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ويا

حت
امل

إن النجاح الذى حققته الهيئة المصرية العامة لللكتاب فى مجال النشر يعود 
أو مبدع وفق فى اختيار عنوانه ومحتوى  إلى مجال االهتمام برؤية مفكر 
ما  اختيار  فى  الوطنية  المسئولية  حيال  الكتاب  هيئة  فأصبحت   ، إصداره 
يستحق أن ينشر من خالل  إبداعات تعمقت فى فهم طبائع الناس وظروف 
حياتهم وثقافتهم وتنوعت اإلصدارات ما بين اآلداب والعلوم وما بين التراث 
ضمن  وإداراجه  العام  النشر  من  إصداراتها  الهيئة  فأخرجت  والمعاصرة 

السالسل المتنوعة الخاصة بها.
ومن هذا المنطلق جاءت أهمية هذه القائمة التى تضم بين دفتيها إصدارات 

هيئة الكتاب خالل الفترة ) من يناير إلى يونيه 2022( حيث تم ترتيب هذه 
اإلصدارات حسب سالسلها ترتيباً ألف بائى وداخل كل سلسلة يأتى الثبت 
الببليوجرافى لإلصدارات متضمنة عنوان الكتاب – بيان المسئولية )المؤلف 

– المؤلف المشارك – المترجم – المحقق – المعد – المشرف إن وجد(.
بيانات النشر– مكان النشر وتاريخه

أو  الكتاب  داخل  اإليضاحيات  إلى  اإلشارة  الصفحات  )عدد  التوريق:  بيانات 
جدول أو صور، حجم الكتاب – التبصرات( 

تدمك) الترقيم الدولى الموحد للكتاب(: السعر
رأس الموضوع - – رقم التصنيف

) نبذه عن مضمون الكتاب(
اشتملت الببليوجرافيا على مجموعة من المختصرات

مدلولها كما يلى ) أيض= إيضاحيات  - سم= سنتيمتر – ص= الصفحة – 
ط= الطبعة – ج.م.= جنيه مصرى – مج= مجلد- وآخ....=آخرون(

وهذه الكتب المتضمنة لتلك القائمة متوفرة بجميع منافذ البيع التابعة للهيئة 
العربية  بالدول  البيع  ووكالء  مكتبات  فى  وكذلك  كافة  مصر  محافظات  فى 
الثقافى  بالزاد  المهتمين  وجميع  والمثقفين  الباحثين  يساعد  مما  وهذا   .

للحصول على إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب .

مقدمة



اإلبداع العربى

عناق األشجار دواء: شعر / وداد سلوم 
القاهرة: الهيئة، 2021.

98 ص؛ 21 سم.                                ) 3 (
تدمك 5-3588-91-977-978     25ج.م.
الشعر العربى                                811
الشــعرية  القصائــد  مــن  مجموعــة  الكتــاب  يضــم 
المتنوعــة منهــا: زيــارة - جــرح - أمنيــة - أحــزان 
- حيــاة - شــفاء - الليــل - الصمــت - جنــازة - دواء - 

الذكريــات - شــجرة الخريــف... وغيرهــا

إبيجرامات ليبية و قصائد ريفية: شعر / 
عاشور الطوبجي.- القاهرة: الهيئة، 2022.

199ص؛21سم.                                ) 1 (
تدمك 1-3630-91-977-978        35ج.م.
الشعر العربي                               811

ــات  ــن اإلبيجرام ــة م ــي مجموع ــاب عل ــوي الكت يحت
ــي,  ــارة, قريت ــات, حج ــي العوين ــا: فت ــد منه و القصائ
جــدار بيتنــا, وطــن, عيــن الفــرس, الحــرب...و غيرها

ــان: قصــص / يحيــى الشــيخ.- القاهــرة:  أهــواء الغرب
ــة، 2022. الهيئ

109 ص؛ 21 سم.                              ) 2 (
تدمك 7-3568-91-977-978      25ج.م.
القصص العربية                                813
مجموعــة قصــص قصيــرة متنوعــة األحــداث تحكــى 
عــن أشــخاص ومواقــع متنوعــة الموضوعــات ومــن 

عناويــن 
القصــص: العيــن الثالثــة - الســاحر - محطــة القطــار 

قبــل األخيــرة - الحائــك - الممثــل
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األعجوبة؛ حدائق اإلعدام: مسرحيتان / آمال 
الميرغني.- القاهرة: الهيئة، 2021.

174ص؛21سم.                           ) 5 (
تدمك  2-3562-91-977-978   20ج.م.
المسرحيات العربية                 812

يحتــوي الكتــاب علــي مســرحيتين, يتنــاول النــص 
ــي  ــدي يابان ــة« قصــة جن المســرحي األول »األعجوب
شــارك فــي الحــرب العالميــة الثانيــة, أمــا النــص 
المســرحي الثانــي »حدائــق اإلعــدام« »مأخــوذ عــن 
كالســيكية« »جــورج أورويــل« الشــهيرة ويقــدم اهــم 

ــة. ــة هادئ ــة بلغ ــا تطرحــه الرواي م

موجــان / شــربل داغــر؛ رســوم وليــد رشــيد القيســى.- 
القاهــرة: الهيئة، 2021.

258 ص: رسوم؛ 21 سم.                ) 4 (
  تدمك  9-3478-91-977-978        45ج.م.

الشعر العربى                           811
الشــعرية  القصائــد  مــن  الكتــاب عــدد  هــذا  يضــم 
ــذه  ــن ه ــن عناوي ــى شــربل داغــر، وم للشــاعر اللبنان
القصائــد: أيهــا المــوت ياجــارى األليــف، هــذا الســاعد 
الــذى خــرج مقطوعــاً مــن الــركان، كانــت لــى أصابــع 
ــوق  ــد طــار، خــط ف ــا كان ق ــن، م ــى قدمي متســاوية ف
طــرف جملــة، يتعقــب الصبــى الحــروف، مثــل خيــط 

ــة. ــاً خافي ــت أصوات مــن النحــل، كان

اإلبداع املسرحى 

الجريــح: مســرحية / بيتــر إســكندر.- القاهــرة: الهيئــة، 
.2022

106ص؛21سم.                         ) 8 (
25ج.م. تدمك 978-977-91-3516-8 

المسرحيات العربية                        812
ــف أحزمــت  ــح( كي ــص المســرحي )الجري ــاول الن يتن
المكتبــة  فأحترقــت  األســكندرية  مينــاء  فــي  النــار 
ــي  ــظ ف ــذي حف ــوس ال ــاة بيغومين ــا حي ــت معه وإحترق
ــا كان  ــة( كم ــك )الجوهــرة الثمين ــل تل ــه كل تفاصي قلب
ــال  ــن الرج ــدآ م ــن أب ــم يك ــه ل ــميها لكن ــب أن يس يح
ــن ــون متفرجي ــم فيقف ــلبهم حياته ــن أن تس ــن يمك الذي

أبــو  محمــد   / أخــرى  ومســرحيات  أمــى  أفريقيــا 
ــة،  ــم جرجــس شــكرى.- القاهــرة: الهيئ الســعود؛ تقدي

.2022
442 ص؛ 21سم.                       ) 6 (

75ج.م. تدمك  978-977-91-3554-0 
المسرحيات العربية                        812

النصــوص  مــن  مجموعــة  علــى  الكتــاب  يحتــوى 
ــع  ــن الواق ــف بي ــا المؤل ــزج فيه ــى م ــرحية والت المس
السياســى  الواقــع  قضايــا  تناولــت  كمــا  والخيــال 
الحلــم ،  واالجتماعــى برؤيــة ال تخلــو مــن عالــم 
معالجــة  هــى  النصــوص  لهــذه  الرئيســية  فالســمة 
ــم  ــالل عال ــن خ ــة م ــة الراهن ــا اللحظ ــع وقضاي الواق

ــال ــى الخي ــرب إل أق

ــر  ــرح / عبدالناص ــا المس ــي فينومينولوجي ــالت ف تأم
حنفــي.- القاهــرة: الهيئــة، 2021.

222ص؛21سم.                         ) 7 (
25ج.م. تدمك  978-977-91-3539-7 
المسرح - تاريخ و نقد          792.09

يســعي الكاتــب إلــي إعــادة تقديــم مبحــث فينومينولجيــا 
ــاول  ــاور, ح ــة مح ــالل ثالث ــن خ ــك م ــرح و ذل المس
ــل  ــا يخــص »الفع ــل كل م ــا تحلي ــن خالله ــب م الكات
ــآ و متطــورآ مــن  ــه مزيجــآ مركب المســرحي« بوصف

ــآ ــاب الحضــور مع ــور و ألع ــاب الظه ألع
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كورونــا فــي شــنبو وحــرام فــي الكرنــك / محمــد 
.2021 الهيئــة،  القاهــرة:  الغيطــي.- 

150ص؛21سم.                           ) 11 (
تدمك 1-3515-91-977-978       30ج.م.

المسرحيات العربية                            812
يضــم هــذا الكتــاب مســرحيتين للكاتــب محمــد الغيطــي 
يحــاول فيهمــا أن ينقــل قضايــا الواقــع و أزمــة اإلنســان 
بصــورة  البقــاء  أجــل  مــن  المعاصــر و صراعــه 
ــدل و  ــا بالع ــم فيه ــه و ينع ــا حريت ــق فيه إنســانية تتحق
المســاواة و عــدم االضطهــاد أوالعنصريــة أو  التنمــر 
ــي  ــا الغيطــي ف ــد عليه ــاد أن  يؤك ــم اعت ــا قي و جميعه

ــه أعمال

ــي داوود.-  ــي / عبدالغن ــي المســرح الغرب دراســات ف
ــة، 2022. ــرة: الهيئ القاه

404 ص؛21 سم.                            ) 9 (
تدمك  6-3507-91-977-978    45ج.م.

المسرح-تاريخ و نقد             792.09
ــالد  ــه و مي ــرح و بدايات ــر المس ــاب لفج ــرض الكت يع
التراجيديــا اليونانيــة و ســوفوكليس و مســرح شكســبير 
و أبــرز مســرحياته و هــزك ايســن رائــد المســرح 
الغربــي الحديــث و مســرح تشــيكوف و إســترند بــرج 
الموجــة  الحديــث -  العربــي  المســرح  كالســيكيات 

ــوفيتي ــي الس ــرح الدرام ــي المس ــدة ف الجدي

قضايــا المســرح العربــي / فتحــي العشــري.- القاهــرة: 
الهيئــة، 2021.

155ص؛21سم.                           ) 10 (
تدمك 3-3508-91-97-978       30ج.م.
المسرح- نقد                         792.09

يعالــج الكتــاب كل مــا يتعلــق بالمســرح المصــري 
إخفاقاتــه و  العربــي, و أزماتــه و ازدهاراتــه و  و 
إنتصاراتــه بيــن مســارح الدولــة ومســارح القطــاع 
الخــاص و مســارح الهواة...قضايــا مثــارة مــن واقــع 

الممارســة و التجربــة

إبداعات قصصية 

حكايــات كاذبــة: متتاليــة قصصيــة / أحمــد ســمير 
.2022 الهيئــة،  القاهــرة:  ســعد.- 

115 ص؛ 19 سم.            ) 14 (
30ج.م. تدمك 978-977-91-3579-6   

القصص العربية                         813
ــى  ــه عل ــى وقدرت ــرد القصص ــة الس ــة مرون ــذه المجموع ــد ه تؤك
تجــاوز عتبــات الواقــع إلــى أفضيــة عديــدة فتتنــاص مــع األســاطير 
والحكايــات الشــعبية والتــى يمكنهــا االســقاط علــى الواقــع بــدالالت 
رحبــة واســعة تقــارب الروايــة فــى بنائهــا  الكلــى وعالمهــا الكبيــر

اآلن أبصــر: قصــص قصيــرة / صفــوت فــوزي.- 
القاهــرة: الهيئــة، 2022.

130ص؛21سم.                       ) 12 (
30ج.م. تدمك 978-977-91-3548-4   

القصص القصيرة                         813
ــرة و  ــص القصي ــن القص ــة م ــاب مجموع ــم الكت يض
الشــعبي  بالمــوروث  االعتنــاء  فيهــا  يتجلــي  التــي 
مــن معتقــدات و أســاطير و ممارســات و تقاليــد و 
طقــوس مازالــت تحتفــظ بهــا الجماعــة الشــعبية منهــا: 
اآلن أبصــر- امــرأه- فــات المعــاد- مواســم- صعــود- 

الخروج...وغيرهــا

إنبثــاق: قصــص / حامــد الشــيمى.- القاهــرة: الهيئــة، 
.2022

144 ص؛ 20 سم.            ) 13 (
30ج.م. تدمك 978-977-91-3455-2 :  

القصص العربية                         813
ســوف يســقط التمويــه وتظهــر المفاجــأة عندهــا ســوف 
تنطلــق شــحنة كرهــه ســوف يملــؤه الكــره مثــل لهيــب 
نــار هــادر جبــار هــى إحــدى صرخــات ونســتون 
ــرا  ــن القصــص: شــرنقة- كامي ــن عناوي ــة وم المكبوت

ــة التمثــال- كمــن هــو أعمــى -شــهيد- حري
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علــى مقعــد خلــف نافــذة: قصــص / حســين منصــور 
ــة، 2021. ــرة: الهيئ القاه

119 ص؛ 19 سم.                ) 17 (
تدمك 0-3591-91-977-978       30ج.م.
القصص العربية                             813

يحتــوى الكتــاب علــى مجموعــة متنوعــة مــن القصص 
القصيــرة منهــا: عــروس النيــل - الراعــى الصغيــر - 
الرحيــل فــى الذاكــرة - نصــف أســطورة - الفرعــون 

األخير...وغيرهــا

ذاكــرة المنســيين: قصــص قصيــرة / هبــه مصطفــي.- 
القاهــرة: الهيئــة، 2021.

118ص؛21سم.                           ) 15 (
تدمك 8-3503-91-977-978      30ج.م.
القصص العربية                            813

يتنــاول الكتــاب مجموعــة مــن القصــص القصيــرة 
التــي تتحــدث عــن األلــم األنســاني لبشــر يعيشــون 
علــي هامــش الحيــاة و منهــا: الكتــاب -التمثــال -حيــاة 

-الحــرب- ذاكــرة المنســيين- القرية...وغيرهــا

القاهــرة:  زكــى.-  ســهى   / روايــة  الــُروح:  ســكن 
.2022 الهيئــة، 

268 ص ؛ 21 سم.                ) 16 (
تدمك 3-3540-91-977-978      40ج.م.
القصص العربية                            813

تتنــاول الروايــة ســيرة نجــم ســينمائى شــهير توزعــت 
ــع فــى غرامهــن ..  ــن ونســاء وق ــه للف ــن حب ــه بي حيات
كمــا توزعــت بيــن أمكنــة و أزمنــة عديــدة لــكل منهــا 
مــذاق خــاص وتمثــل مرحلــة مــن مراحــل حياتــه 

ــة. ــات مختلف ــاءات وهوي ــن إنتم ــة بي المركب

الجريــح: مســرحية / بيتــر إســكندر.- القاهــرة: الهيئــة، 
.2022

106ص؛21سم.                         ) 8 (
25ج.م. تدمك 978-977-91-3516-8 

المسرحيات العربية                        812
ــف أحزمــت  ــح( كي ــص المســرحي )الجري ــاول الن يتن
المكتبــة  فأحترقــت  األســكندرية  مينــاء  فــي  النــار 
ــي  ــظ ف ــذي حف ــوس ال ــاة بيغومين ــا حي ــت معه وإحترق
ــا كان  ــة( كم ــك )الجوهــرة الثمين ــل تل ــه كل تفاصي قلب
ــال  ــن الرج ــدآ م ــن أب ــم يك ــه ل ــميها لكن ــب أن يس يح
ــن ــون متفرجي ــم فيقف ــلبهم حياته ــن أن تس ــن يمك الذي

غرفــة عمليــات تحــت الجلــد: قصــص / محمــد حســني 
عليــوة.- القاهــرة: الهيئــة، 2022.

129ص؛21سم.                      ) 18 (
30ج.م. تدمك 978-977-91-3532-8 :  
القصص العربية                         813

ــن القصــر و الطــول  ــة بي ــاوت قصــص المجموع تتف
ــي  ــه عل ــا و قدرت ــات كاتبه ــر عــن إمكاني ــبيآ, لتعب نس
إمتــالك مهــارات ســردية متنوعــة وتمتــاز بطابــع 
إنســاني رهيــف, و لغــه شــفافة بخيــال شــعري و يضــم 
الكتــاب عــدة قصــص منهــا: )وظيفــة بنكنــوت بشــري, 
ذهــاب بــال عــودة, علــي عتبــة هاديــة, رســائل متفــق 

عليهــا(

لســان روزيتــا: مجموعــة قصصيــة / ســهام العربــى.- 
القاهــرة: الهيئــة، 2021.

172ص؛21سم.                      ) 19 (
30ج.م. تدمك 978-977-91-3492-5   

القصص العربية                        813
مجموعــة مــن القصــص القصيــرة تتنــاول نواحــى 
ــا  ــرت به ــة وتأث ــتها الكاتب ــاة عايش ــن الحي ــة م مختلف
ــة- اإلشــارة  ــع معكوف ــن القصــص: أصاب ومــن عناوي
إنتظــار- طفولــة -طيــف -صــورة -ورقــة حمــراء 

ــا. ــلم وغيره ــح الس -مس
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أفريقيات

التنميــة  و  المالــي  اإلســتقرار  تحقيــق  فــي  المؤسســات  دور 
اإلقتصاديــة المســتدامة: نمــوذج جنــوب الســودان / أديــس أبابــا 
أوطــو اكونجديت؛ترجمــة ســالي محمــد فريــد, محمــد ســعيد عبــاس-

. القاهــرة: الهيئــة، 2022.
239ص:جداول؛24سم.                ) 22 (
تدمك 1-3726-91-977-978 :      50ج.م.

اإلقتصاد                                        330
ــدت دول  ــودان أح ــوب الس ــة جن ــي دول ــة عل ــاب إطالل ــر الكت يوف
ــك مــن خــالل  ــي اســتقلت عــام2011 و ذل ــة و الت ــا اإلفريقي قارتن
ثــالث فصــول ثعــرض الفصــل األول الخلفيــة التاريخية للمؤسســات 
فــي جنــوب الســودان أمــا الفصــل الثانــي يتنــاول االســتقرار المالــي 
و السياســيات و قــد تنــاول الفصــل الثالــث آفــاق المؤسســات و 

ــوب الســودان ــي جن ــة المســتدامة ف ــة االقتصادي التنمي

التجربــة الفيدراليــة فــى الحبشــة / محمــد ســليمان 
.2022 الهيئــة،  القاهــرة:  فايــد-. 

200 ص؛ 24 سم.                ) 20 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية وقوائم.

تدمك 6-3622-91-977-978       30ج.م.
اثيوبيا - تاريخ                             963

يقــدم هــذا الكتــاب وجبــة معرفيــة للتاريــخ األثيوبــى وتطــور 
ــى  ــاهمت ف ــى س ــة الت ــات الواقعي ــية والتحدي ــه السياس نظم
ــة رغــم طــرح  ــى اللحظــة الراهن ــة حت عــدم إســتقرار الدول

مشــروع ســد النهضــة  كمشــروع قومــي موحــد

الثقافــة السياســية والهويــة الوطنيــة فــى أفريقيــا / 
.2022 الهيئــة،  القاهــرة:  معاطــى-.  صــالح 

210 ص: جداول؛ 24 سم.                ) 21 (
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

تدمك 3-3623-91-977-978 :     30ج.م.
السياسة                                         320

تتســم القــارة اإلفريقيــة بالتنــوع اللغــوى والدينــى والتــى تعــد ثــراءاً 
ثقافيــاً وحضاريــاً وهــى تعتبــر المحــدد الرئيســى للســلوك السياســى 
بالنســبة ألفــراد المجتمــع والنظــام السياســى الــذى يحــدد شــكل نظــام 

الحكــم وتحديــد عناصــر القيــادة السياســية واألفــراد.

تاريخ املصريين

ــاة  ــوارد المي ــدر م ــة وه ــى األراضــى الزراعي ــدى عل ــم التع جرائ
)1805 - 1914م( / مــروة رفعــت صالــح-. القاهــرة: الهيئــة، 

.2021
190ص؛24سم.                             ) 25 (

يشمل على إرجاعات ببيليوجرافية ومالحق.
تدمك 8-3491-91-977-978                 30ج.م.

القانون                                             340
ــث شــهد  ــدأ مــن عــام 1805 حي ــة الدراســة كونهــا تب ترجــع أهمي
دخــول مصــر مرحلــه جديــدة مــن تاريخهــا االقتصــادى واالجتماعى 

والسياســى وتنتهــى بعــام 1914

-1914 المصــرى  والمجتمــع  العرفيــة  األحــكام 
الوفــا أبــو  أســامة  بســنت   /  1922

 القاهرة: الهيئة، 2021.
177 ص؛ 24 سم.            ) 23 (

يشتمل على ارجاعات بيلوجرافية.
تدمك 5-3265-91-966-978    25 ج.م.

االحكام العرفية                         343
ــع  ــة والمجتم ــكام العرفي ــاب موضــوع األح ــذا الكت يضــم ه
العالميــة األولــى وثــورة  الحــرب  فتــرة  فــى  المصــرى 
ــا األحــكام  1919، تلــك الفتــرة التــى وظفــت فيهــا بريطاني
العرفيــة وغيرهــا مــن اإلجــراءات االســتثنائية توظيفــاً جــاداً 

ــى. ــا الحرب ــة مجهوده ــات مصــر لخدم ــخير إمكان لتس

الثــورة البلشــفية فــي روســيا و العالقــات مــع مصــر 
)أكتوبــر 1917-1966( / فطيــن أحمــد فريــد علــي  

ــة، 2022. القاهــرة: الهيئ
295 ص؛ 24 سم.            ) 24 (

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.
30ج.م. تدمك 978-977-91-3579-3 :  

العالقات الخارجية                         327
ــع األول مــن  ــي الرب ــة فــي روســيا ف ــدأت الحركــة الثوري ب
ــيا  ــي أن روس ــن إل ــار ليني ــد أش ــر و ق ــع عش ــرن التاس الق
شــهدت ألول مــرة حركــة ثوريــة ضــد القيصريــة فــي 
عــام1825 م و قــد مــرت الثــورة فــي روســيا بمراحــل 

كثيــرة حتــي قيــام ثــورة 23يوليــو1952
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عواصــم  مصــر الفرعونيــة / أحمــد محمــد البربــري-. 
القاهــرة: الهيئة، 2021.

236 ص: خرائط؛ 24 سم.            ) 29 (
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

30ج.م. تدمك 978-977-91-3476-5 :  
تاريخ مصر القديم                         932

يوضــح الكتــاب أهميــة الموقــع الجغرافــي و السياســي 
و الدينــي فــي تحديــد موقــع العاصمــة السياســية لمصر 
فــي كل فتــرة مــن فتــرات التاريــخ المصــري القديــم, 
ــاه  ــباب  إتج ــة و أس ــأة العاصم ــات نش ــي مقوم و ماه
ــك  ــالد و مراحــل تل ــم نحــو وحــدة الب المصــري القدي

الوحــدة حتــي قيــام حكومــة مركزيــة واحــدة

موقــف األقبــاط مــن الحركــة السياســة فــي مصــر 
الهيئــة،  القاهــرة:  / هبــه شــوقي-.   1970-1952

.2021
246ص:صور؛24سم.            ) 30 (

يشتمل علي إرجاعات ببيلوجرافية.
تدمك 2-3518-91-977-978     30ج.م.
الحركات  السياسية                     320.5

تكشــف الدراســة عــن موقــف و دور األقبــاط بعــد 
نجــاح ثــورة 23يوليــو و ردود أفعالهــم تجــاه الصــراع 
بيــن جماعــة اإلخــوان و الثــورة فــي الســنوات األولــي 
التــي انتهــت بمحاولــة اغتيــال جمــال عبدالناصــر 
فــي األســكندرية يوم26يوليــو 1954م, كمــا اهتمــت 
ــاة  ــاط مــن تطــور الحي الدراســة برصــد مواقــف األقب

ــة ــوالت اإلجتماعي ــة و التح ــية و االقتصادي السياس
ــى  ــة ف صــورة اإلســالم فــى عصــر النهضــة اإليطالي
القرنيــن الرابــع عشــر والخامــس عشــر الميالدييــن / 

عمر عبد المنعم إمام-. القاهرة: الهيئة، 2022.
185 ص؛ 24 سم.                ) 28 (

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
تدمك 4-3569-91-977-978 :     25ج.م.
اإلسالم - دفع مطاعن                  216

مثــل اإلســالم إشــكالية كبــرى لملــوك أوروبــا ورجــال 
الكنيســة حيــث لــم يســتطيعوا دمــج المســلمين فــى 
النســيج االوروبــى مثلمــا فعلــوا مــع العديــد مــن القبائل 

الجرمانيــة التــى اجتاحــت أوروبــا 

ــن المســيحيين فــي مصــر اإلســالمية  جهــود المؤرخي
ــى القــرن الســابع الهجــري /  مــن القــرن األول إل

ــد المولــي-. القاهــرة: الهيئــة،  ــد الخالــق عب محمــد عب
.2022

341 ص؛ 24  سم.                ) 26 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك 4-3639-91-977-978      50ج.م.
المؤرخون                      907.202

ــن  ــخ والمؤرخي ــة التاري ــة حرك ــاب بمعالج ــم الكت يهت
المســيحيين فــي مصــر اإلســالمية خــالل القــرون 
للهجــرة ويحــاول حصــر هــؤالء  األولــى  الســبعة 
ــة للتعريــف بــه المؤرخيــن ويقــدم لهــم ترجمــة مفصل

الرقيــق و النشــاط اإلقتصــادي فــي بــالد المغــرب 
خــالل العصــر الوســيط / خالــد حســين محمــود-. 

.2022 الهيئــة،  القاهــرة: 
248 ص؛ 24 سم.                ) 27 (

يشتمل علي إرجاعات ببيلوجرافية.
تدمك 8-3574-91-977-978 :     40ج.م.
الرقيق                                       326

يقــدم الكتــاب معلومــات مســتقاه مــن مصــادر تاريخيــة 
خــالل  المغــرب  بــالد  فــي  الــرق  ظاهــرة  حــول 
ــم  ــن و وضعه ــادس الهجريي ــس و الس ــن الخام القرني
اإلجتماعــي و دورهــم فــي النشــاط األقتصــادي مثــل: 
العمــل الزراعــي و النشــاط الحــر فــي حركــة التجــارة

قائمة الكتب 16172022 قائمة الكتب 2022



التراث الحضارى 

الفاشــوش فــي حكــم قراقــوش / االســعد بــن مماتــي؛ تجميــع جــالل 
الديــن الســيوطى، تحقيــق و دراســة عمــرو عبدالعزيــز منيــر-. 

ــة، 2021. ــرة: الهيئ القاه
202ص؛24سم.                                   ) 33 (

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية و كشافات.
تدمك 5-3504-91-977-978                       25ج.م.

تراجم                                                   920
يتحــدث الكتــاب عــن شــخصية تاريخيــة ملتبســة ال تقــل إلتباســاًعن 
ــد  ــي وق ــر األيوب ــاش العص ــا ع ــه، فكالهم ــوش ذات ــخصية قراق ش
ــة مــن الكتــب المهمــة، أمــا الثانــي  نســبت لــأول ابــن مماتــي جمل

ــدة. ــال إنشــائية خال ــي أعم ــد أشــرف عل ــوش فق قراق

تفضيــل الــكالب علــي كثيــر مــن لبــس الثيــاب / محمــد 
بــن خلــف بــن المرزبــان؛ تحقيــق و دراســة محمــد زكريــا 
ــة، 2021. ــم-. القاهــرة: الهيئ يوســف ,الســيد أحمــد إبراهي
164ص: ايض , مثيليات؛24 سم.      ) 31 (

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية و جداول.
  تدمك 6-3482-91-977-978 :       30ج.م.

الكالب                                      599.772
يعــد كتــاب تفضيــل الــكالب علــي كثيــر ممــن لبــس الثيــاب 
أول كتــاب يصنــف منفــردآ عــن الــكالب و هــو كتــاب يجمــع 
أخبــاراً و قصصــاً و أشــعاراً غايتهــا الدعــوة للتحلــي بحســن 

الخلــق و الوفــاء و كريــم الطبــاع

رســالة فــى علــم الكتابــة واألحبــار / مؤلــف مجهــول مــن العصــر 
العثمانــى؛ تحقيــق ودراســة أحمــد جمعــة عبــد الحميــد ، حســن علــى 

عبيــد ، يحيــى 
زكريا السودة-. القاهرة: الهيئة، 2021.

178 ص ؛ 24 سم.                                   ) 32 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية وكشافات.

  تدمك 1-3474-91-977-978 :         35ج.م.
الكتابة - علم                                     401

ــواب  ــبعة أب ــن خــالل س ــار م ــة واألحب ــم الكتاب ــاب عل ــاول الكت يتن
ــار  ــة األحب ــالم وصناع ــار األق ــة واختي ــم الكتاب ــت فضــل عل تناول
ــاس  ــورق وأجن ــة لل ــواع الصباغــات العجيب ــة وأن الســوداء والملون

ــا ــات وغيره التركيب

ــو  ــة / أب ــن البيطــرة و الزردق ــل الصناعتي ــاب كام كت
بكــر بــن بــدر الديــن المنذر البيطــار؛ تحقيــق الطحاوى 

ســعود الطحــاوى-. القاهــرة: الهيئــة، 2021.
 540 ص: صور؛24 سم.            ) 34 (

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.
50ج.م. تدمك 978-977-91-3560-1   

الحيوانات- أمراض           571.9
ــاة الخيــل و طــرق عالجهــا و كل  ــاول الكتــاب حي يتن
ــي  ــص الحصــان العرب ــم خصائ ــا و أه ــق به ــا يتعل م
و أهــم الســالالت األصليــة... كمــا يعــرض أيضــا 
ــة و الفالســفة و  ــاء و الزرادق ألهــم البياطــرة و االطب
الحكمــاء الذيــن وضعــوا كتبــاً كثيــرة فــي علــم البيطــرة 
تصيــب  التــى  لأمــراض  المختلفــة  والعالجــات 

الحيوانــات.

تيسير التراث 

العقــد الفريــد / ابــن عبــد ربــه ؛ تحقيــق صــالح الديــن ســليم 
ارقــه دان-. القاهــرة: الهيئــة، 2021.

211ص ؛ 24 سم.                          ) 35 (
يشمل على إرجاعات بيليوجرافية.

تدمك 7-3159-91-977-978        30  ج.م.
تاريخ ونقد                                     810.9 

يشــمل هــذا المختصــر للكتــاب مــن األخبــار واألمثــال 
وغيرهــا. واألشــعار  والمواعــظ  والحكــم 

ــواب  ــى أب ــمه إل ــه قَس ــد رب ــن عب ــد ألن اب ــمى بالعق ــد ُس وق
ــدة  ــر ج ــم، كالزب ــم حجــر كري ــا اس ــل كل منه ــب حم أو كت
والمرجانــة والياقوتــة والجماعــة واللؤلــؤة، وغيــر ذلــك ممــا 

ــة. ــود الحســان الحقيقي ــاول عق تن
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الثقافة الشعبية 

البداعة الفلسطينية / نضال فخرى 
القاهرة: الهيئة، 2021.

284 ص؛ 24 سم.                               ) 37 (
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

تدمك 4-3499-91-977-978        40ج.م.
الفولكلور                                             398

يعــد هــذا الكتــاب كنــزاً مــن كنــوز الهويــة الفلســطينية حيــث 
ــن  ــان م ــى لس ــعبية عل ــة الش ــاً لأغني ــاً وثيق ــاول عرض يتن
ــرى الفلســطينية  ــى الق ــات الفلســطينيات ف ــن البداع ــى م تبق
ويتنــاول موضوعــات عــدة مــن أهمهــا : العــرس بــكل 
مراحلــه بــدءاً مــن إلتقــاء الفتيــان والفتيــات عنــد بئــر المــاء 

ــن أو العي

فصــوص الحكــم / محــي الديــن بــن عربــي؛ مقدمــة و تيســير 
ســعيد الوكيــل-. القاهرة: الهيئــة، 2022.

196ص؛24سم.                              ) 36 (
تدمك 2-3675-91-977-978        30ج.م.
الفلسفة اإلسالمية                                 189

الممتزجــة  اإللهيــه  الفلســفة  فــي  كتــاب  الفصــوص  إن 
بالتصــوف وغايــة المؤلــف هــو البحــث فــي طبيعــة الوجــود 
ــود  ــم ( بالوج ــن ) العال ــود الممك ــة الوج ــام وصل ــع ع بوج
ــي مــن  ــة كل بن ــدور حــول حقيق ــاب ي الواجــب )هللا( و الكت
ــا  ــاول فيه ــي 27 فصــالً يتن ــاب ف ــع الكت خــالل اســمه و يق
لغويــا مســائل االلهيــات و التصــوف و الفقــه و غيرهــا مــن 

الموضوعــات المختلفــة

ــة /  ــة داللي ــة بنيوي ــل: مقارن ــى الموص ــعبية ف ــة الش الحكاي
ــة، 2021. ــرة: الهيئ ــدى-. القاه ــد العبي ــد محم ــى أحم عل

211 ص؛ 24 سم.            ) 40 (
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

35ج.م. تدمك 978-977-91-5322-9 :  
الفولكلور                                   398

ــال الظــل بشــقيها  ــاء خي ــة إحي ــاب طــرح تجرب يحــاول الكت
ــاء  ــى إلحي ــوذج عمل ــا كنم ــل له ــى والتأصي ــرى والفن النظ
ــا  ــر عن ــا يعب ــى  وجــود م ــن عل ــتثماره مؤكدي ــراث واس الت

كمصرييــن.

تــراث منــدرس فــي القريــة المصريــة / وجــدي حســن  
بيومــي؛ مراجعــة وتقديــم أحمــد زايــد

القاهرة: الهيئة، 2021.
164ص: صور،24 سم.            ) 38 (

35ج.م. تدمك 978-977-91-3490-1   
العادات و التقاليد                        390

ــي  ــت ف ــي حدث ــرات الت ــض التغي ــاب بع ــاول الكت يتن
ــا  ــر مالمحه ــي تغيي ــي أدت إل ــة و الت ــة المصري القري
مــن حيــث البنــاء و مراحــل التطويــر التــي مــرت 
بهــا المنــازل الريفيــة و كذلــك األدوات المســتخدمة 
ــي  ــكت عل ــي أوش ــازل والت ــي المن ــة و ف ــي الزراع ف
اإلنقــراض , كمــا تنــاول الحديــث عــن المهــن القديمــة 

ــة. ــرف المندرس والح

الثقافــة الشــعبية فــي جنــوب مصــر /  إعــداد و جمــع 
و تدويــن أحمــد الليثــي-. القاهــرة: الهيئــة، 2021.

312ص:صور؛24سم.            ) 39 (
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

40ج.م. تدمك 978-977-91-3520-5 :  
األدب الشعبي                      398.2

عــرض الكتــاب لأغانــي الشــعبية بكافــة أشــكالها 
ــد  ــي عه ــي حت ــك األغان ــم أصــول تل ــك األقالي ــي تل ف
ــال الشــعبية والمواويــل  الفراعنــة، كمــا عــرض لأمث
و الشــعر العربــي .كماعــرج الكاتــب عــن فــن الكــف 
الجعفــري األســواني وفــن الــواو و أهــم رواده و امثلــة 
لــه وفــن التحطيــب و أصولــه الفرعونيــة وأشــهر 

ــي العصــا. العب
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ــال الظــل المصــرى مــن جعفــر الراقــص  مســرح خي
حتــى اآلن / نبيــل بهجــت-. القاهــرة: الهيئــة، 2021.

177 ص؛ 24 سم.            ) 46 (
يشتمل على ملحق بالصور.

40ج.م. تدمك 978-977-91-3615-8 :  
مسرح العرائس                      791.5

يحــاول الكتــاب طــرح تجربــة إحيــاء خيــال الظــل 
بشــقيها النظــرى والفنــى والتأصيــل لهــا كنمــوذج 
عملــى إلحيــاء التــراث واســتثماره وذلــك مــن خــالل 
ثالثــة فصــول تتنــاول النشــأة والمصطلــح والمكونــات 

ــال الظــل. ــات مســرح خي وتطــور تقني

العــالج باألعشــاب: دراســة أنثروبولوجيــة فــي بعــض 
/ ســامح شــوقي  مجتمعــات محافظــة اإلســماعيلية 

القاهــرة: الهيئــة، 2021.
310ص؛24سم.                      ) 44 (

يشتمل علي ملحق بالصور
يشتمل علي أرجاعات ببليوجرافية.

50ج.م. تدمك 978-977-91-3516-6   
النباتات الطبية                      633.8

يتنــاول هــذا الكتــاب العــالج الشــعبي و الوصفــات 
الطبيــة الشــعبية فــي بعــض المجتمعــات التقليديــة 
بمحافظــة اإلســيماعيلية, و كذلــك تصــور الجماعــة 
الشــعبية للمرضــي و طــرق عالجــه و الخامــات التــي 

ــاب. ــا األعش ــن أهمه ــالج و م ــي الع ــتخدم ف تس

ــة و  ــس نظري ــعبية: أس ــادات الش ــة الع ــل لدراس مدخ
ــعالن ــار ش ــميح عبدالغف ــة / س ــات ميداني دراس

القاهرة: الهيئة، 2021.
267ص؛24سم.                      ) 45 (

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.
30ج.م. تدمك 978-977-91-3521-2   
األدب الشعبي- مصر           398.2

ــة  ــات الميداني ــن الدراس ــة م ــاب مجموع ــرح الكت يط
ــا  ــن خالله ــعي م ــعبية و يس ــادات الش ــال الع ــي مج ف
التأكيــد علــي مــدي وعمــق التداخــل بيــن قضايــا 
التــراث الشــعبى وهــو يعتبــر بوتقــة ينصهــر فيهــا هــذا 

العلــم وموضوعاتــه.

ســيرة الظاهــر بيبــرس :حلقــات مسلســلة مــن اإلذاعــة. 
جــزء2: فــارس الفرســان / بيــرم التونســي؛تحرير 
ســيد عنبــه؛ مراجعــة و تقديــم عبدالرحمــن حجــازي-. 

ــة، 2022. القاهــرة: الهيئ
468ص؛24سم.                           ) 41 (
تدمك 0-3570-91-977-978 :      60ج.م.
المسرحيات الشعرية                  812

ــة و بطــل  ــة عظيم ــرس شــخصية تاريخي الظاهــر بيب
ــة  ــن البراع ــع بي ــالمي جم ــخ اإلس ــال التاري ــن أبط م
العســكرية و الدهــاء السياســي و الحكمــة اإلداريــة ممــا 
ــة الســيرة  ــق علي ــا يطل ــه الوجــدان الشــعبي م ــدع ل أب
الظاهريــة و قــد ضمنهــا مجموعــة مــن األشــعار 

ــل. والزج

صناعة الفخار فى مصر: الفسطاط نموذجاً / 
نهى نبيل فهمى-. القاهرة: الهيئة، 2021.

192 ص: صور، 24 سم.                ) 42 (
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

تدمك 9-3340-91-977-978      70ج.م.
الفخار                                        731

يعــرض الكتــاب حرفــة الفخــار فــى مصــر الــذى 
ترتبــط منتجاتــه بالتــراث وتعتبــر الفســطاط مــن أهــم 
ــى  ــاج أشــكال ومنتجــات الفخــار عل ــى انت ــز ف المراك
مــر العصــور ففــى مركــز الحــرف التقليدية بالفســطاط 

ــن. ــن والحرفيي ــن الفناني ــر م ــدرب الكثي ــم وت تعل

إمــام حامــد   / الشــعبية  الحيــاة  فــي  المــرأة  طعــام 
.2021 الهيئــة،  القاهــرة: 

228ص:صور؛24سم.                ) 43 (
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك 9-3519-91-977-978      30ج.م.
األغذية                                       641

ــات  ــام بالواجب ــيلة للقي ــام وس ــن الطع ــرأة م ــذ الم تتخ
العائليــة واالجتماعيــة للتعبيــر عن مكانتها الشــخصية.. 
ويســتخدم التــراث المرتبــط بالطعــام فــي الحفــاظ علــي 
صحــة الجســد وفقــاً لنظــم تغذيــة وعــالج شــعبي وهــي 
خبــرات مكتســبة مــن النشــأة الريفيــة وتشــمل الخبــرات 

إنتــاج الطعــام وصنــع الخبــز وتربيــة الطيــور.
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الثقافة العلمية للشباب 

الميــول اإلدمانيــة / محمــود خيــال؛ تقديــم رؤوف 
.2021 الهيئــة،  القاهــرة:   .- وصفــي 

99 ص: صور؛ 21 سم.                ) 47 (
تدمك 4-3514-91-977-978      20ج.م.
إدمان المخدرات                        616.86

اإلدمــان هــو أحــد اآلفــات الخطيــرة التــى تصيــب 
المجتمــع وتــؤدى إلــى التأثيــر فــى مــخ الشــخص 
وعــدم التحكــم فــى ســلوكه.. والكتــاب يوضــح تعريــف 
المخــدرات  ومفهــوم  اإلدمانيــة  والميــول  اإلدمــان 
والحشــيش وأنواعــه الضــارة - الترامــادول - الكحــول 
العــالج  ثــم طــرق  المــخ  وتأثيــره علــى وظائــف 

وأخيــراً إدمــان الطعــام.

الجوائز

مكيــاج: قصــص/ وي وي ؛ ترجمــة عــن الصينيــة 
ميــرا أحمــد-. القاهــرة: الهيئــة، 2022.

) 48 ( 198ص؛19سم. 
تدمك 6-3578-91-977-978       35ج.م.
األدب الصيني                             895.1
وي وي كاتبــة شــابة إســتطاعت إســتيعاب التفصيــالت 
ــات  ــي العالق ــة ف ــة العميق ــات العاطفي ــة و التقلب الدقيق

المتداخلــة بيــن 
ــت  ــارة شــديدة الق ــي بمه ــة و شــاب ريف ــاه حضري فت

ــي ــي الوســط األدب ــب الواســع ف الترحي

دراسات أدبية 

ــي و  ــعر التراث ــع الش ــاورات م ــعر: مح ــتقبال الش إس
ــش ــد دروي ــر / أحم المعاص

القاهرة: الهيئة، 2022.
342ص؛24سم.                      ) 50 (

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.
تدمك 4-3741-91-977-978     80ج.م.

الشعر العربي- تاريخ و نقد              811
يحــوي الكتــاب مجموعــة مــن الكتابــات النقديــة حــول 
الشــعر العربــي و التــي تمتــد خريطتهــا الزمنيــة مــن 
العصــر الجاهلــي حتــي عصــر مــا بعــد الحداثــة أيضــاً 
يتنــاول الكتــاب  مصطلــح قــراءة الشــعر و مصطلــح 

تلقــى الشــعر والفــرق بينهمــا.

واحــد منــا: روايــة / ويــال كاثــر؛ ترجمــة ســماح 
ممــدوح حســن-. ط1.-. القاهــرة: الهيئــة، 2021.

 489 ص؛24 سم.            ) 49 (
حاصل علي جائزة)البولتزر(1923م.

تدمك 6-3536-91-977-978   100ج.م.
القصص الفرنسية                         843

هــذه الروايــة ال تتحــدث عــن الحــرب أو المــوت، بــل 
ــي تتحــدث عــن شــخص يدعــي  ــاة فه هــي عــن الحي
كلــود الــذي يحيــي فــي مزرعــة والــده ثــم يلتحــق 
بجبهــة الحــرب فــي فرنســا ليكتشــف نفســه و يعــرف 

ــه. ــي فعل ــادر عل ــه و مــا هــو ق مــدي قوت
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بالغــة الســرد فــى كتــاب ألــف ليلــة وليلــة / ابراهيــم 
ــة، 2022. ــف منصــور-. القاهــرة: الهيئ ــد اللطي عب

252 ص؛ 24 سم.                ) 51 (
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

تدمك 3-3610-91-977-978 :      35ج.م.
األدب العربى - تاريخ ونقد             810.09

ــارب  ــى تق ــدة الت ــة الجدي ــاب البالغ ــذا الكت ــاول ه يتن
بيــن البالغــة والنقــد مــن خــالل بالغــة الســرد ويدرس 
الســرد بتقنياتــه وأثرهــا فــى تقديــم النــص األلــف ليلــى 
ــى مــن  ــب التطبيق ــى الجان ــه معتمــداً عل ــه ولغت بأحداث
نصــوص الليالــى وقــد جمعــت الدراســة مــا تناثــر عــن 

البالغــة والســرد فــى كتــاب ألــف ليلــة وليلــة.

البينية في البالغة العربية / احمد السلمي
القاهرة : الهيئة، 2021.

192ص؛24سم.                           ) 52 (
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك 3-3511-91-977-978     30ج.م.
البالغة                                       414

يســعي هــذا الكتــاب إلــي تطبيــق مصطلــح »البينية«,و 
هــو مصطلــح وافــد مــع تجليــات الحداثــة علــي البالغة 
العربيــة و قــد تعامــل مــع المصطلــح مــن خــالل 
مســتويين األول هــو عالقــة علــم البالغــة بغيــرة مــن 
العلــوم و الثانــي فينطلــق مــن المعنــي المتــداول للبينيــة 
والتــي تعنــي عقــد عالقــة بيــن التخصصــات المتباينــة.

السخرية في أدب أحمد خالد توفيق / إسالم حمزة
القاهرة: الهيئة، 2022.

236ص؛24سم.                           ) 53 (
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك 9-3577-91-977-978       35ج.م.
813.009 القصص العربية - تاريخ و نقد 

يقــدم المؤلــف قــراءة متأنيــة للســخرية فــي أدب احمــد 
خالــد توفيــق الــذي نــال بمــا انتجــه مــن أعمــال إبداعيــة 
ــراءة  ــك الق ــي و تل ــن العرب ــي الوط ــعة ف ــهرة واس ش
تولــي أهميــة كبيــرة للمرجعيــة الثقافيــة للنــص األدبــي 
مســتفيدة مــن معطيــات العلــوم المتنوعــة بغيــة خدمــة 

النــص مــن البــدء إلــى الختــام.

شعرية المراوغة فى قصيدة ما بعد الحداثة / 
عبد الناصر هالل-. القاهرة: الهيئة، 2021.

272 ص ؛ 24 سم.            ) 54 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

40ج.م. تدمك 978-977-91-3484-0   
الشعر العربى - تاريخ ونقد       811.009

مكنــون  الكتــاب  هــذا  مــن خــالل  الكاتــب  يختبــر 
مصطلحــى »شــعرية« و »المراوغــة« حيــث تعــد 
ــة  ــة وجودي ــن أزم ــراً ع ــة تعبي ــد الحداث ــدة مابع قصي
ــى  ــوح عل ــق إنســانى رحــب وخطــاب مفت ــة وقل عميق
األســئلة تلــك المرحلــة التــى إنتخبــت نصوصــاً بعينهــا 
ــرى. ــة أخ ــدة لكتاب ــاق جدي ــر وآف ــا ظواه ــى فيه تتجل

ــى ومدارســه / محمــد  ــة للشــعر العرب المســيرة الثقافي
ــة، 2022. ــة-. القاهــرة: الهيئ ــار جمع مخت

175ص؛24سم.                      ) 55 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

35ج.م. تدمك 978-977-91-3527-4 :  
الشعر العربى - تاريخ ونقد       811.009

يؤكــد هــذا الكتــاب أن الشــعر كان وال يــزال احــد اهــم 
ــى  ــاج إثنت ــاول نت ــة، ويتن ــة العربي ــاء الثقاف ــدة بن اعم
عشــرة مدرســة مــن أهــم المــدارس الشــعرية وأكثرهــا 
نضجــاً وتأثيــراً وإبداعــاً فــى فضــاء الشــعر العمــودى 

عبــر العصــور االدبيــة المختلفــة قديمــا وحديثــاً.

النقــد والثقافــة النقديــة فــى مســتويات التأويــل / محمــد 
عليــم-. القاهــرة: الهيئــة، 2021.

200 ص؛ 24 سم.            ) 56 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

30ج.م. تدمك 978-977-91-3486-4 :  
األدب العربى - تاريخ ونقد           810.9

ســعى هــذا الكتــاب إلــى إعــادة تشــكيل الخطــاب النقــدى 
ليكــون أكثــر سالســة وقبــوالً باالبتعــاد عــن إســتطالة 
العبــارة وتعقيداتهــا والعمــل بإخــالص علــى وحــدة 
النقــد  فــى حقــل  للمصطلحــات األساســية  المفاهيــم 

ــى. األدب

قائمة الكتب 26272022 قائمة الكتب 2022



دراسات مستقبلية 

دنيا العلم

إستشــراف مســتقبل علــم النفــس / محمــد حســن غانــم؛ 
تقديــم أمنيــة مصطفــى صــادق-. القاهــرة: الهيئــة، 

.2021
193 ص؛ 24 سم.                         ) 57 (

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
تدمك 3-3537-91-977-978       25ج.م.
علم النفس                             150

ــس  ــم النف ــروع عل ــات بف ــى تعريف ــاب عل يشــتمل الكت
التعبيــر  بخفــة  بينهــا  متنقــالً  المختلفــة  والمــدارس 
وسالســة الشــرح حيــث قــدم المؤلــف العديــد مــن 
المصطلحــات وأتبعهــا بأهــم التســاؤالت مــع نبــذة 
تاريخيــة لبدايــات علــم النفــس وتوضيــح التطــور 

الحــادث.

الفيزياء و الحياة / صبحي رجب عطاهللا 
القاهرة: الهيئة، 2022.

196ص:صور ،أيض ؛24سم.     ) 58 (
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك 0-3512-91-977-978      30ج.م.
الفيزياء                                        530

الفيزيــاء هــي العلــم الــذي يــدرس كل مــا يتعلــق بالمادة 
والطاقــة وتشــرح الظواهــر الطبيعيــة والقــوي المؤثــرة 
ــكار  ــاس وإبت ــة القي ــاء بدق ــم الفيزي ــيرها و تهت ــي س ف

طــرق جديــده تزيــد مــن دقتهــا.

ديوان الشعر العامى

القاهــرة:  الديــن-.  / ميســرة صــالح  الصبــح  إبــن 
.2021 الهيئــة، 

102ص؛20سم.                      ) 59 (
تدمك 4-3530-91-977-978     30ج.م.
الشعر العربي                         811

ــص  ــن القصائ ــة م ــة متنوع ــاب مجموع ــاول الكت يتن
المالئكــة،  لغــة  حســاب،  كشــف  منهــا:  الشــعرية 
دالل،المــالك األســود، مفتــاح الحيــاة، ابــن الصبــح....

وغيرها.

إيكــو: صــدى مــن صرخــة مكتومــة / محمــد فرغلــى 
القاهــرة: الهيئــة، 2021.

124 ص؛ 21 سم.            ) 60 (
20ج.م. تدمك 978-977-91-3531-1 :  
الشعر العربى                         811

يضــم هــذا الكتــاب عــدد مــن القصائــد الشــعرية منهــا: 
ــن  ــدى م ــة ، ص ــة مكتوم ــدى ، صرخ ــل الص ــا قب م
ــدى ،  ــس الص ــات ، ون ــدى ذكري ــواى ، ص ــب ج ح
ــع  ــة لمن ــداء، محاول ــادل األص ــاء ، تب ــادل األصدق تب

ــا. ــة الصــدى وغيره الصــدى ، طفول

ــة،  ــرة: الهيئ ــعيد-. القاه ــدى الس ــى / مج ــور الطم طي
.2022

) 61 ( 88 ص؛ 21 سم. 
30ج.م. تدمك 978-977-91-3699-8 :  

811 الشعر العربى 
مجموعــة مــن القصائــد الشــعرية العاميــة منهــا: قلــب 
الحجــر - بحــر الســحاب - خــط فاصــل - أنثــى - نــور 

الكــف - ورد الــذات وغيرهــا.
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ذاكرة الفنون

راغــب عيــاد رائــد التعبيريــة اإلجتماعيــة / أحمــد 
.2021 الهيئــة،  القاهــرة:  عبدالفتــاح-. 

) 63 ( 104ص ؛ 21سم. 
يشتمل على ملحق بالصور.

تدمك 8-3488-91-977-978 :     17ج.م.
تراجم الفنانين                             927

ــالم  ــد أع ــدد بأح ــذا الع ــي ه ــون ف ــرة الفن ــل ذاك تحتف
الجيــل األول بالحركــة الفنيــة وهــو المصــور والرســام 
ــول  ــة تح ــاد كنقط ــة عي ــى أهمي ــاد ، وعل ــب عي راغ
مهمــة فــي مســار الحركــة الفنيــة الحديثــة فــي مصــر.

لف وارجع / محمد حسنى ابراهيم 
القاهرة: الهيئة، 2022.

111 ص؛ 19 سم.                ) 62 (
تدمك 1-3698-91-977-978 :     35ج.م.
الشعر العربى                            811

يحتــوى الكتــاب علــى مجموعــة متنوعــة مــن القصائــد 
انتظــار،  نهايــة،  نفــس،   ، العاميــة منهــا: هــروب 
ــا. ــح وغيره ــزان، مالم ــالة، أح ــق، ص ــن، طري وط

ــة / ســمير  ــر إلبداعــات عالمي ــوة التأثي ســطوة الفن:ق
ــة، 2021. ــرة: الهيئ ــؤاد-. القاه ف

102ص؛21سم.                      ) 64 (
يشتمل علي ملحق بالصور.

17ج.م. تدمك 978-977-91-3487-1   
تراجم الفنانين                         927

يوضــح هــذا الكتــاب بسالســة و تشــويق كيــف تســتل 
ــه  ــف تأخــذ من ــن داخــل اإلنســان وكي ــن م ســطوة الف
طاقــة الشــر وتمنحــه التســامح واإلنســانية وكيــف 
تزيــح ســطوة الفــن المشــاعر الســلبية للغيــرة بيــن 
المتنافســين فــي مضمــار إبداعــي واحــد لتحــل محلهــا 
روح إيجابيــة تتنافــس بشــرف ومحبــة بيــن فنانيــن 

ــس. ــو ومائي ــل بيكاس ــهيرين مث ش

فــن الرســم المصــري المعاصــر / رضــا عبدالســالم-. 
القاهــرة: الهيئــة، 2022.

102ص؛21سم.                      ) 65 (
يشتمل علي ملحق بالصور.

17ج.م. تدمك 978-977-91-3497-5   
الرسوم                                   750

فــن الرســم هــو فــن  قائــم بذاتــه و يفيــض الكاتــب فــي 
ــه  ــم و مكانت ــن الرس ــه لف ــه و تأرخي ــرحه و تصنيف ش
ــة  ــن باق ــة بي ــي رحل ــا ف ــه يأخذن ــا أن ــون كم ــن الفن بي
مــن أصحــاب هــذه الخطــوط أو األلحــان الوحيــدة 
فقــد تخصصــوا فــي فــن الرســم وحــده أو علــي األقــل 
دون  الرســم  بفــن  خاصــة  عــدة  معــارض  أقامــوا 

مصاحبتهــا بلوحــات التصويــر.

الفنانة جاذبية سرى: مسيرة اإللتزام والتمرد / 
عز الدين نجيب-. القاهرة: الهيئة، 2022.

102 ص؛ 19 سم.            ) 66 (
يشتمل على ملحق بالصور.

17ج.م.   تدمك 978-977-91-3621-9 :  
تراجم الفنانين                         927

يتنــاول الكتــاب تجربــة الفنانــة والتــى انصهــرت داخــل 
األحــداث والمؤثــرات المختلفــة التــى أحاطــت بتكوينهــا 
خاصــة مــع توفــر الشــواهد واألدلــة علــى حدوثهــا 
ــل  ــن جي ــة ضم ــة الفني ــى الحرك ــه وعل ــا علي وتأثيره

ــن ــن المبدعي مــن الفناني
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رموز أفريقية

كتابات جديدة

النمــر اإلفريقــى وول ســونيكا / عــزة موســى؛ ترجمــة 
عبــده الريــس؛ رســوم هشــام الســعيد 

القاهرة: الهيئة، 2022.
48 ص: رسوم ؛ 24 سم.                ) 67 (
تدمك 2-3633-91-977-978 :      25ج.م.
القصص اإلنجليزية                            823

يتعــرف األطفــال مــن خــالل هــذا الكتــاب عــن الكاتــب 
ــوز  ــى يف ــونيكا أول افريق ــهر وول س ــرى األش النيجي
بجائــزة نوبــل لــآداب عــام 1986 وذلــك مــن خــالل 

البحــث الــذى أعــده الطفــل آدم.

أســاطير ومكابــدات: بحــث عــن مكمــن الطيــر الذهبى: 
شــعر فصحــى / وليــد صابــر شرشــير-. القاهــرة: 

ــة، 2021. الهيئ
251 ص؛ 22 سم.                ) 68 (
تدمك 4-3501-91-977-978 :     35ج.م.
الشعر العربى                             811

يحتــوى الكتــاب علــى مجموعــة متنوعــة مــن القصائــد 
باللغــة الفصحــى منهــا : طرائــف ، همســة ، ارتبــاك، 
مقاومــة  طموحــاً،  تغــدو  أن   ، حــرب   ، حــادث 

مشــروعة... وغيرهــا.

أوتار مشدودة:قصص / ناهد بدوي 
القاهرة: الهيئة، 2021.

113ص؛21سم.                      ) 69 (
25ج.م. تدمك 978-977-91-3551-9   
القصص العربية                         813

مــن  العديــد  تتنــاول  القصــص  مــن  مجموعــة 
الموضوعــات الحياتيــه و التــي تصــور الواقــع اليومــي 
ــس العــدس- ــن القصــص عــود بخور-كي ومــن عناوي
جناح-قطعــة ســكر-قيد عائلــي -جامــع الــورق وغيرها

بريق باهت / دينا ممدوح
القاهرة: الهيئة، 2021.

123ص؛21سم.                       ) 70 (
20ج.م. تدمك 978-977-91-3542-7   
القصص العربية                         813

يضــم الكتــاب  عــدد مــن القصــص القصيــرة، منهــا: 
تســعون ثانيــة ، الزهايمــر، حالــة استســالم، أن تصــل 
،معطــف  أفضــل  عالمــاً  يســكن  متاخراً,الطيبــات 
ــن الشــهرة، أرواح مجســمه، هــو والوجــه اآلخــر،  م

اإلشــارة حمــراء

التصويب علي هدف متحرك: شعر فصحي / 
عادل محمد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

141ص؛21سم.                       ) 71 (
30ج.م. تدمك 978-977-91-3498-7   
الشعر العربي                         811

الشــعرية  القصائــد  مــن  الكتــاب مجموعــة  يتنــاول 
المتنوعــة منها:ســندريال الشــعر العربــي ، انتحــار 
ــاء  ــه, رث ــدت علي ــض, إعت ــب أبي ــورة، ذئ ــل، تن مؤج

شــخصي...وغيرها
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كتب أطفال 

إلــي أيــن تذهــب الجــدات؟! / ثريــا عبدالبديــع؛ رســوم 
أمانــي البابــا.- القاهــرة: الهيئــة، 2022.

30ص؛21سم.                      ) 76 (
20ج.م. تدمك 978-977-91-2637-0   
كتب األطفال - القصص العربية          813

قصــة لأطفــال تحكــي معانــاة الطفلــة ليلــي بعــد غيــاب 
ــد وال  ــم أح ــدة ال تكل ــت وحي ــف  أصبح ــا و كي جدته

تلعــب مــع أحــد.

بكــر؛ رســوم ســامية  أبــو  / مرفــت  الــكالم  بــالد 
.2022 الهيئــة،  القاهــرة:  عبدالرحمــن.- 
40ص: رسوم؛24سم.            ) 77 (
25ج.م. تدمك 978-977-91-3646-2   
كتب األطفال - القصص العربية   813

تعــرض القصــة مجموعــة مــن القيــم والســلوكيات 
اإليجابيــة للنشــئ مــن ســن 10ســنوات إلــي 12ســنة 
ــن خــالل  ــة م ــة العربي ــم اللغ ــز تعلمه ــي تحفي ــم ف تهت
ــم األصــول  ــشء لتعل ــد يجــذب الن ســرد قصــص فري

ــة. ــة العربي ــة للغ التحولي

رقص مصاصى الدماء: قصص قصيرة جداً / 
محمد ربيع حماد.- القاهرة: الهيئة، 2022.

119 ص، 21 سم.                ) 72 (
تدمك 5-3575-91-977-978       25ج.م.
القصص العربية                             813

القصــص  مــن  متنوعــة  مجموعــة  الكتــاب  يضــم 
عيــن  مخيــم،  روح،  غربــة  منهــا  جــداً  القصيــرة 
الحكمــة، بقايــا، جنــة، فــراغ، وعــود، حقــوق، حنيــن، 

غنــاء، سياســة... وغيرهــا.

فعل الرواية: أثر الرواية فى قرائها: دراسة / 
حماده نجيب محمد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

207 ص؛ 21 سم.                ) 73 (
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

تدمك 5-3546-91-977-978      25ج.م.
813.009 القصص العربية - تاريخ ونقد 

ــا  ــس م ــه األدب ولي ــا يفعل ــة بم ــذه الدراس ــت ه اهتم
يعنيــه ومــا يحدثــه مــن تأثيــر وحاولــت استكشــاف مــا 
يفعلــه الكاتــب فــى القــارئ الــذى يعــد فاعــالً ومفعــوالً 
بــه فــى الوقــت نفســه وال تحــاول أن تحــد مــن حريــة 
ــاً  ــح واعي ــل أن يصب ــك ب ــى ذل ــو إل ــدع وأن تدع المب
بتأثيــر إبداعــه فــى القــراء وكذلــك أن يكــون القــارئ 

واعيــاً بمــا يحــدث لــه.

القصــة القصيــرة جــداً فــى مصــر: الجــذور التاريخيــة 
وآليــات الكتابــة وأنمــاط اإلبــداع / أميــرة عبد الشــافى.- 

القاهــرة: الهيئــة، 2022.
243 ص؛ 21 سم.                ) 74 (
تدمك 5-3629-91-977-978      50ج.م.
813.009 القصص العربية - تاريخ ونقد 

ــذور القصــة  ــى ج ــز عل ــة التركي ــذه الدراس ــاول ه تح
القصيــرة جــداً التاريخيــة وبدايــات كتابتهــا فــى مصــر، 
ــون  ــن أن يك ــا يمك ــا وم ــات كتابته ــكال وآلي ــك أش كذل
مصــر  فــى  جــداً  القصيــرة  القصــة  وضــع  عليــه 
مســتقبالً، حيــث تعــد هــذه الدراســة أول محاولــة بحثيــة 
ــة  ــداع القص ــة إب ــى خارط ــر عل ــع مص ــة لوض ونقدي

ــداً. ــرة ج القصي

أحمــد   / الســتين: نصــوص ســردية  بنــت  مادليــن 
.2022 الهيئــة،  القاهــرة:  النحــاس.- 

136 ص؛ 20 سم.            ) 75 (
20ج.م. تدمك 978-977-91-3547-2 :  

القصص العربية                        813
مجموعــة مــن القصــص القصيــرة تتنــاول العديــد مــن 
الموضوعــات التــى مــر بهــا المؤلــف وهــى توصيــف 
ــى  ــة ف ــن القصــص: مهم ــة ومــن عناوي ــاة اليومي للحي
التــل الكبيــر - علــى ذمتــه الســجان - إمــرأة مــن خشــب 

- غوانــم البحبــوح - قليــل مــن الرخامــة.
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رقص مصاصى الدماء: قصص قصيرة جداً / 
محمد ربيع حماد.- القاهرة: الهيئة، 2022.

119 ص، 21 سم.                ) 72 (
تدمك 5-3575-91-977-978       25ج.م.
القصص العربية                             813

القصــص  مــن  متنوعــة  مجموعــة  الكتــاب  يضــم 
عيــن  مخيــم،  روح،  غربــة  منهــا  جــداً  القصيــرة 
الحكمــة، بقايــا، جنــة، فــراغ، وعــود، حقــوق، حنيــن، 

غنــاء، سياســة... وغيرهــا.

فــن  إلــي  الســحري  الفانــوس  )مــن  الســينما  حكايــة 
ــة،  ــرة: الهيئ ــد.- القاه ــود محم ــد المقص ــك( / عب الجرافي

.2022
59ص:صور؛24سم.                ) 78 (

السن من 9 - 16 سنة.
تدمك 7-3670-91-977-978      30ج.م.
السينما                                   791.43

يأخذنــا الكتــاب بجولــة ســريعة فــي تاريــخ الســينما و 
كيــف تطــورت إلــي اليــوم الــذي أصبحــت فيــه واحــدة 
مــن أهــم وســائل اإلعــالم واإلتصــال فــي عالمنــا 

المعاصــر.

 حــوار صحفــي مــع شــجرة / محمــد عبدالظاهــر 
المطارقي؛رســوم عبدالرحمــن بكــر.- القاهــرة: الهيئــة، 

.2022
24ص :رسوم؛ 20سم.                ) 79 (

السن من12-8.
تدمك 3-3595-91-977-978      20ج.م.
كتب األطفال-القصص العربية       813

يحكــي الكتــاب قصــة الطفــل أمجــد و الــذي قــام بــدور 
الصحفــي و نظــم بعــض اللقــاءات الصحفيــة لعرضهــا 
بالمجلــة المدرســية و مــن هــذه اللقاءات:حــوار صحفــي 

مــع شــجرة، حــوار صحفــي مــع كتــاب و غيرهــا.

عائشــة فــى أرض األحــالم / أنــا ســتيليا؛ رســوم هيــام 
صفــوت ؛ ترجمــة محمــد حبيــب ؛ مراجعــة نينــا عبــد 

الــرازق.- القاهــرة: الهيئــة، 2021.
63،63 ص: رسوم؛20سم.                  ) 80 (

النص باللغتين العربية والنرويجية.
40ج.م. تدمك 978-977-91-3309-6 :  
كتب األطفال - القصص النرويجية    894

ــى  ــن األدب الصرب ــال م ــى أدب األطف ــة ف ــى قص ه
المعاصــر، وهــى حكايــة طفلــة صغيــرة تدعــى عائشــة 
وعلــى الرغــم مــن صغــر ســنها تتحلــى عائشــة بــروح 
الــى أرض  المغامــرة هــذه  المغامــرة قادتهــا روح 
ــح  ــه يصب ــكان في ــى م ــالم ه ــالم ، وأرض األح األح

ــاً. ــتحيل ممكن المس

ــن  ــد الرحم ــال / عب ــة لأطف ــة خيالي ــب أزرق: حكاي كوك
ــة، 2022. ــرة: الهيئ ــين.- القاه ــة حس ــوم الحبيب آدم؛ رس

52 ص:رسوم؛ 24 سم.             ) 81 (
السن من 12-16 سنة.

30ج.م.   تدمك 978-977-91-3725-4 :  
813 كتب األطفال - القصص العربية 

ــن القصــص  ــى مجموعــة متنوعــة م ــاب عل ــوى الكت يحت
القصيــرة منهــا: الأحــد يعــرف - المجهــول - الليــل - 
كيميــاء الحيــاة - كل يــوم - زهــور - كائنــات الســحاب 

- كواكــب أخــرى - حيــاة ومــوت ... وغيرهــا.

مــن أغانــي العصافيــر: شــعر لأطفــال / عاطــف 
ــة،  ــة حســين.- القاهــرة: الهيئ ــدي؛ رســوم: الحبيب الجن

.2022
39ص؛20سم.                       ) 82 (

السن من 9-12سنة.
20ج.م. تدمك 978-977-91-3619-6   
كتب األطفال -الشعر العربي              811

يضــم الكتــاب مجموعــة متنوعــة من القصائــد  لأطفال 
منهــا :- أحــب الجيش,مــن أغانــي العصافير,صباحــك 

وطــن , وطنــي...و غيرهــا.
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كتب أطفال ) ثالث حواديت( 

كتب أطفال ) سنابل ( 

كائنــات الظــل الخرافيــة / محمــد عرفــة؛ رســوم أمانــي 
البابــا.- القاهــرة: الهيئة، 2022.

56ص:رسوم؛20سم.                ) 83 (
المحتويــات عنــوان الغــالف: ذكــري فرجينيــا الحزينــه 

-كائنــات الظــل الخرافيــة- العمــالق اللطيــف.
تدمك 2-3477-91-977-978       35ج.م.
كتب  االطفال -القصص العربية              813

يتنــاول الكتــاب ثــالث حواديــت لالطفــال تختلــف 
ــي  ــرات الحك ــي ث ــا عل ــم إعتماده ــوف رغ ــن المأل ع

المصــرى والعربــى والعالمــى.

بين الجد و اللعب / أشــعار ســامح الســيد شعير؛رســوم 
أحمــد جعيصة.- القاهــرة: الهيئة، 2022.

32ص:رسوم؛28سم.                ) 84 (
تدمك 7-3652-91-977-978      25ج.م.

كتب األطفال - الشعر العربي       811
مــن  متنتوعــه  مجموعــة  علــي  الكتــاب  يحتــوي 
القصائــد لالطفــال  منهــا : بيــن الجــد و اللعــب ، خمــس 
ــا. ــي... و غيره ــون، أم ــن تك ــي، م ــع، حقيبت صواب

كتب عامة 

الوراثيــة  بالبصمــة  إعادتهــا  الضائعــة:  األبــوة 
وانصرافهــا باإلجهــاض المبكــر/ ســعد الديــن هاللــى 

.2021 الهيئــة،  القاهــرة: 
211 ص ؛ 20 سم.           ) 86 (

30ج.م. تدمك 978-977-91-3534-2   
فسيولوجيا الوراثة                      576.5

ــه  ــه ويعيش ــانى عاش ــاب وضــع إنس ــذا الكت ــاول ه يتن
قهــر  فــى  ولــدوا  أطفــال  منهــم  األشــخاص  آالف 
وليــس  الفتــوى  بوصايــة  األبــوة  مــن  الحرمــان 
بحاكميــة الخالــق والكتــاب حجــة علــى مــن يكيــل 
بمكياليــن فيعتــرف باألمومــة خــارج الــزواج ويتنكــر 
ألبوتهــا لتحمــل األم تبعــة ولدهــا بينمــا يعيــش اآلبــاء 
المنحرفــون آمنيــن بالفتــوى مــن تبعــة مولوديهــم.

ــد المنعــم شــرف؛ رســوم  ــاً / عب الســماء تمطــر ألحان
ــة، 2022. ــرة: الهيئ ــم.- القاه ــى هاش أمان

24 ص: رسوم ؛ 30 سم.            ) 85 (
20ج.م. تدمك 978-977-91-3618-9   
كتب األطفال - القصص العربية   813

مــن  متنوعــة  مجموعــة  علــى  الكتــاب  يحتــوى 
ــر ، الســماء  ــع الصغي ــال منهــا : البائ القصــص لأطف
تمطــر ألحانــاً ، حجــر صغيــر ، مهنــد وشــام يبتســمان 

... وغيرهــم.
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اإلخوان والحكم: مصر- السودان- تونس- المغرب: 
أسباب الصعود وتداعيات الفشل / مصطفى بكرى 

القاهرة: الهيئة، 2022.
225 ص: صور، 24 سم.                ) 87 (
تدمك 5-3533-91-977-978      35ج.م.
اإلخوان المسلمون                          217.6

اإلخــوان  صعــود  أســباب  الكتــاب  هــذا  يتنــاول 
وتداعيــات فشــلهم راصــداً تجــارب أربعــة مــن البلــدان 
العربيــة التــى تمكــن فيهــا اإلخــوان مــن الوصــول إلــى 
الســلطة وال شــك أن تجربــة جماعــة اإلخــوان فــى 
الحكــم كانــت كاشــفة لمنهــج هــذا التيــار وعجــزه عــن 

ــدداً. ــا مج ــر وكســب ثقته ــب الجماهي ــة مطال مواكب

اإلســتقبال والكشــف: لســانيات قصيــدة النثــر فــي 
تجربــة الشــاعر محمــد آدم / محمــد يونــس.- القاهــرة: 

الهيئــة، 2022.
228ص؛19سم.                      ) 90 (

25ج.م. تدمك 978-977-91-3692-9   
الشعر العربي- تاريخ و نقد       

8 1 1 . 0 0 9
شــعرية  صــورة  يرســم  آدم  محمــد  عنــد  الشــعر 
لواقــع إنســاني إفترضتــه ذات الشــاعر لــه إيقــاع فيــه 
خصوصيــة مــن جهــة أتــاح أن يكــون التعبير الشــعري 
ــداً  ــة بع ــه اإليقاعي ــا رمزيت ــل صوت ــدة تمث ــي القصي ف
ــعر  ــاء الش ــراً إلحي ــالة وكان عنص ــفرة رس ــر كش آخ
عبــر المتــاح النثــري قــد شــكل مضمــون تلك الرســالة.

ــزة  ــف حم ــد الطي ــزء 2 / عب ــة. ج ــة الصحفي أدب المقال
القاهــرة: الهيئــة، 2021.

213 ص؛ 24 سم.                             ) 88 (
تدمك 8-3475-91-977-978       30ج.م.
المقاالت العربية                               814

الصحفيــة  »المدرســة  ظــروف  الجــزء  هــذا  يتنــاول 
ــة بعــض الشــئ  ــت ظــروف مخالف ــى واجه ــة« والت الثاني
عــن الظــروف التــى واجهتهــا فــى النصــف األول والتــى 
ــى  ــة أن تجــول جــوالت واســعة ف ــى الصحاف ــت عل أوجب

ميــدان اإلصــالح اإلجتماعــى واألدبــى والسياســى.

أدبيــات الكرامــة الصوفيــة: دراســة فــي الشــكل و 
ــرة:  ــدران.- القاه ــل ب ــو الفض ــد أب ــون / محم المضم

.2022 الهيئــة، 
258ص؛24سم.                           ) 89 (

تدمك 2-3691-91-977-978       35ج.م.
االدب الشعبي                          398.2

يعــد الكتــاب محاولــة نحــو دراســة أدبيــات الكرامــات 
نقــدي  منطلــق  مــن  يتناولهــا  و  المدونــة  الصوفيــة 
ــس  ــن أس ــآ م ــون أساس ــد يك ــي ق ــع أدب ــا نب ــري أنه ي
تكويــن القصــة و الروايــة, و قــد تنــاول أهــم مصــادر 
المعاصــرة و كذلــك موقــف  التراثيــة و  الكرامــات 

المستشــرقين منهــا.

أشــكال المــوال الشــعبي فــي مصــر / دوريــش األســيوطي 
القاهــرة: الهيئــة، 2021.

309ص؛24سم.                         ) 91 (
45ج.م. تدمك 978-977-91-3650-9   
األغاني الشعبية                    782.421

لقــد أظهــر الفــن الشــعبي قصصــاً و مالحــم وأزجــال 
ومواويــل و صــور تعبيريــة خلــدت فتــرات حيــاة الشــعب 
فــي كفاحــه و آمالــه كمــا ســجلت عاداتــه وتقاليــده , طــرق 
حياتــه و قيمــه الفنيــة الجماليــة لــذا جــاء هــذا الكتــاب 

ــي مصــر. ــعبي ف ــوال الش ــكال الم ــة أش لدراس

ــة  ــا مــن اإلنجليزي إشــكالية ترجمــة مصطلحــات كورون
الهيئــة،  القاهــرة:  كامــل.-  محمــود   / العربيــة  إلــى 

.2021
104 ص ؛ 24 سم.            ) 92 (

يشتمل على جداول.
20ج.م. تدمك 978-977-91-3584-7   
الفيروسات                         616

ــة  ــم المصطلحــات المصاحب ــى أه ــاب عل ــوى الكت يحت
ل »كوفيــد covid 19« ومــا يقابلهــا لــدى المســتقبل 
ــن  ــة م ــة فصــول بداي ــن خــالل ثالث ــك م ــى وذل العرب
ظهــور الجائحــة وأســبابها وأعراضهــا وتأثيرهــا علــى 
كل جوانــب الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والتعليميــة 

ــة. والثقافي
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أطفــال العمرانيــة يعانقــون هاملــت / فــوزي الشــامي.- 
القاهــرة: الهيئــة، 2022.

155ص؛19سم.                           ) 93 (
تدمك 4-3754-91-977-978      30ج.م.
المقاالت الثقافية-اكاديمية الفنون       814

صفحــات مــن تاريــخ أكاديميــة الفنــون منــذ نشــأتها فــي 
أواســط الســتينات مــن القــرن الماضــي و يقــع االكتــاب 
فــي ســبعة أبــواب مســيرة االكاديميــة فــي الحيــاة 
ــع  ــي م ــم العرب ــر و العال ــي مص ــة ف ــة و الفني الثقافي
إلقــاء الضــوء علــي بعــض رمــوز الفــن مثــل : جمــال 
عبدالرحيم-حســين فوزي-علــي مصطفــي مشــرفه-

مدكــور ثابــت...و غيرهــم.

نوفــل.-  يوســف   / ســمائى  نجــوم  العصــر..  أعــالم 
.2022 الهيئــة،  القاهــرة: 

237 ص؛ 24 سم.                             ) 94 (
يشتمل على ملحق.

تدمك 0-3710-91-977-978       35ج.م.
المذكرات                                           920

يجســد هــذا الكتــاب فكــرة أن االنســان يعيــش حياتــه مــرة 
واحــدة وليــس حياتيــن رغــم مــا صادفــوه مــن تجــارب 
ــم  ــكان تنيره ــة بم ــن الخصوب ــم م ــل حياته ــة تجع حياتي

وتهديهــم.

ــن  ــة بي ــى حقــى: دراســة أدبي ــراب فــى أدب يحي اإلغت
منظــور نفســى / عطيــات أبــو العنيــن.- القاهــرة: 

.2022 الهيئــة، 
198ص؛14سم.                           ) 95 (

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
تدمك 7-3609-91-977-978      25ج.م.
النقد األدبى                          810.9

مشــترك  يحــث  ميــدان  اإلغتــراب  ظاهــرة  تعــد 
لإلنســانيات جميعــاً واختلــف العلمــاء فــى تحديــد معنــى 
ــذا  ــدم ه ــة ويق ــم الفكري ــالف اتجاهاته ــراب باخت االغت
الكتــاب تفرقــة مهمــة بيــن مفهومــى الغربــة واالغتراب 

ــى. ــق نفســى وفلســفى وأدب ــن منطل م

ــرة:  ــر.- القاه ــد دوي ــرب / محم ــارج الس ــات خ أغني
.2021 الهيئــة، 

195ص؛20سم.                      ) 96 (
30ج.م. تدمك 978-977-91-4643-2   

األغاني                                   798
األغنيــة هــي الوســيلة الفنيــة األكثــر و األســرع تأثيــراً 
بســرعة  األغنيــة  تتميــز  و  الشــعوب  فــي وجــدان 
التجهيــز و قــوة التأثيــر و تطــورت األغنيــه عبــر هــذا 

ــل. ــخ الطوي التاري

أفــكار و تأمــالت حــول الجامعــة و قضايــا أخــري / حامــد 
عبدالرحيــم عيــد؛ تقديــم أحمــد البــري.- القاهــرة: الهيئــة، 

.2022
177ص؛24سم.                         ) 97 (
25ج.م. تدمك 978-977-91-3640-0 :  
المقاالت العربية                           814

ــة  ــاب الجامع ــاب عــن ســبب غي تأســس إشــكالة هــذا الكت
ــي  ــكل واضــح ف ــا بش ــدم تأثيره ــام، وع ــي الفضــاء الع ف
ومــن   . واالقتصــادى  واالجتماعــى  السياســى  الرهــان 
يعــد عمآمتعــدد األفــكار و  الــذي  الكتــاب  هنــا جــاء 
ــي مــدي  ــدة عل ــراءات عدي ــات وق الرؤي,ناتجــآ عــن كتاب
ــدور محــاوره حــول ســرد  ــد مــن الزمــان للكاتــب, وت عق
تاريــخ بعيــد وقريــب للجامعــات , باإلضافــة إالــي توضيــح 
ــة. ــة للجامع ــة والمواطني ــؤولية المجتمعي ــكاليات المس إش

مــن  الصعبــة:  األوقــات  وحكومــة  الجنــزورى.. 
يوميــات حكومــة اإلنقــاذ 2011-2012 / كمــال أحمــد 

.2022 الهيئــة،  القاهــرة:  الجنــزورى.- 
188 ص: صور؛ 24 سم.            ) 98 (

30ج.م. تدمك 978-977-91-3555-7   
الحكومات                                     320

ــن  ــا بي ــرة م ــى الفت ــا ف ــود حكومتن ــاب جه ــد الكت يرص
ــى اســتطاعت  ديســمبر 2011 وأغســطس 2012 والت
أن تديــر دفــة الحكــم فــى ظــروف صعبــة ومعقــدة 
بتكليــف ودعــم مــن المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة 

ــاوى. ــين طنط ــير حس ــة المش برئاس
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القاهــرة: تاريخهــا ونشــأتها / شــحاته عيســى إبراهيم.- 
القاهــرة: الهيئة، 2021.

363ص؛24سم.                           ) 99 (
يشتمل على ملحق بالصور.

تدمك 6-3437-91-977-978      50ج.م.
القاهرة - تاريخ                        962.16

القاهــرة وتطورهــا،  لتاريــخ  الكتــاب دراســة  بعــد 
ودراســة النواحــى االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة 
والفنيــة بهــا ومــا ســبقها مــن حواضــر منــذ الفتــح 
العربــى، وهــى الفســطاط والعســكر والقطائــع، ثــم 
اختتــم الكتــاب بفضــل عــن القاهــرة الغــد أوضــح فيــه 

ــا. ــرح له ــط المقت ــرة والتخطي ــوب القاه عي

اللوفــر فجــر العشــق اإلبداعــي / عبدالــرازق عكاشــة 
القاهــرة: الهيئــة، 2022.

155ص؛22سم.                           ) 100 (
يشتمل علي ملحق بالصور.

تدمك 4-3598-91-977-978      50ج.م.
متحف اللوفر- باريس                  727

إعتمــد الكاتــب علــي تجربــة زيــارة اللوفــر كخارطــه 
جديــدة يقودنــا فيهــا اللــون فــي خارطــه مرتبطــة 
بالشــاعر والبصيــرة حيــث  يبنــي خيــوط الزيــارة عــن 
عشــق اللــون و إعتمــد التوثيــق اإلبداعــي علــي قــراءة 
الفصــول األربعــة و يذكرالكتــاب مجموعــة مــن أشــهر  

لوحــات الفــن ألشــهر الفنانيــن العالمييــن.

اليونان القديم: علوم القدماء / هدى حسين
القاهرة: الهيئة، 2022.

88ص :صور،ايض؛15 سم.                 ) 101 (
تدمك 9-3580-91-977-978        10ج.م.
تاريخ اليونان القديم                          936.602

ــير  ــع تفس ــى وض ــوا إل ــل هدف ــان األوائ ــن اليون ان المفكري
ــترعت  ــى اس ــائل الت ــن المس ــم المحســوس لك ــى للعال عقالن
ــا  ــادة وتحوالته ــياء وأصــل الم ــة األش ــت طبيع ــم كان انتباه
وعناصرهــا وكذلــك مــا هــو شــكل عالمنــا ومــا هــى القوانيــن 

التــى تحكمــه

األمــن القومــي المصــري و مشــروع الشــرق األوســط 
الجديــد / محمــد محمــد الغبــاري.- القاهــرة: الهيئــة، 2022.

244ص؛21سم.                        ) 102 (
 يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك 0-3596-91-977-978           25ج.م.
األمن القومي                            355

ــو  ــة ,ه ــديد األهمي ــرآ ش ــآ معاص ــاب موضوع ــاول الكت يتن
األوســط  الشــرق  ومشــروع  المصــري  القومــي  األمــن 
ــاب بلغــة ســهلة وميســورة تفســيرآألعلي  ــدم الكت الجديد.ويق
المخططــات األمريكية-الصهيونيــة وشــرحآ ألســباب تداعــي 
األمــور والثــورات واألنتفاضــات التــي عمــت المنطقــة 
وإنتشــار الفوضــي و العنــف و اإلرهــاب و إســتجابة فصيــل 

ــة. ــاب الدول ــذر بغي ــي نحــو ين ــه عل مــن الشــباب ل

 أهــم شــعراء الطليــان فــى القــرن العشــرين / محمــود ســالم 
الشــيخ؛ تقديــم حســين محمــود.- القاهــرة: الهيئــة، 2021.

103 ص؛ 20 سم.                        ) 103 (
تدمك 3-3553-91-977-978 :        15ج.م.

الشعر االيطالى - تاريخ ونقد              851.09     
ــارئ  ــام الق ــل أم ــن قب ــح م ــم تفت ــذة ل ــاب ناف ــذا الكت ــح ه يفت
العربــى وهــى نافــذة الشــعر االيطالــى الــذى ترجمــت منــه 
ــم  ــواء واحــد ول ــم تنتظــم تحــت ل ــا ل ــد ولكنه بعــض القصائ
ــم فــى مقــام  ــاً وهــذا مــا جعــل عال تؤخــذ فــى االعتبــار نقدي
ومكانــة محمــود ســالم الشــيخ يكتــب عــن شــعرائه المختارين 
ــى  ــرن العشــرين ف ــار شــعراء الق ــرى أنهــم مــن كب ــذى ي ال

ــا. ايطالي

أوراق محمــد بيومــى: الرائــد األول للســينما المصريــة / 
ــة،  ــى.- القاهــرة: الهيئ إعــداد ودراســة محمــد كامــل القليوب

.2022
119 ص: صور؛ 24 سم.            ) 104 (
تدمك 3-3606-91-977-978           15ج.م.
محمد بيومى - مذكرات           818.03

هــذا الكتــاب كان مخطوطــة تركهــا د. محمــد كامــل القليوبــى 
ــن  ــا ع ــة فلموجرافي ــى البداي ــدم ف ــهور ويق ــه بش ــل رحيل قب
ــه فــى الجيــش  محمــد بيومــى ويتحــدث عــن طفولتــه وحيات

المصــرى وعــن حياتــه فــى الســينما المصريــة.
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االتجاه السياسي في الرواية المصرية في الربع األخير من 
القرن العشرين / عالء الدين سعد جاويش

القاهرة: الهيئة، 2022.
293ص؛24سم.                             ) 106 (

يشمل علي إرجاعات بيلوجرافية.
  تدمك 4-3709-91-977-978        40ج.م.
الرواية العربية                          813.009

الرواية هي اكثر الفنون األدبية شموآل و ثراء و عمقاً 
وإتساعاً و أثراً و تأثيراً في الحياة لوصفها إحدي الوسائل 

المهمة التي يمكن بواسطتها قراءة مشكالت الفرد و قضايا 
الجماعة في المجتمع إلحتوائها بمختلف الرؤى السياسية و 
اإلقتصادية و اإلجتماعية و الفكرية و النفسية المعبرة عن 

هموم المجتمع و قضاياه و متغيراته المؤثرة

أيام مع نجيب محفوظ:حكايات و حوارات / محمد 
الشاذلي.- القاهرة: الهيئة، 2022.

228ص؛24سم.                             ) 105 (
يشمل علي ملحق بالصور.

تدمك 5-3686-91-977-978        30ج.م.
المقاالت العربية                                 814
إعتمد الكاتب في هذا الكتاب علي عالقته بنجيب محفوظ 

ليؤكد إنجذاب المبدعين ألدب نجيب محفوظ تاركين 
لكيان األدباء األخرين و مؤكدآ علي غياب النقد عن 

مجاالته.

ــدالالت  ــة ال ــم«: عــن أحــالم الطفول ــا حلمــت حل ــا.. »أن باب
ــل ــة / مجــدي زعب ــة الحــالم الطفول النفســية و العاطفي

القاهرة: الهيئة، 2022.
228ص؛21سم.                             ) 107 (
 تدمك 2-3659-91-977-978        30ج.م.

الطفولة -علم النفس                              155.4       
ــا  ــتمع له ــة يس ــات و احــالم حقيقي ــو ســرد لحكاي ــاب ه الكت
الصغــار و لكنــه موجــه للكبــار أيضــآ و يهــدف إلــي إســتعادة 
ــال ذاكــرة و تبصيرهــم بمــا  ــوا ب ــن كان ــا حي الوعــي ألطفالن

ــي. ــر ايامهــم و ســنواتهم األول ــه فــي بواكي ــو علي كان

بكوات لينين الرملي / دراسة و تقديم جرجس شكري 
القاهرة: الهيئة، 2022.

445ص؛20سم.                        ) 109 (
تدمك 5-3632-91-977-978          35ج.م.
المسرحيات -تاريخ و نقد         812.009

يناقش لينين الرملي سطوة الماضي في أهال يا بكوات 
ومخاوفه من المستقبل في )وداعآ يا بكوات( و إنهيار 

الحاضر في )إضحك لما تموت( و المسرحيات الثالثة التي 
كتبها علي مدي ربع قرن تقريبآ تناقش من خاللها ماذا 

حدث للمصريين؟ في الماضي و الحاضر و المستقبل  من 
خالل شخصيتين كانتا محور الدراسة معاصر.

بريطانيا وسياسة العزلة المجيدة 1879-1907 / نعمة 
حسن البكر.- القاهرة: الهيئة، 2021.

395 ص؛ 24 سم.                       ) 108 (
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

تدمك 0-3525-91-977-978          52ج.م.
بريطانيا - العالقات الخارجية               327

يتناول الكتاب فترة تاريخية هامة من تاريخ بريطانيا فقد 
عاشت بريطانيا فترة منذ عصر جورج كاندج وحتى 

عصر لورد سالسبورى أطلق عليها المؤرخون سياسة 
العزلة المجيدة حيث عرفت بريطانيا خالل هذه الفترة عن

 التورط فى أى خالف أو حروب أو مشكالت فيما عدا 
حرب القرم وقد خرجت بريطانيا عن عزلتها تدريجياً فى

 أوائل القرن العشرين.

تاريــخ القــرآن والمصاحــف الشــريفة / حمــدى ســلطان 
العــدوى؛ تقديــم عبــد الكريــم ابراهيــم صالــح، عبــد الحكيــم 

عبــد اللطيــف عبــد هللا.- القاهــرة: الهيئــة، 2022.
296 ص؛ 24 سم.                       ) 110 (
تدمك 3-3652-91-977-978          35ج.م.
القرآن - جمع وتدوين                          221

إن أعظــم معجــزة أيــد هللا بهــا نبينــا محمــد صلــى هللا عليــه 
ــود  ــدة بخل ــزة الخال ــك المعج ــم تل ــرآن الكري ــى الق ــلم ه وس
الزمــن فقــد مــر عليــه منــذ نزولــه علــى نبينــا محمــد )ص( 
مايقــرب مــن أربعــة عشــر قرنــاً ونصــف ويعتبــر هــذا 
ــذه  ــى ه ــن المراحــل ف ــة م ــى كل مرحل ــة عل ــاب إطالل الكت
الفتــرة مــع تنــاول بعــض القضايــا ذات الصلــة الوثيقــة مثــل 
ــزول  ــة هــذا الن ــرآن والمصاحــف الشــريفة وكيفي ــخ الق تاري
ومواطنــه وكذلــك ترتيــب الســور واآليــات وعددهــا وكذلــك 

ــة الطباعــة.  مرحل
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تحليل الرمز في مسرح صالح عبدالصبور :دراسة 
تحليلية/ صالح شفيع.- القاهرة: الهيئة، 2022.

311ص؛24-سم.                             ) 112 (
يشمل علي إرجاعات بيلوجرافية.

  تدمك 3-3735-91-977-978        55ج.م.
المسرح الشعري-تاريخ و نقد              812.009

يحــاول الكتــاب الكشــف عــن الجوانــب التحتيــة مــن خــالل 
ــي  ــول إل ــري للوص ــكل الظاه ــي الش ــار ف ــاف اإلنكس إكتش
المرامــي الحقيقيــة للمؤلــف و صــالح عبدالصبــور هــو 
األديــب المهنــدس لمعمــار القصيــدة الــذي كتــب بإتقــان 
درامــا مســرحية فأتعــب مــن بعــده رغــم إنتاجــه القليــل مــن 

ــرحيات. ــس مس ــط خم ــب فق ــث كت ــرح حي المس

تاريخ علم األنواء عند العرب / أحمد عطية
القاهرة: الهيئة، 2021.

161 ص؛ 24 سم.                             ) 111 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

  تدمك 0-3471-91-977-978        20ج.م.
الفلك                                             520

يتنــاول الكتــاب البنيــة المعرفيــة لعلــم األنــواء عنــد العــرب 
والتــى توزعــت بيــن عــدد مــن العلــوم فعالجهــا علــم اللغــة 
العــرب وبيئاتهــم  وحــدد مواطــن ورودهــا فــى أشــعار 
ــذى كان  ــى ال ــاة العرب ــى حي ــواء ف ــر األن ــن أث ــة وبي المختلف

ــم الحــل. دائ

التخييل و األمراض السيكوسوماتية / آمال كمال.
القاهرة: الهيئة، 2022.

239ص؛24سم.                             ) 113 (
يشمل علي إرجاعات بيلوجرافية.

  تدمك 6-3594-91-977-978              30ج.م.
التحليل النفسي                            616.89

ــل  ــي التحلي ــل ف ــوم التخيي ــور مفه ــاب تط ــذا الكت ــاول ه يتن
النفســي منــذ كتابــات فرويــد األولــي وميالنــي كاليــن و 
ــل  ــأة التخيي ــية,كما يعــرض لنش إســهامات المدرســة الفرنس
وأنــواع التخييــالت و وظيفتهــا وعالقــة التخييــالت بــكل مــن 

ــرة ــي والذاك ــر واإلدراك الحس ــالم والتفكي ــع واألح الواق

التطور الحضارى لرعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة / داليا 
حافظ المنهراوى.- القاهرة: الهيئة، 2022.

189 ص: صور؛ 24 سم.            ) 114 (
40ج.م.  تدمك 978-977-91-3651-6  
المعوقون - رعاية وعالج             649.8

يتنــاول الكتــاب موضــوع » تاريــخ التربيــة الخاصــة« مــن 
خــالل عمــل صــورة تاريخيــة متكاملــة للتربيــة بشــكل عــام 
والتربيــة الخاصــة بشــكل خــاص بالحقــب الزمنيــة المختلفــة 
، صــورة حيــة متصلــة مــن الماضــى إلــى الحاضــر مشــيرة 
الــى مســتقبل يبــرز مغــزى التربيــة بصفــة عامــة والتربيــة 

الخاصــة بشــكل خــاص.

التعاون الدولي في إتفاقية األمم المتحدة لمكافحه الفساد: 
دراسة تحليله تأهيليه مقارنه / نزيه محمد عبدالغني 

القالوي.- القاهرة: الهيئة، 2022.
171ص؛24سم.                        ) 115 (

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.
  تدمك 1-3601-91-977-978        25ج.م.
التعاون الدولي                         341.7

يهتم الكتاب بالحديث عن التعاون الدولي و الذي حظي 
بإهتمام كبير من ةالعلماء و الباحثين و صناع القرار في 
الوحدات الدولية، و قد شهد مفهوم التعاون الدولي بصفة 

عامة تطوراً ملحوظاً خالل العقدين األخرين ، حيث إرتبط 
هذا التطور بتطور قواعد النتظيم الدولي و دور  المنظمات 
الدولية، و ما طرأ علي العالقات الدولية من تطور في شتي 

المجاالت.

التعليم المصرى فى نصف قرن: أفكار وآراء ومقترحات مدرس 
تعليم أَولى / الشيخ أحمد محمد اسماعيل االمير )1877-1962م(؛ 
اعداد وتحقيق ودراسة سعد عبد الرحمن ؛ تقديم عماد ابو غازى.- 

القاهرة: الهيئة، 2022.
200 ص ؛ 24 سم.                        ) 116 (

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية ومالحق.
تدمك 8-3686-91-977-978          30ج.م.

التعليم - مصر                            370
ــى  ــم الت ــول التعلي ــر ح ــد االمي ــيخ احم ــاالت الش ــاب مق ــم الكت يض
تمتــد طــوال ســتون عامــاً كتــب فيهــا مئــة موضــوع وموضــوع فــى 
التعليــم مــا بيــن خبــر ومقــال وكلمــات تالميــذه فــى المناســبات العامــة 
وبعــض المقــاالت تنــدرج فــى مجــال فلســفة التعليــم وسياســات 
للمعلميــن  النقابيــة  القضايــا  تحــت  اصــالح منظومتــه وبعضهــا 
وشــيوخ الكتاتيــب عامــة تطــوراً ملحوظــاً خــالل العقديــن األخريــن.
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ــاً /  ــية نموذج ــة المدرس ــة التطــرف: المكتب ــم ومواجه التعلي
ــى ــى الفق ــم مصطف ــان؛ تقدي ــى عثم ياســر مصطف

القاهرة: الهيئة، 2022.
278 ص؛ 24 سم.                             ) 117 (

يشتمل على مالحق وارجاعات ببليوجرافية.
  تدمك 7-3485-91-977-978        35ج.م.

المكتبات المدرسية                      027.8          
يتنــاول الكتــاب أحــد أهــم أنــواع المكتبــات وهــى المكتبــات 
المدرســية التــى تؤثــر فــى تكويــن وتربيــة الشــخصية وبنــاء 
اإلنســان واالرتقــاء بوعيــه الثقافــى منــذ نعومــة أظفــاره 
ــث الشــكل  ــغ مــن حي ــام البال ــد أن تحظــى باالهتم ــك الب لذل

والمضمــون 

التليفزيون: وتحوالت صناعة السينما / صفاء زهير
القاهرة: الهيئة، 2022.

135 ص : صور ؛ 24 سم.                 ) 118 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

  تدمك 9-3605-91-977-978       20ج.م.
التليفزيون                                      791

أصبــح التليفزيــون منافســاً قويــاً للســينما خاصــة بعــد تطــور 
تقنياتــه تقنيــات الســينما نفســها التــى لجــأت إلــى التقنيــات 

ــة ويعــرض  ــة لتواكــب التطــورات المتالحق ــة الحديث الرقمي
الكتــاب لجــودة الصــورة المرئيــة للســينما والتليفزيــون كمــا 
يعــرض أيضــاً لتطــور شــكل التليفزيــون منــذ بــدء إختراعــه 

إلــى أن أصبحــت الشاشــات الذكيــة التــى نعرفهــا اليــوم .

ثقافة الحوار وبرامج الرأى بالفضائيات العربية / 
محمد عبده بدوى.- القاهرة: الهيئة، 2022.

248 ص؛ 24 سم.                            ) 119 (
تدمك 6-3718-91-977-978        35ج.م.
برامج التليفزيون                            791.45

يســعى هــذا الكتــاب للتعــرف علــى اتجاهــات الجمهــور 
ــة  ــم ثقاف ــى دع ــام ف ــرأى الع ــج ال ــو دور برام ــى نح العرب

الحــوار 
ــددات  ــة بمح ــرأى العربي ــج ال ــزام برام ــدى إلت ــة م ومعرف

ــور. ــر الجمه ــة نظ ــن وجه ــوار م ــات الح أخالقي

ثــورة 30يونيــو وتأثيرهــا فــي المعــادالت و التوازنــات 
اإلســتراتيجية و دور مصــر / مصطفــي كامــل محمــد

القاهرة: الهيئة، 2022.
259ص؛24سم.                        ) 120 (
تدمك 1-3627-91-977-978   30ج.م.

مصر - تاريخ حديث                 962         
يقــدم هــذا الكتــاب تحليــآ وافيــآ لتأثيــر ثــورة 30يونيــو علــي 
المعــادالت و التوازنــات اإلســتريتيجية ودور مصــر فــي 
ضــوء النتائــج التــي ترتبــت علــي هــذه الثــورة وعلــي رأســها 

إقصــاء جماعــة اإلخــوان عــن حكــم مصــر.

ــة  ــث الزواهــر العالي ــى األحادي ــة ف ــة الصفي الجواهــر الغالي
الحســينى  الديــن  عفيــف  ابــن   / المصطفيــة  المصطفــاة 
الحســنى اإليجــى الشــيرازى الشــافعى؛ دراســة وتحقيــق 
تامــر محمــد فتــوح عــز الديــن؛ تصديــر أحمــد عمــر هاشــم؛  
ــة، 2021. ــرة: الهيئ ــاذلى.- القاه ــالم الش ــد الس ــم عب تقدي

558 ص؛ 24 سم.                        ) 121 (
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

  تدمك 3-3483-91-977-978        60ج.م.
الحديث - شرح                         237.3

يعــد هــذا الكتــاب مــن أفضــل الكتــب التــى جمعــت وشــرحت 
األحاديــث النبويــة الشــريفة فــى بــاب فضائــل األدعيــة 
واألذكار مــع بيــان مــا يتعلــق بالنــص الحديثــى مــن أحــكام 

ــف تفســيرية. ــة ولطائ ــد حديثي ــة وفوائ فقهي

الحب فى الرواية العربية / عزة بدر
القاهرة: الهيئة، 2022.

210 ص؛ 24 سم.                        ) 122 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك 5-3658-91-977-978           30ج.م.
القصص العربية - تاريخ ونقد         813.009   

يعــد هــذا الكتــاب رؤيــة وإضــاءة نقديــة للعديــد مــن الروايات 
أدبنــا  فــى  الحــب  تناولــت  التــى  القصيــرة  والقصــص 
ــاة وأن الســرد  المعاصــر حيــث تــرى الكاتبــة أن الحــب حي
الروائــى بتنوعــه وثرائــه يقودنــا إلــى هــذا العالــم الســحرى، 
إلــى أعمــاق النفــس اإلنســانية فتتجلــى فــى إبداعهــا وقدرتهــا 

ــا الخــاص. ــكار رحيقه ــى إبت عل
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حسين رياض: الفنان صاحب األلف وجه /  عمرو دوارة 
القاهرة: الهيئة، 2022.

256ص؛24سم                       ) 123 ( 

يشتمل على ملحق بالصور.
تدمك0-3567-91-977-978     30 ج.م.
تراجم الفنانين                              927

يتنــاول الكتــاب الســيرة الذاتيــة و المســيرة الفنيــة لرائد 
ــق  ــاض( و يوث ــين ري ــو الفنان)حس ــر وه ــان قدي وفن

إســهاماته المهمــة فــي إثــراء مســيرة الفــن العربــي.

حكايات الوالد واألرض . جزء 3 /  محمد نبيل.
القاهرة: الهيئة، 2022.

95 ص : رسوم ؛ 20 سم.          ) 124 ( 

يشتمل على ملحق بالصور.
تدمك2-3589-91-977-978     20 ج.م.
تراجم العسكريين المصريين              923

ــرث  ــل ون ــط يرح ــل فق ــوت ب ــهيد ال يم ــم أن الش نعل
منــه الفخــر والشــرف هكــذا أبطــال ســيناء لــم تغادرنــا 
أرواحهــم فقــد بقــوا بيننــا يحدثونــا عبــر حكايــات 
أمهاتهــم ورســائل زوجاتهــم ونــداءات أبنائهــم ذاك 

ــن . ــوب المصريي ــى قل ــد ف ــهيد الخال الش

 حكايات الوالد واألرض. جزء 4 / 
محمد نبيل.- القاهرة: الهيئة، 2022.

84 ص:صور؛20سم.         ) 125 (
20ج.م. تدمك 978-977-91-3590-8 :  
تراجم العسكريين المصريين     923

تعــد حكايــات الــوالد واألرض إعــادة لنثــر بــذور 
ــال  ــادم مــن األجي الــوالء لهــذا الوطــن فــى نفــوس الق
تحكيهــا لنــا أم الشــهيد أو زوجتــه أو ابنتــه ،ولــن تكــون 
تلــك الحكايــات نوعــاً مــن المراثــى بــل جســراً لوصــل 

القــادم بالراحــل وقناديــل تنيــر المســتقبل. 

دور تكنولوجيا المعلومات في التجارة الدولية / أحمد رجب 
قرشم.- القاهرة: الهيئة، 2022.

236ص؛20سم.        )128(
  تدمك 0-3538-91-977-978        30ج.م.
التجارة اإللكترونية                                 004

تعتبر التجارة االلكترونية واحدة من التعابير الحديثة التي 
أخذت بالدخول إلي حياتنا اليومية حتي أصبحت تستخدم 
في العديد من األنشطه الحياتية و التي هي ذات إرتباط 

بثورة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت.

حياتــي فــي المســرح . جــزء 4: رحلــة الحيــاة / جــالل 
.2022 الهيئــة،  القاهــرة:  الشــرقاوي.- 

475ص؛24سم.                      ) 126 (
تدمك 6-3606-91-977-978  75ج.م.

تراجم الفنانين                                      927
يتحــدث المخــرج و الفنــان جــالل الشــرقاوي عــن ذكرياتــه 
ــر،  ــل )الجوك ــرحيات مث ــض المس ــرد لبع ــرح في ــي المس ف
ودبابيــس، وطبيــب رغــم أنفــه( و يعــرض ألهم الشــخصيات 
ــؤاد  ــل )ســيد القطــان - ف ــي عاصرهــا و عمــل معهــا مث الت
-حمــدي  بيبــرس  الديــن  ضيــاء  فــوزي-  مفيــد  دوارة- 

ــم(. ــري...و غيره الجاب

ــة - الفضــاءات  ــى: الهوي ــص الدرام ــد الن ــى نق ــات ف دراس
ــة،  ــرة: الهيئ ــين.- القاه ــد هللا حس ــد عب ــوالت / محم - التح

.2022
312 ص؛ 24 سم.                ) 127 (
  تدمك 1-3700-91-977-978        40ج.م.
المسرح - نقد                                 792.09

هــذه مجموعــة من الدراســات فــى نقد النــص الدرامى تحاول 
اإلجابــة علــى كثيــر مــن األســئلة فــى ظــل دعــاوى العولمــة 
الثقافيــة ، تضــم الدراســة فــى قســمها األول بعنــوان )الهوية( 
ــع الشــرقى ،  ــد المجتم ــة عن ــة التراجيدي ــة البطول خصوصي
ثــم جــاء القســم الثانــى بعنــوان )الفضــاءات( تنــاول تصحيــح 
بعــض المفاهيــم النقديــة التــى تتنــاول النــص الدرامــى، ثــم 
التحــوالت  وتنــاول  )التحــوالت(  بعنــوان  الثالــث  القســم 
المصــرى. الدرامــى  النــص  علــى  طــرأت  التــى 

قائمة الكتب 52532022 قائمة الكتب 2022



رسائل صينية / لويس دكنسن؛ ترجمة سهير القلماوى القاهرة: 
الهيئة، 2021.

84 ص؛ 20سم.                        ) 131 (
15ج.م. تدمك 978-977-91-3523-6   

الرسائل األدبية                            816
ــة  ــة المصري ــن أعــالم الثقاف ــم م ــا عل ــى ترجمته ــائل الت ــذه الرس ه
ــن  ــدث ع ــن األدب المتح ــوع م ــى ن ــاوى ه ــهير القلم ــورة س الدكت
الشــرق بانبهــار ، قــد صــار الزمــن يصاحبهــا حتــى عصرنــا 
ــى  ــرب حت ــر الغ ــى نظ ــرق ف ــق الش ــع أف ــد اتس ــذا، وق ــث ه الحدي
ــى أخرجــت  ــف هــذه الرســائل الت شــمل الشــرق األقصــى... ومؤل

ــر. ــزى معاص ــب انجلي ــى ، وكات ــل صين ــان رج ــى لس عل

الدوري المصري / مؤمن المحمدي 
القاهرة: الهيئة، 2022.

293ص؛24سم.             ) 129 (
35ج.م.  تدمك 978-977-91-3559-5   
المسابقات                                     790.1

يتحــدث الكتــاب عــن الــدوري المصــري وهــو المنافســة األم 
ــنة                                           ــب كل س ــذي يلع ــة وال ــع األندي ــه جمي ــارك في ــذي يش ال
ــر  ــة وينتظ ــع األندي ــآ جمي ــي أيض ــر ف ــه و يخس ــوز في ويف
ــة  ــد حال ــر، ويول ــارغ الصب ــه  بف ــن مباريات ــع المصريي جمي
ال تنتهــي مــن التوحــد مــع النــادي الــذي يشــجعه المشــجع.

رؤية التشكيل: قراءات تطبيقية في القصيدة الحديثة / 
محمد السيد إسماعيل.- القاهرة: الهيئة، 2021.

111ص؛24سم.                          )130(
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

20ج.م.   تدمك 978-977-91-3704-9   
الشعر العربي - تاريخ و نقد         811.009

يحتوي الكتاب علي مجموعة من الدراسات النقدية التي 
دارت حول االشعر تحديداً، تبدأ من »بلوتوالند« للويس 

عوض وتنتهي بأحدث شعراء القصيدة الحديثة مروراً 
بأجيالها المتعاقبة ، حيث مثل كل ديوان من هذه الدواوين
 جيالً شعرياً حاول الكاتب استبيان خصائصه الفنية من 

خالل هذا الديوان الممثل له.

ــاذج  ــى نم ــة ف ــر: دراس ــكان اآلخ ــى الم ــة ف ــة العربي الرواي
ــارة /  مخت

رضا عطية.- القاهرة: الهيئة، 2022.
342 ص؛ 24 سم.                             ) 134 (

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
تدمك 4-3642-91-977-978       40ج.م.
الرواية العربية - تاريخ ونقد              813.009

يتنــاول الكتــاب ســبع روايــات بالنقــد والتحليــل وهــى تمثــل 
ــرق  ــن الش ــور م ــل عصف ــة مث ــة العربي ــيكيات الرواي كالس
كليــر  مــارى  روائــح  الشــمال-  إلــى  الهجــرة  وموســم 
ــذات ســواء  ــة ال ــذة وكلهــا تشــف عــن عالق ــدس والنبي والقن
ــا تؤشــر وتوضــح  ــة وم ــا الجمعي ــا أو كينونته ــى فردانيته ف

ــع. ــى المجتم ــائدة ف ــرات الس ــوالت والتوت للتح

رواد علــم المصريــات و لصــوص اآلثــار المصريــة / محمد 
ابــو الفتــوح غنيــم .- القاهرة: الهيئــة، 2022.

278ص: صور؛24سم.                ) 132 (
تدمك 7-3667-91-977-978       30ج.م.
تراجم األثريين                              923.9

يعــرض الكتــاب للعلمــاء الذيــن أســهموا في مجال الدراســات 
االثريــة المصريــة و فــي مجــال التنقيــب و الكشــف األثــري 
ــرض أيضــاً للصــوص  ــا يع ــاالت ، كم ــن المج ــا م وغيره
ــار  ــاب اآلث ــي حس ــهرة عل ــراء والش ــي الث ــعوا إل ــن س الذي
المصريــة وعــرض أيضــاً لــكل شــخصية مــن حيــث النشــأة 
والمؤهــالت العلميــة وأهــم إســهاماتهم واإليجابيــة فــي هــذا 

المجــال. 

رواد الفلسفة فى مصر الحديثة / سامى السهم
القاهرة: الهيئة، 2021.

567 ص؛24 سم.                            ) 133 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك 3-3300-91-977-978        70ج.م.
تراجم الفالسفة                                 921

يعرض هذا الكتاب النماذج المصرية التى مارست التفلسف 
بغرض إثبات أن المصريين مثلهم مثل اليونانيين وغيرهم 
من شعوب العالم قادرون على التفلسف بداية من العصر 

الفرعونى والعصر اليهودى ،المسيحى والعصر االسالمى 
وأخيراً العصر الحديث.
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السرد والتاريخ من التوثيق إلي التخيل / أحمد عزيز أبو 
زريعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

278ص؛24سم.                        ) 136 (
40ج.م.   تدمك 978-977-91-3403-2  
القصص العربية-تاريخ  و نقد         813.009

أهــم مــا يميــز الروايــة التاريخيــة  وعناصــر تشــكيلها 
ــه  ــه ل ــاً بذات ــاً قائم ــاً روائي ــون لون ــي  إســتطاعتها أن تك الفن
ــة  تســتحق  ــت ظاهــرة أدبي ــا مثل ــا أنه ــوه كم ــراؤه ومعجب ق
ــف  ــاوالً الكش ــا مح ــي تناوله ــد عل ــرص الناق ــة ويح الدراس
ــدى  ــا وم ــي ومراحــل تطوره ــكيلها الفن عــن عناصــر وتش

ــة.  ــوان الروائي ــن األل ــرها م ــي غي ــا ف تأثيره

سبعة فضاءات: الراوية العربية األن / حمزة قناوى
القاهرة: الهيئة، 2021.

85 ص؛21 سم.                        ) 135 (
15ج.م.  تدمك 978-977-90-3480-2    
القصص العربية - تاريخ ونقد         813.009

يرغــب الكاتــب فــى إجابــة ســؤال هــام وهــو إلــى أيــن 
ــا الراهــن؟ وهــو  ــى فــى وقتن وصلــت مســيرة الســرد العرب
الســؤال الــذى انطلقــت منــه فــى قراءاتــى النقديــة لأعمــال 
التــى يتضمنهــا هــذا الكتــاب ومنهــا روايــات لســعد القرشــى 
وأميــن الــزاوى وربيعــة جلطــى، ســهير المصادفــة، وآمنــة 

ــى. الرميل

الشباب الواعي معلوماتيا: جسور المجتمعات للمستقبل / 
شريف كامل شاهين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

195ص: صور؛24سم.                ) 137 (
يشتمل علي إرجاعات بيلوجرافية.

30ج.م.   تدمك 978-977-91-3440-2   
النضج األجتماعي                  302

ــه  ــا فــي أمــس الحاجــة إلــي توجي يوضــح الكتــاب كيــف أنن
يســتهدف  وطنــي  لبرنامــج  الرعايــة  منــح  و  االهتمــام 
لحســاب كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع مهــارات أو كفايــات 
ــتطيع  ــا يس ــي معلوماتي ــرد الواع ــي . فالف ــي المعلومات الوع
ــم نفســه بنفســه وتثقيــف ذاتــه و التواصــل مــع االفــراد  تعلي
ــة دون  ــع والدول ــارج المجتم ــل وخ ــن داخ ــات م والمؤسس

ــة ــاءالت قانوني ــن مس ــوف م خ

شوقى اآلخر / أحمد عنتر مصطفى
القاهرة: الهيئة، 2022.

294 ص؛ 24 سم.                            ) 140 (
يشتمل على مالحق.

  تدمك 6-3648-91-977-978      40ج.م.
تراجم األدباء                                 928

كان شــوقى شــاعراً عظيمــاً فــى عودتــه إلــى تراثنــا العربــى 
ــده  ــن تقالي ــذ م ــداً ويأخ ــا عرضــاً جدي ــذى عرضــه علين وال
الشــعرية أحلــى مــا فيهــا وكانــت عظمتــه أيضــاً فــى إنفتــاح 
المســرحى  الشــعر  أشــكال  أوروبــا علــى  عيونــه علــى 
ــبه المالحــم  ــى تش ــد الت ــال وبعــض القصائ وقصــص األطف

ــا. ــى أنفاســها ورنينه ف

الشعر الشعبي في مجمتع البجا )حاليب-أبو رماد-
الشالتين(: دراسة ميدانية في األنثرولوبوجيا / مسعود 

شومان
القاهرة: الهيئة، 2022.

219ص: إيض، جداول؛ 24سم.     ) 139 (
تدمك 7-3638-91-977-978 :       30ج.م.
الشعر الشعبي                          811.064

يحــاول هــذا الكتــاب مكاشــفة االشــتباك بيــن مجموعــة 
بالفنــون  عالقتهــا  فــي  والمعتقــدات  والتقاليــد  العــادات 
ــي  ــة ف ــب أقصــي منطق ــار الكات ــد أخت ــعر وق ــا الش وضمنه
الجنــوب الشــرقي لمصــر، خاصــة مجتمــع )الشــالتين - أبــو 
ــي  ــة وه ــيمات إداري ــن تقس ــا م ــب( ومايتبعه ــاد - حالي رم
ــة  ــة قبيل ــه وحرك ــاً لمعيش ــاال حيوي ــد مج ــي تع المناطــق الت

)النشــارية-العبابدة(. البجــا 

شبكة التيمات وتحوالتها في الرواية العربية / أدهم مسعود 
القاق.- القاهرة: الهيئة، 2022.

277ص؛24سم.                            ) 138 (
  تدمك 6-3680-91-977-978        35ج.م.
القصص العربية- تاريخ ونقد              813.009

حــل مصطلــح إســتراتيجية قــراءة النصــوص محــل مفاهيــم 
النقــد المســتمدة مــن نظريــة المعرفــة الحداثيــة و الليبراليــة 
ــتمرين و  ــا المس ــاة و تجدده ــر الحي ــام تغي ــل أم ــة للفش اآليل
ــن ال  ــق أن م ــارع و الح ــكل متس ــة بش ــدد اللغ ــم تج ــن ث م
يــدرك روح اللغــة المتجــددة كاتبــا أو قارئــا ،ناقــدآ أو مفكــرآ 
وال يشــترك فــي إحيــاء أســاليبها و معانيهــا و صورهــا 
ــي  ــهم ف ــتطيع أن يس ــر ال يس ــر مؤث ــآ ، غي ــيبقي خام ، س
صياغــة رؤي عــن مســتجدات الحيــاة، وال أن يكتنــه التاريــخ 

ــم.  ــرات العال ومتغي
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ظاهرة التضخم االقتصادي في العصر المملوكي: أسبابها- 
مؤشراتها- آثارها / أسامة السعدوني جميل

القاهرة: الهيئة، 2021.
495 ص: جداول؛24سم.           ) 142 (

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.
55ج.م. تدمك 978-977-91-3473-4           
االقتصاد                                         330

ــاب ظاهــرة التضخــم االقتصــادى فــى العصــر  ــاول الكت يتن
المملوكــي وكيــف تعامــل معهــا الســابقون فــي ســباقهم 
الزمنــي ومارصــده المؤرخــون مــن أســباب ومؤشــرات 

ــرة. ــذه الظاه ــار له وآث

الصورة والعالمة: أثر التحوالت الثقافية في الرواية 
العربية المعاصرة / محمد سليم شوشة.- القاهرة: الهيئة، 

.2022
289ص؛24سم.                        ) 141 (
55ج.م.   تدمك 978-977-91-3683-7   
القصص العربية - تاريخ و نقد        813.009

ــدور  ــي ت ــا الت ــئلة والقضاي ــن األس ــدد م ــاب بع ــغل الكت ينش
حــول تطــور البنيــة الســردية فــي الروايــة العربيــة وحــول 
مظاهــر التنــوع فــي تقنيات هــذه البنيــة الروائية ومســتجداتها 
التــي نتجــت عــن عــدد مــن المتغيــرات االجتماعيــة والثقافيــة 

الطارئــة.

غــادة   / كوفيــد19  محاربــات  المــوت:  مــن  عائــدات 
.2021 الهيئــة،  القاهــرة:  علــي.-  عبدالرحيــم 
184ص:صور:24سم.            ) 143 (
25ج.م. تدمك 978-977-91-5353-9 
اليوميات                               818

هــذا الكتــاب رصــد إنســاني لحــاالت كثيــرة لمصابــات 
كورونــا هاجمهــن المــرض اللعيــن ونجــون مــن براثنــه، بعد 
ــة  ــع شــديدة الصعوب ــي عائالتهــن وبالطب ــة عل ــة  صعب رحل

ــن وعــدن مــن المــوت. عليهــن، لكنهــن قاتل

العلم والقيم األخالقية: رؤية معاصرة / حسين علي
القاهرة: الهيئة، 2021.

141ص؛24سم.                            ) 146 (
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية و مالحق.

تدمك 4-3457-91-977-978       25ج.م.
األخالق الطيبة                                 174

يناقــش الكتــاب الكثيــر مــن التســاؤالت بغيــة الوصــول إالــي 
مبــادئ أخالقيــة عامــة ترشــد والعلــم والعلمــاء ويهتــدي 
العلمــاء  أن  لــو  يحــدث  كان  مــاذا  مثــل  القــراء  بهديهــا 
حصــروا أنشــطتهم فــي النتائــج العلميــة والعمليــة للعلــم دون 

ــانية. ــة أو إنس ــاد أخالقي ــة أبع ــار ألي اعتب

علم الفلك للهواة / إبراهيم يحي عبد الخالق
القاهرة: الهيئة، 2021.

 477 ص:صور؛24سم.                 ) 145 (
تدمك 4-3460-91-977-978      18ج.م.
الفلك                                            520

يقــدم هــذا الكتــاب فكــرة مبســطة عــن بعــض المفاهيــم 
ــة  ــن خــالل رحل ــك م ــك وذل ــاوي الفل ــية له ــة األساس الفلكي
كونيــة نســتقل فيهــا مركبــة فضائيــة طبيعيــة تتحــرك بســرعة 
ــمس  ــمي بالش ــم المس ــك النج ــول ذل ــدور ح ــداً وت ــرة ج كبي
،حيــث نشــاهد مــن نوافذهــا تلــك األلــوان المختلفــة مــن 

ــة. ــة الرائع ــات النجمي ــاهد التجمع ــا نش ــوم، كم النج

العائدون من جحيم اإلخوان: مطاريد الجماعة / 
السيد الحراني.- القاهرة: الهيئة، 2022.

120ص؛20سم.                             ) 144 (
 تدمك 5-3591-91-977-978        15ج.م.
اإلخوان المسلمون                              217.6

 تظــل ظاهــرة اإلنشــقاق واالخــروج مــن جماعــة اإلخــوان 
المســلمون مجــال بحــث ودراســة لذلــك يأتــي هــذا الكتــاب 
لرصــد تلــك الظاهــرة وإســتخالص لتجاربهــم ومحاولــة 
عــن  والمراجعــات  التوبــة  مصداقيــة  علــي  الوقــوف 
األفــكار والمعتقــدات الشــاذه التــي تعلموهــا داخــل الحظيــرة 

اإلخوانيــة.
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عينى فى عينك: ظواهر من الواقع الثقافى / أسامة 
فرحات.- القاهرة: الهيئة، 2022.

162 ص؛ 21 سم.                        ) 148 (
25ج.م. تدمك 978-977-91-3696-7   
المقاالت العربية                            814

يضــم الكتــاب مجموعــة مــن المقــاالت التــى ترصــد عــدداً 
ــة بعضهــا  ــا الثقافي مــن الظواهــر التــى تشــيع فــى مجتمعاتن
ــظ  ــه الح ــم يصادف ــر ل ــة واآلخ ــالت الثقافي ــى المج ــر ف نش
وتحــاول هــذه المقــاالت أن تحلــل أســباب حــدوث تلــك 
الظواهــر إن كانــت موروثــة أو محدثــة أو لهــا اتصــال 

ــا. ــم فيه ــم الحك ــات ونظ ــك المجتمع ــور تل بتط

عن الثقافة والحرية / جابر عصفور 
القاهرة: الهيئة، 2022.

451ص؛24سم.                       ) 147 (
75ج.م.   تدمك 978-977-91-3776-6   
الثقافة                                          306.4

ــة  ــة وأنهــا ســلطة معرف ــاب حــول الثقاف ــاالت الكت ــدور مق ت
ــكل أشــكال  ووعــي مــالزم للحــوار وهــي تفيــض حتمــي ل
ــكل أنواعهــا ويشــمل  ــة ب ــي مــن الحري ــق النهائ ــز وأف التمي
بعــض مــا كتبــه المؤلــف عــن حريــة الثقافــة واإلبــداع ومــا 
ــورة  ــا الث ــورة 1919 بوصفه ــرة لث ــة مغاي ــن رؤي ــه م كتب
التــي ال يــزال يشــعر باالنتســاب إلــي شــعاراتها عــن حريــة 

ــي الســواء. الوطــن والمواطــن عل

فاتــن حمامــة: ســيرة دراميــة / ماهــر زهــدي؛ تقديــم عزمــي 
.2021 الهيئــة،  القاهــرة:  عبدالوهــاب.- 

265ص؛24سم.                        ) 149 (
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

35ج.م. تدمك 978-977-91-3558-8  
تراجم الفنانين                            927

لــم تكــن فاتــن حمامــة مجــرد فنانــة عابــرة فــي تاريــخ الفــن العربــي 
بــل هــي معادلــه صعبــة ومركبــة فنانــة قــادرة علــي الدخــول إلــي  
ــل كل  ــتطاعت أن تُمث ــا اس ــد كم ــي آن واح ــول ف ــوب والعق كل القل
ــة  ــرة باكي ــة أوفقي ــيدة ثري ــاة، وس ــة ، وفت ــة )طفل ــا ببراع أدواراه
كثيــراً ضاحكــة أحيانــاً( اســتطاعت أن تصــل إلــي المعنــي الحقيقــي 

للنجوميــة مــا جعلهــا تحتفــظ بــه إلــي األبــد.

القاهرة: من شرفات التاريخ / عبده مباشر
القاهرة: الهيئة، 2022.

186ص؛24سم.                             ) 152 (
 تدمك 2-3620-91-977-976       25ج.م.
القاهرة- تاريخ                          962.016

يتحــدث الكتــاب عــن مدينــة القاهــرة والتــي تملــك مــن 
الســحر والثــراء والبهــاء والشــموخ مــا ال تملكــه مدينــة 
ــا  ــل وجالله ــا األصي ــة بطباعه ــرة فالمدين ــي القاه أخــري ف
المكنونــة الــذي تجــاوزت بــه الزمــن جديــر بالذكــر أن 
وعلــي  التاريــخ  علــي حركــة  شــاهدة  كانــت  العواصــم 
ــت  ــا كان ــاد ولكنه ــق أمج ــات وتحقي ــا دارت صراع أرضه

جميعــاً مجــرد صفحــات.

فن السيرة وأثره فى الرواية المصرية / محمد السيد عيد 
القاهرة: الهيئة، 2022.

304 ص؛  24 سم.                            ) 151 (
 تدمك 3-3649-91-977-978        40ج.م.
القصص العربية - تاريخ ونقد              813.009

فــن الســيرة موجــود معنــا بصــور شــتى فهــو موجــود ونحــن 
ــاة  ــخ حي ــرأ تاري ــن نق ــود ونح ــة وموج ــيرة النبوي ــرأ الس نق
الزعمــاء والشــخصيات المؤثــرة فــى جميــع نواحــى حياتنــا 
ــرحيات  ــى المس ــود ف ــعبى وموج ــا الش ــى تراثن ــود ف وموج
واألفــالم الســينمائية والمسلســالت التليفزيونيــة التــى تتنــاول 

الشــخصيات.

فن األدب: المحاكاة / سهير القلماوى
القاهرة: الهيئة، 2022.

168 ص؛ 21 سم.                             ) 150 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك 3-3566-91-977-978        60ج.م.
المحاكاة                                               810

الفــن وعالقتــه  ماهيــة  تعالــج موضــوع  الفصــول  هــذه 
بالفلســفة واالجتمــاع واالقتصــاد والعلــم البحــت، بــل تعالــج 
موضــوع المحــاكاة بالــذات وعالقتهــا المعقــدة بماهيــة الفــن 
وهــو يــدل علــى مرحلــة مهمــة مــن مراحــل الدراســات 

ــا. ــى جامعتن ــن واألدب ف ــى الف ــة ف النظري

قائمة الكتب 60612022 قائمة الكتب 2022



قلبي وعقلي وقلمي: سيرة ذاتية وتجربة أدبية في الكتابة 
للطفولة العربية / عبدالتواب يوسف

القاهرة: الهيئة،  2022.
517ص؛24؛سم.                        ) 154 (
55ج.م.  تدمك 978-977-91-3617-2   
تراجم األدباء                            928

يتنــاول الكتــاب الســيرة الذاتيــة للكاتــب عبدالتــواب يوســف 
وحياتــة  طفولتــه  تتضمــن  أجــزاء  ثمانيــة  خــالل  مــن 
اإلجتماعيــة و األســرية و العمليــة و رحالتــه داخــل مصــر 

وخارجهــا وإنتاجــه الفكــري.

قدماء المصريين: علوم القدماء / هدى حسين
القاهرة: الهيئة، 2022.

79ص؛15سم.                        ) 153 (
10ج.م. تدمك 978-977-91-3581-6 
تاريخ مصر القديم                            932

فيهــا  بــرع  التــى  العلــوم  مــن  بعــض  الكتــاب  يتنــاول 
المصريــون القدمــاء مثــل علــم الفلــك والتقويــم وأدوات 
المصــرى  والطــب  والوقــت  واالتجــاه  الفلكــى  الرصــد 

األمــراض. ومعالجــة 

القيــم اإلبداعيــة فــى قصــص عبــد التــواب يوســف / شــرين 
الخطيــب.- القاهــرة: الهيئــة، 2021.

279ص: صور؛ 24 سم.            ) 155 (
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

40ج.م. تدمك 978-977-91-2102-1   
القصص العربية - تاريخ ونقد         813.009

يتنــاول الكتــاب موضوعــات متنوعــة منهــا تطــور أدب 
ــداع كمــا  ــم واإلب ــى القي ــال العالمــى والمصــرى ومعن األطف
يتعــرض  لتحليــل عــدد مــن قصــص األطفــال التــى تخــص 
المرحلــة العمريــة مــن 9-12 ســنة مــع بيــان أهــم عناصــر 

ــاس عليهــا. ــى يســتطيع الباحــث القي ــى الت ــاء الفن البن

ــرآن  ــي الق ــه ف ــان وأعضائ ــماء اإلنس ــي ألس ــزوم الدالل الل
الكريم:اإلعجــاز والتفســير / محمــد ســامي عبدالســالم

القاهرة: الهيئة، 2022.
 630 ص ؛24سم.                             ) 158 (

يشمل علي إرجاعات بيلوجرافية.
تدمك 8-3902-91-977-978       65ج.م.
القرآن -البالغة                                 225

يقــدم الكتــاب نظريــة اللــزوم الداللــي وهــي نظريــة جديــدة 
ــة أذن  ــل كلم ــم ، مث ــرآن الكري ــدة بالق ــرة فري ــدرس ظاه ت
فهــي  فــي المعجــم تســمي حاســة الســمع  وتختلــف معانيهــا 

ــم حســب موقعهــا. فــي القــرآن الكري

الكون: رحلة إلى أعماق الكون من بدايته إلى نهايته / 
صالح ابراهيم حسب النبى.- القاهرة: الهيئة، 2022.

248ص: ايض، جداول؛ 24 سم.    ) 157 (
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية ومالحق.

  تدمك 4-2597-91-977-978        80ج.م.
الكون                                          523.1

ــم  ــث ل ــانية حي ــوم اإلنس ــدم العل ــن أق ــات م ــم الكوني ــد عل يع
ــى األرض عــن التوجــه  ــوره عل ــذ ظه ــف اإلنســان من يتوق
ــر  ــو س ــا ه ــائالً عم ــالً ومتس ــماء متأم ــة الس ــره ناحي ببص
الكــون؟ ومــا هــو حجمــه؟ ومــاذا وراءه؟ ومتــى بــدأ؟ وكيــف 
ــو  ــاب ه ــذا الكت ــن ه ــرض م ــذا كان الغ ــى ه ــى؟ وعل ينته
التأمــل فيمــا حولنــا وتوضيــح الطريقــة المنهجيــة التــى 

ــة. ــر والمالحظ ــال الفك ــى أعم ــد عل تعتم

كافافي الشاعر والمدينة: سيرة شاعر االسكندرية العظيم 
قسطنطين كافافي / وسام الديك.- القاهرة: الهيئة، 2022.
190ص؛20سم.                             ) 156 (

يشتمل علي هوامش و ملحق بالصور.
  تدمك 2-3592-91-977-978        25ج.م.
تراجم األدباء                                 928
يرتكز كتاب كافافي الشاعر والمدينة علي خمسة محاور 
رئيسية وهي الشاعر والقصيدة المدينة والمتحف والناس 

ويمثل كل محور فصالً من الكتاب وتشمل الفصول سيرة 
حياة شاعر باألسكندرية والقصيدة تعني عالقته بالكتابة 

والنشر ليقدم تاريخا موجزاً لأسكندرية.
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ما بعد قصيدة النثر: نحو خطاب نقدي جديد للشعرية 
العربية / سيد عبدهللا السيسي.- القاهرة: الهيئة، 2022.

322 ص ؛24سم.                        ) 160 (
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

35ج.م.   تدمك 978-977-91-3626-4   
الشعر العربي- تاريخ و نقد         811.009

يحــاول الكتــاب إستكشــاف تحــوالت قصيــدة النثــر وتحوالت 
الشــعرية العربيــة مــن خــالل قــراءة تلتمــس تلــك التحوالت 

ومســارتها فــي بعــض الســياقات التــي ميــزت تجربــة قصيدة 
النثــر و التــي تبشــر لمســتقبل الشــعر العربــي فــي المشــهد 

الراهن.

ما بعد العولمة: دراسة في مستقبل التفاعل الحضاري 
وموقعنا منه / مصطفي النشار.- القاهرة: الهيئة، 2021.

180ص؛24سم.                        ) 159 (
20ج.م. تدمك 978-977-91-3472-7  
التفاعل اإلجتماعي                            302

ــز  ــراق حاج ــاب اخت ــذا الكت ــالل ه ــن خ ــب م ــاول الكات يح
الزمــن لكشــف أبعــاد المســتقبل وتوضيــح الصــورة العامــة 
ــذه  ــاع ه ــية لصن ــح األساس ــة والمالم ــداث القادم ــذه األح له
ــة  ــة وكيفي ــد العولم ــا بع ــا وضــح صــورة لم ــداث، كم األح

ــا. ــم معالمه ــة  وأه ــة التالي ــدورة الحضاري ــوء ال نش

مصر والعالم وحرب كورونا / جالل دويدار
القاهرة: الهيئة، 2022.

182 ص؛ 24 سم.                        ) 161 (
25ج.م. تدمك 978-977-91-3635-6   
المقاالت العربية                         814

العالــم  دول  ومحاولــة  كورونــا  أزمــة  الكتــاب  يتنــاول 
ــه  ــا تســببت ب ــة وم ــا االقتصادي ــات كورون حســارها وتداعي
الكورونــا مــن خســائر غيــر مســبوقة لــكل األنشــطة وكيــف 

ــاء. ــذا الوب ــة ه ــى مواجه ــرفاً ف ــاالً مش ــت مصــر مث كان

ــة  ــن بداي ــزء4: م ــى مصــر ج ــينما ف ــخ الس ــوعة تاري موس
غســان  الحضــرى،  احمــد   /  1948 أخــر  إلــى   1946

.2021 الهيئــة،  القاهــرة:  غبربــال.- 
476 ص:صور؛24سم.                 ) 164 (

ــق  ــز توثي ــكندرية - مرك ــة األس ــوان : مكتب ــى ص العن عل
الــذات الحضــارى والطبيعــى..

تدمك 2-597-452-977-978       55ج.م.
السينما - موسوعات                            971.03

ــى  ــينما ف ــخ الس ــاب تاري ــن كت ــع م ــزء الراب ــذا الج ــى ه ف
مصــر يتنــاول المؤلــف 3 اعــوام فقــط )1946 - 1948( 
بالبحــث والتوثيــق، وتضــم 166 فيلمــا روائيــاً طويــالً 
بجانــب األفــالم التســجيلية والقصيــرة وباقــى مــا يهمنــا مــن 

ــنوات. ــك الس ــداث تل أح

مناهج السرديات و السردية العربية : من أجل تحرير 
المعرفة / محمد جاسم جبارة.- القاهرة: الهيئة، 2022.
270ص؛24سم.                             ) 163 (
تدمك 7-3708-91-977-978        35ج.م.
األدب العربي -تاريخ و نقد                810.09

ــد المعاصــر  ــي النق ــآ ف ــآ رفيع ــرديات مكان ــغلت الس ــد ش لق
ودخلــت فــي مناهــج متعــددة بيــن مناهــج اللســانيات ومناهــج 
العديــد مــن  لبحــث  العلــوم الصرفــة وأصبحــت ميــدان 

الخروقــات الفلســفية والعقائديــة.

مقدمات يحي حقي / إعداد و دراسه صالح معاطي؛ تقديم 
نهي يحي حقي.- القاهرة: الهيئة، 2022.

256ص؛24سم.                             ) 162 (
تدمك 3-3582-91-977-978        30ج.م.
االدب العربي -تاريخ و نقد                  810.9

فــي هــذا الكتــاب جمــع الكاتبــان عطــور يحــي حقــي ألحبائــه 
المؤلفيــن الذيــن ســعوا إلــي تقديــم أعمالهــم مــع دراســة 
ــذا  ــي شــخصية ه ــم ف ــد و مه ــب جدي ــم جان مســتفيضة لتقدي
األديــب وأفــكاره وأنمــاط الفكــر الحديــث . وســيري القــارئ 
ــكل  ــب ب ــن ،وكت ــال المؤلفي ــي بأعم ــف رحــب يحــي حق كي

ــانية. ــة واإلنس ــه األدبي ــره ورؤيت ــه فك رحاب
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نظرية الدراما الكالسيكية / جالل حافظ
القاهرة: الهيئة، 2022.

314ص؛24سم.                        ) 166 (
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

50ج.م.   تدمك 978-977-91-3736-0  
النقد األدبي                            809

المســار  متابعــة  علــي  المقارنــة  الدراســة  هــذه  تعتمــد 
التاريخــي لتطــورات النظريــة الكالســيكية أرســطو هــوارس 
والكالســيكية األوغســطية، شــراح أرســطو فــي إيطاليــا 
ــات  ــن الكتاب ــة م ــا أضــاف مجموع ــا  كم ــي فرنس ــد ف ،النق
أفــكار  و  المشــائين  مدرســة  أراء  خاصــة  الصلــة  ذات 
ــو  ــيكي ه ــراث الكالس ــث الت ــي حي ــو - رومان ــد الجريك النق

األثيــر. موضوعهــا 

نزهة فى أرض المسرح / يسرى حسان
القاهرة: الهيئة، 2022.

251 ص ؛ 24 سم.                        ) 165 (
30ج.م. تدمك 978-977-91-3688-2   
النقد المسرحى                       792.09

ــى  ــى نشــرت ف ــاالت الت ــن المق ــدد م ــاب ع ــذا الكت يضــم ه
ــت مــع رصــد لبعــض  ــة اإلندبندن بعــض الصحــف وصحيف
المالحظــات علــى واقــع المســرح المصــرى خــالل الســنوات 

ــن 2017 - 2021. ــة م الخمســة الماضي

نظريــة المســرح الرقمــى وثقافــة مــا بعــد الحداثــة / شــيماء 
إبراهيــم عبــد الوهــاب.- القاهــرة: الهيئــة، 2022.
175 ص: صور؛ 21 سم.            ) 167 (
20ج.م. تدمك 978-977-91-3604-2   
العروض المسرحية                   792

ــى،  ــال الرقم ــى المج ــم ف ــح المفاهي ــاب توضي ــاول الكت يح
ــة  ــة ونظري ــد الحداث ــا بع ــة م ــن ثقاف ــا بي ــط م ــاول رب ويح
تخبــر  التــى  الحداثــة  مابعــد  فثقافــة  الرقمــى،  المســرح 
ــة أو بمســرح رقمــى  ــة رقمي ــدوم ثقاف ــا بق بالمســتقبل تخبرن

يغــزو الفكــر الحديــث.

وزارة العدل...المواطن أوال / خالد محمد القاضى
القاهرة: الهيئة، 2022.

199ص؛24سم.                             ) 170 (
تدمك 1-1165-94-977-978        30ج.م.
الوزارات                                             351

ــا  ــا وقطاعاته ــدل وتطوره ــأة وزارة الع ــاب نش ــاول الكت يتن
و المحاكــم ســواء القضــاء العــادي والنيابــة العامــة ومجلــس 
الدولــة و القضــاء العســكري والدســتوري وهيئتــي  قضايــا 
ــة  ــر الرقمن ــى تطوي ــوال ال ــة وص ــة اإلداري ــة والنياب االدول

ــق. ــارى والتوثي ــة والشــهر العق القضائي

هويتنا البصرية / سيد هويدي.- القاهرة: الهيئة، 2021.
347ص؛24سم.                            ) 169 (

يشمل علي ملحق بالصور
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك 6-3453-91-977-78       45ج.م.
الثقافة                                            306

ــر  ــة عب ــة المصري ــاً عــن الهوي ــاب ســؤاال هام ــاول الكت يتن
ــة، ــة الثقافي ــه ، الهوي ــه للهوي ــواع مختلف ــر أن ــخ، وعب التاري
ــة  ــة المصري ــة الثقافي ــل الهوي ــا يقاب ــة، وم ــة البصري والهوي
مــن تحديــات، ومــا شــهدته مــن تحــوالت لمكوناتهــا الراهنــة 
ويحــاول الكاتــب البحــث عــن المالمــح الجديــدة للهويــة 

ــت المعاصــر. ــي الوق ــة ف المصري

النقد األدبي / سهير القلماوي.- القاهرة: الهيئة، 2021.
121ص؛21سم.                            ) 168 (
تدمك 4-3332-91-977-978        15ج.م.
النقد األدبي                                809

كان لســهير القلمــاوي ثقافتهــا العاليــة واطالعهــا علي اآلداب 
العالميــة الجديــدة و خبراتهــا فــي الترجمــة واإلبــداع تفتح 

ــوص األدب  ــع نص ــل م ــي التفاع ــي ف ــد التطبيق ــاق النق  آف
القديــم والجديــد عكــس زمالئهــا الذيــن اقتصــروا علــي ثقافــة 

الموروث.
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كتب عامة )رواية(

األعمال الكاملة: المجلد األول: األعمال الروائية / حسين 
عبد العليم.- القاهرة: الهيئة، 2022.

445 ص؛ 24 سم.                        ) 172 (
70ج.م. تدمك 978-977-91-3720-9  
القصص العربية                            813

ــن  ــم ببســاطة شــديدة وعي ــد العلي ــات حســين عب ــز كتاب تتمي
راصــدة ألدق التفاصيــل، ويمتلــك أدواتــه جيــداً ويعــرف 
ــز يصــوغ  ــى ممي ــه روائ ــا وال شــك أن ــف يســيطر عليه كي
األحــداث البســيطة المألوفــة المرتبطــة بمغازيهــا العامــة 
ــع المصــرى  ــن المجتم ــا م ــب بعينه ــى جوان ــدل عل ــى ت الت

ــه. بتغيرات

Days of mourning / youssef al-qaeed؛  
translated by reda elgohary and salwa 
mustafa 

القاهرة: الهيئة، 2021.
167ص؛24سم.                        ) 171 (
30ج.م. تدمك 978-977-91-2446-8   
القصص العربية                            813

تتحــدث روايــة »أيــام الحــداد« عــن القريــة المصريــة ومــا 
يتصــل بهــا مــن قضايــا، ممــا الشــك فيــه أن أكثــر مــا شــغل 
يوســف القعيــد همــوم القريــة المصريــة وأالمهــا وأحزانهــا 
ومشــاكلها ، ومــا يواجــه المواطــن مــن ضغــوط نفســية 

ــزان. وأح

األعمــال الكاملــة: المجلــد الثانــى: األعمــال القصصيــة / حســين عبــد 
العليــم.- القاهــرة: الهيئــة، 2022.

277 ص؛ 24 سم.                        ) 173 (
50ج.م. تدمك 978-977-91-3721-6  

القصص العربية                                813
أســتطاع حســين عبــد العليــم أن يتقــن شــكل الروايــة القصيــرة الخالية 
مــن اللغــو والرطانــة واالســتعراض البالغــى، كمــا يمتلــك لغــة 
ــة. خاصــة جــداً ولهــا جماليــات غيــر جماليــات الفصحــى أو العامي

جروح سطحية: قصص قصيرة / سليم كتشنر
القاهرة: الهيئة، 2021.

95ص؛21سم.                            ) 176 (
تدمك 1-3713-91-977-978      15ج.م.
القصص العربية                                813

ــا  ــة ومنه ــاة اليومي ــاول الحي ــرة تتن مجموعــة قصــص قصي
ــا- أعــز النــاس- الموســيقار-  ــي أن ــه ممطــرة جــداً -هيول ليل
لقــاء الســحاب- كلــب شــارع- بيدبــا- إبــن الطبيعــة و غيرهــا.

تلك العينان / مصطفى المليجى.- القاهرة: الهيئة، 2022.
269 ص؛ 21 سم.                             ) 175 (
تدمك 1-3573-91-977-978 :      30ج.م.
القصص العربية                                 813

روايــة طويلــة تحكــى قصــة اإلنتصــار فــى أكتوبــر وإنكســار 
األبطــال فــى األســر وإصابتهــم بالرصــاص ومنهــم مــن فقــد 
ــة  ــتعادة الحري ــع اس ــتعادها م ــم إس ــة ث ــدة طويل ــرة لم الذاك

والكرامــة.

بالختم الكينى: رواية / شيرين هالل
القاهرة: الهيئة، 2022.

288 ص؛ 24 سم.                             ) 174 (
تدمك 9-3593-91-977-978       40ج.م.
القصص العربية                                 813

روايــة نســجتها الكاتبــة شــيرين هــالل بحرفيــة ومهــارة فــى 
شــكل جديــد بأســلوب رشــيق مزجــت فنــون العمــل الروائــى 
وبعثــت فيــه روحــاً جديــدة فــى روايــة واحــدة لمســت فيهــا 
قــدرة المــرأة علــى التغييــر القــادر علــى خلــق شــعاع نــور 

يضــئ عتمــة حياتهــا.
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داء إسمه الونس: األسيرة: رواية / سلوي فهمي بحبح 
القاهرة: الهيئة، 2022.

149ص؛20سم.                        ) 178 (
20ج.م. تدمك 978-977-91-3481-9   
القصص العربية                            813

الدكتــورة نــدي إمــرأة تهــرب مــن النــور إلــي النورضائعــة 
كحــرف تائــه دومــاً بيــن الســطور ولــدت عبــر اتحــاد غيــر 
التنــازل  تملــك  ..لــم  واإلنصهــار  البــرودة  بيــن  عــادى 
طواعيــه عــن حياتهــا انتصــاراً لفؤادهــا وهــى التــى لــم 

تختــر شــيئاً فــى حياتهــا.

حارة الطبالين: قصص قصيرة / عبد الفتاح البلتاجى 
القاهرة: الهيئة، 2021.

128 ص؛ 19 سم.                        ) 177 (
15ج.م. تدمك 978-977-91-3677-6   
القصص العربية                            813

ــرة  ــص القصي ــن القص ــة م ــى مجموع ــاب عل ــوى الكت يحت
ــى  ــه ف ــان وصراعات ــا اإلنس ــة محوره ــا عام ــاول قضاي تتن
وارتبــاك  خلــل  مــن  يصيبــه  ومــا  الحديثــة  المجتمعــات 
المشــاعر كاالنتمــاء والغربــة واإلمســاك بالهويــة حتــى 
النفــس األخيــر ومنهــا: حــارة الطباليــن - ثــورة الــرق - زفــة 

الجنــازة - حســن وعزيــزة - المايســترو... وغيرهــا.

ريشــة بــن قرطــاس: قصــص قصيــرة / مصطفــى ســليمان 
ــة، 2022. القاهــرة: الهيئ

104 ص؛20 سم.                        ) 179 (
تدمك 0-3653-91-977-978           20ج.م.
القصص العربية                            813

يتنــاول الكتــاب مجموعــة متنوعــة مــن القصــص القصيــرة 
ــدوق،  ــور، الصن ــص، طي ــورة، القمي ــة، الص ــا: الرحل منه

ــا. ــرأة والعمــالق وغيره ــزم والم ــة، الق أمني

طــي األلــم: روايــة / هالــه البــدري.- القاهــرة: الهيئــة، 
.2022

179ص؛21سم.                             ) 182 (
تدمك 3-3636-91-977-978      20ج.م.
القصص العربية                                 813

ــذي ال  ــي قصــة أحمدالشــاب البســيط ال ــة تحك ــة طويل رواي
يبالــي بماهيــة الحيــاة وال تؤرقــه أســئلة الوجــود بــل يعيــش 
الحيــاة كمــا هــي و لكــن البطلــة علــى النقيــض  تتعامــل مــع 
الحيــاة بالتــورط فــي كل شــئونها و مخلوقاتهــا فشــغلت العالــم 
الخارجــي بتطلعاتهــا فكانــا يتعايشــان مــع بعضهمــا البعــض 

و يتقبــالن حياتهمــا بــال حــدود أو صــدام.

سباق مع الصاروخ / نعمان عاشور
القاهرة: الهيئة، 2021.

195ص؛21سم.                             ) 181 (
تدمك 3-3467-91-977-978      30ج.م.
القصص العربية                                 813

يعد الكاتب الراحل نعمان عاشور رائد الدراما الواقعية في 
المسرح المصري، وله اسهامات جديدة في القصة القصيرة 

أيضآ، ومنها القصص القصيرة الذي يضمنها هذا الكتاب 
ومنها: سباق مع الصاروخ، البدلة الحربي، مسألة أخالق،ا 

الستقالة،في غمضة عين، حادث تصادم في مقهي،نموت 
وتحيا مصر، ميمي يا حبة عيني.

ساسندرا رحلة نحو العبودية: رواية لليافعة / أحمد قرنى 
القاهرة: الهيئة، 2021.

169ص؛ 20 سم.                             ) 180 (
تدمك 0-3439-91-977-978        25ج.م.
القصص العربية                              813

ــاحل  ــن س ــت قســرا م ــة ســمراء حمل ــاة افريقي ــندرا فت ساس
جزيــرة غــورى الســنغالية عبــر البحــر لينقلوهــا إلــى بــالد 
الثلــج فــى رحلــة إلــى العبوديــة وحــاول الفتــى انقاذهــا 
ــن  ــة الذي ــواج األفارق ــاك عــرف أف بعــد غــرق الســفينة وهن

يســتعبدون فــى األرض
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مختارات روائية / سعيد سالم.- القاهرة: الهيئة، 2021.
513 ص؛ 24سم.                        ) 184 (

المحتويات: الشئ اآلخر - المقلب - إسترسال.
تدمك 1-3461-91-977-978          65ج.م.
القصص العربية                       813

ــى  ــالم وه ــعيد س ــف س ــات للمؤل ــة رواي ــاب ثالث يضــم الكت
)الشــئ اآلخــر - المقلــب - استرســال ( والتــى تناقــش فســاد 
عصــر مبــارك وتطــرح أشــكال اإلنهيــار الشــامل لــكل 
أحــوال البــالد وعجــز الشــعب عــن مواجهــة الســلطات 
المســتبدة ، وقــد ربطــت األحــداث بيــن أهميــة نجــاح الفــرد 
فــى تغييــر الواقــع إلــى األفضــل بالثــورة علــى الواقــع 

ــن. ــردى للوط المت

فستان فرح / رباب كساب.- القاهرة: الهيئة، 2022.
349ص؛21سم.                        ) 183 (
30ج.م. تدمك 978-977-91-3583-0 
القصص العربية                            813

ــة  ــة لشــخصيات مختلف ــاة اليومي ــاول الحي ــة تتن ــة طويل رواي
ــن ذوي  ــل م ــي و الرياضــى و الطف ــط والصحف ــا الظاب منه
الهمــم والشــابة التــي تحــب جارهــا و الطمــوح الــذي يســكن 

الشــباب  ثــم الحــرب و مايتبعهــا مــن خــراب.

ممالــك الشــرق » نضيــرة الحضــر« : قصــة مملكــة الحضر 
األســطورية وصــراع امبراطوريــة الفرس مــع المملكة 

الحصينة / حسن عصام الدين طلبه
القاهرة: الهيئة، 2022.

253 ص؛ 21 سم.                        ) 185 (
30ج.م. تدمك 978-977-91-3676-9         
القصص العربية                            813

روايــة ممالــك الشــرق قصــة مــن حكايــات التاريــخ تــروى 
لنــا الصــراع بيــن أمــم وحضــارات الشــرق مــن أجــل 
ــذ  ــات هللا وســنته من ــا آي ــى فيه ــث تتجل ــوذ حي الســلطة والنف
أن خلــق هللا آدم وأســكنه فــى األرض وإلــى أن تقــوم الســاعة

وشم من القبالت: قصص قصيرة / سماح فراج قاسم 
القاهرة: الهيئة، 2021.

76ص؛21سم.                             ) 187 (
تدمك 8-3561-91-977-978             15ج.م.
القصص العربية                                 813

يحتــوي الكتــاب علــي مجموعــة متنوعــة مــن القصــص 
القصيرةالتــي تعتمــد علــى المشــهدية و الحــوار و ذكــر 
ــا  ــية للشــخصيات و منه ــاة النفس ــر الحي ــل و تصوي التفاصي
أمير-رائحــة  القبالت-ذكــري  مــن  حواء-وشــم  »تفاحــة 

العشــق-بواقي بنــات... و غيرهــا.

نظرية الترقب اللحظى: قصص قصيرة / محمد الحديدى 
القاهرة: الهيئة، 2021.

158ص؛20سم.                             ) 186 (
تدمك 2-3419-91-977-978        20ج.م.
القصص العربية                                 813
األستاذ منصور شخصية غربية األطوار شديد األعتزاز 
والثقة بنفسه وأبحاثه ونظرياته الفلسفية كأنك تنظر إلى 
أحد فالسفة األغريق واذا تكلم تسمع دقات طبول عالية 

متالحقة ومستمرة.
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تماثل لدهشة ممكنة: شعر / جمعة الفاخري
القاهرة: الهيئة، 2021.

104ص؛21سم.                        ) 189 (
14ج.م. تدمك 978-977-91-3586-1   
الشعر العربي                           811

يحتــوي الكتــاب علــي مجموعــة متنوعــة مــن القصائــد 
الشــعرية منهــا: حلــم ،إضــاءة، خــداع ، شــهادة ، توقيــت ، 

ميــالد ، ســقوط، حياة...وغيرهــا.

أحالم الكروان: شعر / ناجي قمحة
القاهرة: الهيئة، 2022.

211ص؛21سم.                        ) 188 (
تدمك 8-3701-91-977-978          40ج.م.

الشعر العربي                         811
يحمــل الكتــاب  بيــن دفتيــه مجموعــة مــن العناويــن والقصائد 
الشــعريةالتي تمــزج بيــن الشــعر التقليــدي و شــعر الحداثــه 
ــال  ــي الرم ــب ف ــم ح ــر العال ــي أخ ــدك, حت ــي معب ــا ف منه

وغيرهــا مــن القصائــد التــي تجــذب القــارئ.

خارطة مضللة لمساكن األفالك: شعر / محمود قرني.- 
القاهرة: الهيئة، 2022.

191ص؛21سم.                        ) 190 (
تدمك 4-3696-91-977-978          40ج.م.
الشعر العربي                            811

يحمــل الكتــاب بيــن دفتيــه مجموعــة العناويــن الشــعرية مثــل 
قــوس قــزح -طريق-الفــردوس المفقــود ليعبــر الشــاعر عــن 

مكنون قلبه تجاه الكثير من الموضوعات.

) كتب عامة )شعر

شجرة فى قلب ذئب: شعر / كمال أبو النور.- القاهرة: 
الهيئة، 2022.

144 ص؛ 20سم.                             ) 193 (
  تدمك 5-3603-91-977-978 :       20ج.م.
الشعر العربى                                 811
يحتوى الكتاب على مجموعة متنوعة من القصائد منها« 
العزلة ، الأحد يطرق المنزل، قناع من الثلج، أنا مزارع

 كبير، جواز سفر إلى الجحيم... وغيرها.

الخروج في النهار: شعر / وسام الدويك
القاهرة: الهيئة، 2021.

85؛21سم.                            ) 191 (
تدمك 9-3465-91-977-978        20ج.م.
الشعر العربي                                 811

مجموعــة مــن القصائــد تتنــاول موضوعــات مختلفــةو مــن 
عناوينهــا :إنــه مــا يجــب أن يقــال عنــد الوصــول إلــى حالــة 
الحقيقيتيــن -اربــع ســندريالت يتجاذبننــي بالقــرب مــن طفــل 
ــة  ــيرة ذاتي ــه س ــة المدفون ــة العراب ــي حديق ــدآ ف ــس وحي يجل

لدقــاق الطبــول.

خمسون قصيدة / أحمد عبدالمعطي حجازي
القاهرة: الهيئة، 2022.

301ص؛24سم.                            ) 192 (
تدمك 1-3599-91-977-978               35ج.م.
الشعر العربي                                 811

يضــم هــذا الكتــاب عــدد مــن أشــهر قصائــد الشــاعر احمــد 
ــق  ــر ,الطري ــادس عش ــام الس عبدالمعطــي حجازي,منها:الع

إلــي 
الســيدة ,ســلة ليمون,إلــي اللقاء,رســالة إلــي مدينــة مجهولــة 
,مقتــل صبي,دفــاع عــن الكلمة,الــدم و الصمت,موعــد فــي 

الكهف,مسافر أبدآ,و غيرها من القصائد.
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قطة صالحة للحزن: شعر / عزت الطيرى
القاهرة: الهيئة، 2022.

200ص؛ 20سم.                        ) 196 (
تدمك 3-3719-91-977-978          35ج.م.
الشعر العربى                            811

يحتــوى الكتــاب علــى مجموعــة متنوعــة مــن القصائــد منهــا: 
حــزن، زهــرة، بــالد العــرب، ســيرة، العبقــرى، زجاج، 

خروج، ثقب، صديق...وغيرها.

غرب الحب الميت: شعر / أحمد سراج
القاهرة: الهيئة، 2022.

154ص؛19سم.                        ) 194 (
تدمك 7-3711-91-977-978          25ج.م.
الشعر العربي                            811

مجموعــة مــن القصائــد للكاتــب أحمــد ســراج  الــذي أســس 
مشــروعي :أدب المصرييــن و النحــو البســيط و تتنــاول 
ــن  ــن عناوي ــيطة وم ــا البس ــكل تفاصيله ــة ب ــاة المصري الحي
ــي  ــح الخلود-شــمس-نفوس عل ــي مذب ــد: ال عودة-عل القصائ

ــا. ــواهد...و غيره ــي -الصدي-ش ــط المنف حائ

الغربة و االنتظار / رفعت سالم ، حلمى سالم
القاهرة: الهيئة، 2022.

91 ص؛ 21 سم.                        ) 195 (
15ج.م.   تدمك 978-977-91-3585-4        
الشعر العربى                            811

يضــم الكتــاب مجموعــة مــن القصائــد منهــا: يومــاً مــا، 
 ، المهاجــر  الطيــر   ، بقايــا، وداع   ، عينــاك ، صديقتــى 

غربــاء... 
التجربــة  بواكيــر  علــى  شــاهد  هنــا  والديــوان  وغيرهــا 
ــداً  ــدى الشــاعرين الصديقيــن الكهــف، مســافر أب الشــعرية ل

، وغيرهــا.

مدينون لك أيها اليأس: شعر / مروة أبو ضيف.- القاهرة: 
الهيئة، 2022.

104 ص؛ 21 سم.                             ) 199 (
تدمك 1-3672-91-977-978      20ج.م.
الشعر العربى                                 811

مجموعة من القصائد الشعرية يغلب عليها اليأس وتحاول 
الشاعرة أن تجد بقعة ضوء نحو األمل والمستقبل.

كل عشق وأنت بخير: شعر / ماهر حسن
القاهرة: الهيئة، 2022.

115 ص؛ 21 سم.                             ) 197 (
تدمك 8-3657-91-977-978         20ج.م.
الشعر العربى                                 811

مجموعــة مــن القصائــد الشــعرية كتبــت بالفصحــى تتنــاول 
موضــوع العشــق والصبابــة والهيــام وصــور الحــب المختلفة 
ــى  ــر ف ــرأة - طائ ــون والم ــد : المجن ــن القصائ ــن عناوي وم
العنــق - النورانــى الغامــض - اشــتباه - ومضــات مــن عشــق 

فــات - جــرح الفــارس وغيرهــا

مدن لها قلوب: مقاطع من حياة و شعر / حلمي سالم
القاهرة: الهيئة، 2021.

207ص؛19سم.                             ) 198 (
تدمك 4-3556-91-977-978       20ج.م.
الشعر العربي                                 811

مجموعــة دواويــن شــعرية تتنــاول العديــد مــن الموضوعــات 
والمســائل اليوميــة و العربيــة ومــن عناويــن القصائــد: يــوم 

رأيــت جيفــارا - األســكندرية والشــعر- بيــروت خيمتنــا 
ــي األنــس- قبــرص - طرابلــس األخ  ــا.. ليال ــرة - فيين االخي

ــد- العقي
ــون فــي المنفــي و غيرهــا الكهــف ، مســافر   صنعــاء يماني

أبــداً وغيرهــا مــن القصائــد.
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من وريقات الحنين: شعر / عبد الناصر الجوهرى
القاهرة: الهيئة، 2022.

205 ص؛ 21 سم.                        ) 202 (
تدمك 5-2923-91-977-978           25ج.م.
الشعر العربى                               811

ــا: ال  ــعرية منه ــد الش ــن القصائ ــدد م ــاب ع ــذا الكت يضــم ه
ــك،  ــدل علي ــد ت ــات ق ــب، حفري ــتاء، التولي ــى الش ياســمين ف
مــن وريقــات الحنيــن، لســت براحــل، ســيدة البســاتين، 
ــول  ــة األشــياء ،ســفر بحــذو الرجــوع، ق ــكاء ، ســر، نهاي ب
مختصــر فــى العشــق، ليــس هنــاك ذنــب، تفســير جديــد 

ــد. ــن القصائ ــا م ــق وغيره لعاش

/ حســني  وســنريو  هايكــو  نصــوص  األقحــوان:  مــزار 
.2022 الهيئــة،  القاهــرة:  التهامــي 

127ص؛21سم.                        ) 200 (
25ج.م. تدمك 978-977-91-3695-5 
الشعر العربي                            811

قصيــدة االيكــو التــي إســتهوت ذائقــة الشــعراء و القــراء فــي 
ــم بمــا تمتلكــه مــن فتنــة االدهــاش و مقومــات  أصقــاع العال
جماليــة تمكنهــا مــن أن تجــاور األشــكال المتعــارف عليهــا 

كالقصيــدة الكالســيكية و التفعيليــة و النثــر.

من األغنيات إلى أشباهى: مختارات شعرية / المتوكل 
طه.- القاهرة: الهيئة، 2022.

408 ص ؛ 24 سم.                        ) 201 (
تدمك 4-3655-91-977-978          40ج.م.
الشعر العربى                            811

مجموعــة قصائــد شــعرية باللغــة العربيــة الفصحــى تتنــاول 
العديــد مــن الموضوعــات المختلفــة ومــن عناونيهــا: نقــوش 
ــن والحــزن -  ــالء - الحس ــة - أشــباهى - الط علــى جدراي

ــا. ــة وغيره ــم الخليف ــية - ندي الحاش

يرجع العاديون مكبلين بالياسمين: شعر / وسام الدويك 
القاهرة: الهيئة، 2021.

98 ص؛ 20 سم.                            ) 205 (
تدمك 6-3466-91-977-978        20ج.م.
الشعر العربى                                811

مــن  الشــعرية  القصائــد  مــن  مجموعــة  الكتــاب  يضــم 
عناوينهــا: الســيدة الموجــودة جنــوب شــجرة الجميــز، مفتــاح 
الجســد مــن الشــرفة، فاصلــة ينايــر، تذكرنــى شــقوق الوقــت.

منزل الطائر الطنان: شعر / صالح اللقاني
القاهرة: الهيئة، 2022.

127 ص؛21سم.                             ) 203 (
 تدمك 6-3565-91-977-978              15ج.م.
الشعر العربي                                 811

صــالح اللقانــي شــاعر مصــرى مــن مواليــد دمنهــور شــارك 
فــي إصــدار مجلتــي مصريــة وإضــاءة صــدر لــه حتــى اآلن 
ــازل،  ــاه من ــد: قدرن ــن القصائ ــن عناوي ــن وم ــة دواوي ثماني

ثالثيــة ســجاح التميميــة ، هــل رأيــت قــد رأيــت.

وتبدأ من هنا المراسم: شعر / محمد رؤوف
القاهرة: الهيئة، 2022.

119 ص؛ 21 سم.                            ) 204 (
تدمك 7-3654-91-977-978       20ج.م.
الشعر العربى                                811

ــاول موضوعــات  ــة تتن ــة المصري مجموعــة أشــعار بالعامي
ــد:  ــن القصائ ــن عناوي ــاعر وم ــة الش ــى تجرب ــة تحك مختلف
كوبــرى أكتوبــر - وســط البلــد - لحــن أســبانيا الحزيــن - دار 
ــرج القاهــرة -  ــاذة - ب ــة اإللي ــب - محطــة مصــر - لعن الكت

ــن النهــر وغيرهــا. رع - اب
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يال نلعب ثورة ألنها أنت: مسرحيتان / هالة فهمي
القاهرة: الهيئة، 2022.

112ص؛20سم.                        ) 208 (
25ج.م. تدمك 978-977-91-3671-4 :  

المسرحيات العربية                           812
تصــوغ الكاتبــة رؤيتهــا لعالــم المــرأة و عالقتهــا المركبــة ليــس فقــط 

مــع الرجــل و إنمــا مــع ذاتهــا القلقــة و تكوينهــا الحبيــس
ــع وتحــاول  ــق  و متناب ــوي و بصــري متدف ــاء لغ ــر بن ــك عب  و ذل
الكاتبــة مــن خــالل إبداعهــا إلقــاء بقعــة ضــوء علــي اإلبــداع 
وجمالياتــة إلــي ان يصــل فــي النهايــة إلــي إظهــار قيمتــه وأهميتــه.

الدائرة ومسرحيات أخري / عماد مطاوع
القاهرة: الهيئة، 2021.

109ص؛21سم.                        ) 206 (
تدمك 5-3489-91-977-978          20ج.م.
االمسرحيات العربية                            812

يضــم الكتــاب مجموعــة نصــوص مســرحية تــدور فــي فلــك 
ــة اإلنســان بالشــرط  ــك طالســم عالق نفســي حــاد تســعي لف
الحياتــي الــذي يعيــش فيــه فــي ظــل أزمــة وجوديــة شــديدة 

الوطــأة.

المغماطيس: مسرحية / نعمان عاشور
القاهرة: الهيئة، 2022.

97 ص؛ 21 سم.                        ) 207 (
15ج.م. تدمك 978-977-91-3500-7  
المسرحيات العربية                            812

ــاء  ــطاء وأبن ــه للبس ــى كتابت ــازاً ف ــور منح ــان عاش كان نعم
تناقضاتهــا  ويبــرز  قضايــا  يناقــش  الوســطى،  الطبقــة 

وتحوالتهــا 
ومآســيها وصراعهــا للبقــاء والصعــود فــى قالــب النقــد 

االجتماعــى الــذى شــغله منــذ بداياتــه األولــى.

كتب عامة )مسرح(

موسوعة المسرح المصرى المصورة2. جزء 10: حرف 
الصاد - الضاد - الطاء - الظاء / عمرو دوارة

القاهرة: الهيئة، 2021.
478 ص: صور ؛ 28 سم.                 ) 210 (
تدمك 3-3584-91-977-978        50ج.م.
المسرح المصرى - موسوعات              792.03

ــل  ــكل عــرض مث ــات الخاصــة ب ــن الموســوعة البيان تتضم
اســم المســرحية والممثلــون والفرفــة المنتجة وتاريــخ االنتاج 
كمــا ســجلت الموســوعة أيضــاً بعــض مالمح وأعمــال بعض 

نجــوم المســرح الذيــن افتقدنــا صورهــم المســرحية.

موسوعة المسرح المصرى المصورة1. جزء 9: حرف 
الشين / عمرو دوارة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

493 ص: صور؛ 28 سم.                ) 209 (
تدمك 6-3513-91-977-978       80ج.م.
المسرح المصرى - موسوعات               792.03

موســوعة فريــدة مــن نوعهــا تعــرض ألهــم األعمــال الفنيــة 
المســرحية وهــى تشــمل الكثيــر مــن مســارح الصــاالت 
والتــى انتشــرت فــى منتصــف الثالثينيــات واألربعينيــات من 
القــرن الماضــى والتــى كانــت تســمى العــروض الدراميــة.

املشروعات الثقافية

قائمة الكتب 80812022 قائمة الكتب 2022



 Beruhmte Personlichkeiten Agyptens /
 Ubersetzt von، Hussam el ؛Abduh al-Zari

Din Gamal Badr.- القاهــرة: الهيئــة، 2021.
) 211 (                        .30cm35؛p
 تدمك 6-3552-91-977-978         15ج.م.
كتب األطفال - تراجم                           920

المصريــة  الشــخصيات  مــن  مجموعــة  الكتــاب  يضــم 
المضيئــة والتــى لهــا أدوار حقيقيــة مؤثــرة فــى مســيرة 
ــد  ــن - محم ــد أمي ــل - أحم ــا مث ــى صوره ــى أبه ــن ف الوط
ــم. ــكل وغيره ــد حســنين هي ــد - ســميرة  وســى - محم فري

Dialogue of religions and cultures /  
mohamed mukhtar gomaa؛translated by 
ِAli Ali shaban.- 2021 ،القاهرة: الهيئة

) 212 (                        .15cm166؛p
تدمك 0-3442-91-977-978     5ج.م.
الثقافة اإلسالمية                            214

يهــدف كتــاب حــوار األديــان إلــي ضــرورة تفاعــل الثقافــات 
المختلفــة مــع الحفــاظ علــي هويــة كل منهــا و إحتــرام 
خصوصيــة الديــن و الثقافــة و التقاليــد و العــادات لــكل 
منهــم وان وحــي الســماء إنمــا نــزل ليرســم لأنســان طريــق 

ــق . ــة والح ــر والرحم ــعادة والخي الس

/ EGYPTIAN HISTORICAL FIGURE  
Abduh al-zari؛translated by kamal 
boraiqa abdelsalam hassan

القاهرة: الهيئة، 2021.
) 213 (                        .35cm30؛p
15ج.م. تدمك 978-977-91-3543-4   
كتب األطفال - تراجم                           920

المصريــة  الشــخصيات  مــن  مجموعــة  الكتــاب  يضــم 
المضيئــة والتــى لهــا أدوار حقيقيــة مؤثــرة فــى مســيرة 
ــد  ــن - محم ــد أمي ــل - أحم ــا مث ــى صوره ــى أبه ــن ف الوط
ــكل وغيرهــم. ــد - ســميرة موســى - محمــد حســنين هي فري

املشروعات الثقافية ) رؤية(
Hatari Za Ukanamungu Na njia za 
Makabi liano / Muhammed Mukhtar 
Juma , Kine fasiriwa Na Ali Ali Shaban 
Issa Ziddy

القاهرة: الهيئة، 2022.
) 214 (                             .cm 15 ؛p 224
تدمك 2-3732-91-977-978          5ج.م.
اإللحاد و الملحدون                                 249

ــيس و  ــاد المس ــر اإللح ــار مخاط ــي إظه ــاب إل ــدف الكت يه
الموجــه قصــد تفكيــك مجتمعاتنــا مــن داخلهــا و تفتيتهــا 
الفكــر  أبنائهــا و يقــدم الكتــاب حلــوآل لمواجهــه  بأيــدي 
ــن و  ــبهات الملحدي ــد ش ــبابه و تفني ــة أس ــادي ومعالج اإللح
طــرق الوقايــة  والعــالج و دور المؤسســات الدينيــة والثقافية 

والنوعيــة لمواجهــه اإللحــاد.

Ignorancia e despertar /Preparaeao 
mohamed mukhtar gomaa

القاهرة: الهيئة، 2022.
) 216 (                             .cm 17؛p 63

تدمك 9-3506-91-977-978           5ج.م.
الجاهلية                                             953

ــا  ــي تضليله ــة ف ــات المتطرف ــم الجماع ــد مزاع ــاب يفن الكت
ــة و أن الصحــوة  ــوالت خاطئ ــاظ مدل ــل األلف ــاس و تحمي للن

ــي انفســهم بالخطــأ. ــوه عل ــح أطلق مصطل

 Heraus for derungen bewaltigen / 
Ahmed swailemPubersetzt von Samar 
mounir ali Khalil, Grafik Ahmed geassa

القاهرة: الهيئة، 2022.
) 215 (                             .cm 30 ؛p 39

 تدمك 5-3645-91-977-978 :        15ج.م.
كتب األطفال - القصص العربية                     813 

ــر  ــن البش ــة م ــاذج مختلف ــة نم ــة األلماني ــاب باللغ ــدم الكت يق
الذيــن تحــدوا الصعــاب وتغلبــو علــى اعاقاتهــم خاصــة 
وأنهــم قــد أســهموا اســهاماً بــارزاً فــى صنــع الحضــارة 

اإلنســانية عبــر التاريــخ بعصــوره وبيئاتــه المختلفــة.

قائمة الكتب 82832022 قائمة الكتب 2022



la politesse vis-à-vis de notre maitre 
le messager d’allah )SBL( / par prof. 
Mohamed Mukhtar Gomaa؛traduit par 
Dr/kamal Ali Mahmoud Gadallah

 القاهرة: الهيئة، 2022.
) 219 (                        cm 15 ؛p 121

تدمك 5-3661-91-977-978          5ج.م.
السيرة النبوية                            239

ــه الصــالة  ــد علي ــل ســيدنا محم ــاب عــن فضائ يتحــدث الكت
والســالم فهــو ســبيل رحمــة هللا عــز و جــل  وفضــل اتبــاع 
ســنته التــي بهــا ترفــع الدرجــات و تكفــر الذنــوب و الســيئات 

و تنــال الشــفاعة وتكفــي الهمــوم وتطمئــن القلــوب بــه.

jahiliyyah)ignorance(and awakening / 
mohamed mukhtar gomaa؛translated by 
Ali Ali Shaban

 القاهرة: الهيئة، 2021.
) 217 (                        141p ; 15 cm
تدمك 0-3455-91-977-978            5ج.م.
الجاهلية                                        953

يهــدف كتــاب الجاهليــة و الصحــوة إلــي بيــان أن الجماعــات 
المتطرفــة تحــاول فــرض العقليــات الجامــدة علــي المجتمــع 
ويوضــح مفهــوم الجاهليــة الــذي حاولــت الجماعــات رمــي 
المجتمــع المعتــدل المتديــن بــه هــو مغالطــه غيــر صحيحــة .

la ignoreca y el despertar / mohamed 
mukhtar gomaa

القاهرة: الهيئة، 2021.
) 218 (                        .cm 15 ؛p 154
تدمك 5-3450-91-877-978            5ج.م.
الجاهلية                                        953

الكتــاب محاولــة لتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة التــي حاولــت 
الجماعــات المتطرفــة فرضهــا علــى المجتمعــات اإلســالمية 

وبيــان خطــأ مفاهيــم تلــك الجماعــات. 

le dialogue interreligieux et intercultururel 
supervision ,introduction et participation 
/ mohamed mukhtar gomaa؛traduit par 
Kamal Ali Mahmoud Gadallah

 القاهرة: الهيئة، 20021.
) 220 (                             .cm 17 ؛p 149
تدمك 7-3443-91-977-978         5ج.م.
التقافة اإلسالمية                                 214

حــوار األديــان هــو عنــوان الكتــاب الــذي يهــدف إلــي فهــم 
وإحتــرام الثقافــات المختلفــة مــع الحفــاظ علــي هويــة و 
عــادات و ديانــات كل فئــة مــن البشــر و يعمــل علــي دمــج 

ــا. ــة وإحترامه ــات المختلف الثقاف

Mieleweko ambayo lazima isahihishwe mabrouk 
al nagar؛ mjumbe baraza la tafiti za kiislamu  
muhammad salim abu aasi mkuu kitiovo cha.- 
.القاهرة: الهيئة، 2022

) 222 (                             .cm ‘ 96 p 15
تدمك 5-3731-91-977-978      15ج.م.

  االرهاب                                          303.6
يصحــح الكتــاب الكثيــر مــن المفاهيــم الخاطئــة التــى اتخذهــا أصحــاب 
األفــكار المتطرفــة ذريعــة لتبريــر أعمالهــم اإلجراميــة ويناقــش بالحجــة 
والبراهيــن هــذه المفاهيــم المغلوطــة مثــل الحاكميــة ونظــام الحكــم 

ــه ــة الوطنيــة وأن اإلرهــاب ال ديــن ل ويؤكــد علــى مشــروعية الدول

 le djahilisme )phase preislamique(et le 
revil / mohamed mukhtar gomaa؛traduit 
par kamal ali mahmoud gadallah

القاهرة: الهيئة، 2021.
) 221 (                                .cm 15 ؛p 142
تدمك 7-3456-91-977-978           5ج.م.

الجاهيلية                                  953
يوضح الكتاب مدى تحريف الجماعات اإلرهابية المتطرفة 
الكلم عن مواضعه بمدلول بعض األلفاظ و تحميلها  كل ما 

ال تحتمل من الدالالت الخاطئة.

قائمة الكتب 84852022 قائمة الكتب 2022



Refuting terrorists ’fallacies /  mohamed 
mukhtar gomaa؛prepared by hany 
sayyed tammam 

القاهرة: الهيئة، 2022.
) 223 (                       .cm 15 ؛p 147
تدمك 1-3430-91-977-978      5ج.م.
اإلرهاب                       364.131

يعــرض الكتــاب االباطيــل و ضــالالت الجماعــات اإلرهابية 
والمتطرفــة و يقــدم تصحيحــآ لمافهيمهــم المنحرفــه والخاطئة 
ــة  ــة والجزي ــة و الجزئي ــر والحاكمي ــا التكفي ــش قضاي ويناق
وإســتباحه الدمــاء و محاولــة  هــدم الدولــة وأدلجــة العلمــاء 

والمثقفيــن وغيرهــا مــن القضايــا.

األداب العامة / محمد مختار جمعة
القاهرة: الهيئة، 2022.

114 ص ؛ 15 سم.                       ) 225 (
تدمك 5-3702-91-977-978            5ج.م.
اآلداب العامة                            395

هــذا الكتــاب يبيــن أن ديننــا الحنيــف هــو دين الجمــال والرقي 
والــذوق الســليم فــكل ما يتســق مــع اآلداب اإلنســانية العامة 

هــو مــن صميــم الفطــرة الســليمة التــي فطــر هللا النــاس 
عليهــا ويتنــاول جملــة مــن اآلداب التــي ال غنــى للمــرء عنهــا 
مــن أهمهــا : اآلداب مــع هللا ومــع الرســول ، ومــع الصحــاب 
ــام والشــراب ،  ــن ، وآداب الطع الكــرام واألدب مــع الوالدي

واللبــاس والنــوم والســفر وغيرهــا مــن اآلداب.

Zur erneuerung das religiosen denkens 
aufsatze uber religion und leben / 
mohamed mukhtar gomaa

القاهرة: الهيئة، 2021.
) 224 (                        .cm 17 ؛p 169
تدمك 4-3431-91-977-978            5ج.م.
اإلرهاب                                     303.6

يصحــح الكتــاب المفاهيــم الخاطئــة بالحجــة و البرهــان 
ويفندهــا مثــل موضوعــات التكفيــر و الحاكميــة و نظــام 
الحكــم والمتاجــرة بقضيــة الخالفــة و بمــا رســخ القيــم 
اإلنســانية الراقيــة النبيلــة و يركــز علــي مشــروعية الدولــة 
الدولــة الوطنيــة وأن مصالــح الدولــة  ال تنفــك عــن مقاصــد 

ــه. ــن ل ــاب ال دي ــان وأن االره األدي

األمن المجتمعي / تقديم و مشاركة محمد مختار جمعة 
القاهرة: الهيئة، 2022.

130ص؛15سم.                             ) 226 (
تدمك 8-3459-91-977-978        5ج.م.
االمن االجتماعي                                 362

يتنــاول هــذا الكتــاب قضيــة االمــن المجتمعــي حيــث يضــم 
نخبــة مــن أهــم البحــوث االتــي التــي قدمــت  لمؤتمرالمجلــس 
األعلــي للشــئون االســالمية فــي دورتــه العشــرين مثــل 
حديــث القــرآن عــن االمــن و دور االيمــان فــي تحقيــق 
االمــن المجتمعــي و التكافــل االجتماعــي فــي االســالم و دور 

ــق االمــن و الســالم. ــي تحقي االســرة ف

الجاهلية والصحوة: روسى / إعداد محمد مختار جمعة 
القاهرة: الهيئة، 2021.

205 ص؛ 17 سم.                             ) 228 (
تدمك 3-3470-91-977-978           5ج.م.
الجاهلية                                             953
الكتاب يتناول مفهوم الصحوة عند الجماعات المتطرفة 
التى تحاول هدم السلم اإلجتماعى والسالم وأن تحريف 

تلك الجماعات لألفاظ المختلفة وتحميلها لغير هدفها هو 
مغالطة كبرى.

الجاهلية والصحوة: أوردو /  إعداد محمد مختار جمعة
القاهرة: الهيئة، 2021.

140 ص؛ 17 سم.                             ) 227 (
 تدمك 7-3469-91-977-978          5ج.م.
الجاهلية                                             953

يعــرض الكتــاب لمفهــوم الجاهليــة الــذى حاولــت الجماعــات 
المتطرفــة رمــى مجتمعاتنــا المســالمة بــه وأن إطــالق 

مصطلــح الصحــوة علــى نفســها مغالطــة أشــد وأكذوبــة 
وأبشــع.
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الجاهلية والصحوة: يونانى / إعداد محمد مختار جمعة 
القاهرة: الهيئة، 2022.

143 ص؛ 17 سم.                        ) 229 (
تدمك 2-3505-91-977-978     5ج.م.
الجاهلية                                        953

اإلرهابيــة  الجماعــات  تحريــف  مــدى  الكتــاب  يبيــن 
ــاظ  ــض األلف ــول بع ــه بمدل ــن مواضع ــم ع ــة الكل والمتطرف
وتحميلهــا مــاال تحتمــل مــن الــدالالت الخاطئــة وأن الصحــوة 

مصطلــح مغالــط أطلقــوه علــى أنفســهم.

الدولة مفهومها وتطورها / محمد مختار جمعة
القاهرة: الهيئة، 2022.

126 ص ؛ 15 سم.                        ) 231 (
 تدمك 6-3705-91-977-978           5ج.م.
الدولة                                        320

الدولــة مفهــوم مــرن ومتطــور وأن محاولــة حصــر مفهــوم 
الدولــة فــي أنمــوذج تاريخــي معيــن وفرضــه فــي نمــط ثابــت 
ِإنمــا هــو يعنــي الجمــود والتحجــر ولكــن التطــور هــو ســنة 
هللا فــي كونــه والدولــة الوطنيــة هي أســاس أمــان المجتمعات 
المواطنــة  ترســيخ  تحقيــق  علــى  العمــل  وأن  جميعهــا 
الشــاملة واجــب دينــي ووطنــي. والتفاعليــة واإليجابيــة 

حديث الصيام / محمد مختار جمعة
القاهرة: الهيئة، 2022.

138 ص ؛ 15 سم.                        ) 230 (
تدمك 3-3706-91-977-978            5ج.م.
العبادات                                        252

ــام المرتبطــة بشــهر رمضــان  ــادة الصي ــاب عب ــاول الكت يتن
الكريــم ويرتكــز علــى عــدد مــن القيــم اإليمانيــة واألخالقيــة 
واإلنســانية كاإلخــالص وحســن المراقبــة هلل عــز وجــل 
والجــود والكــرم واألمــل والرجــاء وبعــض القيــم اإليمانيــة 

ــة. واألخالقي

الشأن العام بين حرية الرأي و مسؤلية الكلمة / محمد 
مختار جمعه.- القاهرة: الهيئة، 2022.

122ص؛15سم.                             ) 232 (
تدمك 3-3722-91-977-978         5ج.م.
حرية التعبير                            323.44

الكلمــة أمانــة و مســؤلية و هــي ذات أثــر بالــغ علــي المجتمــع 
أو الوطــن بأســره و حريــة  الــرأي و التعبيــر ينبغــى أن 
ــة  ــف حري ــث تق ــة حي ــة مســؤلة و ليســت مطلق ــون حري تك
ــت حــر  ــي أن ــن بمعن ــة األخري ــد حــدود حري كل إنســان عن

مــا لــم تضــر.

عقد المواطنة / إشراف محمد مختار جمعة
القاهرة: الهيئة، 2022.

135ص ؛ 15 سم.                             ) 234 (
تدمك 0-3707-91-977-978         5ج.م.
المواطنة                                          323.6

ــه  ــرد والمجتمــع ووطن ــن الف ــة بي ــاب أن العالق يوضــح الكت
وبيــن المواطنيــن وبعضهــم مــع بعــض هــي عالقــة تبادليــة 
ــراد  ــة األف ــرم خصوصي ــى الحــق والواجــب وتحت ــي عل تبن
ــام  ــا تراعــي الحــق الع ــات كم ــوق والواجب ــث الحق ــن حي م

ــه. وتحترم

صناعة الفتوي و ضوابط اإلفتاء /إعداد وتقديم محمد 
مختار جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

115ص؛15سم.                             ) 233 (
 تدمك 6-3495-91-977-978          5ج.م.
الفتاوي الشرعية                                 259

ــل  ــي تأهي ــاج إل ــة تحت ــة ثقيل ــوي أمان ــاب أن الفت ــن الكت يبي
ــي  ــر يســهم ف ــوي مبك ــي شــرعي  لغ خــاص و إعــداد عمل
صنــع وصقــل موهبــة الفقيــة و المفتــي و ليــس مجــرد هوايــة 
أو ثقافــة عامــة ، ويعــرض لمــا هــي الشــروط التــي ينبغــي 
ــيئة  ــار الس ــاء ، واآلث ــة اإلفت ــن يتصــدي لعملي ــا فيم توافره

ألخــذ الفتــوي مــن غيــر أهلهــا
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فن المقدمات و الخواتيم / محمد مختار جمعة
القاهرة: الهيئة، 2021.

142ص؛15سم.                       ) 235 (
تدمك 1-3458-91-977-978     5ج.م.
الكتابة العلمية                       808.02

يبيــن الكتــاب أهميــة كل مــن المقدمــة و الخاتمــة فــي جميــع 
األعمــال العلميــة واألدبيــة واإلبداعيــة ويقــدم رؤيــة تحليليــة 
و نقديــة لفــن المقدمــات والخواتيــم ويتضمــن نمــاذج تطبيقيــة 
ــم والخالصــات  ــات والخواتي ــات والتقديم ــن المقدم ــدد م لع

التعريفيــة لبعــض الكتــب والرســائل  العلميــة.

مقاصد الشرع وقضايا العصر / محمد مختار جمعة 
القاهرة: الهيئة، 2021.

115 ص ؛ 15 سم.                       ) 236 (
تدمك 3-3425-91-977-978            5ج.م.
الشريعة اإلسالمية                            250

ــة فهــم المقاصــد العامــة للتشــريع فهــي  ــاب أهمي ــرز الكت يب
الميــزان الدقيــق الــذي تنضبــط بــه الفتــوى وتســتقيم بــه 
األمــور وتتحقــق بــه مصالــح البــالد والعبــاد ويبيــن أن كثيــراً 
ــا إال  ــم فيه ــن الحك ــة ال يمك ــة الفرعي ــكام الجزئي ــن األح م
مــن خــالل فهــم المقاصــد العامــة للتشــريع وفــي ضــوء فهــم 

ــة. ــة الكلي ــة وقواعــد الفق القواعــد األصولي

ريم و الجد رضوان و قصه الماء / إنتصار عبدالمنعم؛ 
إشراف هدي حميد معوض؛ مراجعة و تقديم محمد مختار 

جمعه.- القاهرة: الهيئة، 2021.
31 ص: صور؛28 سم.                 ) 237 (
 تدمك 2-3451-91-977-978       15ج.م.
كتب األطفال-القصص العربية                     813

ــرة  ــص القصي ــن القص ــة م ــي مجموع ــاب عل ــوي الكت يحت
التــي تقــوم علــي الحــوار بيــن الجــد رضــوان و حفيدتــه ريــم 
ــة و انهــا  ــات الحي ــكل الكائن ــاه ل ــة المي توضــح للنــشء أهمي
ســبب قيــام الحضــارات و انهــا تواجــه خطــر التلــوث ممــا 

ــاة علــي وجــه األرض. يؤثــر علــي كل اشــكال الحي

ما اإلقتصاد / نجوي عبدهللا سمك
 القاهرة: الهيئة، 2022.

107ص؛15سم.                             ) 238 (
تدمك 2-3729-91-977-978          5ج.م.
اإلقتصاد                                             330

النظريــات  مــن خــالل  اإلقتصــاد  علــم  الكتــاب  يتنــاول 
والقوانيــن اإلقتصاديــة و القطاعــات اإلقتصاديــة المشــاركة 
كمــا  المختلفــة  اإلقتصاديــة  النظــم  و  اإلقتصــاد  فــي 
ــروع و  ــس الف ــي تعك ــات الت ــن الموضوع ــدد م ــرض ع يع
ــم اإلقتصــاد. ــة لعل ــة الحديث الموضوعــات األساســية التقليدي

املشروعات الثقافية ) رؤية للنشئ(

) املشروعات الثقافية ) ما
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ما الزراعة / خالد عياد.- القاهرة: الهيئة، 2021.
127 ص؛ 11 سم.                        ) 239 (

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
  تدمك 6-3479-91-977-978     5ج.م.
الزراعة                                        630

يتنــاول الكتــاب ماهيــة الزراعــة وتعريفهــا علــى الوجــه 
العــام وكذلــك المجــاالت المختلفــة الــذى يتضمنهــا علــم 
الزراعــة نتيجــة تطورهــا عبــر العصــور كمــا يلقــى الضــوء 
علــى أســباب ظهــور بعــض المصطلحــات مثــل : الزراعــة 

ــا. ــة وغيره ــة والحوكم التعاقدي

ما علم الفلكلور / محمد الجوهري
القاهرة: الهيئة، 2021.

109ص؛15سم.                        ) 241 (
تدمك 9-3494-91-977-978     5ج.م.
الفلكلور                                        398

ــه  ــة إلي ــور و الحاج ــم الفلكل ــن عل ــب ع ــذا الكات ــدث ه يتح
الدراســة  يتنــاول  و  البحثــي  و  العلمــي  المجــال  فــي 
ــا  ــة قضاي ــي خدم ــة ف ــة التطبيقي ــة واألنثروبولوجي الفلكلوري
ــدوده  ــن ح ــور م ــم الفلكل ــي عل ــة ف ــدان الدراس ــة ومي التنمي

وموضوعاتــه.

ما العلم / جالل الجميعي.- القاهرة: الهيئة، 2022.
109 ص ؛ 15 سم.                        ) 240 (
تدمك 7-3641-92-977-978     5ج.م.
العلوم                                        500

العلــم هــو المنــارة التــي يســتطيع بهــا البشــر الوصــول 
ــدول  ــة وهــو أســاس نمــو ال ــدم والرفاهي ــى التطــور والتق إل
والمجتمعــات فهــو الــذي يقــود الطريــق الكتشــاف كل مــا لــه 

ــاة اإلنســان. ــدة لحي فائ

ما الهندسة / أحمد عبدالفتاح.- القاهرة: الهيئة، 2022.
151ص؛15سم.                             ) 243 (
 تدمك 3-3678-91-977-978         5ج.م.
الهندسه                                             620

ــح  ــو مصطل ــة,والذي ه ــم الهندس ــن عل ــاب ع ــدث الكت يتح
راقــي وهــو يتنــاول تطــور علــم الهندســة مــن الهندســه 
ــماً  ــة قاس ــد الهندس ــرة وتع ــة المعاص ــي الهندس ــة عل البدائي
مشــتركاً بيــن المجــاالت اآلخــري مــن العلــوم، ويتنــاول 

الكتــاب جوانــب. 

ما اللغة / فتح هللا سليمان.- القاهرة: الهيئة، 2021.
103 ص؛ 11 سم.                              ) 242 (

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية وهوامش.
  تدمك 1-3528-91-977-978            5ج.م.

اللغات                                 400
ــن  ــة ع ــات اإلجاب ــذه الصفح ــالل ه ــن خ ــب م ــاول الكات ح
الســؤال: مــا اللغــة؟ وتحديــد لماهيــة اللغــة ووظيفتهــا وبيــان 
أصــل كلمــة لغــة والفــرق بيــن اللغــة واللهجــة وكذلــك بيــن 
ــة  ــن اللغ ــة بي ــة الوثيق ــاً الصل ــر أيض ــكالم وأظه ــة وال اللغ

ــق. والمنط
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السكين في مصر القديمة: ما بين أدوارها الدنيوية - 
السحرية - الدينية / سوسن عيسي.

القاهرة: الهيئة، 2021.
288ص؛24سم.                        ) 244 (

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.
تدمك 3-3496-91-977-978       45ج.م.

أدوات المائدة                            642
ــي  ــاول هــذه الدراســة صناعــة الســكاكين و مســمياتها ف تتن
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47 ,57أمنية مصطفى صادق(تقديم (
74أميرة عبد الشافى

80أنا ستيليا
237إنتصار عبدالمنعم
22أوطو اكونجديت

23بسنت أسامة أبو الوفا

8بيتر إسكندر
41بيرم التونسي

121تامر محمد فتوح عز الدين(دراسة وتحقيق(
76ثريا عبدالبديع
147جابر عصفور

6 , 109جرجس شكري(دراسة و تقديم(
240جالل الجميعي

33جالل الدين السيوطى(تجميع(
126جالل الشرقاوي

166جالل حافظ
161جالل دويدار

189جمعة الفاخري
13حامد الشيمى

97حامد عبدالرحيم عيد
82 ,81الحبيبة حسين( رسوم(

185حسن عصام الدين طلبه
32حسن على عبيد
200حسني التهامي

172,173حسين عبد العليم
146حسين علي

103حسين محمود( تقديم(
17حسين منصور

195,198حلمى سالم
73حماده نجيب محمد

110حمدى سلطان العدوى
135حمزة قناوى

27خالد حسين محمود
239خالد عياد

170خالد محمد القاضى
114داليا حافظ المنهراوى

91دوريش األسيوطي
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70دينا ممدوح
183رباب كساب

65رضا عبدالسالم
134رضا عطية
195رفعت سالم

22سالي محمد فريد(ترجمة(
84سامح السيد شعير

44سامح شوقي
133سامى السهم

77سامية عبدالرحمن( رسوم (
86سعد الدين هاللى

116سعد عبد الرحمن(اعداد وتحقيق ودراسة(
36سعيد الوكيل(مقدمة و تيسير (

184سعيد سالم
178سلوي فهمي بحبح

176سليم كتشنر
187سماح فراج قاسم

49سماح ممدوح حسن.- ط1(ترجمة(
45سميح عبدالغفار شعالن

64سمير فؤاد
19سهام العربى

16سهى زكى
150,168سهير القلماوى

131سهير القلماوى(ترجمة(
244سوسن عيسي

31السيد أحمد إبراهيم
144السيد الحراني

160سيد عبدهللا السيسي
41سيد عنبه(تحرير(

169سيد هويدي
99شحاته عيسى إبراهيم

4شربل داغر
137شريف كامل شاهين

155شرين الخطيب
174شيرين هالل

167شيماء إبراهيم عبد الوهاب
58صبحي رجب عطاهللا

118صفاء زهير
12صفوت فوزي

157صالح ابراهيم حسب النبى
35صالح الدين سليم ارقه دان (تحقيق(

203صالح اللقاني
112صالح شفيع

21صالح معاطى
162صالح معاطي(إعداد و دراسه( 

34الطحاوى سعود الطحاوى(تحقيق(
71عادل محمد

1عاشور الطوبجي
82عاطف الجندي

110عبد الحكيم عبد اللطيف عبد هللا
81عبد الرحمن آدم

121عبد السالم الشاذلى(تقديم (
177عبد الفتاح البلتاجى

110عبد الكريم ابراهيم صالح (تقديم(
88عبد اللطيف حمزة

78عبد المقصود محمد
85عبد المنعم شرف

202عبد الناصر الجوهرى
54عبد الناصر هالل
154عبدالتواب يوسف
100عبدالرازق عكاشه

79عبدالرحمن بكر(رسوم(
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41عبدالرحمن حجازي(مراجعة و تقديم(
9عبدالغني داوود

7عبدالناصر حنفي
67عبده الريس (ترجمة(

152عبده مباشر
66عز الدين نجيب

122عزة بدر
67عزة موسى

196عزت الطيرى
149عزمي عبدالوهاب(تقديم(

95عطيات أبو العنين
106عالء الدين سعد جاويش
40على أحمد محمد العبيدى

116عماد ابو غازى(تقديم(
206عماد مطاوع

28عمر عبد المنعم إمام
123,209,210عمرو دوارة

33عمرو عبدالعزيز منير(تحقيق و دراسة(
143غادة عبدالرحيم علي

164غسان غبريال
  

فتح هللا سليمان
242

10فتحي العشري
24فطين أحمد فريد علي

93فوزي الشامي
193كمال أبو النور

98كمال أحمد الجنزورى
131لويس دكنسن

197ماهر حسن
149ماهر زهدي
201المتوكل طه

61مجدى السعيد
107مجدي زعبل

6محمد أبو السعود
132محمد ابو الفتوح غنيم

89محمد أبو الفضل بدران
241محمد الجوهري
186محمد الحديدى

130محمد السيد إسماعيل
151محمد السيد عيد

105محمد الشاذلي
11محمد الغيطي

31محمد بن خلف بن المرزبان
163محمد جاسم جبارة

80محمد حبيب(ترجمة(
57محمد حسن غانم

62محمد حسنى ابراهيم
18محمد حسني عليوة

96محمد دوير
72محمد ربيع حماد

204محمد رؤوف
31محمد زكريا يوسف(تحقيق و دراسة(

158محمد سامي عبدالسالم
22محمد سعيد عباس
141محمد سليم شوشة
20محمد سليمان فايد

26محمد عبد الخالق عبد المولي
127محمد عبد هللا حسين

79محمد عبدالظاهر المطارقي
119محمد عبده بدوى

83محمد عرفة
56محمد عليم
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60محمد فرغلى
104محمد كامل القليوبى(إعداد ودراسة(

102محمد محمد الغباري
-230(,55,225,228محمد مختار جمعة

232),(235-236)

229 , 227محمد مختار جمعة( إعداد(
234محمد مختار جمعة(إشراف(

237 , 233 ,226محمد مختار جمعة(مراجعة و تقديم و مشاركة(
124,125محمد نبيل

90محمد يونس
47محمود خيال

103محمود سالم الشيخ
190محمود قرني
92محمود كامل

36محي الدين بن عربي
77مرفت أبو بكر

199مروة أبو ضيف
25مروة رفعت صالح

139مسعود شومان
117مصطفى الفقى(تقديم (

175مصطفى المليجى
87مصطفى بكرى

179مصطفى سليمان
159مصطفي النشار

120مصطفي كامل محمد
129مؤمن المحمدي

48ميرا أحمد(ترجمة (
59ميسرة صالح الدين

188ناجي قمحة
69ناهد بدوي

46نبيل بهجت
238نجوي عبدهللا سمك

115نزيه محمد عبدالغني القالوي
37نضال فخرى
181,207نعمان عاشور

108نعمة حسن البكر
42نهى نبيل فهمى

162نهي يحي حقي (تقديم(
80نينا عبد الرازق (مراجعة (

208هالة فهمي
182هاله البدري
30هبه شوقي

15هبه مصطفي
101,153هدى حسين

237هدي حميد معوض (إشراف(
67هشام السعيد(رسوم(

80هيام صفوت (رسوم(
38وجدي حسن بيومي

3وداد سلوم
156,191,205وسام الدويك

4وليد رشيد القيسى(رسوم(
68وليد صابر شرشير

49ويال كاثر
117ياسر مصطفى عثمان

2يحيى الشيخ
32يحيى زكريا السود

165يسرى حسان
94يوسف نوفل
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املجالت3-2

مالحظاتالتاريخالعدداسم المجلة م

إبداع1
ع 29 ، ع 30 ،ع31 ، 

ع 32 ،

ع 33 ، ع 34
شهريةمن 6-1 /2022

أدب ونقد 2

ع 404 ، ع 405 ، ع 
، 406

ع 407 ، ع 408 ، ع 
 ، 409

ع 410

شهريةمن 2022/6-1

شهريةمن1-2022/6ع 19 ، ع 20 ، ع 21العلم والحياة 3

فصليةمن 1-2022/6ع 25 ، ع 26الفكر المعاصر4

عالم الكتاب5

ع 61 ، ع 62 ، ع 63 ، 

ع 64 ، ع 65، ع 66 ، 

ع 67 

شهرية من 2022/6-1

فصلية من 1-2022/6ع 132 ، ع 133علم النفس6

فنون 7

ع 43 ، ع 44 ، ع 45 ، 

ع 46 ، ع 47 ، ع 48 ، 

ع 49 ، ع 50 ، ع 51 

شهرية من 2022/6-1

نصف سنويمن 1-2022/6ع 107فصول 8

37 عدداإلجمالي
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