قّصة

USEK_OLM01946عربيمامنا االمام وفاة قصيدة في قصيدة



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01947عربيالتجاني احمد الشيخ ورد ترجيزة

USEK_OLM01948عربيالداَرْير أبو محمدالراتب االمام مع المثاني سبع مسئلة

USEK_OLM01949عربيالحاج ابن الزبير بن عليالمحرمة البدع في قصيدة

USEK_OLM01950عربيزيد ابي ابن عبدهللا محمد أبوالوعظ في قصيدة

USEK_OLM01951التوحيد علم في الفريد المنهج
 ابي بن سليمان شيخ بن الزالي محمد

الفالني محمد
عربي

USEK_OLM01952التوحيد علم قواعد من فصول نظم
 الجزائري عبدهللا بن احمد العباس أبو

الزواوي
عربي

USEK_OLM01953تفّكر كتاب
 بن جبريل بن محمد بن جبريل بن محمد

البرنوي الكظناوي محمد
عربي

USEK_OLM01954
 حسين بن احمد بن محمد بن محمد الشيخ قصيدة على أوراق

منشأ األغلني ابدوعي عمر بن ناصر بن
عربيالعنبري القرافي محمد بن مبارك

USEK_OLM01955عربيمحمد ابن باب بن التجاني احمدالمريد منية

USEK_OLM019561566عربيالغزالي االمام عن ملخًصا المعاصي اجتناب

USEK_OLM01957العجم المية

 بن الحسين الدين مؤيد إسماعيل البي

 الطغبراني الصمد عبد بن محمد بن علي

االصبهاني

1340عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01958عربيالمالكي البعرناوي الرحمن عبد بن محمدالفقه في منظومة

USEK_OLM01959البرية خير على الصالة في المضرية القصيدة
 بن سعيد بن محمد الدين شرف االمام

البوصيري حماد
1352عربي

USEK_OLM01960عربيالمالكي المرزوقي محمد بن الحمد العوام عقيدة شرح

USEK_OLM01961هجرية1355عربيالحضرمي نبهان بن سعد بن سعيدااللفاظ مترادف في الحفاظ تذكرة

USEK_OLM01962[ إسالمية وشروحات اخبار مجموعة عربي[

USEK_OLM01963عربيصفا عبدهللا علي احمدالمنان الملك بعون الرحمن فتح

USEK_OLM01964
 مواضيع على تعليقات فيها مكتملة غير مخطوطة من قطعة

السيرة في
عربي

USEK_OLM01965عربيعلوان بن احمد بن الدين صفيالمكتوبة الخمس بعد دعاء

USEK_OLM019661278عربيالقواعد

USEK_OLM01967عربيالدنيا الحياة متاع من التحريز في العليا الزهرة

USEK_OLM01968عربيعثمان بن سعيد بن عثمان عمرو البيوالحسن الكافي والوقف التام الوقف



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01969
 علم في االيمان عقائد في الصبيان تحفة1يضم مجموع

 القواعد في البهية الفوائد2العيصي زيد بن لمحمد التوحيد

االهدل بكر البي الفقهية

1343عربي

USEK_OLM01970عربيالحساب علم في مخطوطة

USEK_OLM01971عربيللسيوطي الصغير الجامع كأنه الحديث في كتاب من قطعة

USEK_OLM01972هجرية1276عربيمحمد بن الدين عصامالسمرقندية او الترشيحية الرسالة شرح

USEK_OLM01973هجرية1145عربيالبركوي برغلي بن محمداليتيم الدر شرح

USEK_OLM01974عربيالشافعي الغزي محمد الدين نجماالحرام تكبيرة في الشرط في النظام واسطة

USEK_OLM01975
 الخفية الرسالة2  بالتركية رسالةالتجويد1 يضم مجموع

 لقره رسالة3  البحث ادب في أوراقاإللهية االلطاف في

البحث ادب في أوراق ياغي

عربي

USEK_OLM01976عربيحلمي الرحمن عبدالصيد كحل

USEK_OLM01977
 بن لموسى الفرائض علم في القرشهري محمود رسالة شرح

البركاتي احمد
1141عربيالبركاتي احمد بن موسى

USEK_OLM019781228عربيالعضدية الرسالة شرح على فائدة

USEK_OLM01979عربيالقاسم بن صالح ابن الدين شرفريب وال شك غير من الغيب سهم



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01980

 ابن ديوان من الحرام محرح شهر خطبة1فيه مجموع

 النبّي بيت آل مدح في قصيدة من قطعة2  ورقتين في حجر

 واذكار ادعية تتضمن رسالة4 الفقه في قطعتين3

هجرية1175 النبّي على وصلوات

عربي

USEK_OLM01981
 تتضمن ورقة2 البردى شرح من قطعة1يضم مجموع

 بعض4 التجويد في الجزرية المقدمة3 وفوائد ادعية

التجويد في الجزرية متن من ورقات

عربي

USEK_OLM01982
 التاريخ في ورقات2 القات فوائد من قطعة1يضم مجموع

الجداول طرق على والتنجيم الكهانة في قطعة3
عربي

USEK_OLM01983عربيالشربيني الخطيب محمدشجاع ابي الفاظ حّل في االقناع من قطعة

USEK_OLM019841180عربيالمنظوم الدر كتاب تّم

USEK_OLM01985 عربيالشربيني خطيب محمدشجاع ابي الفاظ حّل في االقناع

USEK_OLM01986عربيالفقه في كتاب من قطعة

USEK_OLM01987هجرية1202عربيإسحاقخليل الشيخالمختصر كتاب

USEK_OLM01988هجرية1245عربيالبيوع كتاب

USEK_OLM01989هجرية1100عربيالخرالشي عبدهللا الشيخإسحاق ابن خليل مختصر

USEK_OLM01990إسحاق ابن خليل الشيخ مختصر
 بن علي بن احمد بن محمد عبدهللا أبو

غاني
هجرية950عربي



الكسليك- مجموعة مخطوطات جامعة الروح القدس  

التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM01991الشافعي الدين جمالالعَُجل كتاب
 علي بن يوسف بن محمد الشيخ

منصور بن
هجرية1213عربي

USEK_OLM01992هجرية1093عربيمحمد بن احمد بن عبدهللااالليري عثمن سعيد الشيخاشعار شرح بردة

USEK_OLM01993الرسموكي سليمان بن احمد الشيخالعرائض  علم
 بن علي بن الحسن بن عبدهللا

بلقاسم
هجرية1116عربي

USEK_OLM01994( القادرية االجازة هجرية1290عربيالقادري السعدي محمد(

USEK_OLM01995القادرية االجازة هاشمية قادرية شريفة إجازة
 شاه عبدهللا السيد ابن علي محمد الشيخ

الكيالني برد
هجرية1328عربيسكر رشيد محمد

USEK_OLM01996هجرية1087عربياحمد السيد نسب شجرة

USEK_OLM01997هجرية1113عربيالغزالي محمد بن محمد بن حامد ابيالرابع الجزء الصالة اسرار كتاب

USEK_OLM01998[ الصالة شرح في االلهيّة المواهب هجرية1279عربيالحظراوي احمد[ 

USEK_OLM01999اليمني الدين تور ابنالقرآن ألحكام البيان احكام
 بن احمد بن الدين شرف

الهادوي صالح بن الحسن
هجرية1149عربي

USEK_OLM02000هجرية1286عربيالصوري محمداالنصاريالندى قطر كتاب

USEK_OLM02001عربيالفصاحة بحر هو لمن الفصاحة كتاب
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التاريخاللغةالناسخالكاتبالعنوانالرمز

USEK_OLM02002هجرية1043عربيبهران يحيى محمدالدين أصول في الكافل كتاب مختصر

USEK_OLM020031882عربيايّوب جبرائيلايّوب جبرائيلومسرحيات واشعار رسائل مجموعة

USEK_OLM02004عربيالنبوي الطب في رسالة

USEK_OLM02005[ الدّر كتاب من عربي[..

USEK_OLM02006[ القانون في رسالة Ottomanالسواس المفتي[ 

USEK_OLM02007هجرية1116عربيشريف حديث

USEK_OLM02008هجرية1159عربي مكيّة يّس سورة شرح

USEK_OLM020091933عربييّس سورة

USEK_OLM02010تجويد رسالةOttoman

USEK_OLM02011عربيإسالمي وشعر اخبار مجموعة


