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 هيثى احلبج عهً د /
 

 

 

 القرار اختاذ ودعم املعلومات مركز/  تنفيذ
 

 

 

 

 نرار مرطفى/  وغالف فنى اخراج

 

 : لمصرية العبمة للكتبةموقع الهيئة ا

  

www.gebo.gov.eg 
info@gebo.gov.eg: Email 

//www.facebook.com/gebo.gov.eg: http 

http://www.gebo.gov.eg/
http://www.gebo.gov.eg/
file:///D:/a.%20ملفاتى%20ملفات%20الهيئة/إ.%20المكتبة%20-%20القائمة/قوائم%202014/مجمعة%202014/info@gebo.gov.eg
http://www.facebook.com/gebo.gov.eg
http://www.facebook.com/gebo.gov.eg
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                                                                                                         إٌ انُجبح انذي حققزّ انٓيئخ انًصزيخ انعبيخ نهكزبة في يجبل انُشرز يعرٕإ إنري يجربل ااْزًربو ثزفيرخ ي كرز  ٔ يجر   

                                                       كزبة حيبل انًسئٕنيخ انٕطُيخ في اخزيبر يب يسزحق  ٌ يُشرز               فأصجحذ ْيئخ ان  ,                               في اخزيبر عُٕاَّ ٔيحزٕي إص ارِ     ٔفق

                                      ٔرُٕعذ اإلص اراد يرب ثريٍ ااإاة ٔ انعهرٕو   ,                                بئع انُبس ٔظزٔف حيبرٓى ٔثقبفزٓى                              يٍ خالل إث اعبد رعًقذ في فٓى طج

   سررم     انسال     ضررًٍ                                                                                        ٔ يررب ثرريٍ انزررزاس ٔانًعبصررزح فأخزةررذ انٓيئررخ إصرر ارارٓب يررب ثرريٍ انكزررت انعبيررخ ٔثرريٍ يررب رررى إإراةررّ 

  .                 سالسهٓب انخبصخ ثٓب     ضًٍ                                ٔكذنك إص ار يطجٕعبد يكزجخ األسزح           انًزُٕعخ

ِٚٓ ٘نا إٌّطٍك عبءد أّ٘يخ ٘نٖ اٌمبئّخ اٌزي رُٚ ثيٓ كفزيٙب 

ؽيش رُ  (2017 كيَّجوِٓ يٕبيو اٌٝ ) اٌفزوح إلاهاد ٘يئخ اٌىزبة فالي

افً وً                                                  روريت ٘نٖ اإلٕلاهاد ؽَت ٍالٍٍٙب روريجب  أٌف ثبئي ٚك

 - ػٕٛاْ اٌىزبةوافي ٌإلٕلاهاد ِزّٕٚخ عٍخ يؤري اٌضجذ اٌججٍيٍٍَٛ

 –اٌّؾمك –اٌّزوعُ –اٌّئٌف اٌّْبهن –اٍُ اٌّئٌف)ثيبْ اٌَّئٌٛيخ 

ػلك )ثيبٔبد اٌزٛهيك  - (ِىبْ إٌْو ٚربهيقٗ -اٌّْوف اْ ٚعل –اٌّؼل

ؽغُ , كافً اٌىزبة أٚ علاٚي أٚ ٕٛه داإلّبهح اٌي ايٚبؽيب: اٌٖفؾبد 

هأً  -اٌَؼو : (اٌزوليُ اٌلٌٚٝ اٌّٛؽل ٌٍىزبة)رلِه  -( اٌزجٖواد -اٌىزبة

 .هلُ اٌزٖٕيف - اٌّٛٙٛع

                                                             ٚلل اّزٍّذ اٌججٍيٛعوافيخ ػٍٝ ِغّٛػةخ ِةٓ اٌّقزٖةواد ِةلٌٌٛٙب وّةب 

    ٛ   -       اٌٖةةفؾخ   ٓ   -        ٍةةٕزيّزو      ٍةةُ   -         ايٚةةبؽيبد      أيةة٘  )     يٍةةٝ 

   (.      ٚآفوْٚ      ...    ٚآؿ  -     ِغٍل     ِظ  -          عٕيٗ ِٖوٜ    .َ  . ط  -       اٌطجؼخ 

                                                          ٖةةبؽت رٍةةه اٌجيبٔةةبد اٌججٍيٛعوافيةةخ ٕةةٛهح ٌ ةةالف اٌىزةةبة ِةةغ اٙةةبفخ   ٚي

                                                              ٔجةةنح ػةةٓ اٌىزةةبة ٚوبٌؼةةبكح يٛعةةل وْةةبفبد ثةةبٌّئٌف ٚ اٌؼٕةةٛاْ ٌَّةةبػلح 

  .        اٌجبؽضيٓ

 

 

 خرٌطة األلوان
 اسم السلسلة 
 ن )عنوان الكتاب(العنوا 
  الؽالؾ( –الدراسة  –المحمك  –المترجم  –بٌانات المسئولٌة )المؤلؾ 
 حجم الكتاب –ترلٌم )عدد الصفحات( ال 
 )الرابط )رلم البطالة فى المائمة والكشافات 
 )التبصرة )بٌان على صفحة الؽالؾ 
 )تدمن )الترلٌم الدولى الموحد للكتاب 
 السعر 
 )رؤوس الموضوعات )موضوع الكتاب 
 )رلم التصنٌؾ )باستخدام دٌوى العشرى 
 )الشرح )نبذه عن مضمون الكتاب 

    جبد             ٔكذنك في يكز     كبفخ                                                                                         ْٔذِ انكزت انًزضًُخ نزهك انقبئًخ يزٕفزح ثجًيع يُبفذ انجيع انزبثعخ نهٓيئخ في يحبفظبد يصز 

                                                                           ْٔررذا يًررب يسرربع  انجرربحثيٍ ٔانًثق رريٍ ٔةًيررع انًٓزًرريٍ ثرربنواإ انثقرربفي انحصررٕل عهرري   .                           ٔٔكررالا انجيررع ثبنرر ٔل انعزثيررخ

   .                                    إص اراد انٓيئخ انًصزيخ انعبيخ نهكزبة

           املعلومات      مركز          
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  َعطفة بايػالغٌ(    2017اسكائٝة ْؿط عاّ َٔ ٜٓاٜط إىل زٜػُرب( 
 االجمالً مترجم مؤلؾ السلسة م

 2 00 2 اإلبداع الشعري المعاصر  1
 17 00 17 إبداع عربً  2
 7 00 7 إبداعات لصصٌة   3
 6 00 6 اشرالات جدٌدة  4
 1 00 1 أفرٌمٌات  5
 5 00 5 اإلبداع المسرحً  6
 16 00 16 األعمال الكاملة  7
 3 2 1 األلؾ كتاب الثانً  8
 3 00 3 التراث  9

 5 1 4 التراث الحضاري  10
 6 00 6 الثمافة الشعبٌة  11
 2 00 2 الثمافة العلمٌة للشباب  12
 12 7 5 الجوائز  13
 2 00 2 ستراتٌجٌةالدراسات السٌاسٌة واإل  14
 4 1 3 السٌرة الذاتٌة  15
 1 00 1 المختصرات التراثٌة  16
 2 00 2 تراث النهضة  17
 1 00 1 تٌسٌر التراث  18
 5 00 5 دراسات أدبٌة  19
 1 00 1 دراسات انسانٌة  20
 1 00 1 دراسات مستمبلٌة  21
 11 00 11 دٌوان الشعر العامً  22
 4 00 4 دٌوان الشعر العربً  23
 5 00 5 ذاكرة الفنون  24
 18 00 18 كتابات جدٌدة  25
 15 00 15 كتب أطفال  26
 1 1 00 كتب أطفال ) أدب الطفل حول العالم (   27
 4 2 2 كتب أطفال ) األدب العالمً للطفل والناشئة (  28
 1 00 1 كتب أطفال ) ثالث حوادٌت (  29
 6 00 6 كتب أطفال سنابل  30
 5 00 5 ل (كتب أطفال ) مسابمة نشر اإلبداع العربً ألدب الطف  31
 109 3 106 كتب عامة  32
 45 1 44 كتب عامة ) رواٌة(   33
 41 1 40 كتب عامة ) شعر (  34
 7 00 7 كتب عامة ) مسرح (  35
 3 00 3 مدونات عصرٌة  36
 4 00 4 موسوعة الثمافة المانونٌة  37

 1 00 1 نجٌب محفوظ  38

 382 19 363 اإلجمالً
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 إثذاع عشثً     اإلثذاع انشعشي ادلعبصش
 -أخمض ًٞل قبلى٫؛ ٚالٝ نبري ٖبض الىاخض. أختبئ فى قسضى /

 ( 1 )  .2017, ال٣اهغة: الهيئت

  ؾم.19م؛ 144

 ط.م.12 :  978-977-91-1110-0 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
وووووووووووت مووووووووووو  يدخوووووووووووىي ال٨خوووووووووووا  ٖ ووووووووووو   مجمٖى

اث, "ؾوووووغ غ الوووووظ٦غ  ال٣هووووواتض الكوووووٗغ ت م  وووووا:

ٚنوووواح اةخيوووواة, ظووووىاهغ وخووووالم, خؼمووووت يووووىح, 
 أبووووووووووووو فووووووووووووو  نوووووووووووووضعي,  ئخبوووووووووووووازٖلوووووووووووووم ال٨وووووووووووووالم, 

حرها.  الُاٚيت... ٚو
 
 
 
 

 -ظال٫ ٖابضي ؛ ٚالٝ نبري ٖبض الىاخض. ٌٖ تطقكني َعى؟: ؾعط /

 ( 2 )  .2016, ال٣اهغة: الهيئت

  ؾم. 19م؛  158

 ط.م. 10 :  978-977-91-0998-5 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى
 
 

ووووووووووووت موووووووووووو  يدخوووووووووووو ىي ال٨خووووووووووووا  ٖ وووووووووووو  مجمٖى

ال٣هووووووواتض الكووووووووٗغ ت م  ووووووووا: الكووووووووغإ اةخووووووووؼ  , 

نوووضي٤ اةخيووواة, عؾوووالت الووو  ابوووى, هووول جغ٢هوووح  

معوووو ا, مووووا ٖوووواص و٢ووووذ للب٩وووواح, يىميوووواث ٖاقوووو٤ 

حرها.  مجنى ... ٚو
 
 
 
 

ال٣اهغة:  -ٖضنا  ٞغػاث؛ ٚالٝ ؾمحر صعويل. أغبٛع سب ٚاسس: ضٚاٜة /

 ( 3 )  .2017, الهيئت

  ؾم.21م؛ 151

 ط.م.13 :  978-977-91-1342-5 م٪جض

 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع الشانى.

 813  ال٣هو الٗغبيت
عوايت لل٩اجب الؿىعي ٖضنا  ٞغػاث 
جد٩ى ٖ  ججىاله ف  الٗالم خيض يد٩ى ٖ  
نضي٣ه الكهبىنى طو املالمذ الهاعمت 
وال٣لب الظي يكبه الٟغاقت وع٢ت ا و٧ا  
يخعجب م  هظا الخنا٢ٌ الظي يغاه ف  

 غامت الىظه وع٢ت الىظض.ن
 
 

 
ال٣اهغة:  -أنىع ٖمغا ؛ ٚالٝ ؾمحر صعويل. أغٓس ظٗطى اىل ايطٜاح: ؾعط /

 ( 4 )  .2017, الهيئت

  ؾم. 20م؛  105

 ط.م. 12 :  978-977-91-1415-6 جضم٪

 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع الشانى.

 811 الكٗغ الٗغبى
 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
جل٪ ال٣هاتض ٦خبذ و  ال٣هاتض الكٗغ ت

 الٟهخ  وجٓهغ ٞي ا ز٣اٞت املئل٠ باللهجت
ت التى  الؿىعي وجنُىي ال٩لماث ٖ   اللٖى

يٗيكها الكاٖغ بؿبب اةخغو  التى حكخٗل 
وم  ٖناو    نت بالصهف  املن٣ُت وزا

 -ال٣هاتض: الٗؿ٨غي اةجميل ٦هبى  أيلى٫ 
ٚغ ب  -ف  الؿنت ال٣اصمت -ؾٟغ اةخغوط

 الىخيضاث. -صمك٤
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ال٣اهغة:  -ٖبض اةخال٤ الغ٧ابى؛ ٚالٝ أخمض اللباص. طاؽ ايهالّ: ضٚاٜة /أط

 ( 5 )  .2017, الهيئت

  ؾم.24م؛ 239

 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع وو٫ 

  ط.م.17 : 978-977-91-0586-4 جضم٪

 813  ال٣هو الٗغبيت
عوايت لل٩اجب الٗغاق  ٖبض اةخال٤ الغ٧ابى 

ُل جغي ٞي ا ٖنهغ الدكى ٤ خيض هجغ الب
املضينت ول٨نه ف   بيخه و٢غ خه وؾاٞغ ف  عبٕى

 ال  ايت ٖاص ال  مبضأه.
 
 
 
 
 
 

ٖبض الىها  الغامى؛ ٚالٝ نابغ    تٌ اخلعاَى اٚ عٛزة آٍ َطقٛب: ضٚاٜة /

 ( 6 )  .2017, ال٣اهغة: الهيئت -مهغا .

  ؾم. 22م؛  265

 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع الشانى.

 .م.ط 15 :  978-977-91-1156-6 جضم٪

 813  ال٣هو الٗغبيت
 

ٕ الؿلُت ػ هظه الغوايت ججٗل م  نىا
 لها وجخ٣ٗب ؾحرهاؾاَحر و 

ً
ا وعاث ا مىيٖى

 م  اؾخدباب ا ال  جالقي ا و ٓهغ الؿلُت
 طل٪ م  زال٫ اؾخٛال٫ مجلـ الكيىر.

 
 
 
 
 
 

 

, ال٣اهغة: الهيئت -يىؾ٠ يمغة؛ ٚالٝ ؾمحر صعويل. زٚظإ: قكل /

2017.  ( 7 ) 

  م.ؾ 20م؛  103

 ط.م. 12 :  978-977-01-1416-3 جضم٪

 813  ال٣هو الٗغبيت
ت ٢ههيت ج٣٘ ف  خىال  ماتت  مجمٖى

٢هت ٢هحرة و خمحز  39نٟدت جدخىي ٖ   
والبؿيِ وهى  الؿهل بؤؾلىبهال٩اجب الاعصنى 

م  اةجيل الظي ن٣ل ال٣هت ال٣هحرة ن٣له 
يت م  يت  نٖى صو  اخضار ٢ُيٗت مٗٞغ

   اةخايغ املخٛحر ٖ بانٟخاحول٨   باملاض ى
 وبغإ ت مؿخ٣بليت خضيشت. خملذ ال٣هت
ت  ذ املجمٖى الاول  اؾم صوػا  وجنٖى
ال٣ههيت بح  ٖضة ٖناو   وه : مىث 

 -قاماث -جل٪ ه  اةخغ  -ناخب الاؾم
 عاتدت الليمى .

 

ال٣اهغة:  -دمحم حجى؛ ٚالٝ ؾمحر صعويل. ضمبا غٛف قس ٜهٕٛ: قكل /

 .2017, الهيئت

 ( 8 ) ؾم. 17م؛  122

 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع الشانى.

 ط.م. 12 :  978-977-91-1450-3 جضم٪

 813  ال٣هو الٗغبيت
 

وووووت  وووووت مخنٖى يدخوووووىي ال٨خوووووا  ٖ ووووو  مجمٖى
ى مووو  ال٣هوووو ال٣هوووحرة م  وووا: خلوووم ٞوووؤؽ, أبووو

اللٛوووؼ, بوووغ  مٗوووضة, املؿووواٞغ, ٧وووا  هنوووا, هوووغو ,

الىالووووووووووووووووووضي , الكووووووووووووووووووواٖغ, أنىزووووووووووووووووووت, انخدووووووووووووووووووواع, 

حرها.  الض٦خاجىع ... ٚو
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 ( 9 )  .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٞيهل وخمغ. ايطغبات املتكاطعة : ؾعط/

  ؾم.22م؛  93

 ٖ   م الٛالٝ: ؾلؿلت الابضإ الٗغبى )الانضاع الشانى(.

 ط.م.10 :  978-977-01-1212-1 جضم٪

 الكٗغ الٗغبى

 811 
 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
ت م  ا " خاالث  ال٣هاتض الكٗغ ت املخنٖى

 ؿاٞغ, ال٣ُاع, أو٫ الٛيض, مىشخاثامل
حرها , وهظا الضيىا   مٛغبيت, مٟاجيذ" .. ٚو

 هى للكاٖغ ٞيهل وخمغ م  صولت اةجؼاتغ.
 
 
 
 

ال٣اهغة:  -ظميل أبى نبيذ؛ ٚالٝ أخمض اللباص. غطزٜات َهٝئة: طؾعطص /

 ( 10 )  .2017, الهيئت

  ؾم.24م؛ 190

 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع وو٫.

 ط.م.16 :  978-977-91-0942-8 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى
يًم هظا ال٨خا  ٖضص م  الؿغصياث 
الكٗغ ت, م  ا: لؿذ أب٩ى, أشجاع الخح  ال 
, مال٥ البدغ, ال٣مغ, ع٢هت

ً
 جنام أبضا

املظبذ, الىعصة الناتمت, ٢ُاع الليل, يا ؾاع١ 
حرهم م  ال٣هاتض  الٛيم, نهىم اةخياة ٚو

ولٟاّ وخالوة بؿالؾت  الكٗغ ت التى جخمحز
املٗانى وجخمشل الهىعة الكٗغ ت ف  جل٪ 
وقٗاع لخٓهغ ججغبت الكاٖغ ٞيما مغ به م  

 أخضار.

 

 
 -قهال العجي  ؛ ٚالٝ أخمض اللباص. غطٜط بٓت املًو: قكل قكرية /

 ( 11 )  .2016, ال٣اهغة: الهيئت

  ؾم. 24م؛  116

 ط.م. 7 :  978-977-91-0723-3 جضم٪

 إلانضاع وو٫.ٖ   م الٛالٝ: 

 813  ال٣هو الٗغبيت
ت م  ال٣هو  يًم ال٨خا  مجمٖى
ال٣هحرة م  ا: ميالص مجيض, احجاع ٦غ مت, 

 صاع الؿذ نجميت, خضر ف  البلضة,
حرها.  مداوعاث يىنانيت, ٢لى  َيبت... ٚو

 
 
 
 
 
 

 ازخياع  قبى ايفطاؾات املًْٛة: رلتاضات َٔ ؾعط ط٘ ذلُس عًى: ؾعط /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -؛ ٚالٝ أخمض اللباص.وج٣ضيم مدمىص زحرهللا

 ( 12 ) ؾم.24م؛ 157

 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع وو٫.

 ط.م.10 :  978-977-91-0940-4 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى
يٗخبر الكاٖغ َه دمحم ٖ   جغ٦يبت مشحرة 
للضهكت ف  طهنيت املش٠٣ الٗغبى وجخمحز 

مشحرة  بؤج ا ٢هيضة النثر التى ي٨خب ا الكاٖغ
أ  ج٠٣ بغهاٞت ا  اؾخُاٖذللضهكت 

ظوبت ا ف  مىاظهت  الضٖاتيت اةجباعة  ولتٖو
الٟلؿُينيت املخٗضصة  والخنميُيت لل٣هيضة

 ف  
ً
وظؿضث ٢هاتضه املؿاع و٦ثر جمحزا

 مؿحرة الكٗغ الٟلؿُينى.
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لنا ٖبض الغخم ؛ ٚالٝ هيشم  قٓسٚم نطتْٛى ٜؿب٘ احلٝاة: قكل قكرية /

 ( 13 )  .2017, اهغة: الهيئتال٣ -ؾٗيض.

  ؾم.20م؛ 88

 م الٛالٝ: ؾلؿلت إلابضإ الٗغبىٖ   

 الانضاع الشانى(.)

 ط.م.10 :  978-977-91-1151-3 جضم٪

 813  ال٣هو الٗغبيت
ت م  ال٣هو  يًم ال٨خا  مجمٖى

اح ال٣هحرة مخباينت الُى٫, حؿيُغ ٖ   أظى 
ٖنض  ال٣هو خالت م  الٛغبت والٗؼلت

 وم  ا:وبُا٫ ظمي
ً
"م٨ٗباث الؿ٨غ,  -ٗا

وع٢ت لٗب, مضينت ولٗا , الًىح, جل٪ 
 الؿٟينت".

 

 
ظا  بذ زىعجى؛ ٚالٝ                                        غٛاٜات دشِٝ: سٝح حتٌُ األٚطإ فى اجل عب /

 ( 14 )  .2017, ال٣اهغة: الهيئت -أخمض اللباص.

  ؾم. 24م؛  171

 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع وو٫.

 م.ط. 15 :  978-977-91-0882-7 جضم٪

 839   الكٗغ الضنماع٧ى
 
 

ت م  الاقٗاع  يًم هظا ال٨خا  مجمٖى
لل٩اجب الضنماع٧ى ظا . بذ زىعجى, وم  

نهيل  ال٣هاتض: جغاجيل زاتغ مى٢ىٝ, اهم
أللىاح الغ ذ, ٖنضما جبضأ الالهت بلهىها, 
مهض الاعى, أمم الهمذ, الكاٖغ .. خينما 

حرها. .. ٚو
ً
 يغ ض اٖتراٞا

 
 
 

 

دمحم ٚبريـ؛ ٚالٝ أخمض  املجكفني فى َٛادٗة اإلضٖاب /قبهة مجط... زٚض 

 ( 15 )  .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اللباص.

  ؾم.24م؛ 171
 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع وو٫.

 ط.م.15 :  978-977-91-1247-3 جضم٪
 364 إلاعها 

يؿع  ال٨خا  ال  حؿليِ الًىح ٖ   
صوع املش٣ٟح  ف  مىاظهت الاعها  و٦يٟيت 

جندكغ ف   لؤل٩ٞاع الٓالميت التى باجذالخهضي 
مجخمٗاجنا ٧الناع ف  الهكيم.. و خًم  

ضص م  ال٨خا  قهاصاث زانت أصل  ب ا ٖ
ووصباح الٗغ  خى٫  املش٣ٟح  واملبضٖح 

ٞاٖليت الضوع الش٣اف  ف  مىاظهت الخُٝغ 
٠ ومضي ٢ضعة الش٣اٞت والخٗهب والٗن

الهمىص ف  وظه الخدضياث  الٗغبيت ٖ  
 ٩الياث والخؤزحر ف  مؿاع جُىع وخضار.والاق

, ال٣اهغة: الهيئت -زالض اةجبىع؛ ٚالٝ هيشم ؾٗيض. نطْني أدطاؽ بعٝسة /

2017.  ( 16 ) 

  ؾم.21م؛ 113

 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع الشانى.

 ط.م.12 :  978-977-91-1331-9 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى
 
 
 

صيىا  قٗغ للكاٖغ الٟلؿُينى زالض 
خمحز باللٛت الؿلؿت وولٟاّ اةجبىع ي

 لت والترا٦يب الغاثٗت وم  ٖناو  اةجمي
 -ٖال٢اث ٞاع٢ت -ال٣هاتض ْنى  الُيىع 

ل ٖهاٞحر عي -مدى البياى -آلاٞع  امل٣ضؾت
 الًاخ٨ت. نىعجه -ٖ   أهضا  الىلض
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مدمىص ٖبض الٛنى؛ ٚالٝ ؾمحر  نٌ َا قًت٘ يًُشًٌ ايٓفػى: ؾعط /

 ( 17 )  .2017, تال٣اهغة: الهيئ -صعويل.

  ؾم. 20م؛  90

 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع الشانى.

 ط.م. 10 :  978-977-91-1449-1 جضم٪

 

 811 الكٗغ الٗغبى
يًم ال٨خا  ٢هيضة قٗغ ت للكاٖغ 
والاصيب املٛغبى مدمىص ٖبض الٛنى, والتى 
م  ا هظه الابياث:أؾئلتى ووعصحى .. وعصحى 

التى  وأؾئلتى .. صخبت ا مع  ف  عخلتى ..
صامذ نه٠ خياة .. اٖخ٣ض اةجمي٘ أ  
الاؾئلت جغمم الىعصة, وأ  ال٩لماث ٖغباث 

 ججغ وعاحها.
 

  
 -لينا قضوص ؛ ٚالٝ نابغ   مهغا . َٔ قًب ايعامل َٔ عامل بال قًب: ؾعط /

 ( 18 )  .2016, ال٣اهغة: الهيئت

  ؾم. 19م ؛  101

 ط.م. 8 :  978-977-91-1066-0 جضم٪

 ؿلت إلابضإ الٗغبى ) إلانضاع الغاب٘ (.( : ؾل4ٖ   م )

 811 الكٗغ الٗغبى
 
 

يًم ال٨خا  أعب٘ ٖكغة ٢هيضة نثريت , 
أخض  ح٨ٗـ نطج ججغبت الكاٖغة التى حٗض

وجخ٨ى   ونىاث الكٗغ ت ف  ؾىع ت,
ت م  املكاهض وم  ا :  -ال٣هاتض م  مجمٖى

" ًٞى٫ ٢ضيم , ٚاباث , اؾتراخت مال٥ , 
حرها. ... جدذ يِٛ الكٗغ  \ٚو

 
 

 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -خميض ال٣ٗابى.ايفطاغ ٜٚهشو: قكل/ ٜؤثح

 ( 19 ) ؾم. 20م ؛152

 ٖ   م الٛالٝ: إلانضاع الشانى.

 ط.م. 20 :  978-977-91-1280-0 جضم٪

 813  ال٣هو الٗغبيت

وووووت  ٢هوووووت ٢هوووووحرة  33جًوووووم هوووووظه املجمٖى
 
ً
 و خمحووووووووز أؾوووووووولى  املئلوووووووو٠ بووووووووالٛمىى أخيانووووووووا

وؾووووووِ ٖووووووالم يعوووووووج ا أزوووووووغي الىيووووووىح أخيانووووووو 
ػ اةخلم ؾوالح ال٩اجوب يبرباملنخا٢ًاث . بينما 
وووؼ٫ اةخوووالم امله وج ايخوووه  موووىم بؿوووغ الىظوووىصالٖا

ووووووووت :  املىظٗووووووووت , وموووووووو  ٖنوووووووواو   هووووووووظه املجمٖى
البووضيل , اةجووضاع , املجهووى٫ , الٛغ وو٤ , الوونجم 

حرها م  ال٣هو, الٟ  ٨غة , ؾغ اللٗبت ٚو
 

 اإلثذاع ادلسشحً
ألٟغ ض ٞغط؛ ٚالٝ أنـ  خٝايٝة فى سهاٜتني / سالم بػساز: نَٛٝسٜا

 ( 20 )  .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الضيب.

  ؾم.18م؛ 237

ٖ   م الٗنىا : يىؾ٠ و اؾمينت, ػ نت النؿاح, م٘ صليل املخٟغط ال  

 خال١ بٛضاص.

 ط.م.15 :  978-977-91-1299-2 جضم٪

 812 املؿغخياث الٗغبيت
 

 ا  هظه الُبٗت جسخل٠ ٖ  الُبٗاث
 
ً
الؿاب٣ت لهظا الٗنىا  خيض حكمل ًٞال
 أزغ هى

ً
 جىزي٣يا

ً
 ٖ  النو املؿغح  نها

 منازاث 
ً
صليل الخٟغط ةخال١ بٛضاص عانضا

 مغاخل نياٚخه ف  
ً
ال٨خابت للنو و٧اقٟا

املٗخ٣ل. ٦ما يخًم  نو زالض هى قهاصة 
 ٖ  ٖال٢خه ب٨خا  ال٠ ليلت وليلت.
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 -مىص الُىد ؛ ٚالٝ أنـ الضيب.مد زغتٛض ٜا أغٝازْا: َٚػطسٝات أخطى /

 ( 21 )  .2017, ال٣اهغة: الهيئت

  ؾم. 20م؛  445

 ليلخنا مسخغة. -الكٗب ملا يٟلؿ٘ -ٖ   م الٗنىا : صؾخىع يا اؾياصنا

 ط.م. 22 :  978-977-91-1372-2 جضم٪

 812 املؿغخياث الٗغبيت

يدخىي ال٨خا  ٖ   زالر مؿغخياث ف  

 ه : صؾ
ً
خىع يا لٛت بؿيُت م٨شٟت مٗا

مسخغة.  ليلخنااؾياصنا, الكٗب ملا يٟلؿ٘, 
و م٨  اٖخباع هظه الشالزيت مغايا مخضازلت 

جن٨ٗـ ٖلي ا نىع الىا٢٘ وخغ٦خه وجدىالجه 

املخٗا٢بت, و٧ل مؿغخيت ٖباعة ٖ  ٦ىميضيا 
 . ظؼتحؾياؾيت ف  

 

 

 -خؿ  اململى٥؛ ٚالٝ يديى ابغاهيم. غطباح بٔ َفتاح ايكفٌ: املػاخٝط /

 ( 22 )  .2017, ة: الهيئتال٣اهغ 

  ؾم. 19م؛  124

 ط.م. 10 :  978-977-91-1426-2 جضم٪

 812 املؿغخياث الٗغبيت
 
 

جسغط هظه املؿغخيت ٖ  اَاع البنيت 

يت ف  الخ٣ليضيت, ٞخ٣ضم أعب٘ ةخٓاث صعام
املهغي  خياة ؾغباح, نمىطط املىاَ 

الباخض ٖ  هى خه املمخضة ف  الخاع ش 

٢٘, وطل٪ ف  بنيت جمؼط واملدكاب٨ت م٘ الىا

ًاح الٟغظت ٖبر  بح  ًٞاح الاصاح ٞو
ت م  الصخهياث الىا٢ٗيت  مجمٖى

 والغمؼ ت.

 

 

 -دمحم أمح  ٖبض الهمض؛ ٚالٝ أنـ الضيب. املًو سٛسٛ: َػطسٝتإ / غٝسْا

    ( 23 )  .2016, ال٣اهغة: الهيئت

  ؾم. 20م؛  160

 ط.م. 12 :  978-977-91-1133-9 جضم٪

 812 لٗغبيتاملؿغخياث ا

يدخىي ال٨خا  ٖ   مؿغخيخا  الاول  " 
املجخم٘  ألخضاث اؾيضنا " ازخاع املئل٠ 

  ؾبانى باٖخباعه ا٦ثر املجخمٗاثالا 
ً
ابغاػا

 لها, يبدض الٗمل ف  
ً
لش٣اٞت الغجغ وجىْيٟا

ٖال٢ت الؿلُت باملخ٨ىمح , واملؿغخيت 

الازغي " املل٪ خىخى " جدناو٫ ٨ٞغة نناٖت 

 جخمٗاث التى جهنٗه.الُاٚيت ف  امل
 
 

 
 -ابغاهيم اةخؿينى؛ ٚالٝ أنـ الضيب. َكاّ ايؿٝذ ايػطٜب: ْل َػطسى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 24 ) ؾم. 20م ؛ 125

 ط.م. 10 :  978-977-91-1206-0 جضم٪

 812 املؿغخياث الٗغبيت
 
 

ف  هظه املؿغخيت يؿخٗحر ال٩اجب ق٩ل 
منيت املغأة وبنيت ا , و هٙى اؾخضاعاث ػ 

زِ  ه  طات ا خيض ج٨ى  ةخٓت البضايت
الىنى٫ ال  اثى , وجخٗضص الصخهياث 

يت التى مخال٢يت ف  ن٣ُت م  الضاتغة الكب٨
التى يىظض ٞي ا  ينسجها النو , ه  الن٣ُت

 اةجؿض اةجاط  للٗال٢اث واملهاتغ.
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 إثذاعبد قصصيخ
, ة: الهيئتال٣اهغ  -ممضوح عػ١؛ ٚالٝ هنض ؾمحر. إثط سازخ أيِٝ: ضٚاٜة /

2017. 

 ( 25 ) ؾم. 20م؛  325

 ط.م. 20 :  978-977-91-1465-1 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

ججؿض الغوايت عإ ت خميميت لظ٦غ اث 
الؿاعص خى٫ ٞترة َٟىلخه التى ٢ًاها 

بمضينت املنهىعة زال٫ ٞترة الشمانينياث, 

مجز٫ الاؾغة وجضوع أخضار الغوايت ما بح  
 .تواملضعؾت الابخضاتي

 
 
 

 

 -اؾالم ٖ   خؿ ؛ ٚالٝ هنض ؾمحر. زفاتط ايبٓت ٚاحلهاٜات: قكل /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 26 ) ؾم. 19م؛ 167

 ط.م. 12 :  978-977-91-1248-0 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت
 
 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
ال٣هو ال٣هحرة م٣ؿمت ال  ٢ؿمح , 

ال٣ؿم الاو٫ بٗنىا : " صٞتر الؿٟغ 

و دخىي ٖ   زمانيت ٢هو  لىخضة"وا

٢هحرة م  ا " وقم, ؾيجاعة, اوعظاػم, 

حرها( وال٣ؿم الشانى بٗنىا " صٞاجغ  ٚو

اةخ٩اياث" و دخىي ٖ   حؿٗت ٢هو 
٢هحرة م  ا " ما ٢لخه أنا ٖ  ال٨غاهيت, ما 

 ٢لخه ٖ  أو٫ مغة".

 
مسخاع ؾٗض شخاجت؛ ٚالٝ هنض  شٚ احلكٝبة احلُطاء: دلُٛعة قككٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾمحر.

 ( 27 ) ؾم. 20م؛  144

 ط.م. 12 :  978-977-91-1346-3 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

ت ٢هو ٢هحرة حٗبر ٖ   مجمٖى

ما خاالث مسخلٟت حٛلب ٖلي ا جيمت اةخب ٦

وجدمل  ي٨خب ٖ  اخىا٫ املجخم٘ املهغي 

ال٣هو ٖناو   مسخلٟت م  ا : مدُت 
ىخت ل -ؾيضي يىؾ٠ -وع٢ت قاي -مهغ

حرها.  املال٥... ٚو

 
 
 
 

, ال٣اهغة: الهيئت -ؾمحر املجزالوي؛ ٚالٝ هنض ؾمحر. ايؿطفات: ضٚاٜة /

2017. 

 ( 28 ) ؾم. 22م؛  339

 ط.م. 18 :  978-977-91-1063-9 جضم٪

 813  ال٣هو الٗغبيت
 

 

 

اث نىاٞظ جُل م  ا الظاث الؿاعصة  الكٞغ
لي ا ٖ   الام٨نت التى ٖاقذ ٞي ا وانخمذ ا

 وعؾ
ً
ػا٫ يصخب  مذ هى ت ا ٞخجضها ٖاملا

ٞيه الخاع ش ب٩ل مغاخله وج٣لباجه ػ ٟت 

م  هظا املنُل٤ وزغاٞاجه خ٣ي٣يت وزياله و 
وطل٪ باؾلى  بؿيِ  جضوع جل٪ الغوايت

 ومكى١.
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 -دمحم خامض الؿالمىنى؛ ٚالٝ هنض ؾمحر. عٓس املػتٛى اخلفى: ضٚاٜة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 29 ) ؾم. 18م؛ 183

 ط.م. 15 :  978-977-91-1332-6 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

هظه الغوايت جؤزظ ال٣اعة ال  ٖامله 

الضاز  , ٞهى مليئت بالهىع الضازليت, 
بالخاع ش  الالوع  البضاثى واةجمع  و مليئتب

الظي يؿ٨  بضازلنا صو  ا  نضعي, ٞال٩اجب 

الالوع  البض  الظي لضيه ال٣ضعة ٖ   مىاظهت

املؿخىي الٗمي٤ واةجميل  لٛخه ب ظاا  جسغط 
 ف  آ  واخض.

 
 
 

 -هضي ؾٗيض؛ ٚالٝ هنض ؾمحر. ًَككات عًى اجلساض: دلُٛعة قككٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 30 ) ؾم. 20م؛  101

 ط.م. 10 :  978-977-91-1508-5 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت
 
 

 
ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ل  ٢ؿمح , ال٣هو ال٣هحرة م٣ؿمت ا

 الاو٫: " بغاحة, مجغص ٢كت, ع٢هت ال٣ؿم
اةخلىي", و ال٣ؿم الشانى " املجنى , 

حرها.  املُاعصة, ٢ُت, ٖىصة... ٚو
 
 
 

 

ال٣اهغة:  -مهُٟى البل٩ى؛ ٚالٝ هنض ؾمحر. ممطات ايفتٓة: ضٚاٜة /

 .2017, الهيئت

 ( 31 ) ؾم. 18م؛  222

 ط.م. 17 :  978-977-91-1420-0 جضم٪

 813 غبيتال٣هو الٗ

 
ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هو ال٣هحرة م  ا: زغزغة الٗيى , ليلت 

بت, اي٣إ, طا٦غةبال  اةخلم,  زبز, عاتدت الٚغ
حرها.  صواتغ اةخحرة, وخكت, اعجبا٥ ... ٚو

 
 
 
 

 إششاقبد جذيذح
 -أيم  ٖبض الؿمي٘؛ صعاؾت ج لت عاخيل.                       أسهط فٛضا : قكل قكرية /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 32 ) ؾم. 20م؛  171

 ط.م. 13 :  978-977-91-1485-9 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت
 
 

ت ٖ   اعبٗت ا٢ؿام  جدخىي هظه املجمٖى

٢هحرة ظضا, ه : ٢هو ٢هحرة, ٢هو 

,
ً
 ظضا

ً
و٢هو م   ٢هو نٛحرة ظضا

ت م  املًامح   الخاع ش جدناو٫ مجمٖى

ال٨ٟغ ت الغتيؿيت م  ا " املىث, اةخنح  ال  

, الكٗىع بالظنب" وم  هظه ال٣هو امل٩ا 
اٝ, مٛامغة,  " ال٩اجب, ٢غاع ج اثى, ليلت الٞؼ

حرها.  عخلت .... ٚو
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مدمىص أخمض ٖ  ؛ صعاؾت يىؾ٠ الكاعونى ؛  ايتٛضتة: قكل قكرية /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ أخمض َه.

 ( 33 ) ؾم.20م؛  129

 ط.م.12 :  978-977-91-1256-5 جضم٪

 813 تال٣هو الٗغبي

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
٢هت ي٣ضم  13ال٣هو ال٣هحرة ٖضصها 

 ال٩اجب شخهيات ا بًماتغ املظ٦غ ,ٞي ا 

جخدضر ظميٗها ٖ  مهغ ف  قتى نىعها 
املخٛحرة وم  ا : جل٪ ال٩لمت, اةخضي٣ت, ُٚاح 

حرها.  الَى , ٢لب ا اةجغ ذ ... ٚو

 
 
 
 

ٖبض الٗليم أخمض؛ ٚالٝ دمحم  ثٓائٝة ايهٛء ٚايٛقت: دلُٛعة قككٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -نبري ٖبض الىاخض.

 ( 34 ) ؾم. 19م؛  122

 ط.م. 10 :  978-977-91-1059-2 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 
 

ت م  ال٣هو  يخًم  ال٨خا  مجمٖى

ال٣هحرة يداو٫ ال٩اجب زاللها اْهاع ٖىامله 

مسخلٟت, ويؿلِ  لتى جنخمى لبيئاثاةخٟيت وا

   الانسخا١ الاظخماع  والك٣اح الًىح ٖ

ف  بٌٗ مالمده ال٣ههيت وم  ا: " مغب٘ 

حرها. بت... ٚو  ٦بحر, ظغح ٢ضيم, ال٠ لى , ٚع
 

 
 

 

ه دمحم خؿ ؛ صعاؾت أخمض دمحم  ضقكة ٚاسسة نافٝة إلسٝاء احلفٌ / ٖٞغ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -مدؿ ؛ ٚالٝ اخمض َه.

 ( 35 ) ؾم. 20م؛ 132

 ط.م. 12 :  978-977-91-1344-9 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

ت م   يدخىي الضيىا  ٖ   مجمٖى
ال٣هاتض جخج   ٞي ا هى ت الكاٖغ وابضاٖه 

املخمحز وانخماحاجه و يٗخمض ف  ٢هاتضه ٖ   

الاي٣إ الهاصح و٦ظل٪ اةجمالياث 
والدك٨يل ٦مالمذ للخجضيض وم  ا: عبي٘ 

اةخٟل,  إلخياحٖغبى, ع٢هت واخضة ٧اٞيت 

حرها.ٞيٌ, ظمغ ا  لٗك٤... ٚو
 
 
 

 -ٖانم املغا٦بى ؛ صعاؾت ناهض عاخيل؛ ٚالٝ أخمض َه. ؾٛاضع ساف: ؾعط /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 36 ) ؾم. 19م؛  92

 ط.م. 8 :  978-977-91-1231-2 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
 

ت م  ال٣هاتض  يًم ال٨خا  مجمٖى

املجخم٘ الكٗغ ت يغبِ ٞي ا الكاٖغ الكٗغ ب

ت لهظاوو٠ْ ن الضوع  هىم املجمٖى
وظٗلها ف  زضمت ال٣ٟغاح واملهمكح  

وامل٣هىع  , و ٨ك٠ م  زال٫ جل٪ 

ال٣هاتض خياة الُب٣ت ال٩اصخت وما حٗيكه 
م  حٗاؾت وم  ا: ٞنجا  ال٣هىة, بيىث 

حرها.  خاعجنا, ع دت الكخا, ٞالف با٥... ٚو
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ٖايضي ٖ    دمحم خمضي ابى الؿٗىص؛ صعاؾت غطقى بٓٗط َاؤٙ نشٌ : ؾعط /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ظمٗه.
 ( 37 ) ؾم.20م؛ 144

 ط.م.12 :  978-977-91-1120-4 جضم٪
 811 الكٗغ الٗغبى

 
جبضو البنيت املغ٦بت بىيىح ف  ٖنىا  
هظا الضيىا , ٞهى ظملت اؾميت م  املم٨  
 ,
ً
ا ف  الخؤو ل الندىي أ  ي٨ى  املبخضأ مدظٞو

زل لئلجيا  وم  هنا يؿخُي٘ ال٣اعة أ  يخض
ق  ظم٘ ج٨ؿحر باملبخضأ, و ؤحى اةخبر ٚغ

 بؤل٠ لينت,
ً
وحؿخضع  خغوٞه خالت  مسخىما

غة التى جهاخب املٟاع٢ح  للخياة أزناح  الٛٚغ
اخخًاعهم, وجؤحى ول٠ اللينت ف  ج ايت 

 بال  ايت.
ً
 ال٩لمت لخُٗى اخؿاؾا

 األعًبل انكبيهخ
الغخم  وبنىصي؛ ٚالٝ ٖبض  أمحس مساعني: األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -زالض ؾغوع.

 ( 38 ) ؾم.24م ؛  209

 ( أخمض ؾماٖح .2املخخى اث: )

 ط.م. 30 :  978-977-91-1096-7 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى
 

 
ت  يؤحى هظا ال٨خا  يم  املجمٖى

ال٩املت للكاٖغ الغاخل املٗغوٝ ٖبض 

ر الغخم  وبنىصي , وهى يخ٨ى  م  زال 
ٞهى٫: أيام الٗمغ , ٢بل الؿٟغ , ٦غم 

 النسل.
 
 

 

ٖبض الغخم  وبنىصي؛ ٚالٝ  األضض ٚايعٝاٍ: األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -زالض ؾغوع.

 ( 39 ) ؾم.24م ؛ 106

 ( وعى والٗيا6.٫املخخى اث: )

 ط.م.20 :  978-977-91-1094-3 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

ت م  ال٣هاتض يًم ا لضيىا  مجمٖى

م  ا : " وعى والٗيا٫ , أٚنيت املىث , ٢مغ 

الكخى ت , مجنى  , ٖم ظمٗه , يا ما نٟس ى , 
حرها.  الضزا  ... ٚو

 
 
 
 
 
 

ٖبض الغخم  وبنىصي؛  اإلغتعُاض ايعطبى: األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ زالض ؾغوع.

 ( 40 ) ؾم. 24م ؛  105

 ( إلاؾخٗماع الٗغبى.12املخخى اث: )

 ط.م. 20 :  978-977-91-1099-8 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى
 

ح ضي الكاٖغ الغاخل ٖبض الغخم  

وبنىصي ٦خابه "الاؾخٗماع الٗغبى" ال  صماح 
, زم ال  كٗبح  الك٣ي٣ح  ال٨ى تى والٗغاق ال

مؤؾاة أمت الٗغ  , و داو٫ الكاٖغ املٗغوٝ 

صيىانه هظا عنض ما يخٗغى له ف  ابياث 
الكٗب الٗغبى م  آزاع ؾلبيت لؤلؾخٗماع 

 وظنبى ألعاييه.
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ٖبض الغخم  وبنىصي؛ ٚالٝ زالض  أْا املكطى: األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾغوع.

 ( 41 ) ؾم.24م؛ 109

 ( أنا املهغي.13املخخى اث:)

 ط.م.20 :  978-977-91-1100-1 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
" املخُت, الغخيل,  -ال٣هاتض الكٗغ ت م  ا:

صنيا, انا املهغي, خبت وع١...وأنض٢اح... 

حرها.  ٚو

 
 
 
 
 

ٖبض الغخم  الابنىصي؛  بعس ايتشٝة ٚايػالّ: األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ زالض ؾغوع.

 ( 42 ) ؾم.24م؛ 189

 ( بٗض الخديت والؿالم.3املخخى اث: )

 ط.م.30 :  978-977-1091-2 جضم٪
 811 الكٗغ الٗغبى

ف  نىعة ظىاباث ومغاؾالث بح  ٖضص م  وشخام , جؤحى ٢هاتض 

ما٫هظ  ا الضيىا  والظي نضع يم  ٖو

ال٩املت الكٗغ ت للكاٖغ الغاخل ٖبض 
و أ الغخم  آلابنىصي , وبٗض نكغ ٧ل زُا 

اةجىا  ٖ    ظىا  , يظ٦غ وبنىصي عص هظا

نىعة ٢هيضة قٗغ ت أزغي , و م  هظه 
ض الخىا  ال  الكٗغة اةجىاباث وعصها م  ٖب

خؿا  ؾٗيض ال  ظابغ قاهح   الكايبت, م 

الٗامل املٛتر , م  الغؾام ال  الىاصي , 
حرهم .  ٚو

 

وبنىصي؛  ٖبض الغخم  دٛابات سطادى ايكط : االعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ زالض ؾغوع.

 ( 43 ) ؾم..24م؛ 174

 ط.م.30 :  978-977-91-1065-3 جضم٪

 ( ظىاباث خغاج  ال٣ِ.1املخخى اث: )

 811 الكٗغ الٗغبى

لت ف  ٢ضمها, ٢ِضم  هظه ال٣هاتض مٚى

يكاٝع ٖ   الازخٟاح م  الظا٦غة وعبما 

بح   صلتمحر, وه  ٖباعة ٖ  عؾاتل مخباالً
خغاج  ال٣ِ أخض الٗاملح  ف  الؿض الٗال  

الٟٛاع" التى  ال  ػوظخه "ٞاَنت أخمض ٖبض

 ظباليت الٟاع. في حؿ٨  ف  أؾىا , 
 

 

 
ٖبض الغخم  وبنىصي؛ ٚالٝ زالض  ايعمحة : األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾغوع.

 ( 44 ) ؾم. 24م ؛ 102

 ؼخمت.( ال7املخخى اث: )

 ط.م. 20 :  978-977-91-1095-0 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

ما٫ ال٩املت الكٗغ ت للكاٖغ  ٖو

املهغي الغاخل ال٨بحر ٖبض الغخم  
وبنىصي , وم  ا هظا الٗمل املهم , وهى 

صيىانه "الؼخمت ", والظي أهضاه ال  ػوظخه 

وبناجه وزنخا , و م  ٢هاتض هظا الضيىا  : 
خضي , ف  الليل , أع٢و ٖ   ٦بايت قاي , لى 

الؿلم , ٦ما  . والتى أهضاها ال  نضي٣ه 

حرها  دمحم ٖبض الٟٛاع ٖامل النؿيج بكبرا ٚو
 م  ال٣هاتض.
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ٖبض الغخم  وبنىصي؛ ٚالٝ  قُت اجلطؽ : األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -زالض ؾغوع.

 ( 45 ) ؾم. 24م ؛  97

 ط.م. 20 :  978-977-91-1106-3 جضم٪

 ( نمذ اةجغؽ.10املخخى اث: )

 811 الكٗغ الٗغبى

ت م  ال٣هاتض  يًم الضيىا  مجمٖى

م  ا : " اٖال  , اةخؼ  , اةخيىٍ, املغوع , ف  

الُغ ٤ للٗغف , الىصإ ال٣ٟحر, صايغة 
حرها ٖو   ما يبضو أ  هظا  الٟىض ى ...ٚو

النٕى م  الكٗغ مٗل٤ بمهاتغ ال٨ى  

هاتغ أوانغ ٣ٞض عخل قٗغ وجغبُه بخل٪ امل
 الٗاميت وعخل قٗغاإه أخياح وأمىاجا.

 
 

ٖبض الغخم  وبنىصي؛ ٚالٝ زالض  ايفكٍٛ: األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾغوع.

 ( 46 ) ؾم. 24م ؛  63

  ط.م. 15 :  978-977-91-1097-4 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى
 
 

ت م  ال٣ه اتض يًم ال٨خا  مجمٖى
 م  ا : أمكحر, الهي٠ , يل اةجى, الناي ,

ت , جدذ الليل , البيذ الكبابي٪ , املٗٞغ
ت بٗنىا   حرها, وهظه املجمٖى ال٣ضيم , .... ٚو
الٟهى٫ وه  حٗبر ٖ  ٞهى٫ الؿنت م  

 ني٠ وقخاح واةخماؾيح .
 
 
 
 

 
ال٣اهغة:  -ٚالٝ أخمض أٚا. ذلُٛز قاغِ: األعُاٍ ايهاًَة. اجملًس األٍٚ /

 .2017, يئتاله

 ( 47 ) ؾم. 24م؛  599

 ط.م. 35 :  978-977-91-1324-1 جضم٪

اث -الاص  الٗغبى  810.9 مجمٖى

اهخم مدمىص ٢اؾم بضعاؾت ال٨ٟغ 

الٟلؿٟى و٦ظا صعاؾت ال٨ٟغ الٟلؿٟى 
امل٣اع  خيض ٢ام بضعاؾت م٣اعنت بح  ٨ٞغ 

مخ  الضي  ب  ٖغبى وبح  امل٨ٟغ الاملانى 

٪ نا٢ل ف  طل٪ ال٨بحر " ليبنتز", و٦ظل

ت ٖنض اب  عقض و٦ظا  ال٨خا  نٓغ ت املٗٞغ
ٞلؿٟخه الضينيت ٦ما جم اياٞت نهىم 

مسخاعة م  الٟلؿٟت إلاؾالميت. خيض يخمحز 

 اؾلى  مدمىص ٢اؾم بالض٢ت والىيىح و٦ظل٪ باالنالت واملٗانغة.
 

ٖبض الغخم  الابنىصي؛ ٚالٝ  َطبعات األبٓٛزى: االعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾغوع. زالض

 ( 48 ) ؾم. 24م؛  389

 ( مغبٗاث الابنىصي.15املخخى اث: )

 ط.م. 35 :  978-977-91-1135-3 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

ما٫ ال٩املت للكاٖغ الغاخل  يم  الٖا

املكهىع ٖبض الغخم  الابنىصي ياحى هظا 
, الظي ٦خب م٣ضمخه الصخٟى الغاخل ال٨خا 

املغبٗاث ٦خب ا   خؿنح  هي٩ل, وهظهالكهحر دمحم

ف  خل٣اث منٟهلت  وناٚها الكاٖغ الابنىصي

باخضي اةجغاتض اليىميت زم ظمٗها ف   نكغها

٧النىاٞظ ٖ   ًٞاح ال يهل هظا ال٨خا  وه  

اليه النٓغ, وه  مداولت ظضيضة وجل٣اتيت ما بح  
الاص  والؿياؾت, بح  ال٨ٟغ والخاع ش, بح  الٟ  

 والشىعة.



 7117 داساذصإ خًئبق

20 
 

 

ٖبض الغخم  وبنىصي؛ ٚالٝ  ؿطٚع ٚاملُٓٛع: االعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /امل

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -زالض ؾغوع.

 ( 49 ) ؾم. 24م؛  147

.9املخخى اث: )  ( املكغوٕ واملمنٕى

 ط.م. 25 :  978-977-91-1105-6 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

ما٫ ال٩املت للكاٖغ  م  يم  الٖا

الابنىصي, يؤحى صيىانه "  الغاخل ٖبض الغخم 

", والظي يدخىي ٖ   ٖضة  املكغوٕ واملمنٕى
٢هاتض, م  ا: ؾى١ الٗهغ, املجنى , م  

بىاباث الٗالم الشالض, ف  ايغا , املت م, 

الاخؼا  الٗاصيت, املض واةجؼع, املكغوٕ 
.  واملمنٕى

 
 

تفػري : عًّٛ ايتفػري ) َٔ ايتفػري ايطٛىل إىل اي4َٔ ايٓكٌ إىل ايعكٌ. دعء 
ال٣اهغة:  -خؿ  خنٟى؛ ٚالٝ أخمض أٚا. املٛنٛعى( . ايكػِ األٍٚ /

 .2017, الهيئت

 ( 50 ) ؾم. 24م ؛  818

 ط.م. 70 :  978-977-91-0989-3 جضم٪

 227 جٟؿحر -ال٣غآ  

يخًم  هظا اةجؼح أعبٗت أبىا  وه  ف  

نٟـ الى٢ذ أعبٗت مناهج وو٫ الخٟؿحر 

الظي ماػا٫  وهى الخٟؿحر الخ٣ليضياملن٣ى٫ 

 ٖ   ؾلُت ال٣ضماح أو 
ً
 ختى آلا  اٖخماصا

ً
ؾاع ا

الش٣ت باملؤزىع وبالخجزيل أي أؾبا  الجزو٫ و ًم 

 الخٟؿحر اللٛىي وال٣ٟهى والشانى الخٟؿحر 
ً
أخيانا

بامل٣ٗى٫ و ًم الخٟؿحر بالغأي والخٟؿحر 

ال٨المى والخٟؿحر إلاقاعي وهى جٟؿحر 
يت وامل٣ٗى٫ والشالض الخٟؿحر باملن٣ى٫  الهٞى

 والغاب٘ الخٟؿحر بالىا٢٘ اةخايغ والىا٢٘ الٗلمى.

 
 -ٖبض الغخم  وبنىصي. املٛت عًى األغفًت : األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 51 ) ؾم.24م ؛  101

 [ املىث ٖ   وؾٟلذ ؛ ٢هيضة بٛضاص.5املخخى اث: ]

 ط.م. 20 :  978-977-91-1093-6 جضم٪

 811 الٗغبى الكٗغ 

ما٫  يٗض هظا الضيىا  م  اخضي ٖو
الكٗغ ت ال٩املت للكاٖغ ٖبض الغخم  

وبنىصي والتى خغنذ الهيئت ٖ   اٖاصة نكغ 

هظه الضواو   الكٗغ ت املهمت , وم  ا صيىانه " 

ذ أيًا ببؾم  املىث ٖ   وؾٟلذ" والتى ٖٞغ
" ٢هيضة بٛضاص" , والظي ألهمه ٦خابت ا 

 ل املٗغوٝ " ناج  الٗ   ".اؾدكهاص املناي

 
 

ٖبض الغخم  وبنىصي؛ ٚالٝ زالض  املٝسإ: األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾغوع.

 ( 52 ) ؾم.24م ؛  242

 ( امليضا .14املخخى اث: )

 ط.م.30 :  978-977-91-1134-6 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى
 

 
ت م  ال٣هاتض  يًم الضيىا  مجمٖى

 25ى الًىح ٖ   مىا٠٢ الشىاع ٢بل زىعة جل٣

وم  ا : وخؼا  الٗاصيت , الضايغة  2011ينايغ 
ت , اةجؼع واملض , ٖيى  الَى  .....  امل٣ُٖى

حرها.  ٚو
 
 
 



 7117ًخ إصذاساد ئبق

22 
 

 

ٖبض الغخم  وبنىصي؛ ٚالٝ  ٚدٛٙ عًى ايؿط: األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -زالض ؾغوع.

 ( 53 ) ؾم.24م؛ 232

 ( وظىه ٖ   الكِ.4املخخى اث: )

 ط.م.20 :  978-977-91-1092-9 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

ت م   يدخىي الضيىا  ٖ   مجمٖى

ال٣هاتض الكٗغ ت باللهجت الٗاميت م  ا: 

"اةخاصزت, ؾيض َه, اةخاط أبى ؾلمى, ٖيب 
حرها".  ٕ الغظا٫, ٞيخما .. ٚو

 
 
 

 أفشيقيبد
 -خمضي ٖبض الغخم ؛ ٚالٝ هكام نىاع. /إفطٜكٝا ٚحتٛالت ايٓعاّ ايسٚىل 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 54 ) ؾم.24م؛ 278

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.18 :  978-977-91-0884-1 جضم٪

 320.96  وخىا٫ الؿياؾيت -اٞغ ٣يا
 

 
ينا٢ل ال٨خا  ٢ًايا الخٟاٖالث 

الاٞغ ٣يت ف  النٓام الضول  م  زال٫ ؾبٗت 

او٫ خالت اٞغ ٣يا ف  اَاع ظضليت ٞهى٫ جدن

ال  ىى والت ميل بالنٓام الٗالمى 

 جٟانيل الخ٩الب الضول  ٖ   
ً
مؿخٗغيا

 النِٟ.
ً
 الثرواث الاٞغ ٣يت وزهىنا

 
 

 األنف كزبة انثبنً
ي٪ هىبلغ؛  أٚتٛغتٛب سٍٛ ايعامل : مخؼ غٓٛات فى َسضغة احلٝاة / لىصٞو

 .2016, هغة: الهيئتال٣ا -جغظمت مضيدت حجاػي ؛ٚالٝ دمحم زليل.

 ( 55 ) ؾم.24م؛ 412

 ط.م. 27 :  978-977-910-9558 جضم٪

 910.41 ون٠ وعخالث -الٗالم 
ي٪ هىبلغ(  يدناو٫ ال٨خا  مٛامغة ) لىصٞو
خى٫ الٗالم "باالوجىؾخى  زال٫ زمـ 
ؾنىاث ف  ؾخماتت م٩ا  مسخل٠ وحؿٗه 
وزمؿح  بلضا ف  ٢اعاث الٗالم , و دمل 

الظ٦غ اث املظهلت والٗاصاث ال٨خا  ال٨شحر م  
 والخ٣اليض التى يهٗب اؾديٗاب ا.

 
 
 

 
نٝف خصيت ايطأمسايٝ٘ ايعامل ايعطبى: اجلصٚض االقتكازٜة ٚاملػتكبٌ 

ع دكاعص هيضاع ا ؛ جغظمت  احملفٛف باملداطط يجٛضات ايؿطم األٚغط /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -وظيه ال٣اض ى ؛ٚالٝ اةخبيبت خؿح .

 ( 56 ) ؾم.24م؛ 276

 يكخمل ٖ   ملخو لٟهى٫ ال٨خا  واعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.35 :  978-977-91-11421 جضم٪

 330.122 الغأؾماليت

ي٨ك٠ ال٩اجب الن٣ا  ٖ  ما يؿمى 
بالغبي٘ الٗغبى و٦ي٠ حٗاملذ ال٣ىي 

الؿياؾيت واملاليت ف  الا٢ليم ف  جدالٟاث 

جد٨مها املهاةح ٧ل خؿب عإ خه ويٗغى 
جل٪ وخضار نديجت آلزاع ٞغى ٦ي٠ انبش٣ذ 

النٓام الا٢خهاصي الٗالمى ف  ْل بنيا  

ؾياس ى وزي٤ الهلت بالنٓم الض٦خاجىع ت 
 الٓاملت.
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مت َاع١ ٧امل؛ مغاظٗت ؛ جغظأوليٟييه اؾالنجيه َكسَة فى عًِ ايفًو /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -؛ ٚالٝ اةخبيبت خؿح .الؿيض ُٖا

 ( 57 ) ؾم. 22م : نىع ؛  332

 يكخمل ٖ   ملخ٤ بالهىع.

 ط.م. 52 :  978-977-91-1141-4 جضم٪

 520 ٖلم -الٟل٪

هوووووووو  مداولووووووووت موووووووو  ال٩اجووووووووب للخووووووووؤع ش لٗلووووووووم 
الٟلوو٪ ال٣ووضيم ختووى الووؼم  املٗانووغ موو٘ جنووا و٫ 

 بؤنوووٛغ وظووووغام 
ً
جُوووىع وظووووغام الؿوووماو ت بووووضحا

والنجوووووووووووووووووووووىم واملجوووووووووووووووووووووغاث  وختوووووووووووووووووووووى ال٨ىا٦وووووووووووووووووووووب
ٖوو  والخجمٗوواث املجغ ووت الٟات٣ووت موو٘ اةخووضيض 

لووووم ال٨ىنيوووواث  ٢ًووووايا ٖلووووم الٟلوووو٪ اةخووووضيض ٖو

 قامل ألخضر ما جىنل اليه الٗلماحوجىزي٤ 

 انرتاس
ظما٫ الضي  ب  هكام؛ جد٣ي٤ دمحم خؿح   حتكٌٝ األْؼ يعائط ايكسؽ /

, ال٣اهغة: الهيئت -الؿيض خؿح ؛ ج٣ضيم ايما  خؿح  الؿيض خؿح .

2017. 

 ( 58 ) ؾم.24م؛ 312
ف  قغح بضح الامال ( الب  ظماٖت و)امليشا١ املخخى اث: )صعط املٗال  

والٗهض ف  قغح م  ج٩لم ف  املهض( للبرماوي و)قغح الاعبٗح  مؿؤله ف  

 أنى٫ الضي ( لل٣غاف .
 ط.م.20 :  978-977-91-1039-4 جضم٪

 215.3 املسجض و٢ص ى
ا  اةخضيض ٖ  ال٣ضؽ الكغ ٠ طو شجى  

يٗت ٧امنت ف  ؾى ضاح ال٣ل ب وهى يدخل م٩انت ٞع

م  أظل طل٪ ظاح هظا املخُىٍ املىظؼ وال٣يم 

 م  ًٞاتل ال٣ضؽ 
ً
يجم٘ بح  صٞخيه ٦نىػا

وجاع سه الٗغ ٤ و هى اؾهام ملا ٦خب ف  هظا 

املًماع مشل ٦خا  ) مشحر الٛغام ال  ؾا٦نى أهل 
حره م  ال٨خب ال٣يمت ف   الب الكام(  اةجىػي ٚو
 الترار.

 

أبى ٖبض  / 8اجلاَع ايكشٝض. ز  ح قشٝض ايبداضى: املػُى بايتٓكٝض ؾطحؾط

هللا بضع الضي  اب  ب اصع الؼع٦ص ى؛ يبِ وجد٣ي٤ عيىا  ظام٘ 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -عيىا .
 ( 59 ) ؾم. 24م؛  720

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 55 :  978-977-91-0943-5 جضم٪
 235.1 صخيذ البساعي  -اةخضيض

ابه ال٣ٟه وجٟؿحر يجم٘ الامام البساعي ف  ٦خ
  والؿحرة النبى تواملٛاػي والؼهض آال٣غ 

والغ٢ات٤, وطل٪ بؤؾانيض مخهلت ال  النبى وال  

اصخابه ال٨غام, ٞجغص ٦خابت م  الاخاصيض 

ٕى املؿنض الصخيذ  الًٗيٟت, وزهه باملٞغ
هغث له قغوح ٖضيضة, وم   الاؾناص ٣ِٞ, ْو
أهمها قغح الامام ال٣ٟيه اةخاٞٔ اب  ب اصع 

ع٦ص ى, ويٗض املجلض هى الشام  م  أظؼاح الؼ 

 الكغح.

 

ظم٘  / 3فٝض املٓإ فى ؾطح ايًؤيؤ ٚاملطدإ فُٝا اتفل عًٝ٘ ايؿٝدإ. دعء 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -قغخه أخمض ؾيض اةخضاص.

 ( 60 ) ؾم. 24م؛ 894

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 55 :  978-977-91-1073-8 جضم٪

 237.3 حقغ  -اةخضيض

 

ف  هظا ال٨خا  قغوح  ظم٘ املئل٠  
الاخاصيض م  بُى  امهاث الؿنت وجغظم 

لبٌٗ الاتمت ف  هظا الٟ  الظي  جم الن٣ل 

الغؾى٫ ٖ  م ختى يخٗٝغ ال٣اعة ٖ   خضيض 

 الامانت. ٖو   ٖلماح امخه الظي  خملىا
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 نرتاس احلضبسيا
انى؛ جغظمت وجد٣ي٤ ع٦  الضي  ٖالح الضولت الؿمن ضغاية آزاب ايػفطة /

ىع؛ عاظ٘ الترظمت َلٗذ أبى ٞغخت؛ ٚالٝ  وصعاؾت قٗبا  عبي٘ ََغ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ب اح الضي  ٖامغ.

 ( 61 ) ؾم.26م؛ 115

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.12 :  978-977-91-1062-2 جضم٪

 395.54 آصا  املاتضة

ال٨خا  هى صعؽ ف  ٢ىاٖض وأنى٫ جناو٫ 

الُٗام, ما يؿمى بلٛت الٗهغ "اجي٨يذ" 
الُٗام, وال٨خا  ين٣ؿم |ال  ٞهلح  : 

الٟهل وو٫: صعاؾت عؾالت آصا  الؿٟغة 

صعاؾت م٣اعنت ومىاػنت, الٟهل الشانى: نكغ 
 الغؾالت وجغظمت ا والخٗلي٤ ٖلي ا.

 
نٟى الضي  ٖبض املئم  ب  ابى املٟازغ الاعمىي  نتاب األزٚاض فى املٛغٝكى /

 ٛضاصي؛ جد٣ي٤ وقغح ُٚاؽ ٖبض املل٪ زكبت؛ مغاظٗت الب

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -وجهضيغ مدمىص أخمض اةخنٟى.

 ( 62 ) ؾم. 24م؛338

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 25 :  978-977-91-1245-9 جضم٪

 781.61 الاةخا  املىؾي٣يت

يٗخبر ٦خا  الاصواع هى ٦خا  ج٣نى 

ههح  م  اهل باالؾاؽ وي٘ للمخس
ي ا الا انه ينبه ال  يغوعة  املىؾي٣ى ومدتٞر

اٖاصة النٓغ والبدض ف  ظظوع املىؾي٣ى 

الٗغبيت وجُىعها واؾخنباٍ ما يٗح  ٖ   
صٞ٘ املىؾي٣ى الٗغبيت الغاهنت واػصهاعها 

وهى يٗخبر م  ال٨خب املئؾؿت للمىؾي٣ى 

 الٗغبيت منظ ٢غو  مًذ.

 

قٝغ الضي  يديى اب  امل٣غ  ز املكطٜة /نتاب ايتشفة ايػٓٝة بأمساء ايبال

اب  اةجيٗا ؛ اٖضاص وصعاؾت نالح دمحم ٖبض اةخميض ؛ ٚالٝ ب اح 

  -الضي  ٖامغ.

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 63 ) ؾم. 24م؛  321

 ط.م. 25 :  978-977-91-1418-7 جضم٪

 910.3 ج٣او م البلضا  -مهغ

 ٚايت ف  الىيىح 
ً
ي٣ضم ال٨خا  جهىعا

ت جُىع املل٨يت الؼعاٖيت ف  ٖهض ٖ  ٦يٟي
املمالي٪ ٣ٞض ؾلِ ال٩اجب الًىح ٖ   

٨ٞغة الًغ بت ٖ   الاعاض ى الؼعاٖيت ف  

 بالٗهغ اليىنانى 
ً
ٖهض الٟغاٖنت مغوعا

 ال  الٗهغ إلاؾالمى م٘ 
ً
غ ٣ى ونىال الٚا

حؿليِ الًىح ٖ   اةخغاط ٖ   الاعاض ى 

 .الؼعاٖيت ف  ٖهض املمالي٪ 

م ايطب يًُتعًُني: ْكٌ) ابى ظٜس سٓني بٔ إغشل نتاب دايٝٓٛؽ فى فط
جد٣ي٤ وحٗلي٤ دمحم ؾليم ؾالم؛ ٚالٝ ب اح الضي   ايعبازى املتطبب( /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖامغ.

 ( 64 ) ؾم.26م؛ 100

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت وصليل لل٨خا .

 ط.م.10 :  978-977-91-1161-2 جضم٪

 610.9 جاع ش -الُب
 م  أهم  هظا

ً
ال٨خا  ال٣يم يٗخبر واخضا

باح   م  َو
ً
 ٦بحرا

ً
ال٨خب التى قٛلذ ٖضصا

الٗغ , ٞهى بمشابت قٗلت أياحث ؾماواث 
ت لٗضة ٢غو , و٢امذ ٖ   أؾاؾها  املٗٞغ
بٌٗ م  ظىانب ال  ًت ووعوبيت 
 ل٩ل صاعس ى 

ً
 هاما

ً
اةخضيشت, ويٗض مغظٗا

 الُب ومٗلميه واملكخٛلح  به.
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يديى ب   ٖى ٚقفة ايػٛاقني ٚايتذاض / ٚفى أى بًس ٚقفاتٗا نتاب اجلٛاٖط

ل٤ ٖليه ٖماص ٖبض الؿالم عإٝو ؛ ٚالٝ ب اح  ماؾى ت؛ خ٣٣ه ٖو

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الضي  ٖامغ.

 ( 65 ) ؾم. 24م؛  108

 ط.م. 12 :  978-977-91-1283-1 جضم٪

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 553.8 الاحجاع ال٨غ مت

٦خا  اليىنا  الا٢ضمح   م ظا ال٨خا  ه

الظي  ٢ض أزظوا ٖلمهم هظا م  مهغ 

ال٣ضيمت التى اقت غث باملٗاص  والخٗضي , 
ٗض هظا ال٨خا  م  اواتل ما ٦خبه الٗغ  ف  يو 

ٖلم اةدجاعة النٟيؿت ويٗخبر وزي٣ت ف  ٚايت 

الاهميت ج٨ك٠ لنا ٖ  بضايت اؾدك٩ا٫ 

 .هالٗغ  ف  هظا الٗلم وجهنيٟهم ٞي

 رشاس اننهضخ
الؿيض  سًٝة ايعَٔ مبٓاقب خازّ ايٛطٔ: غرية ضفاعة ضافع ايطٗطاٚى /

, ال٣اهغة: الهيئت -.2ٍ -ناةح مجضي؛ جد٣ي٤ ظما٫ الضي  الكيا٫ .

2017. 

 ( 66 ) ؾم. 24م؛  96

هاعؽ.  يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت ٞو

 ط.م. 10 :  978-977-91-094-4 جضم٪

اٖت الُهُاوي   923.6 ٞع
 

اٖت الُهُاوي  يدناو٫ ال٨خا  خياة ٞع
ومغاخلها املخخلٟت م  الُٟىلت ال  الكبا  
ال  ال٨هىلت, ومغاخل حٗليمه وبيا  ٧امل 
ما٫ واةجهىص  ات٠ التى جىالها والٖا بالْى

 الٗلميت ف  الخؤلي٠ والترظمت التى ٢ام ب ا.
 
 

 
ض ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص ؛ ج٣ضيم الُاهغ أخم غعس ظغًٍٛ : غرية ٚحتٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -.2ٍ -م٩ى ؛ ٚالٝ نبري ٖبض الىاخض.

 ( 67 ) ؾم. 24م ؛  624

 ط.م.55 :  978-977-91-1117-9 جضم٪

 923.060جغاظم الؿياؾيى  املهغ ى  

٧ا  م  الًغوعي بٗض ما ٖانخه مهغ ف  

ال٣ٗىص وزحرة م  جاع سها ا  حؿخٗيض 
صعوؽ ج ًت ا بنكغ نهىم جغاث ا لخهل 

ها بمايي ا وحؿخنبِ م  جغاث ا خايغ 

ٖنانغ ال٣ىة والخجضص , ٞخم نكغ هظه 

النهىم ف  هظا ال٨خا  ٦ما نضعث ف  
زانت وأ  ال٨شحر ػماج ا صونما جؤو ل أو جٟؿحر 

م  النهىم لم يٗض مخىاٞغا نديجت ٖضم 

 َباٖت ا.

 يسري انرتاسر
ى؛ ٚالٝ هنض ضغائٌ إخٛإ ايكفا ٚخالٕ ايٛفا /  -ؾمحر. جيؿحر ظيىم صٞو

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 68 ) ؾم. 24م؛  241

 ط.م. 18 :  978-977-91-1246-6 جضم٪

 189.2 أزىا  الهٟا
 

ت م   هظا ال٨خا  يدخىي ٖ   مجمٖى
النهىم املخخاعة لغؾاتل ازىا  الهٟا, 
والتى ٢ض ي٨ى  مئلٟها " أخمض ب  الُيب 
الؿغزس ى " جناصي هظه الغؾاتل بالًٟى٫ 

املخضوص, وحصجٗه بال ٢يىص  املٗغف  ٚحر 
 جدهغه صازل مجا٫ ٖلمى أو مظهب ما.
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 انثقبفخ انشعجيخ
أثط تٗذري ايٓٛبٝني عًى طكٛؽ زٚضة احلٝاة: زضاغة َٝساْٝة فى اسسى قطى 

 -مهُٟى دمحم ٖبض ال٣اصع؛ ٚالٝ دمحم بٛضاصي. تٗذري ايٓٛبة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 69 ) ؾم. 24م: نىع؛  337

 ط.م. 25:  978-977-91-1057-8 جضم٪

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

   390.096   الٗاصاث والخ٣اليض -النىبت
يٗض هظا ال٨خا  م  الضعاؾاث الهامت 
التى جغ٦ؼث ف  ا٢ليم مهغي ممحز. ؾىاح ف  
مى٢ٗه اةجٛغاف  أو ف  جاع سه املمخض ٖبر آالٝ 
الؿنح  أو ف  اةجماٖاث الانؿانيت التى 

 جل٪ املن٣ُت وه  النىبت,  ج٣ُ 
 
 
 

أوع لىع ٨ىل ؛ جغظمت مال٪ الىاؾُى ؛ ٚالٝ دمحم  األغؼ اإلثٓٛ تاضخيٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -بٛضاصي.

 ( 70 ) ؾم. 24م ؛  136

الم واعظاٖاث ببليىظغاٞيت.  يكخمل ٖ   ٞهغؾذ بااٖل

 ط.م.15 :  978-977-91-1016-5 جضم٪

 907 الخؤع ش
 

باإلزنىجاع سيت , مناهج ي٣هض املئل٠ 

سيت اةخضيشت التى ججم٘ بح  يالبدض الخاع
املناهج الخاع سيت ومناهج ونثروبىلىظيا, 

والظي ح ضٝ ال  ٦خابت جاع ش ج٩ام   م  زال٫ 

اصزا٫ عواٞض ظضيضة للبدض حٗخمض ٖ   
املن٣ى٫ الكٗبى واٖخماص النو مئقغا 

و٢ياؽ لؤلخ٩ام والخٟؿحراث ال  اتيت للخضر 

 اع ذ .الخ

 
 -ٚغاح مهنا؛ ٚالٝ دمحم بٛضاصي. احلهاٜات ايؿعبٝة بني ايتٓٛع ٚاإلختالف /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 71 ) ؾم. 22م؛  96

 ط.م. 12 :  978-977-91-1158-2 جضم٪

 398.2 ال٣هو الكٗبيت

يىضح ال٩اجب ف  ٦خابه ا  اةخ٩ايت 

الكٗبيت جسخل٠ وجدنٕى بازخالٝ الؿيا١ 
يت املؿخ٣بل لها , واملجخم٘ والغ  اوي ونٖى

ىى  ول٨  الٗبض ب ا وحكىح ها ومسخها مٞغ

٣ىلهم   ٞهى ٖاقذ ف  طا٦غة الناؽ ٖو
ً
جماما

وجسُذ خىاظؼ الؼما  وامل٩ا  وؾدب٣ى 
 واخضة وا  حٛحرث بٌٗ جٟانيلها.

ً
  صاتما
 
 

 
ٖبض املجيض ٞٚغ  ؛  ايػرية اهلاليٝة: "َفكشة عٔ ايٓػدة ايسَؿكٝة /

ال٣اهغة:  -اص ٖبض املجيض ٞٚغ  ؛ ٚالٝ دمحم بٛضاصي.اٖضاص وجدغ غ ٖم

 .2016, الهيئت

 ( 72 ) ؾم.24م؛ 792, 1مج

 املخخى اث: املجلض وو٫ )اةجؼح وو٫ والشانى والشالض والغاب٘(.

 ط.م.45 :  978-977-91-1009-7 جضم٪

 398.2 وص  الكٗبى

 مووووووو  
ً
 مهموووووووا

ً
حٗوووووووض الؿوووووووحرة الهالليوووووووت ظوووووووؼحا

دىعهوووا "أبوووى ػ وووض لتوووى ٧وووا  مالخووواع ش الٗغبوووى, وا

زانوووووووت ٖنوووووووض أهووووووول نوووووووٗيض و الهاللووووووو  ؾالمه"

مهوووووووووووغ, وجدوووووووووووى٫ ٞي وووووووووووا أبوووووووووووى ػ وووووووووووض ألؾوووووووووووُىعة 

يخدا٧اهووووا أهوووول الهووووٗيض بغوايوووواث ؾووووومٗيت أو 

ت, وأنوووووووووووووبذ لهوووووووووووووا عواة ينكوووووووووووووضوج ا,  مؿووووووووووووومٖى
 الؿووووووووووحرة الهالليووووووووووت أهميوووووووووووت 

ً
وج٨دؿووووووووووب أيًووووووووووا

 ٖنض أهل املٛغ  
ً
 .الٗغبىزانت أيًا
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ؾٗاص ٖشما  أخمض؛                يبٗطة منٛشدا  /ايطٛائف االدٓبٝة فى َكط: ا 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ دمحم بٛضاصي.

 ( 73 ) ؾم. 24م؛  208

 ط.م. 20 :  978-977-91-1317-3 جضم٪

 301.451 مهغ -الا٢لياث
يضعؽ هظا ال٨خا  اخضي الُىات٠ 
الاظنبيت ف  مهغ ) الب غة ( م  زال٫ الخٗٝغ 

غ وأهم ٖ   جاع سها و٦يٟيت مٗيكت م ف  مه
انكُت م الا٢خهاصيت ومالمذ خيات م 
٣اتضهم ومٗخ٣ضات م الضينيت,  الش٣اٞيت ٖو
وجخدضر ٖ  املبانى الازغ ت املهغ ت التى 
جخسظ الُاتٟت م  بًٗها مؼاعاث صينيت 

.
ً
 زانت يترصصو  ٖلي ا يىميا

 

 
 

 -ٖاثكت ق٨غ؛ ٚالٝ دمحم بٛضاصي. املعاضف ايؿعبٝة املطتبطة بايعضاعة /

 .2017, الهيئت ال٣اهغة:

 ( 74 ) ؾم.24م: نىع؛ 199

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.18 :  978-977-91-0991-6 جضم٪

 630 الؼعاٖت

 

جدناو٫ هظه الضعاؾت مىيٕى املٗاٝع 
الكٗبيت املغجبُت بالؼعاٖت, ٞخبدض ٖ  

َبيٗت الهلت بح  الٗمل الؼعاع  وبح  

مجمل املٗاٝع الكٗبيت م  خيض َغ ٣ت 
صعا٥ اةخ٣ات٤ وا٦دؿا  املٗلىماث والىع  ا

 ب ا واندكاعها بح  ٖامت الناؽ.
 
 
 

 انثقبفخ انعهًيخ نهشجبة
عإٝو ونٟى؛ ازغاط ٞنى ٖال  ٖ   عاقض؛ ج٣ضيم ايعًِ ٚايتفهري ايعًُى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖاص٫ اؾماٖيل.

 ( 75 ) ؾم.19م؛ 119

 ط.م.22 :  978-977-91-1140-7 جضم٪

 501 الٗلم

وووووووووووووووووووووت مووووووووووووووووووووو   يدنووووووووووووووووووووواو٫ ال٨خوووووووووووووووووووووا  مجمٖى
ووووووووووت م  ووووووووووا مٗنووووووووووى الٗلووووووووووم  اث املخنٖى املىيووووووووووٖى

ال٢ووووووووت الٗلووووووووم والخ٨نىلىظيووووووووا فوووووووو  مسخلوووووووو٠  ٖو

٦موووووا يخٗووووغى لؿوووووحر بٗووووٌ الٗلمووووواح  املجوووواالث
 وأهوووووووووووم انجووووووووووواػات م 

ً
 وخوووووووووووضيشا

ً
الٗوووووووووووغ  ٢وووووووووووضيما

 الٗلميت.

 
 

 
أخمض اؾماٖيل هاقم؛ ج٣ضيم عإٝو  ايهُٝٝاء ايعهٜٛة فى سٝاتٓا /

 .2017, اهغة: الهيئتال٣ -.1ٍ -ونٟى.

 ( 76 ) ؾم. 18م؛  105

 ط.م. 12 :  978-977-91-1255-8 جضم٪

 547 ال٨يمياح الًٗى ت

 

 

اث   أل٦ثر مىيٖى
ً
يدناو٫ ال٨خا  جبؿيُا

ال٨يمياح الًٗى ت أهميت ف  خياجنا م  ا: 

املىاص ال٨غبىهيضعاجيت, والليبيضاث, 

وال٣ٗا٢حر الُبيت والُٗىع و٦يمياح الخظو١ 

٫ والٛاػ الُبيع  والبترو٦يماو اث والبترو
و ؼزغ ال٨خا  باملٗلىماث املٟيضة املبؿُت 

 واملخٟغصة وهى مىظه للكبا .
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 اجلىائز
ال٣اهغة:  -٦ىنى بامل ؛ جغظمت ملياح امل٣ضم؛ ٚالٝ أخمض بال٫. أْت قًت /

 .2017, الهيئت

 ( 77 ) ؾم.24م؛ 253

خانل ٖ   ظاتؼة ليبريـ لالص  

 .2016الهىلنضي ٖام 

 ط.م.18 :  978-977-911-1599 جضم٪

 839.313 ال٣هو الهىلنضيت

جه٠ املئلٟت ف  هظا ال٨خا  بؤؾلى  

ال٢خه  ٞغ ض أ٩ٞاع ومساٝو وحٗاو ظ الؼوط ٖو
التراظيضيت الٗمي٣ت م٘ ػوظخه م  زال٫ 

اةخضيض ٖ  أقهغ ػوظح  ف  الىؾِ وصبى 

الٛغبى املٗانغ" جيضهيىػ وؾيلٟيا بالر" 
 .1963نخداعها ٖام والتى انت ذ با

 
؛ ٚالٝ  إٜطٜٚها: ضٚاٜة / ٦ىػماؽ بىليخيـ؛ جغظمت وج٣ضيم زالض عإٝو

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت -هنض ؾمحر.

 ( 78 ) ؾم.24م؛ 319

 .1938خهل ٖ   ظاتؼة الضولت لآلصا  ٖام 

 ط.م.32 :  978-977-91-0854-4 جضم٪

 883 ال٣هو اليىنانيت

جد٩ى هظه الغوايت ٖ  صخبت م  

والص ف  مغخلت ما٢بل املغاه٣ت ٖ  أٞٗالهم و 

وأ٩ٞاعهم ومكاٖغهم التى جهل ال  خض 
التراظيضيت و٦ظل٪ ا٦دكاٞهم مٗنى البُىلت 

واةخب... يخسلو ال٩اجب م  ال٨شحر م  

ال٣ٗض التى عبما ج٨بل ٞ  الغوايت أو الؿغص 
الغواثى مشل اةخب٨ت وأق٩ا٫ أزغي اال أنه 

وؽ اؾخٗا  بك٩ل ما بنمىطط هىمحر

  .امللخمى وقٗغ ت ٦ٟاٞيـ ف  مؼط ٞغ ض 

 

٢غاي اليدكيمىج  هانج ؛ جغظمت مدمىص أخمض؛  اجلٌُ األبٝض: ضٚاٜة /

, الهيئت ال٣اهغة: -ٚالٝ أخمض بال٫. ؛٣اض ىمغاظٗت أخمض ْغ ٠ ال

2017. 

 ( 79 ) ؾم.24م؛ 111

 ط.م.15 :  978-977-911-2114 جضم٪

 خهل ال٨خا  ٖ   ظاتؼة بينج قح .

 895.13 الهينيت ال٣هو

يجى٫ ال٩اجب ف  ٖالم البضو واملغاع  وهى 

يكضو بؤٚنيت لها جؤزحر ؾاخغ ح تز ال٣لب له ... 
وهى ٚناح يؿغي مشل ع اح وشجاع التى 

جخالٖب باالعػ ف  أوازغ اةخغ ٠ وت ب ٖ   

املغاع  م  الؿماح الغماصيت.و دناو٫ ال٨خا  
خياة ظمل أبيٌ له زهىنيخه و خمحز 

 زام وؾِ خيىاناث املغاع  اةخمؿت.بدًىع 
 

زىص ى صيار ٞغنانضر؛ جغظمت  احلكٔ اخلؿبى: ضٚاٜة احلطب املػطبٝة /

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت -وج٣ضيم دمحم أن٣اع؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.

 ( 80 ) ؾم. 24م؛  136

 ط.م. 20 :  978-977-91-10370-0 جضم٪

 861 ال٣هو الاؾبانيت

 ناةخا  غوايت نو َالثع  خضيضهظه ال
ً
و ٓل نمىطظا بالٚيا مكى٢ا

م م  انه  للخضاو٫ ف  ػمننا املٗانغ ٖ   الٚغ

٦خب بٗض الغب٘ الاو٫ م  ال٣غ  الٗكغ   

و دك٩ل اةخه  اةخكبى م  ؾب٘ ٢هو 
ض ف   -الؿاٖت -وه  اةخه  اةخكبى مٖى

٢اٞلت خب, ولٗل  -نيضليت خمغاح -البؿخا 

 او٫ مٓهغ م  مٓاهغ هظه البالٚت اةجضيضة

جل٪ ال٣هو ال  بًٗها البٌٗ واصٖاح يم 

 اندؿاب ا ال  ظنـ الغوايت.
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حكيا  ظىنٜ قى؛ جغظمت مى قاهح  ؛ ج٣ضيم يانٜ  احلكٔ احملاقط: ضٚاٜة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٞنٜ.

 ( 81 ) ؾم. 24م؛ 549

 ط.م. 40 :  978-977-91-1078-3 جضم٪

 895 ال٣هو الهينيت
لغوايت خهاع يدناو٫ املئل٠ م  زال٫ هظه ا

املجخم٘ الهينى, وباالزو َب٣ت املش٣ٟح  ف  جل٪ 
الٟترة, ٦ما جناو٫ الهغإ الضاز   م  خيض 
يٟت والؼواط ليىضح ال٩اجب  نغإ اةخياة والْى

ظي ا  اةخهاع الازُغ هى اةخهاع الضاز   ال
 .يبضأ م  النٟـ وليـ م  زاعظها

 
 
 
 

 

 -جالح وال ؛ ٚالٝ أخمض بال٫.صانتى ماع اناحص ى؛ جغظمت ن ظٖٛض ْٗط تٝعا /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 82 ) ؾم. 24م؛  111

 .2007خهل ٖ   ظاتؼة الظى ظحرونضو ٖام 

 ط.م. 25 :  978-977-911-4279 جضم٪

 853 ال٣هو الايُاليت

ال  الٟ  ما بٗض  غوايتهظه الجنخمى 

اةخضازت وجضوع خى٫ عخلت ٖىصة ظىعظيى ال  

وما يىاظهه م   بيذ َٟىلخه ف  ال٣غ ت
مىا٠٢ وخاالث قٗىع ت مضهكت. نخٗٝغ 

م  زال٫ الخضاع  اةخغ ٖ   ةخٓاث مدىع ت 

 
ً
ف  ج٨ى   ظىعظيى م  َٟىلخه الاول  مغوعا
بٗاتلخه ومضعؾخه وزبراث الُٟىلت وججاعب ا 

ختى جٟخذ ػهىع ج غ جحزا, جل٪ الٓاهغة 

الُبيٗيت املب غة التى أظابذ ةجىعظيى ٖ   

 ضهل.ؾئا٫ اةخياة امل

 

لي٠ جىلؿخىي؛ جغظمت يىؾ٠ نبيل؛ مغاظٗت انىع  ايػٓس املعٜف /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ابغاهيم؛ ٚالٝ أخمض بال٫.

 ( 83 ) ؾم.20م؛ 131

 ط.م.20 :  978-977-911-3760 جضم٪

 891.73 ال٣هو الغوؾيه

دضزنا عوايت" الؿنض املؼ ٠" ٖ  
ُ
ج

ض أ  الخؤزحراث املتزايضة التى يم٨  لٟٗل واخ

ُيدضث ا, خيض جبضأ الغوايه ب٩لماث ٢اؾيت 

يىظها و  البنه, و دؿبب هظا الٟٗل ف  
 
ً
اخضار مىظت ؾلبيت جبضأ بالتزو غ, مغوعا

بالٛل وال٨ظ  والايُهاص, وجبلٜ طعوت ا 

ضام وال٣خل.  باالنخ٣ام وإلٖا
 
 

 

ط.م. ٦ىحس ى؛ جغظمت ٖبض امل٣هىص ٖبض ال٨غ م؛ ٚالٝ  طفٛية دٝػٛؽ /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -٫.أخمض بال

 ( 84 ) ؾم. 24م؛  296

 ط.م. 45 :  978-977-91-1579-5 جضم٪

 823 ال٣هو الانجلحزيت

 
حٗض عوايت ) َٟىلت ظيؿىؽ ( م  

أظمل اٖما٫ ط.م ٦ىحس ى والتى جغؾم لنا 

شخهيت ظيؿىؽ خيض ون٠ الغواثى 
الٗىالم الضازليت لالنؿا  خيض يٛىم 

بكغ ت و٢ًيت ال٩اجب ف  نميم النٟـ ال

اةخحر والكغ. خيض بٕغ ال٩اجب ف  ون٠ 

و٦خابت اةخىاعاث ٖ  اةخحر والكغ وإلايما  
 والًٟيلت.
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 -حكح  عونٜ؛ جغظمت يىؾ٠ ٞٚغ   ؛ ٚالٝ أخمض بال٫. فى َٓتكف ايعُط /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 85 ) ؾم. 24م؛  135

 .2017و٫ ٞاػث هظه الترظمت بجاتؼة ازباع الاص  قٗبت الٗمل الا 

 ط.م. 25 :  978-977-911-4682 جضم٪

 895.13 ال٣هو الهينيت

( )ف  منخه٠ الٗموغ لذ هظه الغوايتخه      

ٖ ووو  ظووواتؼة الابوووضإ فووو  الغوايوووت ال٣هوووحرة ٖوووام 

وجدىلذ عوايت ا ال  ٞيلم ؾينماثى ٖوام  1980
وخهوووووضث ظووووواتؼجح , وهووووو  واخوووووضة موووووو   1982

عوايوووووووووواث الاص  ال٨الؾووووووووووي٩ى الهووووووووووينى خيوووووووووووض 

لخ٣ووووووى ٞي ووووووا ال٨شحوووووور موووووو  الصخهووووووياث وحٗلووووووم ج
يوووووووووواة فووووووووووو  الهووووووووووح  والٟئووووووووووواث ال٨شحوووووووووور ٖووووووووووو  اةخ

 .الاظخماٖيت

 
٦ى أو ؛ جغظمت وج٣ضيم مدمىص ٖبض الٟٛاع, مىس ى ٦يم  كائس اهلُٝاالٜا /ق

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ظىنٜ صو؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.

 ( 86 ) ؾم. 24م؛  274

 .1972خانل ٖ   ظاتؼة الهٟىة الاصبيت ٖام 

 ط.م. 35 :  978-977-91-1060-8 جضم٪

 896.39 الكٗغ ال٨ىعي

ينكغ الكاٖغ الهينى أقٗاعه التى ه  

عخلت مخمحزة ف  الظا٦غة والاما٦  ف  آ  
واخض, وم  طا٦غة جل٪ الاما٦  يؿخلهم 

الكاٖغ بجانب طا٦غجه أصواجه الٟنيت 

الغاثٗت, و ٣ضم عإ خه للمكتر٥ الانؿانى ف  
  خىله والتى جٓهغ ف  ٧ل ش ئ ف  الىظىص م

٢هاتضه وهنا ؾغ م  أؾغاع جمحزه الٟنى 

يت ال٣اتم ٖ   أصواجه الكٗغ ت وزبر  اجه املٗٞغ
ت  .وال٣غاتيت املخنٖى

 

٦يتى عيكايـ؛ جغظمت دمحم عمًا  خؿح ؛ ٚالٝ هنض  ًَشُة ايصئاب /

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت -ؾمحر.

 ( 87 ) ؾم.24م؛ 576

٧اصيميت وملانيت ألص  الكبا  خهل ٖ   الىؾام الٗال  م  و

ٟا٫ ٖام   .1995وَو

 ط.م.50 :  978-977-91-0962-6 جضم٪

 833 ال٣هو وملانيت

جدناو٫ ال٩اجبت ٦يتى عيكايـ ف  هظا 

 الظتا , 
ً
ال٨خا  ٖالم اةخيىا  وزهىنا

وخاولذ ن٣ل أ٩ٞاعهم ومكاٖغهم, أو ه٨ظا 

بضث بالنؿبه لها بٗيى  طتبيت, و هبذ 

 لها ٖ  ال٣اعة مك
ً
 باالخضار ومغا٢با

ً
اع٧ا

 ٢غ  م  أو٫ مكاهض الغوايت.
 

 
ؾٗاصث خؿ  منخى...وآر؛ جغظمت أيم   َٔ األزب األضزى: قكل قكرية /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖبض اةخليم ؛ ٚالٝ أخمض بال٫.

 ( 88 ) ؾم.24م؛ 233

ت م  اةجىاتؼ اهمها  -يكخمل ٖ   هىامل  ال٨خا  خانل ٖ   مجمٖى

  , ؾاهيخا ا٧اصيمى وؾام الامخياػ.آصم ج

 ط.م.32 :  978-977-911-2725 جضم٪

 891.43 ال٣هو وعصيت

ت مسخاعة  يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
م  ال٣هو وعصيت ال٣هحرة جمشل الٟترة 

الظهبيت لل٣هت و٦خاب ا ف  جاع ش وص  

 
ً
وعصي ف  الهنض وبا٦ؿخا , ح٨ٗـ نىعا

والخٗهب  واضخت املٗالم للٗن٠ الُاتٟى

املظهبى وم  ا: قغ ٟ , ونيت ظى عم٪ 

اص الشالزت, الخئام اةجغوح,  اج م ؾنج, وٚو
حرها  .يظهبى  بى يا أبى... ٚو



 7117 داساذصإ خًئبق

10 
 

 دساسبد أدثيخ
أيم  ب٨غ؛ ٚالٝ اؾالم  إْفتاح ايٓل ايٓكسى: سلٛ حتًٌٝ ثكافى يالزب /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖمغ.

 ( 89 ) ؾم. 24م؛  189

 اث ببليىظغاٞيت.يكخمل ٖ   اعظاٖ

 ط.م. 17 :  978-977-91-0959-6 جضم٪

 810.9 جاع ش ون٣ض -الاص  الٗغبى

 الػمت الن٣ض الاصبى 
ً
ي٣ضم ال٨خا  حٗغ ٟا

الٗغبى م  ػاو ت ٖال٢خه بنٓغ ت الانىإ 

الاصبيت ف  نىعت ا ال٨الؾي٨يت, ٦ما ي٣ضم 
جُبي٣اث ظضيضة ت ضٝ الؾخجالح املؼ ض م  

ى ي٣ضمها املكغوٕ الخهىعاث النٓغ ت الت

 ل٩ل 
ً
وازخباعها. جدناو٫ الخُبي٣اث اٖماال

ما٫  حرها م  الٖا م  نجيب مدٟىّ وؾٗض ال٣غف وأخمض أبى زنيجغ ٚو

 للؿحرة الظاجيت.
ً
 املخخلٟت ف  ظماليات ا الؿغصيت ٦ما يًم ال٨خا  جدليال

ٖبض فى ايٓكس ايتطبٝكى: َكاضبات غطزٜة فى ايٓجط ايعطبى املعاقط / 

 -ؿ ؛ ج٣ضيم ٖبض الغخيم ال٨غصي ؛ ٚالٝ اؾالم ٖمغ.اةخٟئ خ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 90 ) ؾم. 24م؛  158

 ط.م. 13 :  978-977-92-1282-4 جضم٪

 819.09 جاع ش ون٣ض -النثر الٗغبى
 

اجسظ املئل٠ َغ ٣ت م٣اعبت النهىم 

املنجؼة للخٗغى ةخمؿت أٖما٫ ؾغصيت, زالزت 

مت الهىٞيت, م  ا اؾخسضمذ اةخلم وال٨غا

مل  مل واخض اؾخسضم الاع٢ام وصالالت ا, ٖو ٖو

زامـ وأزحر اٖخمض ٖ   الغوايت الغ٢ميت, 
واٖخمض املئل٠ ف  هظه امل٣اعباث الؿغصيت ٖ   
الاججاه الكمىل  الظي ي٣ىم ٖ   صعاؾت 

 النو الاصبى. الٗنانغ الٟنيت ف 
 

 

ناج  ؛ ٚالٝ  ؾىؾ  نتابة ايصات: قطاءة فى خطاب اهلٜٛة: زضاغة ْكسٜة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اؾالم ٖمغ.

 ( 91 ) ؾم. 24م؛  124

 يكخمل ٖ   هىامل.

 ط.م. 12 :  978-977-91-1327-2 جضم٪

 810.9 جاع ش ون٣ض -الاص  الٗغبى

ت م  الضعاؾاث  ال٨خا  مجمٖى

الن٣ضيت التى خل٣ذ خى٫ النهىم 

الكٗغ ت ف  الٗهغ الٗباس ى جاعة زم خى٫ 
يت ف  الٗهغ اململى٧ى النهىم النثر 

املٗانغ جاعة ازغي. لجرنض ظمالياث ولنجض 

الابضإ خيض يدبنى ٢ًايا وظىصيت وعوخيت 
غؾم اةخُى جخىنل لخدغ غ الانؿا  وج

 ل.للخدلي٤ ندى ٖالم اًٞ
 

خمضي  ايًػة احلٝة ٚايُٓط ايجابت: قطاءة فى ضٚاٜات زلٝب ذلفٛظ /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -النىعط؛ ٚالٝ اؾالم ٖمغ.

 ( 92 ) ؾم. 24م؛  279

 خمل ٖ   معجم باالنماٍ الشابختيك

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 20 :  978-977-91-0968-8 جضم٪

 813.009جاع ش ون٣ض -ال٣هو الٗغبيت

يغنض ال٨خا  الخضي الٓىاهغ الاصبيت, 

وه  ْاهغة النمِ اللٛىي الشابذ ف  بٌٗ 
, م  زال٫ أٖما٫ الاصيب نجيب مدٟىّ

جدبٗها وصعاؾت ا م  زال٫ مهاصعها التى 

ح٨ٗـ وا٢٘ اللٛت الٗغبيت ف  اةخياة 
الاظخماٖيت, والتى لها جؤزحر ٞٗا٫ و٢ىي ٖ   

اةجماهحر, و ئ٦ض ال٨خا  ٖ   الاؾخٗماالث 

 اةخضيشت للٛت وف  جٟؿحرها وابخضاٖها.
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؛ ٚالٝ الؿيض ًٞليػة اخلطاب ٚسٛاض ايٓكٛم: زضاغة فى زٜٛإ ْادى / 

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت -اؾالم ٖمغ.

 ( 93 ) ؾم. 24م؛  182

 ط.م. 15 :  978-977-91-0984-8 جضم٪

 811.009 جاع ش ون٣ض -الكٗغ الٗغبى

ف  ٦خابه الخٗغى الخض  خاو٫ املئل٠
 
ً
صواو   الكاٖغ ال٨بحر ابغاهيم ناج , مداوال

ٞهم النو والٟاث ال٣اعة ال  منا٤َ خيى ت 

ها صاتما ا  حُٗى الكٗغ ٢ضعجه ٞيه ي٣ضع ل
ٖ   الب٣اح ف  وع  الانؿا  وحؿع  الضعاؾت 

ال  اؾخٗاصة الٗال٢ت ال٣ضيمت بح  النو 

 الكٗغي وال٣اعة امل٨ترر, 
 

 ساسبد إنسبنيخد
احلطٜة ٚاملػاٚاٙ فى ايفهط ايػٝاغى املعاقط: )زضاغة فى ايًٝربايٝة 

الٗال؛ ٚالٝ ٖانم  دمحم ٖبضه أبى  االدتُاعٝة عٓس ضْٚايس زٚضنني( /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -دمحم خؿ .

 ( 94 ) ؾم.24م؛229

 ط.م.17 :  978-977-911-1285 جضم٪

 320.51 الليبراليت

 

جخٗووووووووووووووغى هووووووووووووووظه الضعاؾووووووووووووووت للٟيلؿووووووووووووووىٝ 
ومغ ٩ى" عونالض صوع٦ح " وما يمشله م  اججواه 

ليبرالوو  مٗانووغ وطلوو٪ موو  زووال٫ أعبٗووت ٞهووى٫ 

"عونالووووووووووووووووض "الخؤنوووووووووووووووويل الٟلؿووووووووووووووووٟى" ٫  -هوووووووووووووووو :

صوع٦ووووح ", "مٟهووووىم الٗووووض٫ بووووح " ظووووى  عولووووؼ" 
و"عوبغث نىػ ٪", "اةخغ ت الٟغصيوت وام٩انواث 

", آليوووووت الخُبيووووو٤ ال٣وووووانىنى الاظخمووووواعيالٗوووووض٫ 

 ."الاظخماٖيتلليبراليت 

 انذساسبد انسيبسيخ و اإلسرتاريجيخ
قبل  َهاْة املٛاطٓة فى ايتعًِٝ: ايرتبٝة عًى املٛاطٓة فى املٓاٖر ايسضاغٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -بضعا .

 ( 95 ) ؾم.19م؛ 152

 ط.م.13 :  978-977-91-1385-2 جضم٪

 371 مناهج -الخٗليم 
يدناو٫ هظا ال٨خا  أخض أهم ال٣ًايا 
التى جنكٛل ب ا املجخمٗاث الضيم٣غاَيت 
حر الضيم٣غاَيت, اج ا ٢ًيت " املىاَنت" ,  ٚو
والتى جنا٢ل وحٗاةج م٩انت املىاَنت ف  

 ف  املناهج الضعاؾيت وف  ال
ً
خٗليم وجدضيضا

لم النٟـ  نيت, ٖو ٦خب الخاع ش والتربيت الَى
والاظخمإ والٟلؿٟت, و ٣ىم ال٨خا  بخدليل 
مدخىي جل٪ ال٨خب م  زال٫ الضعوؽ 

 املخًمنت وم٩انت املىاَنت ف  جل٪ الضعوؽ.
 

ال٣اهغة:  -نالح ؾالم. ًَفات فهطٜة فى ايسٜٔ ٚاحلساثة ٚايعًُاْٝة /

 .2017, الهيئت

 ( 96 ) ؾم. 19م؛ 391

 ط.م. 18 :  978-977-91-1341-8 جضم٪

 214 الاؾالم والؿياؾت

 

 
  يدخىي ال٨خا  ٖ  

ً
ازنى ٖكغ ملٟا

يخى٠٢ ٖنض املخُاث ال٨بري ف  مؿحرة 

اةجض٫ بح  الضي  واةخضازت والٗلمانيت 

ؾىاح ف  ؾيا١ اةخًاعة الٛغبيت او ف  
مللٟاث ما ؾيا١ اةخًاعة الٗغبيت, هظه ا

ه  الا اؾدبهاعاث ال٩اجب اةخانت وعإاه 

 الظاجيت.
 
 



 7117 داساذصإ خًئبق

11 
 

 دساسبد يسزقجهيخ
قغ ٠  َػتكبٌ شانطة ٚطٔ: املتاسف ٚاألضؾٝفات ٚاملهتبات ٚايرتاخ ايطقُى /

 -٧امل قاهح ؛ ج٣ضيم دمحم ٞخخ  ٖبض الهاصي ؛ ٚالٝ أميمت ٖ   أخمض.

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 97 ) ؾم. 24م :نىع, ظضاو٫ ؛ 339

 ط.م. 28 :  978-977-91-1348-7 جضم٪

 301.202 الش٣اٞت

يدناو٫ ال٨خا  عخلت ف  طا٦غة الَى  

 ف  ال٨خب 
ً
اث-ممشال  -الىزات٤ -املخَُى

اللىخاث الٟنيت, -الترار املىؾي٣ى -الهىع 
و٧ل أنىإ الترار الش٣اف  أو الخ٣ليضي او 

يجيب ٖ    الترار املاصي و الُبيع  , ٦ما

م  املؿئى٫ ٖ  جنٓيم  حرة م  ا :حؿاإالث ٦ش
 الترار الش٣اف  وجىزي٣ه ا.

 

 ديىاٌ انشعش انعبيً
, ال٣اهغة: الهيئت -منى الًى نى؛ ٚالٝ ايما  خامض. أسالّ باٜت٘ : ؾعط /

2017. 

 ( 98 ) ؾم.20م ؛  160

 ط.م. 10 :  978-977-91-1101-8 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

ت م  ال٣هاتض الكٗغ ت ,  ه  مجمٖى

نسج م  وظ٘ الىخضة ووظ٘ اةخلم ي
ومسايلخه مايكبه املنمنماث التى جخضازل 

وجخساعط ف  مؿاخت نٛحرة الج٩اص جٟٙغ ختى 

جمخ  ح م  ظضيض, ف  ج٨غاع ت ججؿض جل٪ 
املٗاناة التى الج٩اص حٛاصعها الظاث الكاٖغة 

ختى حٗىص الي ا , مًيٟت الي ا جٟانيل 

 ظضيضة ف  النؿيج طاجه.
 

 

ال٣اهغة:  -ٞىػي ٖيس ى؛ ٚالٝ ايما  خامض. َٚـ فانى /بٝت َٗذٛض 

 .2017, الهيئت

 ( 99 ) ؾم. 20م؛ 139

 ط.م. 12 :  978-977-91-1345-6 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى
ت ٢هاتض باللهجت الٗاميت  مجمٖى
ات ا بح  اةخىٝ والغظاح  ذ مىيٖى جنٖى
والامل والنٓغة للمؿخ٣بل واةخنح  ال  

تض: ب٣ٗت ظضيضة املاض ى وم  ٖناو   ال٣ها
هبٍى  -قمـ املخبت -ع دت اةخؼ   -اندباه -

 -م٣ام الهىي  -مىث الؿ٨ىث -ايُغاعي 
حرها.  اهجم ياليل ... ٚو

 
 
 

 
ال٣اهغة:  -دمحم ٖبض اةخميض صٚيضي؛ ٚالٝ ايما  خامض. طعِ ايبٝٛت /

 .2017, الهيئت

 ( 100 ) ؾم. 21م؛  147

 ط.م. 12 :  978-977-91-1392-0 جضم٪

 811 غبىالكٗغ الٗ

 

 

 
ت م  ال٣هاتض  يًم ال٨خا  مجمٖى

نى خبيبى, ٦غنٟا٫,  الكٗغ ت م  ا.. َو

ٖهٟىع, مٟغص... وظم٘, َٗم البيىث, 
حرها.  املغايت, َياعة وع١, النضاهت ... ٚو
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, ال٣اهغة: الهيئت -هناح ظىصة؛ ٚالٝ ايما  خامض. عؿإ أقسض أغٓى يو /

2017. 

 ( 101 ) ؾم. 20م؛  143

 ط.م. 13 :  978-977-91-1429-3 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
ال٣هاتض الكٗغ ت م  ا " ماٞيل اظاباث, 

ضخ٨ت وظ٘, أٞيل الٟيلم, ٦ه٠ الليل, 

ميالص املىث, ٕ الغني٠, ٢مت هغم, ال٣لى  
حرها.  البيًا... ٚو

 
 
 
 
 

 
 .2017, ة: الهيئتال٣اهغ  -مدمىص البنا؛ ٚالٝ ايما  خامض. ًى باب إضّ /ع

 ( 102 ) ؾم.19م؛ 133

 ط.م.10 :  978-977-91-1168-1 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هاتض الكٗغ ت يمؼط الكاٖغ ٞي ا بح  
وخضار الخاع سيت ووؾاَحر ووقٗاع 

" ونل, زيمت الىن٠, ٖ   با   -وم  ا:

   اَعم".٦ما٫, وعص اةجما٫ اةخؼ  , ٖ   با
 
 
 

 

 

ال٣اهغة:  -دمحم زميـ؛ ٚالٝ ايما  خامض. غعاٍ َاؾى ف قشطة ضٚح: ؾعط /

 .2017, الهيئت

 ( 103 ) ؾم. 19م؛ 163

 ط.م. 12 :  978-977-91-1344-9 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

صيوووووووووووىا  قوووووووووووٗغي ٖوووووووووووامى جمحوووووووووووز بؿالؾوووووووووووت 
وووووووووووووووووووووذ  الالٟووووووووووووووووووووواّ وخوووووووووووووووووووووالوة ال٩لمووووووووووووووووووووواث جنٖى

ن اجه موووووووووا بوووووووووح  الغومانسووووووووو ى والوووووووووَى ى مىيوووووووووٖى

والاظخموووووووووووووواع  مووووووووووووووو  ٖنوووووووووووووواو   ال٣هووووووووووووووواتض: ع  
م  ضخ٨ها  -بناث قغباث -زالزيل اةخبيبت 

لووووى   -ملووووا الؿىاؾوووو  ٞخدووووذ -ٚوووواعث قوووومىؽ

  ٦ٗى  الىعص خنت.
 
 

 
, ال٣اهغة: الهيئت -قيماح ٖؼث؛ ٚالٝ ايما  خامض. نطغى فانى: ؾعط /

2017. 

 ( 104 ) ؾم. 19م؛  108

 ط.م. 12 :  978-977-91-1477-4 جضم٪

 811 غ الٗغبىالكٗ

 

 

وووووووووووت مووووووووووو   يدخوووووووووووىي ال٨خوووووووووووا  ٖ ووووووووووو  مجمٖى
ال٣هوووووووووواتض الكووووووووووٗغ ت م  ووووووووووا " ػعٕ بالؾوووووووووودي٪, 

بكووايغ, جمشووا٫, ألووىا , اةخلووم, ٦ضبووت, عخيوول, 

املىؾووم وأٚلووب ال٣هوواتض جووضوع فوو  ٞلوو٪ واخووض 
وهووووووى مكوووووواٖغ واخاؾوووووويـ امووووووغأة فوووووو  املجخموووووو٘ 

املهوووغي و٧لهوووا م٨خىبوووت باللٛوووت الٗاميوووت جهووول 

 ال  ٢لب ال٣اعة بؿهىلت.
 
 



 7117 داساذصإ خًئبق

11 
 

 

ال٣اهغة:  -مهباح املهضي؛ ٚالٝ ايما  خامض. نُا يٛناْٛا بٝشبٛى /

 .2017, الهيئت

 ( 105 ) ؾم. 20م؛  118

 ط.م. 10 :  978-977-91-1309-2 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
ت  ت مخنٖى يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

م  ال٣هاتض الكٗغ ت م  ا: صازل ن٤ٟ, 

 الٛغبا , ٢هاتض, ٞتى, اؾغاع م٣اَ٘, ماث,
حرها ٦خب ا الكاٖغ  ٦خالىط, صعظاث, ... ٚو

ها ال٣اعة و نا٢ل م   بلٛت صاعظت يٗٞغ

ت م  ال٣ًايا باؾلى   زاللها مجمٖى
 بؿيِ وؾهل.

 

 
 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -مهُٟى م٣لض. َا بتػًُـ َكط عًٝو /

 ( 106 ) ؾم. 19م ؛  155

 ط.م.12 :  978-977-91-1274-9 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 

 
م ال٨خا  ٖضص م  ٢هاتض الكٗغ يً

امل٨خى  باللٛت الٗاميت للكاٖغ مهُٟى 

م٣لض , وم  ا : أو٫ ما نبضي ال٣ى٫ , 

مابدؿلمل مهغ ٖلي٪ وهى اؾم ال٨خا  , 

٧انذ ٢هاصي , املم٨  املمنٕى , ٦ىنكحرجى 

 الؿٗاصة, قمـ ٦بحرة , بدب٪ نباح .
 
 
 

 

 .2017, هغة: الهيئتال٣ا -دمحم يديى ؛ ٚالٝ ايما  خامض. َػٓى عطى /

 ( 107 ) ؾم. 18م؛  134

 ط.م. 13 :  978-977-91-1386-9 جضم٪

انى الكٗبيت  784.4 ٚو

 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
انى الكٗبيت ٦خب ا الكاٖغ بؤؾلى  ٖامى  ٚو

ؾهل وبؿيِ م  ا: "انكىصة الضوعا , مٛنى 

ٕ البدغ, ػي الٛنا, نكاػ ...  بدغي, قبا٥

حرها.   ٚو
 
 
 
 

 
, ال٣اهغة: الهيئت -مهُٟى أمح  ؛ ٚالٝ ايما  خامض. َٛاٍ أخط ْبى /

2017. 

 ( 108 ) ؾم. 22م؛  156

 ط.م. 12 :  978-977-91-1226-8 جضم٪

 811 الكٗغ الٗامى

 
 

يًم ال٨خا  ٖضص م  ال٣هاتض 

 -الكٗغ ت باللٛت الٗاميتم  ا: أنا املنٟى
 -ؾبيل -اجىلض مسجى   -زٟي٠ الغوح

مكهض م  ٢لب الكاٖغ, ايه  -للٛغبت با٦خب

حرها  باق , اٚنيت الغوح الازحرة " ٚناتيت" ٚو
  م  ال٣هاتض الكٗغ ت.
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 ديىاٌ انشعش انعشثً
, ال٣اهغة: الهيئت -؛ ٚالٝ أخمض اةجناينى. / 3زٜٛإ أمحس غًِٜٛ. دعء

2017. 

 ( 109 ) ؾم. 24م ؛  424

 ط.م.25 :  978-977-91-0834-6 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

يٗض أخمض ؾى لم م  أبغػ الكٗغاح 
  ف  الى٢ذ املٗانغ , ويٗض هظا حاملهغ 

زالض أظؼاح صيىا  أخمض ؾى لم , و ًم 

الضيىا  ٖضص م  ال٣هاتض الكٗغ ت , م  ا : 
كت ف  و٤ٞ , الغخيل ال  املض  الؿاهغة ,  ٖع
لؼومياث , الؼما  الٗص ى , قٓايا .. 

حرها.  ٚو
 

 

ال٣اهغة:  -ػي زًغ ؛ ٚالٝ أخمض اةجناينى.ٞى  / 1زٜٛإ فٛظى خهط. دعء

 .2017, الهيئت

 ( 110 ) ؾم. 24م ؛  459

 ط.م.25 :  978-977-91-1014-1 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 
ي٣ضم لنا ال٨خا  ٖضة صواو   للكاٖغ 

املهغي املٗغوٝ ٞىػي زًغ, مكخمال 

صواو   نكغث م  ٢بل , م  ا : أٚنيت لؿيناح 

ٟىنيت غبت , م  ؾينالترخا٫ ف  ػم  الٛ ,
الٗك٤ , ٞهل ف  اةجخيم , ولهيه ال  

الاؾ٨نضع ت , النيل يٗبر املىاؾم , ٢ُغاث 

م  قال٫ الناع , مؿاٞاث الؿٟغ , و٧ل 
 صيىا  يًم ٖضة ٢هاتض.

 

 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ أخمض اةجناينى. / 1زٜٛإ ذلُس آزّ. دعء

 ( 111 ) ؾم.24م؛ 511

 ط.م.30 :  978-977-91-1088-2 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

يٗض الكاٖغ دمحم آصم م  أخض الكٗغاح 
املهغ ح  املٗغوٞح  ف  مهغ ف  ٞترة 

الشمانيناث والدؿٗيناث, و ًم هظا 

الضيىا  اةجؼح وو٫ م  صواو نه املنكىعة 

م  ٢بل, وم  ا: مخاهت اةجؿض, وأقياح 

 نٛحرة, وملح ظاٝ ٞى١ ابغةاةخ٣ل.
 
 
 
 
 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت / 2آزّ. دعءزٜٛإ ذلُس 

 ( 112 ) ؾم. 24م؛  463

 ط.م. 28 :  978-977-91-1410-1 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 
 

ت م  ال٣هاتض  يدناو٫ الضيىا  مجمٖى

م  ا: ا٢ترا , ٖ  مدنت الٗاق٤, خلم, 
أظؼاح, ؾماح الٗضم, نغار, وخضة, خ٨مت, 

م٣ابلت, سخغ, اعجبا٥, ظؿض يلي٤ بؤٚنياجه 

حرها..   .. ٚو
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 راكشح انفنىٌ
 اإلبساع َٔ ايتؿهٌٝ اىل ايػُٝٓا: تأَالت فى ايػُٝٓا ايٛثائكٝة املكطٜة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -أخمض ٞئاص صعويل؛ ٚالٝ يديى ابغاهيم.

 ( 113 ) ؾم. 20م: نىع؛  108

 بالهىع. ملخ٤ زام

 ط.م. 17 :  978-977-91-1391-3 جضم٪

 791.43 مهغ -الؿينما

م٘  املئل٠ ف  هظا ال٨خا  يؿترؾل

ط٦غ اجه اةخانت ٖبر نٟداث ال٨خا  و ٣ىم 
بخ٣ييم انجاػاث بٌٗ املخغظح  الظي  

حٗغى لهم بما ٢ض يدخمل ازخالٝ وظهاث 

النٓغ أو وظىص زلٟياث شخهيت. ٞهى لم 
ي٨  هضٞه ج٣ييم ٦خا  جؤع ذ  خيض يلؼمه 

طل٪ بالؿغص الؼمنى واملٗلىماحى املخايض 

 ز٤.واملى 

نٟىث  األخٛإ غٝف ٚأزِٖ ٚاًْى: ايهؿاف ايععِٝ ٚايفًٝػٛف املطح /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -٢اؾم؛ ٚالٝ يخي ابغاهيم مهُٟى.

 ( 114 ) ؾم.20م: نىع؛ 8, 100

 يكخمل ٖ   ملخ٤ بالهىع 

 ( م  الٛالٝ: جغظمت للٗنىا  وامل٣ضمت باللٛت إلانجلحزيت.4ٖ   م )

 ط.م. 17 :  978-977-91-1083-7 جضم٪

 927 جغاظم الٟنانح 

 

هظا ال٨خا  يؿع  لؿبر أٚىاع الخجغبت الغ اصيت لؤلزى   وجدليل 
ٖنانغها إلابضاٖيت وإلانكاتيت ٖبر ؾيا٢ها 

  ٖ 
ً
املجخمع  والخاع ذ  واةجمال  بٗيضا

 
ً
ترا  اللٛىي مُٗيا الخ٣ٗغ والخسهو وإلٚا
أهميت زانت للهجت املهغ ت البهغ ت التى 

ٟنا  ب ا اؾخلهام عإي املضاعؽ اؾخُإ ال

 ووعوبيت اةخضيشت.
 

 
مدمىص  بني ايًٛسة ٚايؿاؾة: قطاءة فى عالقة ايػُٝٓا بايفٔ ايتؿهًٝى /

 -٢اؾم؛ ]ج٣ضيم[ ٖؼ الضي  نجيب؛ ٚالٝ يديى ابغاهيم مهُٟى.

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت
 ( 115 ) ؾم. 20م ؛  108

 يكخمل ٖ   ملخ٤ بالهىع.

 ط.م. 17 :  978-977-91-1070-7 جضم٪
 791.437 الؿينما و الٟ  الدك٨ي  

حٗض الؿينما ا٦ثر مجا٫ اؾخٟاص م  الٟنى  

. واٞاصها  الدك٨يليت وأٞاصها ف  الى٢ذ طاجه

ٞهنا٥ ت اندكاع الش٣اٞت الدكي٨يليبالٗمل ٖ   

ما٫ الٗٓيمت لٗبا٢غة ٞ  الغؾم مشل ماي٩ل  ٖو
حرها أل  انجلى ٖما٫ ف  ٞيلم الٗظا  واملخٗت ٚو

م  الغؾامح  الٟنانح  التى جبلىعث ٖ   قاقت 
الؿينما وامخٗذ اةجمهىع ٞهظه الضعاؾت جن٣ل 

 الينا ٖىالم املبضٖح  الٗامليح .

 

 -أخالم ٨ٞغي؛ ٚالٝ يديى ابغاهيم. غٛغٔ عاَط: ضَعٜة ايفٔ ايؿعبى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 116 ) ؾم. 20×20م ؛  108

 ىع.يكخمل ٖ   ملخ٤ زام باله

 ط.م.17 :  978-977-91-1163-6 جضم٪

 398 لىخاث -الٟل٩لىع الكٗبى 

 

 

حٛىم املئلٟت الٟنانت أخالم ٨ٞغي ٖبر نٟداث هظه الضعاؾت ف  
ٖالم الٟنانت ؾىؾ  ٖامغ جخ٣ص ى ابٗاص 

وعمىػ وصواٞ٘ الٟنانت باخشت ٖ  جؤو الث 

صالليت جخماش ى م٘ ال٨شحر مما جناوله 
باَنيت لل٩اتناث  الباخشى  خى٫ عمىػ ومٗا 

التى جدكابه م٘ ٧اتناث ؾىؾ  ٖامغ م  

حر وؾم٪ وقمـ  انؿا  وخيىا  ونباث َو
 و٢مغ.
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 -أمل نهغ؛ ٚالٝ يديي مهُٟى. ذلُٛز عبس اهلل: ايتذطٜبى املٓػى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 117 ) ؾم.20م؛ 108

 يكخمل ٖ   ملخ٤ بالهىع.

 ط.م.17 :  978-977-91-1328-9 جضم٪
 927 ظم الٟنانح  املهغ ح جغا

٢ض جضٞ٘ ٦غو  اةخياة مؿحرة الابضإ ال  الهغإ أو الًيإ.. انه 

املنهج الؿياق  ف  الن٣ض الظي ال يٟهل بح  

غوٞه الانؿانيه  النو وخياه مبضٖه ْو

بضو  أ  نكٗغ باي ٢ضع م  الا٢دام او 

الخٗؿ٠ وصاعث خياة الٟنا  ف  مداولت 
ال  اةجىهغ البدض ٖ  الهى ت ختى يهل 

الهاف  لل٩اتناث وم  زم اةجىهغ املُل٤ 

 للىظىص.

 انسريح انزاريخ
 -ظا  ظينيه؛ جغظمت ٧اْم ظهاص؛ ٚالٝ نبري ٖبض الىاخض.أغري عاؾل / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 118 ) ؾم..24م؛  427

 ط.م.45 :  978-977-91-0937-4 جضم٪

 928 جغاظم وصباح الٟغنؿيح 

 

غنس ي )ظا  ظينيه( ٠٨ٖ ال٩اجب الٟ

و  1984ٖ   ٦خابت هظا الٗمل بح  الٗامح  
, الؾخٗاصة الكهىع الُى لت التى ٧ا   1986

أمًاها ف  يياٞت الٟضاتيح  الٟلؿُينيح  

 
ً
ف  "عجلى " , ٞل٣ض ْل ظينيه مكٛىال

َىا٫ خياجه بال٣ًيت الٟلؿُينيت وجمغص 
 ٖ   الاخخال٫. الٟلؿُينيح 

 

 

 

 -ٖبض هللا الٗغوي؛ ٚالٝ نبري ٖبض الىاخض. ٓٝة /أٚضام: غرية إزضٜؼ ايصٖ

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 119 ) ؾم.24م؛ 256

  يكمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت

 ط.م.17 :  978-977-91-0983-1 جضم٪

. 

 818 املظ٦غاث وصبيت

 

جدناو٫ هظه ووعا١ ؾحرة اصعيـ م  
زال٫ حؿ٘ ٞهى٫, جدناو٫ خياجه, ونكؤجه 

كىاعه الٗاَٟى والظوق  ختى وحٗليمه وم

اجه.  ٞو
 
 
 
 

 

ٚالٝ نبري ٖبض   : األضض ٚايبصٚض / 1َصنطات ز. غٝس عٜٛؼ. دعء
 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الىاخض.

 ( 120 ) ؾم. 24م ؛  262
 ط.م.20 :  978-977-91-0927-5 جضم٪

 923 جغاظم إلاظخماٖيح 
إ ف  مهغ ف  يدناو٫ هظا ال٨خا  ؾحرة خياة أخض أقهغ ٖلماح إلاظخم

ال٣غ  الٗكغ  , وهى الٗالم الغاخل ؾيض 
ٖىيـ, وهظا ال٨خا  هى اةجؼح وو٫ بٗنىا  
" وعى واةخياة" , م  ؾحرجه الصخهيت 
امل٨ىنه م  زالر أظؼاح, ال ي٣ضم ٞي ا ال٩اجب 
ؾحرجه ٣ِٞ, ول٨نه يخدضر أيًا ٖ  أهم 
وخضار الخاع سيت التى مغث ب ا مهغ, مشل 

٫ البريُانى ف  اةجؼح وو٫ أخضار الاخخال
و خدضر أيًا ٖ  ٖاتلخه والٓغوٝ 

الش٣اٞيت التى مغث و  والاظخماٖيتالا٢خهاصيت 
 بٗاتلخه وبه أيًا.
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 -ٚالٝ نبري ٖبض الىاخض. : َاء احلٝاة /2َصنطات ز. غٝس عٜٛؼ. دعء

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 121 ) ؾم. 24م؛  246

 ط.م. 18 :  978-977-911-1077-6 جضم٪

 923 جغاظم إلاظخماٖيح 

 
يدناو٫ ال٨خا  مظ٦غاث ص. ؾيض ٖىيـ 

 
ً
و سخو هظا اةجؼح بؿٟغه للخاعط َلبا

وؾٟغة  1952للٗلم وججغبخه م٘ زىعة 
 للٗلم مغة 

ً
للىالياث املخدضة الامغ ٨يت َلبا

 زالشت.
 
 
 

 كزبثبد جذيذح
, ة: الهيئتال٣اهغ  -مئم  ؾمحر؛ ٚالٝ أخمض اللباص. بال خبع ٚال ْبٝص: ؾعط /

2017. 

 ( 122 ) ؾم.20م ؛  97

 ط.م.10 :  978-977-91-1126-1 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

يًم ال٨خا  ٖضصا م  ال٣هاتض 
اث  الكٗغ ت للكاٖغ مئم  ؾمحر م  ا : مغاٚو

, يسخ٤ الؼظاط جدذ ٢ضميه , ةخيتى , 

هىآلاحى م  مخاهت وأنا املًمغ ٞي ا , أما٦  

يدبنى وأخبه, للخسٟى, ٖنضي خٟاع ٢بىع 

ظنب املالخاث , مياه خمغاح , الُلؿم, 

حرها. اث, ٚو  ؾاٖت لل٣خل, مغاٚو
 
 

 

ظما٫ ٞخخ ؛ ٚالٝ                                              بٛضتطٜٗات غطٜايٝة : دلُٛعة أقاقٝل قكرية دسا  /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -أخمض اللباص.

 ( 123 ) ؾم.20م ؛ 208

 ط.م. 13 :  978-977-91-1124-7 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

ٚم أ  املئل٠ يً٘ ٖنىا  بىعجغح اث ع 
ت ال٣ههيت ,اال أ   ؾغ اليت لخل٪ املجمٖى

٢ههه وخ٩اياجه حٛىم ٖمي٣ا ف  ٢لب 

الىا٢٘ وج  ل بٛؼاعة م  جل٪ وخضار 
اليىميت الٗابغة ل٨  ا جتر٥ طل٪ وزغ 

الٗمي٤ ف  النٟـ البكغ ت , وجمخاػ ٢هو 

املئل٠ بال٣هغ الكضيض وامل٨ش٠ واملىح  
ياث ال حكغح وال حؿخُغص وال ٞهى خ٩ا

 جخى٠٢ َى ال ول٨  ا جئزغ وحٗم٤ وجهيب.

 

 -زالض ؾليم؛ ٚالٝ ايما  نالح. سسٚتة َكطٜة: ؾعط بايعاَٝة املكطٜة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 124 ) ؾم. 19م؛  255

 ط.م. 15 :  978-977-91-1378-4 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
 

 

ت م  ال٣ها تض يًم ال٨خا  مجمٖى
الكٗغ ت الٗاميت م  ا: نابغ, النؿيم, ال 

أبال , أنا وال٣مغ, الىنيت, لؿت مؿخنى, 

مهغي, املغايت, او٫ مىظت, مىا٦ب ... 
حرها.  ٚو
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آما٫ يىؾ٠ ٖ  ؛ ٚالٝ أخمض  : دلُٛعة قككٝة / ايبانى سًِ األَؼ

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت -اللباص.

 ( 125 ) ؾم. 19م؛  146

 ط.م. 8 :  978-977-91-0862-9 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

ت ٢هو ٢هحرة جدناو٫ مكا٧ل  مجمٖى
املجخم٘ املهغي وجدمل ال٣هو ٖناو   

مسخلٟت م  ا : ب٣ايا أقالح , املالط والهغو  , 

حرها.  ملاطا يا ٖيض ٚو
 
 
 
 

 
, ال٣اهغة: الهيئت -ياؾغ ظمٗه؛ ٚالٝ ايما  نالح. ايسفرت ايػازؽ: ضٚاٜة /

2017. 

 ( 126 ) ؾم. 20م؛  97

 ط.م. 10 :  978-977-91-1287-9 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

 
جهىع الغوايت مشلض الٗك٤ وػل  : 

امغأة حُٗى ٧ل مكاٖغها لغظل يسخٟى م  

خيات ا وحُٗى ظؿضها لغظل يكب ه خض 

الخُاب٤ زم جسخٟى ه  ٞيخمنى هظا الكبيه 

لى ٧انذ مكاٖغها له ٞٓل يخسيل هظا الازغ 

 ياله لي٣خله.يىميا ف  ز
 
 
 

 
 -ؾمغ ٞخخ ؛ ٚالٝ ايما  نالح. زفء اخلطاٚى: دلُٛعة قككٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 127 ) ؾم. 20م؛  93

 ط.م. 10 :  978-977-91-1487-3 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
ال٣هو ال٣هحرة م  ا " صٝح اةخُاوي, 

م, ٞا٦هت اةجنت, ليا٫ ٢مغ ت, مضينت الاخال 

حرها.  ظىاػ مغوع ... ٚو
 
 
 
 

 
 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -هبت زميـ؛ ٚالٝ ايما  نالح. ظاض: قكل /

 ( 128 ) ؾم. 20م ؛  96

 ط.م. 10 :  978-977-18-1293-7 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

 

 
 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هو ال٣هحرة م  ا : اعظىخت, زىاح, 

حرها.وع١, اي٣إ ت... ٚو  , ػاع, مغاٚو
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ال٣اهغة:  -خؿام امل٣ضم؛ ٚالٝ ايما  نالح. غباعٝة ايعابط: ضٚاٜة /

 .2017, الهيئت

 ( 129 ) ؾم. 20م؛  141

 ط.م. 12 :  978-977-01-1113-1 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 
ت م  ال٣هو  يًم ال٨خا  مجمٖى

ال٣هحرة م  ا: الؿيض, الٗهض, عظاح, الا , 

حرها.املٗل  م ... ٚو
 
 
 
 
 
 

 
 -ازالم ُٖا هللا؛ ٚالٝ أخمض اللباص. غفط ايطغائٌ: دلُٛعة قككٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 130 ) ؾم. 20م؛  168

 ط.م. 12 :  978-977-91-1394-4 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

جنُل٤ املئلٟت م  ٖضة مؿاخاث زغ ت 

مٟٗمت باةخنح  والكٟاٞيت ٞاملؿاخت الاول  
جؤحى م  امل٩ا  الظي حٗيل ٞيه شخهياث 

ال٣هو. أما املؿاخت الازغي ٞهى ال٨خا  

امل٣ضؽ الظي ج  ل منه ال٩اجبت مغة 
ختى حؿخ٨مل  باإليداحباال٢خباؽ ومغة 

البناح الٟنى للؿغص ال٣هص ى, أما املؿاخت 

الشالشت ٞهى جنُىي ٖ   الاخضار الهٛحرة 
 التى حك٩ل الًل٘ املخمم للنو.

 

 -مدمىص ٖبض الىها ؛ ٚالٝ أخمض اللباص. ة: قكل قكرية /مشؼ قػري

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 131 ) ؾم. 19م؛  188

 ط.م. 12 :  978-977-91-0961-9 جضم٪

 813  ال٣هو الٗغبيت

ت اةجضيضة يًٗنا  ف  هظه املجمٖى
املئل٠ مدمىص ٖبض الىها  امام ؾغص 

قات٤ يؿخٟيض م  ٧اٞت ججاعبه الؿاب٣ت. 

ص مٟٗم بظات٣ه ٖمي٣ت وعوح خ٩احة ٞهى ؾغ 
بامخياػ وهنا٥ زمت عابِ ٞنى ومىيىع  

يغبِ ال٣هو ظميٗا وطل٪ الضيىا  الظي 

 يؿخلهم ال٣هو الىا٢ع .
 
 

 
ال٣اهغة:  -صنيا ؾليما ؛ ٚالٝ ايما  نالح. ايعطاٜؼ َٚػطسٝات اخطى /

 .2017, الهيئت

 ( 132 ) ؾم. 20م؛  158

 .م.ط 13 :  978-977-91-1528-3 جضم٪

 812 املؿغخياث الٗغبيت

 

 

 
يدناو٫ ال٨خا  زالزت مؿغخياث ه " 

الٗغايـ, اللبئة, زاجم الٗميا , وه  جًم 

الٗضيض م  الصخهياث التى جخمحز ٦ال م  ا 

 بُاب٘ نٟس ى ومالمذ ق٩ليت مسخلٟت.
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ؾلمى هكام ٞخخ ؛ ٚالٝ ايما   غطفة تػٝري املؿاعط: دلُٛعة قككٝة /

 .2017, لهيئتال٣اهغة: ا -نالح.

 ( 133 ) ؾم.20م؛116

 ط.م.10 :  978-977-91-1252-7 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

ال٨خووووووووووووا  يًوووووووووووووم ٖوووووووووووووضص مووووووووووووو  ال٣هوووووووووووووو 
ال٣هحرة , والتوى م  وا: ؾوغ املحوزا , ؾوبي٨ت مو  

وأزووووووووغي موووووووو  الووووووووغيل, ٚووووووووضاح ٖووووووووات   الًٟووووووووت 

وووت حٛيحووور هووواصة , ٢وووىم نووواْغو  الووو  أؾوووٟل, ٚٞغ

حرهم. املكاٖغ, ز٠ُ أنٟاؽ..  ٚو
 
 
 

 
 -خؿ  ٖبض الٗا٫؛ ٚالٝ أخمض اللباص. قبٌ ايعٚاٍ: دلُٛعة قككٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 134 ) ؾم. 18م؛  89

 ط.م. 10 :  978-977-91-1325-8 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

خه اةجضيضة, ي٣تر  املئل٠  ف  مجمٖى
ف  ٦خابه هظا " ٢بل الؼوا٫ " م  الٗالم 

ر الٗاصيت الىا٢ع , وم  مالمؿت الاخضا

غ١ مضازل ظضيضة ف  ابضاٖه ال٣هص ى,  َو

ول٣ض خغم املئل٠ ٖ   اخاَت لٛخه ب٣ضع 

م٨ش٠ م  الا٢خهاص والترمحز وانابت املٗنى 

بؤ٢ل ال٩لماث التى جىح  املٗنى وجىضخه 
 -امل٩اتض -يياح -وم  ٖناو   ال٣هو البنذ

 الٗبيض. -ابى ٖؿل
 

 
ال٣اهغة:  -الٝ ايما  نالح.دمحم ب اح نبخ ؛ ٚ قُٝل دٝٓع: ؾعط عاَٝة /

 .2017, الهيئت

 ( 135 ) ؾم. 22م؛  180

 ط.م. 12 :  978-977-91-1205-3 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت ٢هاتض  "٢ميو ظيجز" هى مجمٖى
قٗغ ت ٦خبذ باللٛت الٗاميت م  ا: اؾئلت 

وظىصيت, مغزيت زانت, ط٦غ اث الٗىصة م  

اةجنت, بُل الؿيما, جدليل قبت من٣ُى.. 

 ٚحرهم.و 
 
 
 

 
 -مدمىص ال٨غقابى؛ ٚالٝ ايما  نالح.                      ؿشاش ميػو زفرتا : ؾعط /ن

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 136 ) ؾم. 20م؛ 160

 ط.م. 12 :  978-977-91-1333-3 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 
صيىا  قٗغي يدناو٫ يىمياث ومكاهضاث 

باث٘ مخجى٫ بح  الؼبات  يدهل م  م 

٫ طل٪ يه٠ ا٢ؿاَه الكهغ ت وم  زال

ياث البكغ التى يمغ ٖلي ا وم  ٖناو    نٖى

قاعاث باث٘  -ال٣هاتض: نٓغ ت ا٢خهاصيت

ؾات٤  -٦مبيالت -جاظغ اةجملت -الٗؿل الاؾىص

 النه٠ ن٣ل.
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ال٣اهغة:  -والح خماصة؛ ٚالٝ ايما  نالح. َؿٗس سٝازى: ؾعط عاَٝة /

 .2017, الهيئت

 ( 137 ) ؾم. 18م؛  147

 ط.م. 12 :  978-977-91-1464-4 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
ال٣هاتض م  ا: " ظغؽ, انظاع, اج٩لم, 

مٗاصلت, انتزإ, ٦ميت, ٞنجا , مداولت, 

حرها.  قهض... ٚو
 
 
 
 

 
أخمض الباؾىس ى؛ ٚالٝ أخمض  َٜٛٝات ساضم ايؿذط: ٚقكل آخطى قكرية /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اللباص.

 ( 138 ) ؾم.20م ؛ 148

 ط.م.12 :  978-977-91-1129-2 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

ي٨خب املئل٠ ٢ههه بسبره م٨شٟت ٖ  مٗلىمت ووا٢ٗيت ل٨نه ال 
يجزل٤ ال  ٞش ال٨خابت الخ٣غ غ ت واملباقغة 

ينايغ  25و دب٘ الى٢اث٘ التى خضزذ بٗض 

ف  لٛت مٟٗمت بالخىجغ واةخيى ت طل٪  2011

ف  الغوح اخؿاؾا الخىجغ الظي يبٗض 

بٟضاخت ما خضر ه  التى ججٗلنا نضع٥ ما 

خضر و٧ؤننا لم نضع٥ بظل٪ البكاٖت 
 وهظه البراحة للشىاع. للُٛاة

 
 

 

ال٣اهغة:  -ٖمغو الضعصينى؛ ٚالٝ ايما  نالح. ْٜٛٝٛ: دلُٛعة قككٝة /

 .2017, الهيئت

 ( 139 ) ؾم. 20م؛ 124

 ط.م. 12 :  978-977-91-1362-3 جضم٪

 813 لٗغبيتال٣هو ا

 
ت  ت مخنٖى يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

 -مىاظهت -م  ال٣هو ال٣هحرة م  ا: نضاح

عبي٘ الٗمغ...  -نٓغة -عنيض -ن٣ُت -م٨خب
حرها.  ٚو

 
 
 
 

 كزت أطفبل
ؾناح مهُٟى؛ عؾىم قغ ٠  / يألطفاٍٜا عُط: ْل َػطسى  اسرتؽ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -منهىع.

 ( 140 ) ؾم. 24م: عؾىم؛  88

 ط.م. 12 :  978-977-91-1023-3 م٪جض

ٟا٫   812     املؿغخياث الٗغبيت -٦خب َو

 

 
 

م  زالزت ٞهى٫  لؤلَٟا٫مؿغخيت 

جد٩ى ٢هت الُالب ٖمغالظي يدلم بالهجغة 

المغ ٩ا أو اليابا  وال يغي أيت ٞاتضة جغج  م  

 الخٗليم ف  بلضه.
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؛ عؾىم قغ ٠ قٗغ اح ا  البكبيص ى أغطتى: زٜٛإ اطفاٍ بايفكشى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -منهىع.

 ( 141 ) ؾم. 20م: عؾىم؛  27

 ط.م. 7 :  978-977-911-2145 جضم٪

 ؾنىاث. 9-6املغخلت الٗمغ ت م  

ٟا٫  811 الكٗغ الٗغبى -٦خب َو

 
ت م   لؤلَٟا٫صيىا  قٗغ  يًم مجمٖى

ال٣هاتض م  ا: ازتى الهٛحرة, أمى, أبى, 

نى, ظضحى, ... و  ٚحرها وهظه ظضي, َو

 9-6ال٣هاتض مىظهه للٟئت الٗمغ ت م  
 ؾنىاث.

 
 
 

, ال٣اهغة: الهيئت -دمحم عظب؛ عؾىم نانغ خامض. يٓبى ًَٚو ايٓكاضى /ا

2017. 

 ( 142 ) ؾم. 24م: عؾىم ؛  89

 ط.م. 12 :  978-977-91-0469-0 جضم٪

ٟا٫   813  ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 

 

 
ضر م  زما  ٞهى٫ جخد لؤلَٟا٫عوايت 

ٖ  املؿلمح  املهاظغ   ف  بالص اةخبكت ٖو  

املؿلمح  املٗظبح  م  ٦ٟاع م٨ت ٖو  
النجاش ى املل٪ ال٨جز وما ٢ضمه لئلؾالم 

 واهله م  أياٍص.
 
 
 

 
, ال٣اهغة: الهيئت -هناح ؾي٠ الضي ؛ عؾىم نانغ خامض. أَرية ايجًٛز /

2017. 

 ( 143 ) ؾم. 24م: عؾىم؛  48

 ط.م. 7 :  978-977-91-04713-3 جضم٪

ٟا٫   813 ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
ٟا٫ م  ا " أمحرة الشلىط, اةخمامت  ٢هو الَا

حرها  ت... ٚو ا٢ت املٗٞغ واةجمل, أمى َو

ٟا٫  وجداو٫ املئلٟت م  زاللها حٗليم الَا

هم ٖ   الُبيٗت م   ال٣يم واملباصة وحٗٞغ
 خىلهم مشل املُغ او الصجغ.

 

 
 

َٝالزٜة: قكة َٚػطسٝة  2122هاٜات اجلس غهط ٚاجلسة ٚضز: ايًٛسة س
 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -أيم  ٞخيدت؛ عؾىم هكام حجاط. / يألطفاٍ

 ( 144 ) ؾم. 20020م: عؾىم؛  55

 ط.م. 8 :  978-977-91-1068-4 جضم٪

ٟا٫  813 ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 

 

" ميالصيت والتى  2100جد٩ى ٢هت " لىخت  لؤلَٟا٢٫هت و مؿغخيت 
وأهضاها اةجض ؾ٨غ واةجضة  2100جسيل ٞي ا الغؾام مؿخ٣بل اةخياة ؾنت 

وعص ل٩ل م  ع م وعامى و٢ض ٢هض املئل٠ 

ب ظه ال٨ٟغة حٗغ ٠ الُٟل ٦ي٠ جخدى٫ 
 ال٣هت التى ن٣غإها ال  نىعة حصخيهيت.

 
 
 
 



 7117 داساذصإ خًئبق

11 
 

 
 مدمىص ٖبض الىها ؛ عؾىم والح عمًا  الؿيض؛ سهاٜات َٔ املالعب /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اقغاٝ ٞنى يديى ابغاهيم.

 ( 145 ) ؾم.24م: عؾىم؛ 37

 ط.م.7 :  978-977-910-602-1 جضم٪

ٟا٫   813 ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 

يدخىي ال٨خا  ٖ   ؾخت خ٩اياث 
خ٩ايتى م٘  -ه  "٢بل ٞىاث آلاوا   لؤلَٟا٫

خضر ف   ما -ملاطا ٧انذ الهؼ متا -٦غة ال٣ضم

خ٩ايت  -الٗلم والؼظاظت -عة ال  اتيتاملباص

ظاؾغة وال٨غة. جضوع ظميٗها خى٫ ٖال٢ت 
ٟا٫ بال٨غة واملالٖب   .واملباع اثَو

 
 
 

ذ النداؽ. سًِ محاض: دلُٛعة قككٝة /  -ؾناح البرنـ؛ عؾىم مٞغ

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 146 ) ؾم. 20م؛ عؾىم ملىنت؛  16

 ؾنت. 12-8الؿ  م  

 ط.م. 4 :  978-977-910-9664 جضم٪

ٟا٫  813 ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 

 
ت ٢ههيت  جدخىي ٖ   زالزت ٢هو ه  " خلم  لؤلَٟا٫مجمٖى

خماع, خاخا ي٣ابل الىخل, ٖٟغ ذ خاخا" 

ت م  ال٣يم واملباصة مجن٣ل للُٟل  جمٖى
م  زال٫ ما يمغ به اةخماع الهٛحر خاخا ف  

 هظه اةخ٩اياث.
 
 

 
 -ٖ   ٖ   ٖىى؛ عؾىم ؾٗاص بضوي. / اٍيألطفزَٛع ايتُاغٝض: ضٚاٜة 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 147 ) ؾم. 24م: عؾىم؛  96

 ؾنت. 16-12املغخلت الٗمغ ت م  

 ط.م. 12 :  978-977-911-2213 جضم٪

ٟا٫   813 ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

جخدضر ٖ  اؾديالح  لؤلَٟا٢٫هت 
ت م  الخماؾيذ الكغ غة ٖ   بدحرة  مجمٖى

ىٖهم املخاصٖت خيض اج ا ٧انذ واؾٗت بضم

جُم٘ ف  هظه الاعى منظ ػم  بٗيض ختى 

اٞؿضث امل٩ا  وو٢ٗذ البًٛاح بح  الار 
 وازيه وخىلذ الاعى ال  زغا  وصماع.

 
 
 

, ال٣اهغة: الهيئت -قا٦غ نبري؛ عؾىم قيماح ٖ  . ايؿاططة بػبػة /

2017. 

 ( 148 ) ؾم. 20م: عؾىم؛  22

 ت.ؾن 12-6املغخلت الٗمغ ت م  

 ط.م. 7 :  978-977-91-1027-1 جضم٪

ٟا٫   811 الكٗغ الٗغبى -٦خب َو

 

 
ت م  الاقٗاع  ٦خبذ بؤؾلى   لؤلَٟا٫يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ؾهل ومكى١ للُٟل وم  ا: اصخا  صايما, 

ٖم الهياص, ٖيض الايخ , الكاَغة بؿبؿت, 
حرها.  أخمض وناخبه مهُٟى.. ٚو
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الؿيض ال٣ماح ؛ عؾىم مدؿ   ٝة يًفتٝإ /ايكٝاز ٚعطٚؽ ايبشط: َػطس

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖبض اةخٟئ.

 ( 149 ) ؾم. 30م: عؾىم؛  39

 ط.م. 8 :  978-977-911-0509 جضم٪

ٟا٫   812  املؿغخياث الٗغبيت -٦خب َو

 
يت  لؤلَٟا٫مؿغخيت  ت ضٝ ال  جٖى

أَٟالنا باةخٟاّ ٖ   ما نمل٪ ؾىاح أ٧ا  

مىهبت, أو نضا٢ت, أو  ما نمل٨ه زغوة أم
ٖمال, أو صخت, أو أي ش ئ ٖؼ ؼ, ٦ما ت ضٝ 

 ال  عبِ الؿٗاصة بالٗمل والٟ .
 
 

 
 

مدمىص ٦ديلت؛ عؾىم هكام  / يألطفاٍاْ٘: نَٛٝسٜا َػطسٝة زقطٚز نط

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الؿٗيض.

 ( 150 ) ؾم.22م؛ عؾىم ملىنت؛ 60

 ؾنت.. 12 -9املغخلت الٗمغ ت م  

 ط.م.7 :  978-977-911-219-0 جضم٪

ٟا٫   812  املؿغخياث الٗغبيت -٦خب َو

 
 

أبُالها  لؤلَٟا٫مؿغخيت ٦ىميضيت 

ال٣غوص, ت ضٝ ال  جىييذ أهميت ال٣ياصة, 

ٞالبض م  وظىص يابِ ألي ظماٖت واال 

ؾاصت ا عوح ونانيت وخب النٟـ وجدىلذ 

 ٢ىت ا ال  ي٠ٗ.
 
 
 

 
 -خاجت؛ عؾىم ٖبض الغخم  ب٨غ.نبخ  ش / يألطفاٍنٓٛظ ايػُاء: قكة 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 151 ) ؾم. 24م؛ 33

 ؾنت.. 12- 8املغخلت الٗمغ ت م  

 ط.م. 15 :  978-977-91-1199-5 جضم٪

ٟا٫   813 ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

حؿاٖض ال٣هت ٢غاحها ٖ   جنكيِ 
اةخيا٫ وجىؾي٘ اٞا٢هم م  زال٫ اخضار 

ُلها انه يغ٦ب ٞى١ ال٣هت التى يخسيل ٞي ا ب

ْهغ الاوػة وجُحر به ال  الؿماح ٦ما يخسيل 

انه يؿبذ ف  بدغ الؿماح ليخؤمل ال٨ى  
الٗٓيم الهاتل, ويؿخسضم املئل٠ ف  ؾغص 

الاخضار بٌٗ املٟغصاث اللٛى ت التى حؿاهم 

 ف  جىؾي٘ مضاع٥ اَٟا٫ هظه املغخلت الٗمغ ت بلٛت م الٗغبيت.
 

 -ٞاَمت مبرو٥؛ عؾىم ظغظـ ممخاػ. ستشٛض /َػطسٝة ايعطٚؽ ْٛض ٚاملًو 

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 152 ) ؾم.28م :عؾىم ؛ 88

 ط.م. 12 :  978-977-91-0898-8 جضم٪

ٟا٫   812  املؿغخياث الٗغبيت -٦خب َو
 
 
 
 

جد٩ى خ٩ايت ٖغاثـ  لؤلَٟا٫مؿغخيت 
البدغ والتى أمغ املل٪ خخدىع بدبؿهم ف  

ٖ  ؾغ ٢اعو  , ٢إ البدغ لٗضم اٞهاخهم 
ومداولت املل٨ت نىع والؿاخغة جنىع إلن٣اطهم 
وخل اللٛؼ ل٩ى ت بِ ممل٨ت خخدىع ف  ٢إ 

 البدىع.
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مدمىص ٣ٖا ؛ عؾىم مهُٟى  / يألطفاٍَططب ايػابة: َػطسٝة ؾعطٜة 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾليم.

 ( 153 ) ؾم. 24م: عؾىم؛  61

 ؾنت. 16ال   8املغخلت الؿنيت م  

 ط.م. 13 :  978-977-91-1411-8 ٪جضم

ٟا٫  املؿغخياث الٛناتيت -٦خب َو

 812.041 
ٟا٫ه  مؿغخيت قٗغ ت جساَب   الَا

وجضوع ف  الٛابت الؿٗيضة واةخ٣ل املجاوع 
لها بح  خيىانات ا املخخلٟت, مشل ال٨غوا  
واةخماع والببٛاح والنٗامت واةخغوٝ 

حرهم.  ٚو
 
 
 
 

أخمض ٖشما ؛ عؾىم ؾيض دمحم  اٍ /ٚيست ألزلض: دلُٛعة قكل يألطف

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ُٖىة.

 ( 154 ) ؾم. 20م: عؾىم؛  48

 ؾنت. 13-9الؿ  م  

 ط.م. 8 :  978-977-91-1074-5 جضم٪

ٟا٫   813  ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 

 
ٟا٫ ه  " ولضث ألنجح,  ت م  ٢هو الَا يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

يت الٗغ ٠ الٟاعؽ, خ٩ايت ٢غ خح , خ٩ا

ا  ", هظه ال٣هو حٛغؽ ف  الُٟل  ٖٞغ
الش٣ت بالنٟـ والصجاٖت والخٗاو  وخب 

 الَى .
 
 

 ) أدة انطفم حىل انعبمل (كزت أطفبل 
 

ايٟا  ٦غ لىٝ؛ جغظمت  ايكطة ٚايعٓسيٝب: َٔ احلهاٜت ايؿعبٝة ايطٚغٝة /

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت -٦ما٫ الٗياصي ؛ عؾىم نبيل الؿنباَى.

 ( 154 ) ؾم.20ؾىم ؛م : ع  23

 ط.م. 7 :  978-977-910-7271 جضم٪

ٟا٫  ال٣هو الغوؾيت -٦خب َو

 891.7 
م  اةخ٩اياث  لؤلَٟا٢٫هت ممخٗت 

الكٗبيت الغوؾيت جد٩ى ٖ   لؿا  
اةخيىاناث جغوي ٢هت الٗنضليب طو 
الهىث الٗظ  الظي انُاصه ٢ِ ختى 

 يؿخم٘ ال  ٚناحه.
 

 (واننبشئخ األدة انعبدلً نهطفم)كزت أطفبل 
 

 -لى ج  ٧ابىاناث؛ جغظمت نجالح وال ؛ عؾىم ٦غ م ؾيض. محاض بائع اجلري /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 156 ) ؾم.20م؛ 40

 .gnlid’s i g e iilds gsded olisl’lم  الٛالٝ/  4ٖ   م 

 ط.م.10 :  978-977-911-0156 جضم٪

ٟا٫   893  ال٣هو إلايُاليت -٦خب َو

 

جد٩ى خ٩ايت  ؤلَٟا٫ل٢هت ممخٗت 

ومحر املسخىع والظي خىلخه الؿاخغة ال  

خماع و٦ي٠ أنه مغ بؤخضار ٦شحرة ختى انٟ٪ 

اص ال  َبيٗخه.  السخغ ٖو
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قاع٫ بحرو؛ جغظمت  ضٜهى شٚ اخلكًة: َٔ احلهاٜات ايؿعبٝة ايفطْػٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ايما  ػع٦يِ؛ عؾىم قيماح ال٨يالنى.

 ( 157 ) ؾم. 20 م: عؾىم؛ 28

 .udas r l gl ossii / oolug i i uulsrٖ   م الٗنىا : 

 ط.م. 12 :  978-977-911-2442 جضم٪

ٟا٫   843  ال٣هو الٟغنؿيت -٦خب َو

جد٩ى خ٩ايت ومحر " ع ٩ى  لؤلَٟا٢٫هت 
 لضعظت أ  م  

ً
طو اةخهلت " والظي ولض صميما

 ول٨نه م٘ طل٪ 
ً
يغاه يك٪ ف  ٦ىنه انؿانا

٪ عوح مغخت و٢ضعة ٖ   منذ جل٪ الغوح امخل

 املغخت ألي شخو يدبه.
 
 

 
 

جغظمت عقا ٖبض  ْكف نتهٛت: قكل أطفاٍ َٔ ايرتاخ ايؿعبى االغباْى /

, ال٣اهغة: الهيئت -الٗٓيم؛ عؾىم عقا منحر؛ ازغاط ٞنى دمحم زليل.

2017. 

 ( 158 ) ؾم. 19م: عؾىم؛  19

 ط.م. 10 :  978-977-911-3296 جضم٪

 863  ال٣هو الاؾبانيت -َٟا٫ ٦خب و 

 

 
جد٩ى خ٩ايت " نه٠  لؤلَٟا٢٫هت 

"وطهابه ال  ٢هغ املل٪ إلؾخٗاصة  ٦خ٨ىث

نه٠ ٖملخه الظهبيت والتى أزظها منه 
املل٪ ووٖضه بؤ  يٗيضها له بٗض قهغ ول٨نه 

 لم يٟٗل.
 
 

 

جغظمت ٚغاح   ٚنشهت األَرية: رلتاضات َٔ احلهاٜات ايؿعبٝة ايفطْػٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -عؾىم هكام الؿٗيض. منهى؛

 ( 159 ) ؾم. 20م: عؾىم؛  90

 ط.م. 15 :  978-977-911-2206 جضم٪

ٟا٫   843  ال٣هو الٟغنؿيت -٦خب َو

 
 

يدخىي ال٨خا  ٖ   ٖكغة ٢هو م  

اةخ٩اياث الكٗبيت الٟغنؿيت م  ا: وضخ٨ذ 
والشٗلب,  الامحرة, اةخياٍ ومؿاٖضه, الضي٪

ه٠ صظاظت, عخلت اةخيىاناث... اةخٟغة, ن

حرها.  ٚو
 
 

 ) ثالس حىاديذ (كزت أطفبل 
ايناؽ التر٧ى, عيىي  ْكطة َٚٔ أٍٚ ايػطط، احلطٚف احلُكاء، ضمبا /

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت -أؾامت, ؾاعة ٖابضي .

 ( 160 ) ؾم.. 20م: نىع ملىنت؛  60

 ط.م.8 :  978-977-91-10462 جضم٪

ٟا٫   813  ٗغبيتال٣هو ال -٦خب َو
 
 
 
 

يدخىي ال٨خا  ٖ   زالر خىاصيذ 
, ٢هو لها َاب٘ زام  جسخل٠ ٖ  املؤلٝى
م اٖخماها ٖ   جغار اةخ٩ى املهغي  ٚع
والٗغبى والٗالمى وه " ن٣ُت وم  أو٫ 

 الؿُغ" , اةخغوٝ اةخم٣اح, عبما".
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 ) سنبثم (كزت أطفبل 
 -لٗغ .أخمض ػخام؛ عؾىم أخمض ٖؼ ا األغس ٚؾذطة ايربتكاٍ: قكة /

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 161 ) ؾم. 20م؛ عؾىم ملىنت؛  24

 ط.م. 6 :  978-977-910-985-5 جضم٪

ٟا٫   813 ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 
ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

جد٩ى ٖ   لؿا   لؤلَٟا٫ال٣هو 

اةخيىاناث وم  ا " ٖغ   الاؾض, انا ٖنضي 
حرها وال بُل ٢ٟو, شجغة البرج٣ا٫... ٚو

 الغتيس ى ف  ٧ل هظه ال٣هو هى الاؾض.
 

 
 
, ال٣اهغة: الهيئت -ؾماح أبى ب٨غ ٖؼث؛ عؾىم أمانى البابا. َرية احلسائل /أ

2016. 

 ( 162 ) ؾم. 27م: عؾىم ملىنت؛  24

 ط.م. 5 :  978-977-910-832-2 جضم٪

ٟا٫   813  ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 

 

 لؤلَٟا٫يدخىي ال٨خا  ٖ   ٢هخح  
الاول  " ٖهٟىع بح  الاقىا٥ " جد٩ى  ال٣هت

خ٩ايت الٗهٟىع الازًغ الهٛحر م٘ ػهغة 

الهباع, وال٣هت الشانيت " امحرة اةخضات٤" 
٢ضيم  جد٩ى خ٩ايت شجغة ٦بحرة ومهباح

و٦ي٠ جدىلذ جل٪ الصجغة ال  اعظىخت 

ٟا٫.  جدب ا الَا
 
 

 

, الهيئتال٣اهغة:  -عخا  ٖؼث امبابى؛ عؾىم أمانى البابا. ثٛضة اجلًٝس /

2017. 

 ( 163 ) ؾم. 24م: عؾىم؛  62

 ط.م. 15 :  978-977-91-1421-7 جضم٪

ٟا٫   813 ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 
ت م   جد٩ى ال٣هت خ٩ايت مجمٖى

اةخيىاناث ٢غعث بؤ  ج٣ىم بشىعة ٖ   الاؾض 

بؿبب الٓلم وال٣هغ وختى يخسلهىا م  
خيات م الباثؿت و خمخٗىا بدياة ٢اتمت ٖ   

 واملؿاواة والخٗاو .الٗض٫ 
 
 
 

 
 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -جاظىط اةخىل ؛ عؾىم مغوة ٞخخ . سهاٜات ٖٓس /

 ( 164 ) ؾم. 28م: عؾىم ملىنت؛  32

 ط.م. 10 :  978-977-911-028-8 جضم٪

ٟا٫   813  ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 
 

 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
٣ابلت اةخ٩اياث بُلت ا الُٟلت هنض م  ا: م

م٘ الؿيض ٧الؿيىم, الُى١ الٟط ى, زم  

حرها. هظه اةخ٩اياث  ت, هجىم, ٚو املٗٞغ

لخٗليمهم الؿلى٥ وال٣يم  لؤلَٟا٫مىظهت 
والازال١ اةخميضة وبٌٗ املٗلىماث 

املٟيضة للُٟل مشل اهميت ال٩الؿيىم 

 اهميت الخُٗيم 
ً
ةجؿم الُٟل وايًا

 للى٢ايت م  الامغاى.
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 .2016, ال٣اهغة: الهيئت -؛ عؾىم عقا منحر.أخمض َىؾى   سهاٜة ضٜؿة /

 ( 165 ) ؾم. 27م؛ عؾىم ملىنت؛  28

 ط.م. 7 :  978-977-910-946-6 جضم٪

ٟا٫   813  ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 

جد٩ى هظه ال٣هت خ٩ايت الغيكت 
الهٛحرة و٦ي٠ اج ا ٣ٞضث خغ ت ا و٢ضعت ا 

ٟا٫ ا   ٖ   الُحرا  والخدلي٤, وحٗلم الَا

  اةخياة ج٨ؿب م اةخبراث والٟىاتض الخجغبت ف

ال٨شحرة, وانه البض م  البدض ٖ  ٖمل مٟيض 

 لهم ولآلزغ  .
 
\ 
 
 
 

, ال٣اهغة: الهيئت -دمحم ال٣ٟى؛ عؾىم منى دمحم خؿح . يٕٛ: ؾعط / 122

2017. 

 ( 166 ) ؾم. 28م: عؾىم ملىنت؛  24

 ط.م. 6 :  978-977-911-189-6 جضم٪

ٟا٫   811 الكٗغ الٗغبى -٦خب َو

 
 

يٗبر ٖ  َٟل يدلم  لؤلَٟا٫قٗغ 

 أم 
ً
بمؿخ٣بله ٖنضما ي٨بر هل ؾيهبذ َياعا

يابِ ف  اةجيل أو هل ؾي٨ى  ٢بُا  بداع 

أو ظغاح أو ٧اجب او اصيب, ٦خبذ ٧لها جدذ 

 ٖنىا  " نٟس ى أ٦ى  ".
 
 
 
 

 ()يسبثقخ نشش اإلثذاع انعشثًكزت أطفبل 
ال٣اهغة:  -اةجناينى. الٗغبى بنجلى ؛ عؾىم أخمض أقسقاء احلسٜكة /

 .2016, الهيئت

 ( 167 ) ؾم. 20×20م: عؾىم ملىنت؛  20

 .2016 -2015ٖ   م الٛالٝ: الاٖما٫ الٟاتؼة الضوعة الاول  

 ط.م. 6 :  978-977-910-9329 جضم٪

ٟا٫   812  املؿغخياث الٗغبيت -٦خب َو

 

ت ضٝ ال  حٗليم  لؤلَٟا٫مؿغخيت 

ٟا٫ ٞىاتض اةخضي٣ت, و٦ي٠  يداٞٓى  الَا
ٖ   نٓاٞت ا ويٗخنىا ب ا, ٞالَى  لم يب٣ى 

 الا بؤبناته الٗاملى .
ً
 ظميال
 
 
 
 

 -أميمت ٖؼ الضي ؛ عؾىم ظغظـ ممخاػ. غرية محاض: قكل قكرية /

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 168 ) ؾم.20م: عؾىم؛ 16

 .2016-2015ٖ   م الٛالٝ: وٖما٫ الٟاتؼة: الضوعة وول 

 ط.م.4 :  978-977-910-8148 جضم٪

ٟا٫   813  ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 
 

جد٩ى ٖ  خماع الٗم  لؤلَٟا٫ٞهت 

يٗيل ف  املؼعٖت و دلم  قاهح  الظي
بالظها  ال  املضينت ول٨نه أصع٥ أ  هظا 

اةخلم ؾيخدى٫ ال  ٧ابىؽ و٢غع اةخٟاّ 

 ٖ   وظىصه بمؼعٖت الٗم قاهح .
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 -ما٫ ؾٗض؛ عؾىم أخمض اةجناينى.وؾام ظ َاشا ٜٛدس زاخٌ قٓسٚم يٝٓة ؟ /

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 169 ) ؾم. 20م: عؾىم؛  20

 .2016 -2015ٖ   م الٛالٝ: الاٖما٫ الٟاتؼة الضوعة الاول  

 ط.م. 6 :  978-977-910-9312 جضم٪

ٟا٫   813  ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

عؾت ا جد٩ى ٢هت الُٟلت لينت وماطا ٨ٞغث ا  ت ضي مض لؤلَٟا٢٫هت 
 بؿبب انخ٣الها ال  مضعؾت 

ً
التى اخبت ا ٦شحرا

ازغي, وجىضح ا  الهضيت ليؿذ بشم  ا 
الباهٔ ول٨  اهميت ا ف  الخٗبحر ٖ  اةخب 

 والخ٣ضيغ.
 
 

 
 

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت -هبت هللا دمحم؛ عؾىم أخمض اةجناينى. َفتاح قٍٛ /

 ( 170 ) ؾم. 20م: عؾىم؛  20

 .2016 -2015الٟاتؼة الضوعة الاول  ٖ   م الٛالٝ: الاٖما٫ 

 ط.م. 5 :  978-977-910-9299 جضم٪

ٟا٫   813  ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو

 

 
 

 

جد٩ى خ٩ايت ٖ   م٘  لؤلَٟا٢٫هت 

 
ً
ا مٟخاح نى٫ وبدشه ٖنه ختى يهبذ ٖاٞػ

.
ً
 مىؾي٣يا

 
 
 
 

 
, ال٣اهغة: الهيئت -خؿ  نبري؛ عؾىم ٦غ م ؾيض.                     ٚزاعا  يًهٛنب األمحط /

2016. 

 ( 171 ) ؾم.20×20م: نىع ملىنت؛  179
 .2016 -2015ٖ   م الٛالٝ: الاٖما٫ الٟاتؼة الضوعة وول  

 ط.م.20 :  978-977-910-9305 جضم٪

ٟا٫   813  ال٣هو الٗغبيت -٦خب َو
 

ت ٢ههيت  جغ٦ؼ ٖ    لؤلَٟا٫مجمٖى

اةخيا٫ الٗلمى لخنكيِ اةخيا٫ لضي 

ٟا٫ وم  ٖناو   ا: الٗيض املئىي   -َو

 -واصي اةخالضي   -الغوبىجاث الضينانىع ت

 - 15قها   -اؾخضٖاح ٖاظل  - 177املخُٕى 
ت م  الؿٟغ  -هال   -عظل اةجغاص   -ممنٖى

حرها م  ٢هو  ٦بؿىلت حٛيحر و٩ٞاع ٚو

ٟا٫ املكى٢ت.  َو
 

 كزت عبيخ
ٖ   ٨ٞغي؛ جد٣ي٤ وج٣ضيم دمحم ؾاملا  ٖ   ؛  آزاب ايفتى ٚآزاب ايفتاة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؽ الهنضي.ٚالٝ اينا

 ( 172 ) ؾم. 24م؛  192

 ط.م. 15 :  978-977-91-1322-7 جضم٪

والكبا  لؤلَٟا٫آصا  الؿلى٥ 

 395.122 

 

 لؤلَٟا٫يدناو٫ ال٨خا  آصا  الؿلى٥ 

والكبا  م  ا " آصا  الا٧ل, آصا  الؼ اعة, 
حرها,  آصا  اةجلىؽ, آصا  املخاصزت... ٚو

 ألهميت ا
ً
ملىيٕى جم انضاع ال٨خابا  ونٓغا

ف  مجلض واخض ختى يٗىص بالٟاتضة ٖ   ٧ل 
 مغِ  لؤلظيا٫.
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 -خؿ  يىؾ٠ َه؛ ٚالٝ ايناؽ الهنضي. آفام إْػاْٝة عٓس زلٝب ذلفٛظ /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 173 ) ؾم. 24م؛  259

 ط.م. 18 :  978-977-91-1224-4 جضم٪

 928 جغاظم الاصباح

 

  الٗضيض م  ال٣ًايا يدناو٫ هظا ال٨خا
الانؿانيت ٖنض نجيب مدٟىّ م  ا ٢ًيت " 

 مىيٕى 
ً
الدؿ٨٘ " ومىيٕى " الام " , وأيًا

اث ٖضة م  ا ظامٗت  " الاس ى " ومىيٖى

حرها.  ال٣اهغة, قهغ عمًا , الدؿى٫ ٚو
 
 
 

 
ٖشما  الامحر؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض  اإلبساع ايفٓى ٚاالزبى فى بالز ايٓٛبة /

 .2017, لهيئتال٣اهغة: ا -اةخٟئ.

 ( 174 ) ؾم. 24م؛  208

 ملخ٤ زام بالهىع.

 ط.م. 17 :  978-977-91-1281-7 جضم٪

 701.15 النىبت

 
 

يًم ال٨خا  نبظة ٖ  بٌٗ الاصباح 

والكٗغاح وعظا٫ الٟ  واملىؾي٣ى الظي  

زلضوا طل٪ الترار والظي  ابضٖىا ف  جل٪ 

 ملا 
ً
الٟنى  النىبيت وهظا الٗمل يٗض جىزي٣ا

 ليه هئالح م  أٖما٫.أ٢ضم ٖ
 
 
 

 
ال٣اهغة:  -دمحم ٞخخ  ٞغط؛ ٚالٝ مدمىص م٩اوي. ٚأزبٝات احلٛاض / االختالف

 .2016, الهيئت

 ( 175 ) ؾم.24م؛ 149

يت.  يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظٞغ

 ط.م.8 :  978-977-91-0895-7 جضم٪

 810.8 اةخىاع ف  وص  الٗغبى

يغنض ال٨خا  لهىع أص  الازخالٝ 
اةخىاع, م  زال٫ الهىع الخاع سيت  وأصبياث

م الازخالٝ  املكغ٢ت م  أص  ٢بى٫ آلازغ ٚع

مٗه, زم حٗغى ال٩اجب لهىع م  صواع  

الازخالٝ املظمىم ٞٗغى لبٌٗ ال٣ٗباث 
التى جىؾ٘ م  هىة اةخالٝ لخجنب ا. ٦ما 

حٗغى ال٨خا  ةجانب آزغ وهى أصبياث 

سيت ألص  اةخىاع الغاق  م٘  اةخىاع م٘ إلاؾالم ف  ال٨ٟغ الٛغبى, ونماطط جاع 
 زغ.آلا 

ٗذ  اإلضٖاب املتأغًِ: سػٔ ايبٓا ٚتالَٝصٙ َٔ غٝس قطب إىل زاعـ / ٞع

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الؿٗيض؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.

 ( 176 ) ؾم.24م؛ 283

 ط.م.20 :  978-977-91-1175-9 جضم٪

 364.1 الازىا  املؿلمى  

 

 

يداو٫ ال٩اجب م  زال٫ نٟداث هظا 
ل٨خا  أ  يدظع ال٣اعة بؤ  ةجماٖت ا

الازىا  ٢ىاٖضها ال٨ٟغ ت اةخانت 

وجؤؾلمها اةخام ب ا, و دبلىع هظا ال٨ٟغ 
"املخؤؾلم" زانت ف  آلياث اةجهاػ الؿغي 

 إلاعهابى الظي أؾؿه البنا بنٟؿه.
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ٖضنا  ٖبض اةخٟاج ؛ ٚالٝ  أغاغٝات فى ططائل تعًِٝ ايكطاءة يًُبتسئني /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ض.نالح ٖبض اةخمي

 ( 177 ) ؾم. 24م ؛  127

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.
 ط.م.10 :  978-977-91-1061-5 جضم٪

 372.4 حٗليم -اللٛت الٗغبيت 

يٟت مهمت ف  خياة الٟغص  لل٣غاحة ْو
يٟت ا ف  خياة الٟغص ٦ىج ا  واملجخم٘ ْٞى

ٖمليت صاتمت .٧ا  الٟغص ٢ضيما يخٗلم لي٣غأ 

م ناع اليىم ي٣غأ ليخٗلم ٦ما أج ا وؾيلت ز

حره ألج ا أؾاؽ ٧ل ٖمليت لئلجها٫ بٛ
. وهنا٥ زلِ ف  الخٗٝغ ٖ   َغات٤ حٗليميت

حٗليم ال٣غاحة ٖنض بٌٗ املٗلمح  ف  

املضاعؽ إلابخضاتيت و دهل اةخلِ أخيانا 
 بح  َغ ٣ت وأزغي ف  اظغاحاث هظه الُغ ٣ت مما يغب٪ املٗلم 

 

ال٣اهغة:  -ٖالح نابغ؛ ٚالٝ ايناؽ الهنضي. ٚايطَٚإ /أغاطري ايْٝٛإ 

 .2017, الهيئت

 ( 178 ) ؾم. 24م؛  254

 ط.م. 18 :  978-977-91-1239-8 جضم٪

 398.22 الاؾاَحر اليىنانيت

 

 
يدناو٫ ال٨خا  أؾاَحر الغوما  

والاؾاَحر الكٗبيت وآلهت الاوليمبىؽ 

وبٌٗ الالهت الغمؼ ت و خدضر ٖ  الىح  

ىعي وأج اع الٗالم الؿٟ   ٦ما يدناو٫ والؿاج

 املغاؾم والالٗا  وال٨هنت وال٩اهناث.
 
 

 

 

ؾماح زالض  األغطة املكطٜة: قطاءات فى غٝهٛيٛدٝة ايتهٜٛٔ ٚاالغتُطاضٜة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ػهغا ؛ ٚالٝ اؾالم ٖمغ.

 ( 179 ) ؾم. 24م؛  180

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت ومالخ٤.

 ط.م. 10 :  978-977-91-0849-0 جضم٪

 158.24 ٖلم النٟـ -الاؾغة

ينا٢ل ال٨خا  الالياث النٟؿيت لٗلم 

نٟـ الٗال٢اث صازل الاؾغة, والالياث ف  

اَاع الٓغوٝ املجخمٗيت املخٛحرة وطل٪ م  

زال٫ ؾذ ٞهى٫ جدناو٫ َبيٗت املجخم٘ 

املهغي ومضي حٛحر شخهيخه ٖبر الؼم  
والٗال٢اث صازل  واػماث الاؾغة املهغ ت

 الاؾغة.

 

 
َغ ٠ قىق , ٖبض املنٗم شخاجه؛  األغؼ ايٓفػٝة يإلقٓاع )احملادة( /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ ايما  نالح.

 ( 180 ) ؾم.24م؛ 131
 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.12 :  978-977-91-1235-0 جضم٪

 153.85 الا٢نإ) ٖلم النٟـ(
 

عة إلانؿا  ٖ   ظٗل املخاظت ه  ٢ض
انؿا  ي٣خن٘ بصخت وظهت نٓغة بٗض جٟنيض 
وظهاث نٓغ هظا إلانؿا  والدك٨ي٪ ف  

أ٩ٞاعه, وهظا ال٨خا  يخٗغى بالخٟهيل 

ملٟهىم املخاظت ومهاعات ا وأهميت ا ف  خياجنا 

الٗمليت والصخهيت وصواع  الاهخمام 
باملخاظت وجُىع صعاؾت ا ٖبر جاع ش اةخًاعة 

غ١ جنميت ا.ونؿانيت ومد  ضصاث املخاظت َو
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ال٣اهغة:  -نالح مٗاَى؛ ٚالٝ هنض ؾمحر. أغري اهلٛاء فى قشبة ٖؤالء /

 .2017, الهيئت

 ( 181 ) ؾم.24م؛ 330

 ط.م.20 :  978-977-91-1230-5 جضم٪

 810 خىاعاث اطاٖيت

يدخىي هظا ال٨خا  ٖ   بٌٗ الل٣احاث 
ت م   التى أظغاها ال٩اجب م٘ مجمٖى

لباعػة ٖ   مغ الؿنح  م  ا الصخهياث ا

, ج اص قغ ٠,  ل٣احه م٘ " نجيب مدّٟى
ٞاعو١ زىعقيض, الض٦خىع مضخذ اةجياع, 

 الٟنانت الدك٨يليت اللبنانيت زحراث الؼ  ".
 
 

 
 

الؿيض ابغاهيم؛  أقساء األٚتٛبٝٛدطافٝا: َا مل ٜكً٘ ايؿٝذ عبس ضب٘ ايتائ٘ /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ هضي ظمٗه.

 ( 182 ) ؾم.20م ؛  104

 ط.م. 7 :  978-977-91-1047-9 جضم٪

 810.009 جاع ش ون٣ض -وص  الٗغبى 

 

ي٣ضم لنا النا٢ض الؿيض ابغاهيم ؾغص 
خيض انه أجسظ م  ٞنًى  ٞنًى ظضيض؛

إلابيجغاما واملٟاع٢ت ٢البا لخ٣ضيم عإ خه 

ال٨ٟغ ت للٗالم م  خىله وللبكغ ف  

 َباٖات م وؾلى٦هم ف  ؾبٗح  نها.
 
 
 
 
 

 

 -ٖبض اةخميض ٦ما٫؛ ٚالٝ هنض ؾمحر. األبٓٛزى ايػٜٛؼ: جتطبة ٚطٔ /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 183 ) ؾم.20م؛ 285

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.15 :  978-977-91-1306-7 جضم٪

 962.151 جاع ش -الؿىيـ

٣ٖب زغوط الابنىصي م  السج  

نخه وبٗض ا  ٢ط ى ٢غابت الٗام ف  ػنؼا

بؿبب ات امه باالنًمام ألخض الخنٓيماث 
اليؿاع ت زغط ٢ى ا ولم ين٨ؿغ , وؾاٞغ ال  

الؿىيـ لينًم ال  امل٣اومت الكٗبيت 

 ٢ى ا ليكاع٥ م٘ ٞغ٢ت )والص وعى( 
ً
قاٖغا

ًها  التى ٚنذ للم٣اومت مٗلنت ٞع

  للهؼ مت..
 

ٖشما  ب   / ايفّٝٛ ٚبالزٙ: إظٗاض قٓعة احلى ايكّٝٛ فى تطتٝب بالز ايفّٝٛ

ال٣اهغة:  -ابغاهيم الهٟضي النابلس ى ؛ ج٣ضيم وصعاؾت دمحم الخضاوي.

 .2017, الهيئت

 ( 184 ) ؾم.            24م ؛ 234

هاعؽ.  يكخمل ٖ   ٦كاٞاث ٞو

 ط.م. 18 :  978-977-91-1241-1 جضم٪

 962 جاع ش -الٟيىم 

يدناو٫ ال٨خا  "ا٢ليم الٟيىم" م  

٩اجب ب ا ٖ  زال٫ ٖكغة أبىا  جدضر ال
أؾبا  حٛحر الؼما  والٗاصاث وخا٫ اهلها 

وط٦غ أبياجا م  الكٗغ خى٫ الٟيىم وخا٫ 

ؾ٩انه, ٦ما ط٦غ بيىث الٗباصة ف  الٟيىم 
م  ٦ناثـ ومؿاظض وجدضر أيًا ٖ  

أنىإ املخانيل و٦ظل٪ الُيىع 

 واةخيىاناث.
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ٝ دمحم الصخاث اةجنضي؛ ٚال  األَة بني آفة ايتططف ٚحتسٜات ايٛاقع /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -مدؿ  ٖبض اةخٟئ.

 ( 185 ) ؾم. 24م؛  376

 ط.م. 25 :  978-977-91-1270-1 جضم٪

 214.32 الاؾالم والؿياؾت

يغنض ال٨خا  الىا٢٘ الظي يٗيل ٞيه 

ضم  املؿلم م  ظهل ون٣و الضعاؾت ٖو
الىع  بمخُلباث اةخغوط م  الاػمت, طل٪ 

جمىص الىا٢٘ الظي ظٗله ي٣٘ ٞغيؿت لل

والخُٝغ والدؿيب وأنبذ املؿلم يٗيل 

 وؾِ ٖالم م  الٟت  والهغاٖاث.
 
 
 

 
أمل ٞهمى؛  ( /1928 -1882أَطاء األغطة املايهة ٚزٚضِٖ فى احلٝاة املكطٜة) 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ اةخبيبت خؿح .

 ( 186 ) ؾم.24م؛ 247

 يكمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.17 :  978-977-91-0866-7 جضم٪

 923.262 ومغاح املهغ ى  جغاظم 

ت خم الضعاؾت باةخضيض ٖ  أمغاح وؾغة 
املال٨ت ) منظ ٖهغ دمحم ٖ   ختى الشىعة 

 ف  جاع ش 1952املباع٦ت 
ً
م(, والتى ٧ا  لها آزاعا

مهغ الؿياس ى وإلا٢خهاصي وإلاظخماع  

 ف  مسخل٠ مجاالث اةخياة 
ً
والش٣اف , وحٛيحرا

 املهغ ت, مما 
ً
أ٦ؿب هئالح ومغاح ويٗا

 باإلياٞت ال  جمخٗها بالنٟىط 
ً
مخمحزا

واةخ٨م.٦ما جدضر ال٨خا  ٖ  الهغإ 

 ال٣اتم مابح  ومغاح والؿلُاث اةخا٦مت, 

 

 -ٖؼث ٢غنى؛ ٚالٝ أخمض اٚا. اإلْػإ: ايتهٜٛٔ األغاغى ٚايعٛاٖط ايهربى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 187 ) ؾم. 24م؛  384

ت انكاح الٟلؿٟت املهغ ت.ٖ   م ا  لٛالٝ: مجمٖى

 ط.م. 20 :  978-977-91-1131-5 جضم٪

 572 الانؿا 

 

 
ً
 مخ٩امال

ً
يداو٫ ال٩اجب ا  ي٣ضم نؿ٣ا

م  الخهىعاث والا٩ٞاع وامل٣ترخاث النٓغ ت 
ت وال٨ٟغ  ف  اَاع عإ ت ظضيضة للىظىص واملٗٞغ

 وقتى أنكُت الانؿا  اةجىهغ ت.

 
 
 

 
أبى ال٣اؾم أخمض  قاغِ (: قطاءة فى املكازض / -دبٌ -أٚالز ساضتٓا: ) أزِٖ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -عقىا ؛ ٚالٝ هضي ظمٗت دمحم.

 ( 188 ) ؾم. 24م؛  299

 ط.م. 20 :  978-977-91-1174-2 جضم٪

 813.009  جاع ش ون٣ض -ال٣هو الٗغبيت

 

يدناو٫ هظا ال٨خا  عوايت م  أهم عواياث الغواثى الٗالمى نجيب 

ىّ, وه  عوايت " اوالص خاعجنا " مدٟ
ٞي٨ك٠ الباخض ٖ  اٖاصة املاصة الاوليت 

التى نن٘ م  ا نجيب مدٟىّ عوايخه 

ومهاصعه التى م  اهمها ال٨خب امل٣ضؾت 
و٦خب الخاع ش املخخلٟت, و بح  ا  نجيب 

مدٟىّ لم يٛايغ هظه النهىم والتزم 

لت  يت ا, ل٨نه ناٚها نياٚت ٞنيت مٚى بدٞغ
 ل  خض الخبـ ٖ   ٦شحر م  الناؽ.ف  الغمؼ ت ا
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 -أخمض الباؾىس ى. أٜاّ َٔ اهلُؼ ٚاجلٕٓٛ: َٜٛٝات َعاجل ْفػى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 189 ) ؾم. 24م ؛  329

 ط.م. 20 :  978-977-91-1260-2 جضم٪

 615.8 الٗالط النٟس ى

 
هظا ال٨خا  ٖباعة ٖ  ججغبت انؿانيت 

س ى و م٨  النٟ املغىو  ىاملغض لل٩اجب م٘ 

اٖخباعه نضي لخٟاٖل ح  ونكِ بح  مٗاةج 
نٟس ى مهخم, يداو٫ ؾبر ٚىع جل٪ اةخالت 

املغييت وبح  مداوالث اؾخٗاصة اي٣إ 

الخنٓيم اةخيىي ملا ج٨ٟ٪ م  شخهيخه 
 املغ ًت.

 
 
 

 -ٖبض اةخال٤ ٞاعو١؛ ٚالٝ مهُٟى نىبى. أٜٔ ايبرتٍٚ ٚايػاظ املكطى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 190 ) ؾم.24ظضاو٫؛  م: 455
نيت زال٫ اعبٗح   ٖ   م الٗنىا : آلياث الٟؿاص وج ب الثروة الَى

اصة هي٩لت هظا ال٣ُإ.  م٘ زُت م٣ترخت إٖل
 
                                      ٖاما
ً
     

 ط.م.30 :  978-977-91-1178-0 جضم٪
 338 ا٢خهاصياث -البترو٫

يمشل خا٫ ٢ُإ البترو٫ والثروة 

املٗضنيت الىظه آلازغ ةخالت الٟؿاص امل٣ج  
املنٓم التى ظغث ف  مهغ َىا٫ وعبٗح  و 

 املاييت وأهضعث ال٨شحر م  املىاعص 
ً
ٖاما

 
ً
وومىا٫ وأياٖذ ٖ   الضولت ٞغنا

خ٣ي٣يت للخنميت الا٢خهاصيت والاظخماٖيت 
و داو٫ ال٨خا  ٦ك٠ الن٣ا  ٖ  طل٪ 

وجدضيض أوظه ال٣هىع وا٦دكاٝ آلالياث 

٣ا   لمنٓىمه لاةخٟيت والٗلنيت التى حٗمل ٞو

 

ذ دمحم ٞىػي؛ ٚالٝ  ايبٓٝة ايػطزٜة فى ضٚاٜات ْبٌٝ عبس احلُٝس / محٞر

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -مهُٟى نهاع.

 ( 191 ) ؾم. 24م؛  187

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 15 :  978-977-91-1207-7 جضم٪

 جاع ش ون٣ض -ال٣هو الٗغبيت

 813.009 

ما٫ ال٩اج ب يدناو٫ ال٨خا  صعاؾت أٖل

 
ً
نبيل ٖبض اةخميض الغواتيت والتى حٗض مجاال
 للضعاؾت بالن٣ض والخدليل وطل٪ 

ً
زهبا

ب ضٝ ابغاػ صوعه الاصبى وطل٪ م  زال٫ زالزت 

 ٞهى٫.
 
 

 
تاضٜذ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا فى ايعكٛض ايكسمية ٚايٛغطى ٚزٚض احلهاضة 

ىص مهُٟى مدم اإلغالَٝة فى تهٜٛٔ ايفهط األٚضبى ٚايٓٗهة األٚضبٝة /

ال٣اهغة:  -من٣ده ومؼ ضه. 3ٍ  -ؾليما ؛ ٚالٝ ايناؽ الهنضي .
 .2017, الهيئت

 ( 192 ) ؾم..24م؛  1048

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.
 ط.م.55 :  978-977-91-1075-2 جضم٪

 509 جاع ش -الٗلىم 

ح وووووووضٝ ال٨خوووووووا  الووووووو  بيوووووووا  أنووووووول وجُوووووووىع 
الٗلوووووووووووووووىم والخ٨نىلىظيوووووووووووووووا ٖبووووووووووووووور اةخًووووووووووووووواعاث 

ىؾوووووووووووووُى وبسانوووووووووووووت اةخًووووووووووووواعة ال٣ضيموووووووووووووت وال

الٗغبيت وإلاؾالميت ٞيخدضر ٖ  مغا٦ؼ الٗلوم 
واةخًووووووووواعة فووووووووو  الٗوووووووووالم ال٣وووووووووضيم زوووووووووم الٗوووووووووالم 

الاؾوووووووووالمى, والٗوووووووووالم اةجضيووووووووووض, ٦موووووووووا يدنوووووووووواو٫ 

واةجووووووووووووووووووووووىاهغ الُووووووووووووووووووووووب والسووووووووووووووووووووووخغ والووووووووووووووووووووووضواح 

حرها  والغ ايياث واةجيىلىظيا  .ٚو
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وليض  ة /تاضٜذ تطٛض ايٝػاض فى اَطٜها ايالتٝٓٝة بني ايجٛضة ٚايسميكطاطٝ

, ال٣اهغة: الهيئت -مدمىص ٖبض النانغ؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخٟئ.

2017. 

 ( 193 ) ؾم. 24م؛  188

 ط.م. 15 :  978-977-91-1289-3 جضم٪

الاخىا٫ الؿياؾيت -امغ ٩ا اةجنىبيت

 320.980 

ت بح   يبدض ال٨خا  ف  الٗال٢اث املخنٖى

بلضا  الَى  الٗغبى وبلضا  امغ ٩ا الالجينيت 
عحى امغ ٩ا الىؾُى واةجنىبيت وصولت ) ٢ا

امل٨ؿي٪ ( والتى جدكاب٪ ف  نىع قضيضة 

الخ٣ٗيض ٖ   انٗضت ا املخٗضصة م  ؾياؾيت 
وا٢خهاصيت وز٣اٞيت واظخماٖيت, ٦ما أج ا 

 جًغ  بجظوعها ف  اٖما١ الخاع ش اةخضيض المغ ٩ا الالجينيت.

 

نج هحر ؛ جغظمت ٞىلٟاظا ايتشسى ايكٝٓى: أثط ايكعٛز ايكٝٓى فى سٝاتٓا /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -دمحم عمًا  خؿح ؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.

 ( 194 ) ؾم.19م؛ 315

 ط.م.15 :  978-977-91-0941-1 جضم٪

 341.75 إلا٢خهاص الضول 
 
 

ل٣ض ٧انذ الهح  ختى ال٣غ  الشام  
 ف  الٗالم, 

ً
ٖكغ واخضة م  أ٦ثر الضو٫ ج٣ضما

غ وهاه  حؿخٗيض ويٗها م  ظضيض لدؿيُ
ٖ   الا٢خهاص الٗالمى املٗانغ ف  الى٢ذ 
اةخال , وألو٫ مغة ف  جاع ش البكغ ت حٗىص ٢ىة 

 ٖامليت ؾاب٣ت للٓهىع.
 
 

 

 
ايٛطٓى إىل ايسٚية  االغتكالٍاملعاقط َٔ  االغرتاتٝذٞحتٛالت ايفهط 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الؿيض يؿح . / ايتُٜٓٛة

 ( 195 ) ؾم. 24م؛ 811
 ط م.70 :  978-977-91-1209-1 جضم٪

 320.9 وخىا٫ الؿياؾيت -الٗالم 

 
ً
كغ   ٞهال يًم ال٨خا  زمانيت ٖو
ت قاملت لخدىالث  ج٨ى  ف  الىا٢٘ مىؾٖى

الاؾتراجيج  املٗانغ. وهظه الٟهى٫  ال٨ٟغ

ٖباعة ٖ  امل٣ضمت الخدليليت التى نضع ب ا 

املئل٠ الخ٣غ غ الاؾتراجيج  الٗغبى الظي 

دغ غه ؾنىاث وعأؽ ج 1985أؾؿه ٖام 

اث التى يٗاةجها ال٨خا   مخٗضصة واملىيٖى
ٖباعة ٖ  صعاؾاث ع اصيت ف  مجا٫ ال٨ٟغ 

الاؾتراجيج  والٗال٢اث الضوليت والاويإ 

 ٖ   جُبي٤ منهجيت الخدليل الش٣اف .
ً
 الٗغبيت و٢امذ اؾاؾا

 

ٖؼ  حتٛالت ايفٔ عٓس َفكٌ ايكطْني بني ايجابت ٚاملتػري : زضاغات َٚٓاظطات /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -.1ٍ -ضي  نجيب؛ ٚالٝ يديى ابغاهيم .ال

 ( 196 ) ؾم. 24م ؛  367

 ط.م. 25 :  978-977-91-1562-7 جضم٪

 709.962 مهغ -الٟ  

 

 
ت م  امل٣االث  يًم ال٨خا  مجمٖى

والضعاؾاث لل٩اجب م٣ؿمت ال  زمؿت أبىا  

بح  مٟاهيم الٟ  ومخٛحراث الٗهغ وبح  

غاث ن٣ضيت وبح  مدا٧اث اق٩الياث ومناْ

 ٞنيت للخهىنيت والٗامليت.
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, ال٣اهغة: الهيئت -ظابغ ٖهٟىع؛ ٚالٝ أخمض اللباص. حتٛالت ؾعطٜة /

2017. 

 ( 197 ) ؾم. 24م؛  402

 ط.م. 22 :  978-977-91-1010-3 جضم٪

 811.009 جاع ش ون٣ض -الكٗغ الٗغبى

يخدضر ال٩اجب والنا٢ض ظابغ ٖهٟىع 

الظي  ازغوا اةخياة  ٖ  أهم الكٗغاح
الكٗغ ت ف  مهغ منظ ال٣غ  الخاؾ٘ ٖكغ, 

 م  الباعوصي وجنخهى خيض خضازت 
ً
ابخضاحا

مدمىص صعويل التى ه  الظعوة الابضاٖيت 

ةخضازت الؿخينياث التى اؾخمغث ال  اليىم, 
والظي ونل بالكٗغ الٗغبى املٗانغ ال  

 آٞا١ لم يهلها م  ٢بل.
 
 

ؾيض خاٞٔ  احلهاضى عٓس عبس ايكازض اجلعائطى /يتكٛف ايعًُى ٚاملؿطٚع اا

دمحم  ٖبض اةخميض؛ مغاظٗت ٖهمذ نهاع؛ ج٣ضيم خؿ  خنٟى؛ ٚالٝ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -املهغي.

 ( 198 ) ؾم. 24م؛  224

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 18 :  978-977-91-1291-6 جضم٪

 260 الخهىٝ الاؾالمى
 

ٟهىم الخهىٝ ي٨ك٠ ال٨خا  ٖ  م
الٗم   ٖنض ٖبض ال٣اصع اةجؼاتغي, ٞل٣ض 
يغ  ٖبض ال٣اصع مشاال عاثٗا ف  اةجهاص 
والشىعة وامل٣اومت اةخًاع ت واؾهم ف  اخياح 

 هظا الترار و٢غاحجه بك٩ل ظضيض.
 
 
 

 
 ايتًفعْٜٛى / -ايػُٝٓائى  -ايتكٜٛط فى رلتًف ايٛغائط ايفٛتٛغطافى 

, ال٣اهغة: الهيئت -اةخٟئ. هكام ظما٫ الضي ؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض

2017. 

 ( 199 ) ؾم. 22م: نىع ؛  383

 ط.م. 35 :  978-977-91-1373-9 جضم٪
 770 الخهى غ

يٗخمض هظا ال٨خا  ٖ   قغح ٧ل ما 

يخٗل٤ ب ظا النٕى م  الٟنى  البهغ ت 
الًىتيت والؿينماتيت والغ٢ميت اةخضيشت أو 

 يغجبِ ب ا م  الناخيت الخ٣نيت أو م  الناخيت

إلابضاٖيت وهظا هى وؾاؽ الخٗليمى الظي 
ي٣ضمه هظا ال٨خا  بُغ ٣ت ؾلؿت ٚحر 

 م  الٗلم 
ً
نمُيت خيض يٗخمض ٖ   جًاٞغ ٦ال

والخُبي٤ ف  نؿيج ٖلمى خضيض ي٣ضم م  
 زالله صعاؾت ٖلميت م٣اعنت لٟنى  الهىعة ف  مسخل٠ الىؾاتِ.

 

ي؛ ج٣ضيم أخمض ٖ   نىا٫ املؿحر                                        ايتً ى: تٛثٝل فٔ تكًٝسى َكطى ٚتُٓٝت٘ /

مغس ى؛ جغظمت أخمض البدحري؛ مغاظٗت أخمض بهى الضي  الٗؿاس ى؛ 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖانم دمحم خؿ . ٚالٝ

 ( 200 ) ؾم.21م؛ 227

 يكخمل ٖ   نىع وعؾىم.

 ط.م.20 :  978-977-91-1157-5 جضم٪

 746.4 الخُغ ؼ

 

يكحر مهُلح " ج  " ال  نٕى م  الخُغ ؼ 

ي يؿخسضم اةخيىٍ املٗضنيت املهغي الظ
المٗت ف  الخُغ ؼ, ويٗىص جاع سه ال  زالزت لا

م أ  هظا  , ٖو   الٚغ
ً
٢غو  مًذ ج٣غ با

الٟ  حٗغى لٗضة مغاخل م  الهبٍى 

والهٗىص اال أنه ٢اصع بك٩ل صاتم ٖ   اٖاصة 

 جغؾيش وظىصه مغة زانيت.
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اٖضاص  ى /ايتٓشى املطًل: رلتاضات ؾعطٜة ٚؾكائل َٔ عبس ايكازض اجلٓاب

, ال٣اهغة: الهيئت -وج٣ضيم منخهغ ٖبض املىظىص؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.

2017. 

 ( 201 ) ؾم. 24م؛  221
 يكخمل ٖ   ملخ٤ باملهاصع.

 ط.م. 15 :  978-977-91-1380-7 جضم٪

 811.009 جاع ش ون٣ض -الكٗغ الٗغبى
ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هاتض املخخاعة للكاٖغ ٖبض ال٣اصع 

خٟي٠, امشا٫, ؾٟغ صاز  ,  ابى م  ا: "اةجن

ومًاث, ٢هت خب, نؿيا , بغلح , اقغا١ 
حرها وم  ال٣هاتض الالٞخت ف  ه ظا ... ٚو

( وه  مشاال الضيىا  )ما الكٗغ الا هٟىاث

٢ى ا ٖ   النو مخٗضص الُب٣اث ما م  
 مناظاه للظاث املٗظبت الُالبت لنىم ٖمي٤ يئهلها ف  ٖؼلت الليل.

 

ٖبض اةخ٨يم زليل؛ ٚالٝ  بٝة ٚشٚٚ االستٝادات اخلاقة /ايجكافة ايؿع

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ايما  نالح.

 ( 202 ) ؾم. 26م؛  374

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 25 :  978-977-91-1312-8 جضم٪

 301 الش٣اٞت الكٗبيت

 
ح ضٝ هظا ال٨خا  ال  جىييذ مضي 

ٖا٢ت املخخلٟت الخؤزحر املخباص٫ بح  مٓاهغ الا 

والاظخماع  الظي جدضر  والىؾِ الش٣اف 

ٞيه املك٩لت ممشلت ف  الش٣اٞت الكٗبيت 

 املخيُت بظوي الاخخياظاث اةخانت.
 
 
 
 

 

 دػٛض ايتٛاقٌ بني ايؿعٛب: سادات ايبؿط. األزٜإ بني ايتشفٝع ٚاالعاقة /
 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ابغاهيم أبى ػهغة؛ ٚالٝ هكام الؿٗيض.

 ( 203 ) ؾم. 24م؛  272

 ط.م. 18 :  978-977-91-1284-8 جضم٪

 158.2 الٗال٢اث الانؿانيت

 

هظا ال٨خا  هى مداولت ةجٗل الخٟاٖل 

م٘ آلازغ يد٤٣ أ٦بر امل٩اؾب بؤ٢ل زؿاعة, 
و ىضح أ  هظا الخٟاٖل يجب أ  يبنى ٖ   

٢اٖضة أؾاؾيت ه  إلايما  بؤننا والازغ   

أٖضاح ول٩ل مخناٞؿى  ال أنض٢اح وال ختى 
منا َغ ٣خه ومنهجه, والبض م  جىظيه ال٨ٟغ 

.
ً
 وخًاع ا

ً
 عا٢يا

ً
 ةجٗل هظا الخناٞـ جناٞؿا

 

 
دمحم زالض الخمؿاح؛  اجلُٗٛضٜة املكطٜة األٚىل: تٛضاٜذ ٚأسساخ ٚؾدكٝات /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ أنـ الضيب.

 ( 204 ) ؾم. 24م؛  553

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 35 :  978-977-91-1363-0 جضم٪

 320.962 الاخىا٫ الؿياؾيت -مهغ

 
يداو٫  الخاع ش هى طا٦غة الامت لظل٪

املئل٠ جىزي٤ الاخضار التى مغث مهغ ب ا ف  

اةجمهىع ت املهغ ت الاول , و ٣هض ب ا ٖهغ 

هض الغتيـ الغاخل ظما٫ ٖبض النانغ )  ٖو

(, وطل٪ م  زال٫ عنض جىاع ش  1954-1970

مهمت واخضار عتيؿيت وشخهياث مئزغة ف  
 جل٪ الٟترة.
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ٖؼ الضي  نجيب؛ ٚالٝ يديى  مجٌٝ ؾفٝل: بني احلًِ ٚاألغطٛضة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -.1ٍ -مهُٟى.

 ( 205 ) ؾم. 24م : عؾىم ؛  239

 ط.م.18 :  978-977-91-1169-8 جضم٪

 927 جغاظم الٟنانح  الدك٨يلح 

 

ح  يضي ال٣اعيح هظا ال٨خا  الظي ب
يٗخبر بمشابت املخد٠ الظي يدٟٔ جغار 

الٟنا  ظميل قٟي٤ و ٨خب له اةخياة بٗض 

عخيله, والظي ٚاصعنا ٦دلم أؾُىعي م  
أخالمه التى اٖخضنا ٖلي ا ف  لىخاجه 

 املخ٣كٟت بالٛت الثراح حٗبحريا وظماليا.
 
 

 
ذ ٖنت احلهاضة ايػطبٝة ٚقٓاعة ايتدًف /  -ر.دمحم يىؾ٠؛ ٚالٝ محٞر

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 206 ) ؾم. 24م؛  182

 ط.م. 13 :  978-977-91-1177-3 جضم٪

 901.9 جاع ش -اةخًاعة 

 

يشبذ ال٩اجب لل٣اعة الٗغبى املٗانغ م  
زال٫ نٟداث هظا ال٨خا  ا  اةخًاعة 

الٛغبيت وعاح جسل٠ اهل املكغ١ ا  لم ي٨  

ظمي٘ قٗى  الٗالم الشالض بضعظاث 

وطل٪ م  زال٫ جدب٘ الٗال٢ت ٚحر مخٟاوجت, 

املخ٩اٞئت بح  الٛغ  والكغ١ والؿياؾاث 

التى ؾل٨ت ا صو٫ اةخًاعة الٛغبيت ف  جل٪ 
 املنا٤َ ابخضاح م  ال٣غ  الؿاصؽ ٖكغ.

 
 

 
احلهاضة املكطٜة فى ايعكط ايكبطى األٍٚ: َكط املػٝشٝة: َٔ ايكطٕ االٍٚ 

 -ٚالٝ اؾالم ٖمغ.ميساتيل م٨س ى اؾ٨نضع؛  ستى ايجأَ املٝالزى /

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت
 ( 207 ) ؾم. 24م؛  190

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 7 :  978-977-91-1044-8 جضم٪
 932.098 الٗهغ ال٣بُى -جاع ش -مهغ

يل٣ى ال٨خا  الًىح ٖ   اةجظوع الاول  

للخًاعة ال٣بُيت الاول  املب٨غة, خيض 

ال  مهغ ٖباصة خمل" مهغايم ب  نىح" مٗه 

الاله الىاخض ن٣ال ٖما حٗلمه بالخل٣ح  م  

أبيه ؾيضنا نىح وظضه زم يخدضر ٖ  
الخبكحر باملؿيديت ف  مهغ وج٣بل املهغ ح  

لها و اندكاعها ف  مهغ واةخياة ال٨ٟغ ت التى 

 ازغت ا الضيانت املؿيديت ف  اةخًاعة املهغ ت.
 

صعاؾت أخمض  / 2. دعءسهاٜات اجلٓٛب: َٛضٚخ احلهى ايؿعبى فى أغٝٛط

ي٤؛ ٚالٝ دمحم بٛضاصي.  .2015ال٣اهغة: الهيئت,  -جٞى

 ( 208 ) ؾم.21م؛  812

هاعؽ.  يكخمل ٖ   مالخ٤ و٦كاٞاث ٞو

 ط.م.55 :  978-977-91-0517-8 جضم٪

 398.3 ال٣هو الكٗبيت

 

 
يدنووووووووواو٫ ال٩اجووووووووووب فووووووووو  اةجووووووووووؼح الشوووووووووانى موووووووووو  

ال٨خووووووووووووا  خ٩ايوووووووووووواث ٦غاموووووووووووواث ووليوووووووووووواح وأهوووووووووووول 

ايووووواث جئ٦وووووض ٖ ووووو  مٟووووواهيم صينيوووووت اةخُوووووىة, خ٩
وأزال٢يت, خ٩اياث الٗبر واملوىأٖ والعجاتوب 

و دخوووووووىي ٖ ووووووو   والُغاتووووووو٠ والنوووووووىاصع وومشوووووووا٫

ملخووووووووووووو٤ للهوووووووووووووىع وملخووووووووووووو٤ بُا٢ووووووووووووواث الوووووووووووووغواة 
 و٦كاٞاث.
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ُٖاعص  سهاٜة ٜاغني ٚبٗٝة زلٝب غطٚض: زضاغة تأقًٝٝة فى ايٓٛع ايفٓى /

 .2017, الهيئتال٣اهغة:  -ق٨غي؛ ج٣ضيم دمحم أمح  ٖبض الهمض.

 ( 209 ) ؾم. 20م ؛  175

 ط.م.12 :  978-977-91-1124-7 جضم٪

 813.009جاع ش ون٣ض -ال٣هو الٗغبيت 

 

ي٣ضم ال٨خا  صعاؾت م٨شٟت جدناو٫ نها 
ز٣اٞيا جىضح جؤزحراث الُب٣ت الاظخماٖيت 

والخىظه الؿياس ى واةخياة الصخهيت 

للمبضٕ ٖ   النو طاجه , م٘ جدليل النو 

صاعؾت ق٩له , م٘ امل٣اعنت بح  نو  م  زال٫
" ياؾح  وب يت " لنجيب ؾغوع " و يٟجينيا 

 أنيجح  " أللؿ٨نضع بىق٨ح  الغوس ى.
 
 

نىع الهضي                                                      احلٛاض اجملتُعى نآيٝة يكٓع ايكطاض: اجملايؼ احملًٝة منٛشدا  /

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت -ابغاهيم الضيب؛ٚالٝ أخمض أٚا.

 ( 210 ) ؾم.24م؛ 219

 ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت. يكخمل

 ط.م.17 :  978-977-91-0879-7 جضم٪

 309 املجالـ البلضيت

ُيٗض مىيٕى اةخىاع املجخمع  م  
املىايي٘ اةخيت خيض أنبدذ بٌٗ الضو٫ 

٘ قٗاع اةخىاع للخضليل ٖ   ج٣ضمها  جٞغ

وانٟخاخها, ٞاةخىاع اطا جمذ مماعؾخه ف  

اَاع منهج ؾليم يئصي ال  نن٘ ٢غاعث 
ضة. وملا ٧انذ وظهؼة واملنٓماث املخليت مٟي

ه  التى جنٓم اةجهىص املبظولت لخنميت 

ٖ   املكخٛلح  ب ا أ   ٞيجباملجخم٘ املخ   
 ح خمىا بضعاؾت وظهؼة واملنٓماث.

 

اةجمٗيت املهغ ت  / 5سٛيٝة مسٓاض: ايتاضٜذ اإلغالَى ٚايٛغٝط. دعء 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -للضعاؾاث الخاع سيت.

 ( 211 ) ؾم. 24م؛  320

 ٖ   م الٗنىا : الٗضص اةخامـ. -يكخمل ٖ   هىامل 

 . :  جضم٪

 953 الخاع ش الاؾالمى

ت جُىٝ  يًم الٗضص ٖكغة بدىر مخنٖى

يه إلاؾالمى  بنا ٖبر الخاع ش الىؾيِ بٟٖغ

والىؾيِ ٞم  ا ما ح خم بٟترة نضع الاؾالم, 
 ا وم  ا ما ينخمى لل٣غ  الؿاب٘ امليالصي, وم 

 ما ح خم بخاع ش الانضلـ.

 

 

 

 

ؾمحرة أبى َالب؛ ٚالٝ هكام  اخلطاب ايػطزى فى ايسضاَا ايتًٝفعْٜٛٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الؿٗيض.

 ( 212 ) ؾم.24م: نىع؛ 267

 يكخمل ٖ   مالخ٤ واعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.15 :  978-977-91-1112-4 جضم٪

 791.45ن٣ضجاع ش و  -املؿلؿالث الخليٟؼ ىنيت

٤ منهج  جداو٫ هظه الضعاؾه أ  حؿحر ٞو

يغاوح بح  جدليل امل٨خى  وزُابه, والهىعة 

وما جئقغ اليه ف  ٢غاحات ا للنو, ومغ الظي 
 ف  النهىم مى 

ً
ي٘ الازخياع يخج   واضخا

ؾليما  اةخلبى" , للخُبي٤ الٗم   وه "

"ٖنتره", " ليلت ؾ٣ىٍ ٚغناَت", " ال٨خابت 
", و" مهٕغ املخنبى", ٖ   ةخم يدتر١ 

 و"اةخُغ".
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اع ؛ ج٣ضيم زغوث  ذلاٚية يفِٗ َا سسخ / 32/ 25 هانى ٢ُب الٞغ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اةخغباوي؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخٟئ.

 ( 213 ) ؾم.. 25م؛  224

 ط.م.15 :  978-977-91-1123-0 جضم٪

 962 جاع ش الٗهغ اةخضيض -مهغ 

ار ف  الٟترة لت ةجم٘ وخضال٨خا  مداو 
يىنيى, و داو٫ ال٣اح  30ينايغ و 25 ما بي

الًىح ٖ   اةخيل وولٗا  التى جم 

مماعؾت ا ٖ   وع  املىاَ  لتزيي٠ اعاصة 
مـ اةخ٣ي٣ت. وا  ٧ا  لكب٩اث  الَى  َو

الم املىظهت  الخىانل الاظخماع  و٢نىاث الٖا

والصخ٠ الهٟغاح التى جؼ ٠ اةخ٣ات٤ 
 ف  هظا ومغ. والتى ٧ا  لها أ٦بر وزغ 

 
 
 

ٞخخ  خاٞٔ اةخضيضي؛ ٚالٝ  زضاغات فى ايتطٛض ايعُطاْى ملسٜٓة ايكاٖطة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ايناؽ الهنضي.

 ( 214 ) ؾم.24م نىع ؛  303

 ظؼ غة الؼمال٪.-٦3باعي نيل ال٣اهغة , -2املياصي  ,-1ٖ   م الٗنىا : 

 ح.م. 20 :  978-977-91-1261-9 جضم٪

 352.74 قىإع - ال٣اهغة

 

يدناو٫ هظا ال٨خا  صعاؾت جٟهيليت 

لخاع ش الخُىع الٗمغانى ملياصي  أواؾِ 

 , 
ً
ضصها ؾبٗت ٖكغ ميضانا مضينت ال٣اهغة ٖو

وملخ٤ بال٨خا  صعاؾت ٖ  جاع ش ٦باعي 

مضينت ال٣اهغة , وصعاؾه أزغي ٖ  الخُىع 
 الٗمغانى ةجؼ غة الؼمال٪.

 
 

 

ٖبض اةخ٨يم عاض ى؛  املٓٗر / -املكطًض -ضٜذزضاغات فى ايٓكس ايعطبى: ايتا

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخٟئ.

 ( 215 ) ؾم. 24م؛  352

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 22 :  978-977-91-1403-3 جضم٪

 810.9 جاع ش ون٣ض -الاص  الٗغبى

ت م  الضعاؾاث ف   يًم ال٨خا  مجمٖى

ومهُلخاجه ومنهج  جاع ش الن٣ض الٗغبى

بيٗت  صعاؾخه م  ا: جؤؾيـ ٖلم الن٣ض َو
ٖمل النا٢ض وز٣اٞخه ومى٠٢ الن٣ض الٗغبى 

م  وخضة ال٣هيضة والٗىامل املئزغة ف  

 مؿحرة املهُلح الن٣ضي.
 

 
 

ؾٗيض الصخاث؛ ٚالٝ  / 2شات ّٜٛ: َٜٛٝات أيف عاّ ... ٚأنجط . دعء

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -هضي ظمٗت دمحم.

 ( 216 ) ؾم. 24م؛  1054 ,2مج

 (.1035-1019يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت )م م

 ط.م. 55 :  978-977-91-1319-7 جضم٪

 907 الخؤع ش

 

ت  يًم ال٨خا  خ٩اياث جاع سيت مخنٖى

بًٗها يٗىص ال  أ٦ثر م  أل٠ ؾنت وأ٢غب ا 

م  ٖكغ ؾنىاث أو أ٢ل, وؾنجض بٌٗ 

ض, اةخ٩اياث املخٟغ٢ت ول٨  ا ٖ  خضر واخ

 
ً
وأهم ما ف  هظه اةخ٩اياث أج ا ج٣خدم أخضازا

عبما نؿيناها أو لم يخم ج٣ضيمها بك٩ل 
 صخيذ.
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 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾميدت أيى ؛ ٚالٝ هضي ظمٗت. شنطٜاتى /

 ( 217 ) ؾم.24م: نىع؛608

 يكخمل ٖ   ببليىظغاٞيا بؤٖما٫ ؾميدت أيى .

 ط.م.35 :  978-977-91-1228-2 جضم٪

 927.9 لٟنانح  املهغ ح جغاظم ا

 
يٗض هظا ال٨خا  عخلت ٦ٟاح الٟنانت 

ؾميدت ايى  وعخلت مٗاناة ومخٗت . جل٪ 

التى لم يكٗغ ب ا اال ٞنا  آم  بٟنه  املخٗت
وابضاٖه و٢ضعة هظا الٟ  وطل٪ إلابضإ ٖ   

 أ  يغؾم مؿحرة َو  يُمذ ال  املؿخ٣بل.
 
 

 
 

بٝكى ) املػطح املكطى ( َٔ عاّ ايطؤى اإلخطادٝة ملػطح ايطًٝعة: منٛشز تط
 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -نٟاح ٖلم الضي . ( / 2225 - 1962) 

 ( 218 ) ؾم. 24م؛  280

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 17 :  978-977-91-1375-3 جضم٪

 792 الازغاط املؿغح 

 

ي٣ضم ال٨خا  صعاؾت جدليليت ن٣ضيت 

ي  ٢ضمىا لغإي املخغظح  الُليٗيح  الظ
أٖمالهم ٖ   زكبت مؿغح الُليٗت منظ 

, ومضي ازخالٝ 2005نكؤجه ختى ٖام 

٤ املناهج الٟنيت التى انخهجىها ف   عإ ت م ٞو
 الخجغبت املؿغخيت امل٣ضمت.

 
 
 

 

ظابغ ٖهٟىع؛  ضؤٜا سهِٝ ذلعٕٚ: قطاءات فى ؾعط قالح عبس ايكبٛض /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ أخمض اللباص.

 ( 219 ) ؾم.24 م؛358

 ط.م.22 :  978-977-91-1160-5 جضم٪

 811.009 جاع ش ون٣ض -الكٗغ الٗغبى

يخدضر ال٨خا  ٖ  الكاٖغ ال٨بحر نالح 
ٖبض الهبىع, والظي يهٟه النا٢ض وال٩اجب 

ظابغ ٖهٟىع, انه املجضص خ٣ا والظي له 

ال٣ضعة ٖ   جدى ل املؿاع الظي ٢بله, خيض 
, ال ليؿحر ف  يبضأ م  خيض انخهى الؿاب٣ى  

الُغ ٤ الظي ؾاعوا ٞيه, والظي ال يؼا٫ 

يمط ى ٞيه مٗانغوه, بل يسخِ لنٟؿه 
, و ٣خدم بكٗغه ًٞاحاث 

ً
 ظضيضا

ً
َغ ٣ا

 ٖما ٢بله.
ً
 مٛايغة, ولهظا يبضو مسخلٟا

 

 -هالت البضعي؛ ٚالٝ مهُٟى ؾليم. غشط األَهٓة: َٔ أزب ايطسالت /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 220 ) ؾم. 28م؛  387

 ط.م. 25 :  978-977-91-1425-5 جضم٪

 810.903 أص  الغخالث

 

 
هظا ال٨خا  ي٨ٗـ ؾحرة الانخ٣اح, وؾحرة 

اةخغ٦ت و جم٘ ٧ل ما يخٗل٤ بغخالث ال٩اجبت 

ف  بٌٗ املض  م  ا: اؾبانيا, اليىنا , 

حرها  الضنماع٥, ؾىع ا, الٗغا١, ٦ىع ا ... ٚو
 م  املض , ٦ما يًم ل٣احاث ال٩اجبت بؤهم

الصخهياث التى أزغث ف  الٗالم ٧له مشل 

نضام خؿح , ال٣ظاف , أوباما, عوظيه ظا 
 عوصي.
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مضخذ  ايػًطة ٚاملكًشة: إغرتاتٝذٝات ايتفهٝو ٚاخلطاب ايعطبى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -نٟىث؛ ٚالٝ أخمض اللباص.

 ( 221 ) ؾم.24م؛ 208

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.13 :  978-977-91-1069-1 جضم٪

 303.3 الؿلُت

يخدضر ال٨خا  ٖ  اؾتراجيجياث 

ال٢خه باةخُا  الٗغبى م   الخ٨ٟي٪ ٖو

زال٫ آلياث مناؾبت للنهىم الٗغبيت ٞال 
ي٣هغها وال يجاملها ل٨نه ي٣غإها و ٨ك٠ 

أيٛار أخالمها, ويؿع  ال٩اجب ليهن٘ 

خل٣ت م٨خملت م  الٟ  الظي يؿخُي٘ م  
مؤنينت املدؿغبت م  زالله اٖاصة بٌٗ الُ

 الىا٢٘ املٗانغ.

 
َاع١ ٖبضه صيا ؛ ٚالٝ اةخبيبت  غٝف بٔ شى ٜعٕ فى ايطٚاٜ٘ ٚاإلشاعة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -خؿح .

 ( 222 ) ؾم.26م؛ 304
 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت

 يكخمل ٖ   ظؼح م  النو ون   ف  ج ايت ال٨خا .

 .م.ط20 :  978-977-91-1139-1 جضم٪
 398.2 وص  الكٗبى

الؿحرة الكٗبيت جثري ٢هو وبُا٫ 

والٟغؾا  الظي  يخدلى  بالصجاٖت 
و خدضو  الهٗا  ووػماث ٞهى ػازغة 

بخهى غ املجخم٘ ب٩ل مالمده وانخهاعاجه 

وهؼاتمه ٦ما حٗبر ٖ  الىظضا  الكٗبى ٞخشحر 

اةخيا٫ وجد٤٣ املخٗت وجدك٩ل ف  بنيه ؾغصيه 
نات ا م٘ اةخٍُى جلخم هي٩لها وم٨ى 

املخىع ت ملغاخل خياة الابُا٫ م٘ حٗضص 

يت. ها الٟٖغ  زَُى

 

ناج  ٞىػي؛  غُٝٓا ايؿعب: فًػفة احلؼ ايؿعبى فى افالّ قالح ابٛ غٝف /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ مهُٟى ؾليم.

 ( 223 ) ؾم. 24م؛848

 ط.م. 45 :  978-977-91-1173-5 جضم٪

 791.43ون٣ض جاع ش -الاٞالم الؿينماتيت

جدناو٫ هظه الضعاؾت " اةخـ الكٗبى ف  
اٞالم نالح ابى ؾي٠ م  زال٫ اعبٗت أبىا  

اةخـ  -الصخهيت -عتيؿيت ه  ) امل٩ا 

الترار الكٗبى ( باالياٞت ال  با   -ال٩ٟاه 
زامـ يدناو٫ اهم الٗنانغ امل٨ملت للخظو١ 

الكٗبي ف  اٞالمه والتى يٓهغ ٞي ا الترار م  

والاخخٟالياث واملٗخ٣ضاث  الابضاٖاث
والالٟاّ والتى جدناو٫ اةخـ الٟلؿٟى للخ  

 الكٗبى.
 

مضخذ اةجياع؛  ايؿاعط ٚايرتاخ: زضاغة فى عالقة ايؿاعط ايعطبى بايرتاخ /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ دمحم املهغي.

 ( 224 ) ؾم.18م؛368

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.18 :  978-977-91-1185-8 جضم٪

 811.009 جاع ش ون٣ض -الكٗغ الٗغبى

 

 

ي٣ىم هظا البدض ٖ   صعاؾت ٖال٢ت 
الكاٖغ بالترار, ف  ٖهىعه املخٗضصة, وف  

هغ  نٓغ اث الكٗغ التى جناؾب ٧ل مغخلت ٖو

م  أظل عنض مالمذ هظه الٗال٢ت ف  ٧ل 
مغخلت جاع سيت و٧ل نٓغ ت ٖاقها الكاٖغ 

 اح.الٗغبى والكٗغ الٗغبى ٖ   الؿى 
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                                                                  ؾطٚط ٚنُاْات املطؾض يعهٜٛة اجملايؼ ايٓٝابٝة: زضاغة َكاضْة ٚفكا  ألسسخ 
 -ػ   الٗابضي  دمحم ٖبض املىظىص؛ ٚالٝ اؾالم ٖمغ. ايتعسٜالت /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 225 ) ؾم. 24م؛  297

                         يكوووووووووووووووووخمل ٖ ووووووووووووووووو  هوووووووووووووووووىامل واعظاٖووووووووووووووووواث 

             ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 20 :  978-977-91-1296-1 جضم٪

 328.37 مجلـ الكٗب -غ مه

يدناو٫ ال٨خا  بالكغح املبؿِ الكغوٍ 

الىاظب جىاٞغها ف  املغشح لًٗى ت 

 ألهميت امل٩انت 
ً
املجالـ النيابيت, وطل٪ نٓغا

التى يكٛلها ًٖى البرملا , م٘ م٣اعنت 

ال٨خا  هظه الكغوٍ بالىي٘ ف  ٞغنؿا, 

 ىي٘ ف  مهغ.بٌٗ الاخ٩ام والكغوٍ التى جدناؾب م٘ ال ا٢خباؽلندبح  
 

 -ًٞيلت أخمض ظاص هللا. قشة دٝسة بعس اخلُػني: عٔ ايػصاء ٚأؾٝاء أخطى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 226 ) ؾم. 26م؛  127

 ط.م. 10 :  978-977-91-1250-3 جضم٪

 614 الصخت الٗامت

 

 

ح ضٝ ال٨خا  ال  ٦يٟيت اةخياة بٗض 
اةخمؿح  بُغ ٣ت صخيت بضو  الك٨ىي م  

مغ, و ٣ضم الاؾاليب املخخلٟت ج٣ضم الٗ

مل٩اٞدت الكيسىزت املب٨غة, ٦ما يٗغى 
اةخُىاث التى يم٨  اجباٖها م  اظل 

اةخهى٫ ٖ   خياة صخيت ج٣اوم الكيسىزت 

 وج٣ضم الٗمغ.
 

 

ال٣اهغة:  -دمحم ممضوح؛ ٚالٝ جامغ يىؾ٠. قعٛز ايػُٝٓا املػتكًة فى َكط /

 .2017, الهيئت

 ( 227 ) ؾم.19م؛ 205

 ط.م.12 :  978-977-91-1263-3 جضم٪

 791.4 مهغ -الؿينما

ُيٗض ال٨خا  صعاؾت قاملت للؿينما 
املؿخ٣لت ف  املن٣ُت الٗغبيت, و بدض بٗم٤ 

ٖ  حٗغ ٠ للمهُلح وال يخى٠٢ ٖنض خضوص 

الخٗغ ٠ بل يمخض ليخٗٝغ ٖ   اللخٓاث 
الخاع سيت والٓغوٝ التى ق٩لذ الٓاهغة, 

 م  الكهاصاث الت
ً
ى ي٣ضمها ٦ما يًم ٖضصا

ننإ وٞالم خى٫ أٞالمهم وعإاهم اةخانت 
 لها.

 
 

أخمض مهُٟى ٖ   خؿح ؛ ٚالٝ اؾالم  ايكعٝس: دصٚض األمل ٚاألٌَ /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖمغ.

 ( 228 ) ؾم. 24م؛  392

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 25 :  978-977-91-1311-1 جضم٪

 962.3خماٖيتالاخىا٫ الاظ -مهغ -الهٗيض

 

يجيب ال٨خا  ٖ  حؿاإالث جخٗل٤ 

بخدضياث وأبٗاص الىا٢٘ املئلم وأؾبابه, وم  

زم الخىنل ال  ٦يٟيت وي٘ زُىاث ٢ابلت 
للخنٟيظ, وطل٪ ٖبر عنض وجدليل اخضي 

 ,
ً
كغ   ٢ًيت جخًا٠ٖ خضت ا ظنىبا ٖو

 أ  نٗيض مهغ بمشابت الغها  ٖ   
ً
مىضخا

بل الخٛيحر والؿبيل ندى نناٖت مؿخ٣

 الَى .
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يديى دمحم  قٛضة اجملتُع املكطى فى أزب زلٝب ذلفٛظ بني ايٛاقع ٚاخلٝاٍ /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -مدمىص ال٣ٟام؛ ٚالٝ ايناؽ الهنضي.

 ( 229 ) ؾم. 24م؛  432

 ط.م. 25 :  978-977-91-1242-8 جضم٪

 810.931مهغ -وص  الٗغبى الاظخماع 
 

أص  نجيب هظا ال٨خا  ظىلت َى لت ف  
مدٟىّ وجهى غه للمجخم٘ املهغي م  
زال٫ ٢ههه وعواياجه وما يدمله هظا 
الخهى غ م  وا٢٘ وزيا٫, وعأي الن٣اص ف  

.
ً
ىيا  أم مٞغ

ً
 هظا الخهى غ هل ٧ا  م٣بىال

 
 
 
 
 
 

ٖبض  ابدؿام عبس ايفتاح عٓاٜت: قفشات َٔ تاضٜذ ايفسائٝة املكطٜة /

 .2017, غة: الهيئتال٣اه -الٟخاح ٖنايذ؛ ٚالٝ أنـ الضيب.

 ( 230 ) ؾم. 24م؛  192

 ط.م. 15 :  978-977-91-1423-1 جضم٪

 923.56 جغاظم الٟضاتيح  املهغ ح 
 
 
 

يًم هظا ال٨خا  ٢هت ٦ٟاح اؾغة 
بؤ٦ملها, والتى ضخذ بؼهغة قباب ا الظي 

م  أظل خغ ت الانؿا  املهغي  نايل وزاع
ؤة الاؾخٗماع  خينما ٧انذ مهغ ج٣٘ جدذ َو

 ُانى.البري
 
 
 

 

دمحم الكغ٢اوي؛ ٚالٝ  ايعطبٝة فى ؾطم إفطٜكٝا: َكسَة فى ايتٗذني ايًػٛى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -دمحم املهغي.

 ( 231 ) ؾم.24م؛233

 ط.م.17 :  978-977-91-1181-0 جضم٪

 410 اللٛت الٗغبيت
ال٨خا  مداولت لٟهم ؾلى٥ اللٛت 
 الٗغبيت ف  قغ١ اٞغ ٣يا بناح ٖ   ازخالٝ
الٗنانغ إلاي٨ىلىظيت الضازليت واةخاعظيت, 
٦ما ي٣ضم صعاؾت ٖ  خا٫ الٗغبيت ٧لٛت 
جىانل ٞدؿب. و ضوع خى٫ اَاع نٓغي ٖام 
وهى الاجها٫ اللٛىي. ٦ما ي٣ضم صعاؾت ٖ  
نضا  الهج  الٗغبيت ف  ظنى  الؿىصا  وأٚو

 و٦ينيا.
 
 
 
 

٣اهغة: ال -مهُٟى ال٣ٟى؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخٟئ. ايعطٚبة املكطٜة /

 .2017, الهيئت

 ( 232 ) ؾم. 24م؛  681

 ط.م. 40 :  978-977-91-1338-8 جضم٪

 320.53 الٗغوبت
 
 

ي٨ٗـ ال٨خا  بض٢ه ٨ٞغة انخ٣ا٫ الهى ت 
املهغ ت م  مغخلت الٗغوبت الش٣اٞيت ال  
مغخلت الٗغوبت الؿيؿايت وال٨خا  هى مىظؼ 
ت م  الضعاؾاث حؿخد٤ الخؤمل ف   ملجمٖى

ل٣ًيت مؿخ٣غة ولظل٪ ٞهى  مداولت ٧اقٟت
ليؿذ منكئت ول٨  ا اؾخ٣غاح لؤلخضار 
وجؤَحر للؿياؾياث ٦ما جبضو أيًا جنٓحر 

ججٗلنا نخدضر بال جغصص ٖ  الغوح ٖغبيت 
 الٗغوبت املهغ ت. زهىنيت
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                                                               عكط ايكٛضة: َٔ ايفٛتٛغطافٝا إىل األقُاض ايكٓاعٝة ٚاجلطافٝو َطٚضا  
منهىع قاهح ؛ ٚالٝ عٜٕٛ / بايػُٝٓا ٚايكشٝفة املكٛضة ٚايتًٝف

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اؾالم ٖمغ.

 ( 233 ) ؾم.24م: نىع؛ ايٌ؛  204

 ط.م.20 :  978-977-91-1127-8 جضم٪

 760 الهىع 

يدناو٫ ال٨خا  مغاخل جُىع الهىعة 

املخخلٟت, وجُىع أظهؼة إلاياحة والظي ٧ا  

أخض أؾبا  ظمالياث الهىعة التى جنخ٣ل 

  والؿينما وو٢ماع الهناٖيت ٖبر الخليٟؼ ى 

واملخمى٫, ٞالهىعة خياة.. واةخياة نىع, 
ى  ال٨ٟغي للخياة بهىعها 

َ
والٗلم هى امل٨

 املخخلٟت.
 

 
 : عبس ايٓاقط فى أعني غطبٝة /1972-1947ايعالقات بٝٓة َكط ٚاجملط 

الؾلى ناط؛ جغظمت وج٣ضيم ٖبضهللا ٖبض الٗاَى النجاع؛ ٚالٝ اؾالم 

 .2017, : الهيئتال٣اهغة -ٖمغ.

 ( 234 ) ؾم.20م؛ 246

 ط.م.15 :  978-977-91-1288-6 جضم٪

 327.620439  املجغ -الٗال٢اث اةخاعظيت -مهغ

يدناو٫ ال٨خا  جاع ش الٗال٢اث بح  مهغ 
هم بٌٗ م  مك٨الث املن٣ُت  واملجغ ٞو

, والخٗٝغ ٖ   
ً
, ومهغ زهىنا

ً
ٖمىما

مؿاع الٗال٢اث اةخاعظيت للمجغ و٦ظل٪ 

ت ا الضوليت, و٦ي٠ يغي الٛغ  بالصنا ٖال٢ا

اة الغتيـ ظما٫ ٖبض  و٢اصجنا . و٦ظا ٞو

هظه اةخ٣بت  باؾمهالنانغ الظي صمٛذ 

 الؼمنيت ف  جاع ش الٗال٢اث بح  البلضي .

 

 

الؿيض خنٟى ٖىى؛ ٚالٝ دمحم  عًِ ادتُاع ايعًِ: ) بٓائى تاضخيى ( /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -البهجىعي.

 ( 235 ) ؾم. 24م؛  505

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 32 :  978-977-91-1301-9 جضم٪

 301 ٖلم الاظخمإ

ح خم هظا ال٨خا  بضعاؾت الانؿا  

الاظخماع  الظي يٗيل صازل بناح جنٓيمى 

 ماؾ٪ جديُه ٢يم ٖلميت واظخماٖيت,مخ
ويٗذ بظعت ا منظ أػمنت ٚابغة, وم  هنا 

ف  ٖلم اظخمإ  يبرػ ال٨خا  ظهىص الضاعؾح 

الٗلم م  زال٫ منهج الخاع ش امل٣اع , مشل 
 أوظؿذ ٦ىنذ, هغبذ ؾبنؿغ.

 
 

ال٣اهغة:  -دمحم دمحم الباصي؛ ٚالٝ ظمٗت دمحم. عًِ ايعالقات ايعاَة اىل أٜٔ؟ /

 .2017, الهيئت

 ( 236 ) ؾم. 24م؛ 264

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 12 :  978-977-91-0885-8 جضم٪

 659.2 الٗال٢اث الٗامت

 

يًم ال٨خا  ظهض مخ٩امل ف  ٖلم 

الٗال٢اث الٗامت, وجهىع ٧امل ملٟهىم الٗلم 

الخُبي٣ى ف  الٗال٢اث الٗامت و٦يٟيت ٢يامه 
٦ٗلم مؿخ٣ل ومخمحز ٢اصع ٖ   ازغاح الخُبي٤ 

والُٗاح املخباص٫ بينه وبح  الٗلىم الانؿانيت 

 الازغي.
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أخمض ٖبض  ايعُاضة اإلغالَٝة ٚايكبطٝة ببٓى غٜٛف فى ايعكط اإلغالَى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ال٣ىي؛ ٚالٝ ٖؼ ؼة ابى الٗال.

 ( 237 ) ؾم.24م؛ 384

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت. -يكخمل ٖ   ملخ٤ باللىخاث 
 ط.م.15 :  978-977-91-0742-4 جضم٪

 720.9 مهغ -الٗماعة إلاؾالميت 

يدناو٫ ال٨خا  آلازاع إلاؾالميت 
وال٣بُيت ببنى ؾى ٠ م  زال٫ ؾخت أبىا  

ٞيىضح بالكغح الىخضاث والٗنانغ 

املٗماع ت امل٨ىنت ملؿاظض املخاٞٓت و٢غاها 

و نا٢ل الٗىامل املئزغة ٖ   جل٪ الٗماتغ 
زانت الٗامل البيئى, وأهم الخىنياث 

للخٟاّ ٖ   هظه آلازاع, ول٣ض ػوص املئل٠ 

ل٨خا  باألق٩ا٫ واللىخاث لخىييذ أ٩ٞاع ا
 ال٨خا .

 

 -عيىي ٞٚغ  ؛ ٚالٝ هنض ؾمحر. عني ثايجة: اغتؿاضات ْفػٝة ٚظٚدٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 238 ) ؾم.24م؛ 192

 ط.م.15 :  978-977-91-1369-2 جضم٪

 158.24 ٖلم نٟـ -وؾغة

 

 
مك٩لت نٟؿيت  45يدناو٫ هظا ال٨خا  

الل٣احاث املباقغة بح  وػوظيت لبٌٗ 

املغ ٌ واملٗاةج النٟس ى م  زال٫ ٞهلح , 

الٟهل وو٫ اؾدكاعاث جخٗل٤ باةخياة 

الؼوظيت واةجنـ وايُغاباجه, والٟهل 

الشانى يخًم  بٌٗ مك٨الث أوالصنا م  
ٟا٫ واملغاه٣ح  والتى جهاصٞنا ٧آباح.  َو

 
 

 

 أؽ املاٍ ايتذاضى /: زضاغة فى زٚض ض1951 -1933ايػطف ايتذاضٜة املكطٜة 
 -مهُٟى يىنـ أخمض؛ ج٣ضيم ٖانم الضؾىق ؛ ٚالٝ ايما  نالح.

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 239 ) ؾم. 24م؛ 263

 ط.م. 18 :  978-977-91-1000-0 جضم٪

 381  الٛٝغ الخجاع ت

يدناو٫ ال٨خا  م  زال٫ اعبٗت ٞهى٫ 

جاع ش الٛٝغ الخجاع ت املهغ ت وجُىعها, 

نٓيميت التى حٗمل م  زاللها والهيا٧ل الخ
هظه الٛٝغ ف  مهغ و٦ظل٪ ازخهاناث 

الٛٝغ الخجاع ت واهميت ا بالنؿبت 

ال٢خهاصياث مهغ زال٫ جل٪ الٟترة, 
وجضاٖياث ؾياؾاث الٛٝغ ٖ   مجمل 

 الاويإ الؿياؾيت والاظخماٖيت ف  البالص.

 
مدمىص الٛيُانى؛ ٚالٝ مدمىص                                 غػ إ عبس اخلايل: غرية غُٝٓائٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -.1ٍ -م٩اوي .

 ( 240 ) ؾم..24م؛  520

 ط.م.30 :  978-977-91-1203-9 جضم٪

 927.9 جغاظم الؿينماتيح  املهغ ح 
 
 

يًم ال٨خا  اةخل٣اث التى ٦خب ا َٚؿا  
ٖبض اةخال٤ لبرنامجه الظي ٧ا  ي٣ضمه ف  
اطاٖت مىنذ ٧اعلى الٟغنؿيت, حٗض هظه 

 وصع 
ً
 مهم مل  يداولى  اةخل٣اث أؾلىبا

ً
ؾا

الٗمل ف  إلاطاٖت ليخٗلمىا ٦ي٠ يجب أ  
 ز٣اٞت 

ً
 بٗمله ومش٣ٟا

ً
ي٨ى  إلاطاع  مهخما

يت.  مىؾٖى
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ٖؼ الضي  نجيب؛ ج٣ضيم  / 1945 -1922فذط ايتكٜٛط املكطى احلسٜح: َٔ 

, ال٣اهغة: الهيئت -.3ٍ -بضع الضي  ابى ٚاػي؛ ٚالٝ يديى ابغاهيم .

2017. 
 ( 241 ) ؾم. 24م؛  239

ما٫ الن٣ضيت( يكخمل  -ٖ   م الٗنىا  مئلٟاث ٖؼ الضي  نجيب: )ٖو

 ٖ   صليل باللىخاث.
 ط.م. 25 :  978-977-91-1166-7 جضم٪

 770 الخهى غ

يدناو٫ ال٨خا  مداولت الغبِ بح  مٗالم 

الهٗىص والهبىٍ ف  خغ٦ت الابضإ الٟنى 

وبح  الخدىالث التى مغث بمهغ زال٫ جل٪ 

خُإ بامخال٥ لٛت الخٗبحر وعإ ت اةخ٣بت واؾ
 ف  بناته الٗام 

ً
الٟنا  ا  ي٣ضم بدشا ممخاػا

 وف  ج٣ؿيم ابىابه.

 
 

ٖاص٫ زل٠ ٖبض الٗؼ ؼ؛ ٚالٝ  فًػفة ايتأٌٜٚ عٓس ابى سٝإ ايتٛسٝسى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -دمحم املهغي.

 ( 242 ) ؾم.22م؛ 168

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.13 :  978-977-91-1298-5 جضم٪

 181.9 الٟلؿٟت إلاؾالميت

يدناو٫ هظا ال٨خا  ٞلؿٟت الخؤو ل ٖنض 

ابى خيا  الخىخيضي ٞيلؿىٝ وصباح وأصيب 
الٟالؾٟت ٣ٞض جم صعاؾت هظا الٟيلؿٝى 

الاصيب م  ظىانب ٖضيضة ؾىاح أصبيت أو 

ٞلؿٟيت ول٨  اةجضيض ف  هظا ال٨خا  هى 

هيت هظا مداولت ال٨ك٠ ٖ  ظانب م  شخ
الغظل الٟلؿٟيت وهى مى٢ٟه م  الخؤو ل 

 واق٩الياجه.
 

 

 -اح ا  نبري؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخٟئ. فٔ املٛغٝكى ايػُٝٓائٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 243 ) ؾم. 24م؛  193

 يكخمل ٖ   هىامل.

 ط.م. 13 :  978-977-91-1148-3 جضم٪

 782.85 املىؾي٣ى الخهى غ ت لؤلٞالم

 

املئل٠ ف  هظه الضعاؾت جىييذ  يدناو٫ 

بٌٗ الاصواع املخٗضصة للمىؾي٣ى 
الؿينماتيت, وما الاؾبا  التى ن٠٣ وعاحها 

لضعاؾت زهاتو واؾخسضاماث مىؾي٣ى 

الٟيلم بك٩ل ٖام ومىؾي٣ى الٟيلم املهغي 
 ٖ   وظه اةخهىم.

 
 
 

ي٤؛ ٚالٝ هضي                                             ايفٔ متجٝال : ضؤٜتى يًفٔ بٛقف٘ ضؤٜة ملعٓى َا / ؾٗيض جٞى

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -مٗه دمحم.ظ

 ( 244 ) ؾم.19م؛ 108

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.7 :  978-977-91-1293-0 جضم٪

 792 الخمشيل

 

يُغح املئل٠ ف  هظا ال٨خا  عإ خه 
  املخٗل٣ت

ً
بماهيت الٟ  طاجه باٖخباعه جمشال

 ملٗنى ش ئ ما, و ٣ضم املئل٠ عإ ت 
ً
ظماليا

ت الخ٣ليضيت للٟنى  ال  ٞنى  جخجاوػ ال٣ؿم
نى  ال جمشيليه, ٦ما ي٣ضم ال٨خا   جمشيليت ٞو

 عإ ت ٧ليت ٖمي٣ت للٟ  ف  نىعة م٨شٟت.
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مهُٟى النكاع؛ ٚالٝ مهُٟى  فى فًػفة ايجكافة ٚايٓكس ايجكافى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾليم.

 ( 245 ) ؾم. 26م؛  175

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.
 ط.م. 13 :  978-977-91-1136-0 جضم٪

 301 الش٣اٞت

هظا ال٨خا  ي٣ضم عإ ت ظضيضة ف  ٕٞغ 
مهم م  ٞغوٕ الٟلؿٟت الخُبي٣يت وهى 

ٞلؿٟت الش٣اٞت وهظه الغإ ت ج٣ضم مىاظهت 

للغإي الٛغبيت ملٗنى الش٣اٞت والٟغ١ بح  

الش٣اٞت اةخًاع ت واملضنيت. ٦ما ج٣ضم 
  مٟهىمها اةخام للٗىملت الش٣اٞيت بح

 للخالم 
ً
الام٩ا  والاؾخدالت. وحٗغى َغ ٣ا

م  ز٣اٞت الخسل٠ وآلياث الخدى٫ ال  ز٣اٞت 
 الخ٣ضم والخنميت.

 

 -ػ اص ٞايض؛ ٚالٝ هكام الؿٗيض. ايفًِٝ املكطى.. َائة عاّ َٔ اجلٛائع /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 246 ) ؾم. 25م: نىع؛  639

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 38 :  978-977-91-1238-1 جضم٪

 791.43 ظىاتؼ -الؿينما 

م أ  نهيب مهغ م  املهغظاناث  ٚع
الؿينماتيت الضوليت زال٫ املاتت ٖام الاول  

م  ٖمغ الؿينما لم جخٗض الشالزح  ظاتؼة ٖ   

الا٦ثر ال  ظانب قهاصاث ج٣ضيغ ٖضة خهل 

 ٣ِٞ ينا٢ل ال٨خا  أهم  25ٖلي ا 
ً
ٞيلما

الٗامليت واهم الاٞالم التى مهغظاناث الؿينما 

قاع٦ذ ب ا مهغ ف  جل٪ املهغظاناث و ل٣ى 
الًىح ٖ   أهم اةجىاتؼ التى خهلذ مهغ 

 ..ٖلي ا زال٫ املاتت ٖام 

 

اٖضاص ػبيضة دمحم ُٖا؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض  قبطى فى عكط إغالَى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اةخٟئ.

 ( 247 ) ؾم. 26م: لىخاث؛  375

 ىامل واعظاٖاث ببليىظغاٞيت.يكخمل ٖ   ه

 ط.م. 25 :  978-977-91-1431-6 جضم٪

 270.9 جاع ش -املؿيديت

ج٣و هظه الضعاؾت جاع ش نهاعي مهغ 

منظ الٟخذ إلاؾالمى ختى الٟخذ الٗشمانى 

ملهغ ف  ال٣غ  الؿاصؽ ٖكغ امليالصي, 
ٖ   املهضع   الاؾالمى واملؿيخ   اٖخماصا

  املجاالث ٖ   خض ؾىاح, م٘ الخُغ١ لنىاح

ال٨ٟغ ت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت لنهاعي 
مهغ ف  جل٪ اةخ٣بت الؼمنيت الهامت م  جاع ش 

 مهغ.
 

 -ناصع ٖبض اةخال٤؛ ٚالٝ جامغ يىؾ٠. ايككة ايككرية: قهاٜا ٚإجتاٖات /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 248 ) ؾم.20م؛ 331

 ط.م.15 :  978-977-91-1292-3 جضم٪

 813.009  اع ش ون٣ضج -ال٣هو الٗغبيت

ٗض ال٣هت ال٣هحرة ٞ  ي٨ٗـ اةخياة والىا٢٘ و ٣ضم النماطط 
ُ
ح

إلانؿانيت و نٟخذ ٖ   ٢ًايا ٖضيضة جمشل 

الخياعاث والخدىالث التى حك٩ل أنماٍ 

اةخياة و دخىي املنهج الن٣ضي الخدلي   ف  
هظا ال٨خا  ٖ   مدىع  : وو٫ مضزل 

يذ مىيىع  ل٣غاحة الاججاهاث ح خم بخىي

الاججاهاث الخٗبحريت ف  ال٣هت ال٣هحرة 
ما٫  واملخىع الشانى: يخُغ١ ال  صعاؾت ٖو

ت م  ال٨خا  الظي   ال٣ههيت ملجمٖى

 يمشلى  ٖضة جياعاث مسخلٟت.
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ظابغ ٖهٟىع؛ ٚالٝ أخمض  قكٝسة ايطفض: قطاءة فى ؾعط أٌَ زْكٌ /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اللباص.

 ( 249 ) ؾم. 24م ؛  592

 ط.م. 35 :  978-977-91-1320-3 م٪جض

 811.009 جاع ش ون٣ض-الكٗغ الٗغبى 
ل٣ض ٢ام أمل صن٣ل بخؤنيل ٢هيضة 
ٌ ف  قٗغنا املٗانغ وه  ال٣هيضة  الٞغ
التى ج٨ك٠ ٖ  وا ٢٘ الًغوعة لدؿدبض٫ به 
ٖالم اةخغ ت والٗض٫ واملؿاواة و٧انذ 
بت وليـ  ال٣هيضة ناصعة ٖ  مبضأ الٚغ

بالٗالم و٦مل ووظمل مبضأ الىا٢٘ مبكغة 
 والبدض املخؤنل 

ً
, انه اةخلم املؿخمغ أبضا

 ٖ  هضٝ مخدغ٥ ٧ل مدُت ونى٫ 
ً
صاتما

اليه ه  خلم بالىنى٫ ال  ما بٗضه ٞالٗهض 
نا ما جد٤٣  وحى هى اةخلم و٦بر الظي يٛغ 

 منه بالىنى٫ ال  ما بٗضه م  أخالم ال جخى٠٢ وجنخهى بانت اح اةخياة 
 

هاقم  ( /1ة فى ايجكافة ايػُٝٓائٝة: ضؤى غُٝٓائٝة )نتابات تأغٝػ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -النداؽ؛ ج٣ضيم دمحم ٧امل ال٣ليىبى.

 ( 250 ) ؾم. 24م؛  192

 يكخمل ٖ   هىامل واعظاٖاث ببليىظغاٞيه.

 ط.م. 15 :  978-977-91-1198-8 جضم٪

 791.43 ن٣ض -الؿينما

هظا ال٨خا  ليـ مجغص ٦خا  ف  الؿغص 

الؿينماثى او ف  املٟهىم الاوؾ٘ الظي يدخىي 

الن٣ض الؿينماثى وهى مٟهىم الش٣اٞت 

الؿينماتيت ٞباالياٞت ال  ال٣يمت الٗاليت 

للضعاؾاث التى يدخىح ا واهميت ا البالٛت 

يغنض ال٨خا  ٖ   ندى ممحز مؿبى١ 
البضاياث الاول  لخؤؾيـ الضعاؾاث 

 الؿينماتيت والن٣ض الؿينماثى امل  ج  ف 

 الٗالم الٗغبى.

 

صٖاح ٖبض الٗؼ ؼ أنىع؛ ٚالٝ اؾالم  املتػطبٕٛ َٔ ايتعًِٝ: زضاغة َٝساْٝة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖمغ.

 ( 251 ) ؾم. 24م؛  257

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 18 :  978-977-91-1339-5 جضم٪

 371.81 حؿغ  -الُلبت

 

ينا٢ل ال٨خا  ْاهغة الدؿغ  م  

لخٗليم والتى حٗض م  بح  أهم الاؾبا  التى ا
جئصي ال  ػ اصة نؿبت الاميت, ٩ٞا  البض م  

صعاؾت ا والخٗٝغ ٖ   مساَغها وايجاص 

 اةخلى٫ املناؾبت لها.
 
 
 
 

دمحم عظب ػ٧ى جمام؛ ٚالٝ  / 1952-1798اجملتُع املكطى ٚايجكافة ايػطبٝة 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -دمحم البهجىعي.

 ( 252 ) ؾم. 24م؛  386

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 25 :  978-977-911-1269-5 جضم٪

 301.962 الاخىا٫ الاظخماٖيت -مهغ

يغنض هظا ال٨خا  الٗال٢ت اةجضليت 

والكات٨ت بح  املجخم٘ املهغي واملضنيت 

الٛغبيت وز٣اٞت ا منظ الٛؼو الٟغنس ى ملهغ 

َلٗذ وهى الهضمت الاول  التى ا 1798ٖام 

املجخم٘ املهغي ٖ   انماٍ ظضيضة م  

 باالخخال٫ البريُانى, 
ً
املضنيت الٛغبيت, مغوعا

و دناو٫ ٦ي٠ ج٣بل املجخم٘ هظه الش٣اٞت 

عو ضا عو ضا, وزانت م٘ مُل٘ ال٣غ  

 الٗكغ  .
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اٖضاص وج٣ضيم قغ ٠ أبى  ذلُٛز أبٛ ايٛفا: ؾاعط اْػإ ايفكٌ اخلاَؼ /

ا؛ ٚالٝ ايناؽ الهنضي.  .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الٞى

 ( 253 ) ؾم. 24م؛  264

 ط.م. 20 :  978-977-911-323-4 جضم٪

 928.1.1 جغاظم الكٗغاح الٗغ 

ا  يٗض الكاٖغ الغاخل مدمىص أبى الٞى
م  الكٗغاح الظي  يدملى  عؾالت 

اظخماٖيت وجغبى ت خيض أؾـ ظمٗيت جدمل 

اؾم " انؿا  الٟهل اةخامـ " ٖام 
 ضٝ ججؿيض مبضأ " م , والتى حؿت1957

ونخماح " ف  انؿا  مهغي يئم  بظاجه 

ووَنه , و ًم هظا ال٨خا  قهاصاث ٖ  
الكاٖغ وأهم أ٩ٞاعه و حٗاليمه م  زال٫ 

 قهاصاث أنض٢اته وبٌٗ الن٣اص.

 
 

نالح خؿ  عقيض؛ ٚالٝ هضي ظمٗت  املدطٛطات.. ْفائؼ ٚسهاٜات /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -دمحم.

 ( 254 ) ؾم. 24م؛  192

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 15 :  978-977-91-1143-8 جضم٪

اث الٗغبيت  091.1 املخَُى

هظا ال٨خا  حٗليمى, حٗغ ٟى, هضٞه 

اث الٗغبيت  ج٣ضيم نماطط م  ٖيى  املخَُى
, ل٩ى يٗٝغ الٗغ   ف  مناح  الٗلىم واملٗاٝع

املٗانغو  ٖٓمت مىعوث م وما ٢ضمه الٗغ  

 ف  
ً
خ٣ل الٗلم م  اؾهاماث اٖتٝر ب ا ٢ضيما

ت ف  الٛغ .. و ٣ضم  اعبا  ال٨ٟغ واملٗٞغ

ت م  ال٣ًايا   مجمٖى
ً
ال٩اجب ايًا

والاق٩االث التى واظهها ٖلماإنا الاٞظاط, 

 ت م.خٞخٛلبىا ٖلي ا بٟغاؾت م وأملٗي

 

دمحم ٖبض الٛنى اةجمس ى؛ ٚالٝ  / 1973َصنطات اجلُػى: سطب انتٛبط 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -.2ٍ-مدؿ  ٖبض اةخٟئ .

 ( 255 ) ؾم. 24م؛  607

 يكخمل ٖ   ملخ٤ باةخغاتِ.

 ط.م. 60 :  978-977-91-1040-0 جضم٪

 923 جغاظم الٗؿ٨غ ى  املهغ ى  

يغنض هظا ال٨خا  مظ٦غاث املكحر دمحم 

ٖبض الٛنى اةجمس ى والظي قٛل منهب 

عتيـ هيئت ٖملياث ال٣ىاث املؿلخت ازناح 
بغجبت لىاح, و دناو٫ ف   1973خغ  ا٦خىبغ 

 1973زم خغ   1967مظ٦غاجه خغ  يىنيى 

واملٟاوياث التى جلذ اةخغ  م٘ اؾغاتيل 
ايت امغ ٩ا زم ف  ج ايت ال٨خا  يخدضر  بٖغ

 اةجمس ى ٖ  جغ٦ه للىػاعة.

 
 

قمـ الضي  مىس ى؛ ٚالٝ  املطأة األمنٛشز: فى ايطٚاٜة ايعطبٝة احلسٜجة /

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت -هنض ؾمحر.

 ( 256 ) ؾم. 19م؛  112

 ط.م. 6 :  978-977-91-0847-6 جضم٪

 813.009جاع ش ون٣ض -ال٣هو الٗغبيت

 

ا  املغأة بؤبٗاصها املخخلٟت مىظىصة ف  

٧ل مغاخل جُىع الغوايت مشل: املغخلت 
الغومانؿيت والخدليليت والغمؼ ت والخاع سيت 

والىا٢ٗيت, وهظا ال٨خا  لم ح خم ٣ِٞ 

ما٫ الغواتيت بل اهخم بىظىص ا ملغأة صازل الٖا
بيٗخه وعإ ت  ايًا ب٨يٟيت طل٪ الىظىص َو

 ال٩اجب وانخمائ ا ال٨ٟغي.
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مخ  الضي  ٖبض الخ ؛ ٚالٝ  املػطح ايػٛزاْى املعاقط ٚزٚضٙ فى اجملتُع /

ذ النداؽ.  .2017, ال٣اهغة: الهيئت -محٞر

 ( 257 ) ؾم. 24م؛  398

 ت ومالخ٤ وهىامل.يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞي

 ط.م. 28 :  978-977-91-1408-8 جضم٪

 792.9624 الؿىصا  -املؿغح

يدناو٫ هظا ال٨خا  الٗال٢ت بح  املؿغح 
بىنٟه ْاهغة اظخماٖيت, ومُٗياث 

الخدليل الانثروبىلىج  لخُىع الٓىاهغ 

الاظخماٖيت والا٢خهاصيت والضينيت التى حٗبر 

 ٖ  الؿماث الٗامت للمجخم٘ الؿىصانى.
و غنض صوع املؿغح املٗانغ ف  الؿىصا  م  

ما٫ املؿغخيت بالخٟؿحر والخدليل.  زال٫ الٖا

 
 

دمحم الهباٙ؛ ٚالٝ قيماح  َؿهالت ايتعًِٝ فى َكط بني ايٛاقع ٚاملأٍَٛ /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ال٨يالنى.

 ( 258 ) ؾم.24م ؛  118

 ط.م.10 :  978-977-91-1186-5 جضم٪

 379.62 مهغ -الخٗليم 

 

ي٣ضم ال٨خا  جدليال ٖلميا ملك٨الث 

 م  مك٨الث الخٗليم ف  
ً
الخٗليم ف  مهغ بضحا

ال٨خاجيب ختى مك٨الث الخٗليم اةجامع  

وطل٪ م  زال٫ زمؿت ٞهى٫ يؿخٗغى 

املئل٠ م  زاللها وؾبا  اةخ٣ي٣يت و 
املباقغة لخضنى املؿخىي الخٗليمى ف  ؾنىاجه 

مليت آلازحرة م٘ ج٣ضيم خلى٫ ٖلميت ٖو

 وا٢ٗيت لخل٪ املك٨الث.
 

 

دمحم  َكطًشات ايفًػفة ايٛدٛزٜة عٓس َاضتٔ ٖاٜسجيط: َعذِ ٚزضاغة /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖنانى؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخٟئ.

 ( 259 ) ؾم. 24م؛  312

 يكخمل ٖ   مالخ٤ واعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 20 :  978-977-91-1310-4 جضم٪

 142.703 مٗاظم -الٟلؿٟت الٛغبيت

ي٣ضم هظا ال٨خا  املعجمى حٗغ ٠ 

ف  ظمي٘  -بمهُلخاث الٟلؿٟت الىظىصيت

ت بح  املخسههح   -اللٛاث اةخيت املخٗاٞع
ٞي ا, م٘ صعاؾت لٟلؿٟت هايضيجغ وهى منص ئ 

الٟلؿٟت الىظىصيت ف  ال٣غ  الٗكغ   

والظي أؾؿها ف  ٦خابه الكهحر " الىظىص 
 والؼم ".

 

 
 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -.2ٍ -مغاص وهبت. َفاضقة إبٔ ضؾس /

 ( 260 ) ؾم. 18م؛  120

 ط.م. 7 :  978-977-91-1478-1 جضم٪

 189 الٟلؿٟت الاؾالميت

 

 

 
يدناو٫ ال٨خا  مٟاع٢ت اب  عقض والتى 

 ف  الٗهغ الىؾيِ و٦ظل٪ ف  
ً
أزاعث ظضال

الٗهغ اةخضيض, وانخهى امل٨ٟغ ال٨بحر مغاص 

عقض ج٨م  ف  أنه وهبت ال  أ  مٟاع٢ت اب  
 ميذ ف  الكغ١, ح  ف  الٛغ .
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ظابغ ٖهٟىع؛ ٚالٝ أخمض  َفّٗٛ ايؿعط: زضاغة فى ايرتاخ ايٓكسى /

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اللباص.

 ( 261 ) ؾم. 24م؛  403
 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 25 :  978-977-91-1510-8 جضم٪

 811.009 جاع ش ون٣ض -الكٗغ الٗغبى
ي  ٌ هظا ال٨خا  ٖ   صعاؾاث زالزت 

جغج٨ؼ خى٫ مدىع واخض هى مٟهىم الكٗغ 

غ  ٖ   ٢غاحة ٦خب جغازيت زالزت  باألؾاؽوجخٞى

ه  ) ٖياع الكٗغ ( الب  َباَبا الٗلىي و ) 

ن٣ض الكٗغ ( ل٣ضامت اب  ظٟٗغ و) م  اط 

اظنى,  البلٛاح وؾغاط الاصباح ( ةخاػم ال٣َغ
ال٣اعة م   و ٣ضم ال٨خا  نٓغة يخٗلم

مداولت م الُمىح ال  جدى٫ النٓغ وال  ا  

 ي٨ى  لنا نىجنا اةخام وانجاػنا املخمحز ف  اَاع مٟهىم الكٗغ .
 

, ال٣اهغة: الهيئت -زالض ٖؼ . َكط احلهِ فى َكط: ) ايػٝاغة ٚايعُاضة ( /

2017. 

 ( 262 ) ؾم. 35م: نىع وعؾىم؛  336

 يكخمل ٖ   هىامل واعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 90 :  978-977-91-1279-4 جضم٪

 320.157 اةخ٨م ف  مهغ

 

هظا ال٨خا  هى ٢غاحة للؿلُت ف  
بيٗت ا, وهى خ٩ايت  املجخمٗاث إلاؾالميت َو

جد٩ى ٖبر الؼم  الٗال٢ت بح  الؿلُت 

بيٗت هظه الٗال٢ت ٖبر َبيٗت  والٗماعة, َو
م٣غ اةخ٨م, التى جسخل٠ وجخٛحر م٘ ازخالٝ 

وال٩اجب هنا ي٣غأ الخاع ش الؿلُت وحٛحرها, 

 ٖبر الٗماعة.
 

 

 -ؾميدت ابغاهيم مؿٗىص؛ ٚالٝ اةخبيبت خؿح .ٔ ايككل ايكطأْى / َ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 263 ) ؾم. 24م ؛  219

 ط.م. 15 :  978-977-91-1395-1 جضم٪

 229.5 ٢هو ال٣غأ 

جدناو٫ املئلٟت ف  ٦خاب ا ٢هو بٌٗ 
أ  ال٨غ م , وم  م : ونبياح املظ٦ىعة ف  ال٣غ 

اصعيـ وأيى  , و طي ال٨ٟل , وقٗيب , 

ومىس ى و٢هخه م٘ الٗبض الهاةح , زم 
اةخضيض ٖ  ونبياح م  بٗض ؾيضنا مىس ى 

وم  م صاوص وؾليما  والياؽ. زم جىعص 

املئلٟت ف  ج ايت ٦خاب ا بٌٗ م  ال٣هو 
ال٣غأنيت ون٣هض أصخا  ال٨ه٠ وأصخا  

 وزضوص وطي ال٣غنح .

 
 

ؾٗض الضي  مؿٗض ٗاضة األقٛيٝة ٚآثطٖا فى إْهاز ايفك٘ ٚجتسٜسٙ / امل

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -.3ٍ  -هالل  .

 ( 264 ) ؾم.24م؛524

 ط.م.50 :  978-977-91-1264-0 جضم٪

 251 أنى٫  -ال٣ٟه إلاؾالمى

 

جؤحى هظه الضعاؾت ف  مداولت للىنى٫ 

ال  جىني٠ وخ٩ام للمؿخجضاث بما يدٟٔ 
الكغيٗت و٢ض ؾل٪ املئل٠ ف  هظه م٣انض 

الضعاؾت منهج إلاؾخ٣غاح والخدليل 

والخؤنيل م  ال٣ىاٖض املخخلٟت زم الخُبي٤ 

ف  مٗاةجت بٌٗ ال٣ًايا املٗانغة م  
٣هيت مسخلٟت.  أبىا  أنىليت ٞو
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اٖضاص وج٣ضيم ؾٗض الضي  الهالل ؛ املٛادٗة ايسٜٓٝة يعاٖطة اإلضٖاب / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخٟئ.

 ( 265 ) ؾم. 20م؛  94

 ط.م. 7 :  978-977-91-1259-6 جضم٪

 363.22 م٩اٞدت -الاعها 

 

يدناو٫ ال٨خا  الغإي املخخلٟت ةخ٣ي٣ت 

 لغإ ت 
ً
الضي  وج٨يي٠ الاعها  ٞي ا ٖاعيا

املؿلمح  ف  جدضيض الٗال٢ت بح  الضي  وبح  
الاعها  وطل٪ م  زال٫ مبدشح  ٦ما ي٨ك٠ 

نا زؿت بًاٖت اونياح الضي  ف  ؾغ٢خه ل

الجباٖهم بالىهم انه نؼ٫ ليبكغ بؿيُغت م ال 
 بؿياصه عؾالت اصاح الامانت واةخ٨م بالٗض٫.

 
 

ابغاهيم زُا ؛ ٚالٝ َٛاٍ ايٓٗاض: زضاغة يًؿدكٝة ٚايتذطبة االبساعٝة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -أخمض أٚا.

 ( 266 ) ؾم. 24م؛  712

 : ٖبض الغخم  الابنىصي.ٖ   م الٗنىا 

 ط.م. 45 :  978-977-91-1377-7 جضم٪

 928 جغاظم الكٗغاح

 

هظا ال٨خا  صعاؾت لصخهيت الكاٖغ 

املهغي ٖبض الغخم  الابنىصي ولخجغبخه 
الابضاٖيت, والابنىصي ف  هظا ال٨خا  ال يمشل 

ر خ٣بت ٖبنٟؿه بل يمشل الىا٢٘ املهغي 

يت ب٩ل جاع سيت مهمت م  جاع ش أمخنا الٗغب
 المها وظغوخها وأخؼاج ا.أ

 
 
 

 

ظما٫ مكٗل؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض َٛغٛعة أغطب أمساء ايكطى املكطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اةخٟئ.

 ( 267 ) ؾم. 24م؛  244

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 18 :  978-977-91-1234-3 جضم٪

 301.35 مهغ -املجخمٗاث الغ ٟيت

غ  أؾماح يخٗغى هظا ا ل٨خا  أٚل

ال٣غي املهغ ت, التى ٧انذ حؿمى بؤؾماح 

غ ٟت ومؿخهجنت, بٌٗ هظه  ٚغ بت َو
وؾماح ٢ضيمت وليـ لها مضلى٫, بينما 

أَل٤ ٖما٫ هيئت املؿاخت أؾماح أزغي ٖنض 

٢يامهم بٗمل مسح الاعاض ى الؼعاٖيت, و٢ض 
أؾٕغ أهال  جل٪ ال٣غي بخٛيحر هظه الاؾماح 

.الٛغ بت بؤؾماح ظضي
ً
 ضة جدمل املٗنى املًاص لؤلؾم ال٣ضيم جماما

 
مدمىص ٢اؾم؛ ٚالٝ /  1. دعء 2216-1927َٛغٛعة األفالّ ايعطبٝة 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اقٝغ ؾٗيض.

 ( 268 ) ؾم. 30م: نىع؛  722

 ط.م. 60 :  978-977-91-1090-5 جضم٪

اث -الاٞالم الؿينماتيت  791.435  مىؾٖى

 

 

بُا٢اث لالٞالم يدخىي ال٨خا  ٖ   
( اٖضها 2016 - 1927الٗغبيت ف  الٟترة) 

ال٩اجب بنٟؿه , مغجبا جغجيبا ابجضيا باؾماح 

الاٞالم, خاو٫ ال٩اجب الىنى٫ لل٨ما٫ ٖ   
م م  ٚيا  املٗلىماث ف  املهاصع  الٚغ

 الؿينماتيت ف  ٧ل انداح الٗالم الٗغبى.
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خؿ  ال٣اض ى؛ ٚالٝ  اٖضاص يياح الضي /  3َٛغٛعة تاضٜذ بٛضغعٝس. دعء

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖ   أبى اةخحر.

 ( 269 ) ؾم.30م: نىع؛ 291

 ط.م.50 :  978-977-910-473-7 جضم٪

اث -جاع ش -بىعؾٗيض  962.15303مىؾٖى

ٞترة جاع سيت مهمت م   ال٨خا يدناو٫ 
والتى  (1952-1805جاع ش مهغ اةخضيض)

  -جمشل
ً
هغ خ٨م دمحم ٖ   وأؾغجه مل -مسخهغا

التى ٢اصها الًباٍ  1952ختى زىعة 
 ايجابياث وؾلبياث جل٪ 

ً
وخغاع, طا٦غا

الٟترة بد٩امها, زم يدناو٫ اةجؼح الشالض ف  

ج ايخه الٛاح املل٨يت ف  مهغ واٖال  
اةجمهىع ت والٟترة الخاليت لها ختى مٗغ٦ت 

بىعؾٗيض والتى انخهغث مهغ ٞي ا ٖام 

 ٖ   الٗضوا  الشالسى. 1956
 

أخمض أخمض الكاٖغ؛ ٚالٝ /  1طب األطفاٍ ٚايجكافة ايطبٝة. دعء َٛغٛعة

ذ ٖنتر النداؽ.  .2017, ال٣اهغة: الهيئت -محٞر

 ( 270 ) ؾم.24م؛  439

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.55 :  978-977-91-1107-0 جضم٪

ٟا٫  اث -َب َو  618.9203  مىؾٖى

 

 لؤلم 
ً
ت هامت ظضا ال٨خا  مىؾٖى

م٨ىنت م  أعبٗت أبىا  ت خم ب٩ل ما والُٟل 
يسو الُٟل منظ مغاخل ج٨ى نه ٦جنح  ف  

 , عخم أمه ختى مغخلت النًىط والبلٙى
وأؾـ جغبيت الُٟل جغبيت ؾليمت صخيت 

 ونٟؿيت.
 
 

 

أخمض أخمض الكاٖغ؛ ٚالٝ /  2َٛغٛعة طب األطفاٍ ٚايجكافة ايطبٝة. دعء

ذ النداؽ.  .2017, ال٣اهغة: الهيئت -محٞر

 ( 271 ) ؾم.24: عؾىم ملىنت؛ م1311

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م.100 :  978-977-91-1107-0 جضم٪

ٟا٫ اث -َب َو  618.9203 مىؾٖى
ت الُبيت  ح ضٝ ال٨خا  ال  ن٣ل املٗٞغ
والخش٣ي٠ الُبى بهىعة ٖلميت وُميؿغة ل٩ل 
أٞغاص الَى  الٗغبى ف  ظمي٘ املغاخل 

خياة زاليت م  الٗمغ ت املخخلٟت م  أظل 
ومغاى وم  بٌٗ مدخى اث ال٨خا : 

 -اةجهاػ الخنٟس ى -)الُٟل خضيض الىالصة
غاى وومغاى  -اةجهاػ الٗهبى ٖو

ٟا٫(.  الكاثٗت ف  َو
 
 

ال٣اهغة:  -زحري ابغاهيم امللِ.املٛغٝكى ٚاجملتُع فى َكط ايكسمية / 

 .2017, الهيئت

 ( 272 ) ؾم.22م: عؾىم؛  316

 ظاٖاث ببليىظغاٞيت.يكخمل ٖ   اع 

 ط.م.23 :  978-977-91-1130-8 جضم٪
 932 جاع ش مهغ ال٣ضيم

وووت وولووو   اث اهخموووذ املجمٖى خح  مووو  املىيوووٖى يدنووواو٫ ال٨خوووا  مجموووٖى

بٗووغى مسخهووغ ٖوو  املجخموو٘ املهووغي ال٣ووضيم 
ومووووووضي جووووووؤزحر ونكووووووُت املىؾووووووي٣يت فوووووو  خياجووووووه 

وووووووووووووووووت الشانيوووووووووووووووووت جناولوووووووووووووووووذ  اليىميوووووووووووووووووت, واملجمٖى

اث الخسههوو يت ٧املىؾووي٣ى والٛنوواح املىيووٖى

والووووووووووووغ٢و وآلاالث ويٗووووووووووووغى ال٨خووووووووووووا  ألبووووووووووووغػ 

ال٨خابووووووووووواث اةجضاع ووووووووووووت والن٣ووووووووووووىف لؤلنكووووووووووووُت 

املخخلٟووووووووت ٦مووووووووا اقووووووووخمل ٖ وووووووو  ملخوووووووو٤ زووووووووام 
باملكوووووووووووووووووووغوٕ ال٣وووووووووووووووووووىمى إلخيووووووووووووووووووواح املىؾوووووووووووووووووووي٣ى 

ىنيت.  الٟٖغ
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عمًا  عمًا  مخىل  ؛ ج٣ضيم أخمض ٖمغ َٛالْا اإلَاّ احلػٔ ايبكطى / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -.1ٍ -هاقم؛ ٚالٝ هضي ظمٗت دمحم .

 ( 273 ) ؾم. 24م ؛  323

 ط.م. 20 :  978-977-91-1493-4 جضم٪

 922.58 جغاظم ال٣ٟهاح

 
ي٣ضم ال٨خا  صعاؾت مؿخٟيًت ٖ  

إلامام اةخؿ  البهغي هنع هللا ىضر وما ٢ضمه ال  

إلاؾالم واملؿلمح  م  ظهىص و٦ظل٪ حكمل 
جل٪  الضعاؾت اةخياة الؿياؾيت وال٣ٗليت ف 

 الٟترة الخاع سيت التى ٖانغها إلامام.
 

 
 
 

املٝهطٚفٕٛ ٚاملٛغٝكى: ايتٛاظْات ايكٛتٝة ٚعالقتٗا باآلالت املٛغٝكٝة / 
 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -هكام ٖنح ؛ ٚالٝ مهُٟى ؾليم.

 ( 274 ) ؾم. 24م: نىع؛  190

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 م.ط. 15 :  978-977-91-1488-0 جضم٪

 781.22 الهىجياث ) مىؾي٣ى (

 
ينا٢ل هظا ال٨خا  اللٛت الخٟاٖليت بح  

املي٨غوٞى  والالت املىؾي٣يت م  زال٫ 

ج٣ضيم صليل للٟنياث املخٗضصة التى حؿاٖض 
ٖ   اةخهى٫ ٖ   نخاتج نىجيت اختراٞيت 

بك٩ل ؾغي٘ ب٣ضع الام٩ا  وبؤ٢ل ٖناح, م٘ 

ط٦غ ماهيت وزهاتو ٧ل م  املي٨غوٞى  
 لت املىؾي٣يت.والا

 

 

أخمض /  1975-1825املكري  -ايسٚض -ايٓدبة ايعًُٝة املكطٜة: ايتهٜٛٔ 

, ال٣اهغة: الهيئت -مدمىص ٖبض اةجىاص؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخٟئ.

2017. 

 ( 275 ) ؾم. 24م؛  451

 ط.م. 27 :  978-977-91-1196-4 جضم٪

 501 ٞلؿٟت -الٗلىم

يُغح املئل٠ م  زال٫ هظا ال٨خا  

ت م  الاؾئلت مشل " ما الؿبب ف  مجمٖى

جسل٠ النسبت الٗلميت املهغ ت ٖ  
املؿاهمت ف  الانخاط الٗلمى ا ما الؿبب ف  

ٖضم ٢ضعت ا ٖ   أ  ي٨ى  لها صوع ٞٗا٫ ف  

املجخم٘ املهغيا و داو٫ أ  ي٣ضم الاظابت 
ٖ   هظه الاؾئلت م  زال٫ جدليل البنيت 

يت واملئؾؿاجيت لهظه النسبت.  املٗٞغ

 
ٖ   ػهغا ؛ ج٣ضيم قغ ٠ صالوع؛ كس ٚاملاٍ ٖٚسّ اإلقتكاز احلكٝكى / ايٓ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ ايناؽ الهنضي.

 ( 276 ) ؾم. 20م؛  120

 ط.م. 8 :  978-977-91-1500-9 جضم٪

 332 الا٢خهاص املال 

 

 

يٗاةج ال٨خا  بجغأة وا٢خضاع مكا٧ل 
ٖاملنا وزانت بٗض الاػمت املاليت 

اصيت الازحرة, وهظه الضعاؾت ججم٘ والا٢خه

بح  احؿإ ٢اٖضة املٗلىماث والاخاَت 
بالٗضيض م  الخُىعاث, و د٤٣ ال٨خا  

 بح  الضعاؾت النٓغ ت والىا٢٘ 
ً
 ناصعا

ً
جؼاوظا

 الٗم  .
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خمضي ؾليما ؛ ٚالٝ يٛاسات ايبشطٜة: َٔ اجلٌُ اىل ايالْسنطٚؽ / ا

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -نىعها  ٖا٠َ.

 ( 277 ) ؾم..24م؛  152

 ملخ٤ زام بالهىع.

 ط.م.15 :  978-977-91-1132-2 جضم٪

 916.22 الىاخاث البدغ ت
هظا ال٨خا  صعاؾت ٖ  مجخمٗاث 
الىاخاث البدغ ت جدؿم لٛخه بالؿالؾت 
والىيىح ف  َغ ٣ت ٖغى املٗلىماث 
املخاخت للمئل٠ ٖ  هظا املجخم٘, ٦ما 
انكٛل املئل٠ بغنض ما هى انؿانى ف  
ٖال٢خه بم  ٢ابلهم ف  الىاخاث واؾخ٣ى 

 م  م خ٩اياجه ٖ  م ٖو  مجخمٗهم.
 
 
 

دمحم قبل ال٨ىمى ؛ ج٣ضيم دمحم ايٛاقعٝة ايطٚسٝة فى األزب ٚايفًػفة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖنانى.

 ( 278 ) ؾم. 20م؛  422

 ط.م. 25 :  978-977-91-0948-0 جضم٪

 809 جاع ش ون٣ض -وص  

 

 

ئل٠ نٓغ ت ظضيضة يداو٫ يدب٘ امل
جُبي٣ها ف  ٦خابه هظا, ويٗاةجها مٗاةجت 

٣ا ملنهج الخٗغ ٠ م   ٖمي٣ت ججغ ضيت, ٞو

زال٫ الخميحز بح  املٗٝغ ون٣يًه, وهى م  
مظاهب البدض الٟلؿٟى الظي اٖخضناه ٖنض 

. و داو٫ 
ُ
 وخضيشا

ً
أؾاَح  الٟلؿٟت ٢ضيما

اؾخ٣غاح الىا٢ٗيت الغوخيت ف  وص  

  زال٫ ٖضة عواياث وصعاؾاث والٟلؿٟت م
 ٞلؿٟيت.

 

ٚثائل اخلًٝر ايعطبى فى األضؾٝف ايعجُاْى: زيٌٝ ببًٝٛدطافى َٛغع / 
ال٣اهغة:  -جد٣ي٤ وجغظمت وج٣ضيم دمحم خغ ؛ ٚالٝ دمحم ٖبض الٟخاح.

 .2017, الهيئت

 ( 279 ) ؾم.30م؛  589

 ط.م.50 :  978-977-91-1193-3 جضم٪

 953 جاع ش -اةخليج الٗغبى 

يًم ال٨خا  الىزات٤ الٗشمانيت 
اةخانت بضو٫ اةخليج الٗغبى, ٦ما يٗغى 

لىزات٤ م٨ت امل٨غمت وال٨ى ذ وممل٨ت 

البدغ   و٢ُغ ف  الضولت الٗشمانيت ول٣ض 

 ٦خبذ باللٛت الٗشمانيت.
 
 
 

 
                                                             ايٛعى املعطفى ٚتطٛض ايؿعطٜة: قكٝسة االَري املتػٍٛ منٛشدا  ألمحس عبس 

ااملعطى سذاظى /  , ال٣اهغة: الهيئت -م؛ ٚالٝ عقا ؾليما .ٖاص٫ يٚغ

2017. 

 ( 280 ) ؾم. 19م؛  113

 ط.م. 8 :  978-977-91-1183-4 جضم٪

 811.009 جاع ش ون٣ض -الكٗغ الٗغبى
يغنض هظا ال٨خا  نىعجح  م  نىع 
الكٗغ ت لضي الكاٖغ أخمض ٖبض املُٗى 
حجاػي, م  زال٫ صعاؾت ٢هيضة الامحر 

ح  ال ي٠٣ املدؿى٫, وف  عنضه للهىعج
ال٩اجب ٖنض خضوص الهىعة امل٣ضمت 
بخٟانيلها ٦ما وعصث ف  اٖماله الكٗغ ت, 
وانما يٗخمض ٖ   النو مىيٕى الضعاؾت, 
يت ٞاع٢ت م  قٗغ ت  و٧ؤنه يك٩ل ن٣له نٖى
ت ى ميت ي٣ينيت ال  قٗغ ت ججغ بيت ج٣ٟض 

 ي٣ي  ا املٗهىص.
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 كزت عبيخ ) سوايخ (
جغظمت وج٣ضيم اؾامت ظاص؛ ٚالٝ هنض  ػاصي ؾميض؛أغٓإ بٝهاء: ضٚاٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾمحر.

 ( 281 ) ؾم. 24م؛  582

 ط.م. 55 :  978-977-911-4927 جضم٪

 823 ال٣هو الانجلحزيت

عوايت وا٢ٗيت ج٣ضم نىعة خيت ل٣ُٗت 
م  الىا٢٘ البريُانى املٗانغ ب٩ل اؾئلت 

الًٛب وال٨غاهيت, جؤزظنا ف  عخلت بغ ت 

٦ىميضيا ٞات٣ت مليئت باال٩ٞاع ظمٗذ عاثٗت و 
ٞي ا ال٩اجبت باختراٞيت مضهكت بح  جٟانيل 

يىميت قضيضة البؿاَت وبح  اخضار ٦بري 

 ازغث ف  جاع ش الٗالم وجدىالجه املٗانغة.
 
 
 

ال٣اهغة:  -ٞهمى خؿح ؛ ٚالٝ دمحم املهغي.أقٌ ايػبب: قكل ٚسهاٜات / 

 .2017, الهيئت

 ( 282 ) ؾم. 24م؛  384

 ط.م. 20 :  978-977-91-0996-1 ٪جضم

 813 ال٣هو الٗغبيت

اث ٢ههيت ه : انل الؿبب وم  ا:  يًم ال٨خا  زالر مجمٖى

ت  اةخاصر, الظي ماث, الٛه  واملجمٖى
 الشانيت" خ٩اياث بؿيُت ليؿذ ٚغ بت.. ما

ٚغ ب الا الكيُا  " وم  ا: املنبىط, الص ئ 

ت الشالشت بٗنىا " ٖال٢ت  الناٞ٘, اما املجمٖى

بؿيُت وم  ا" اةخؿا , اةخظاح, شجغة 

حرها وه  ٢هو نكغث  النب٤ ... ٚو

بمسخل٠ بمسخل٠ الصخ٠ واملجالث 
 املهغ ت.

 

 
ي٤؛ ٚالٝ جامغ يىؾ٠... إٔٚ الٜٔ: قكل قكرية / اَطأة  -مجضي جٞى

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 283 ) ؾم. 20م؛  111

 ط.م. 7 :  978-977-91-1399-9 جضم٪

 813  ال٣هو الٗغبيت

ت ال٣ههيت امغأة او   حٗاةج املجمٖى

الي  ظىانب ٖضيضة مما حٗانيه املغأة ف  
مجخمٗاجنا الظ٦ىع ت. خيض يدناو٫ املئل٠ 

ت م  الٗناو   مشل:  هظه املٗاناة بمجمٖى

 -اةخظاح وبنضو٫ الؿاٖت -اةخلم املجنى  

 -ٖغوؽ ازغ اةجلؿت -ًٞيدت ٖنىف
خلم زل٠ اةجضاع  -ةخٓاث ٢ظعة -ان٨ؿاع

ح رها م  ال٣هو ال٣هحرة التى جخمحز ٚو

 اللٛىي. ٤والخض٢يبدًىع وما٦  
 

أخمض دمحم نالح؛ ٚالٝ نىعها  أَٝٓة: ثكب إبطة عًى ايعامل: ضٚاٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖا٠َ.

 ( 284 ) ؾم. 20م؛  88

 ط.م. 7 :  978-977-91-1404-0 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

 

ه  جل٪ املغأة امينت ه  بُلت الغوايت و 
 ندب ا ون٨ٟغ 

ً
التى حؿ٨  بجىاعنا ظميٗا

ي٠ الؿاز  امل ئ  ٞي ا. أمينت ه  طل٪ الٚغ

بالٗؿل الظي نكت يت. أمينت خ٩ايت ٧ل 
وخيضة ٞينٓغ لها الٗالم م  ز٣ب  امغأة

 ابغة.
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.أْا يػت ٖاْى احلًٛاْى: ضٚاٜة /   .2017, ال٣اهغة: الهيئت -منحر مُإو

 ( 285 ) ؾم.20م؛ 373

 ط.م.18 :  978-977-91-1233-6 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

هظه الغوايه جخمحز باالؾلى  البؿيِ 

ت مداوع  الظي يجظ  ال٣اعة ف  مجمٖى

وأبٗاص ٞالبٗض وو٫ بٗنىا  ظانيذ جبدض 

. أما البٗض الشانى 1990لنض  -ٖ  الؿٗاصة

ٞخدذ ٖنىا : ٖمغ ال يبدض ٖ  ش ئ, أما 

ٖنىا : البٗض الشالض ٞيؤحى جدذ 

إلازخياع, وف  ج ايت الغوايت -1991ال٣اهغه
يتر٥ املئل٠ لل٣اعة خغ ت ازخياع ج ايت 

الغوايت و خهىع ا  بُل الغوايت ٢ض ينخدغ 

 أو يجض هانى اةخلىانى.
 

 -ايما  الؼ اث؛ ٚالٝ جامغ يىؾ٠.إٜكاعات َٔ دطاْٝت: قكل قكرية / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 286 ) ؾم. 19م؛83

 ط.م. 7 :  978-977-91-1286-2 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

 

ت ٢هو ٢هحرة جد٩ى ججاع   مجمٖى
ت لل٣انت وم  ٖناو   ال٣هو:  مخنٖى

 -يغا٢و الُاتغاث -ا  ٖاف -ٖماعاث النهغ

 -الى٢ىٝ ٖ   الٗخباث -خاتِ مسضوف
 وجغ٦خه مٛل٣ا ... 

 
 

 

 
 -ٟئ.أخمض بلب٘؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخباب ايكُط: غٓٛات فهٌ ظازة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 287 ) ؾم. 19م؛  341

 ط.م. 18 :  978-977-91-1393-7 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

عوايت حؿغص ما ٖانخه الاؾغة املهغ ت م  

ٞغا١ أخض أٞغاصها أو ٣ٞضا  أخض اةجحرا  
مما ق٩لذ حٛحراث ف  النٟؿيت املهغ ت ف  

 جل٪ الٟترة و٧ا  م  أبغػ شخهياث الغوايت

هى ًٞل ػاصة والتى جضوع الاخضار خىله م  

قبابه ختى ا  انبذ ٦هل, و٧ا  م  أهم 
ونايا ًٞل ػاصة: " الضنيا ؾاٖت ٞا٢ًها ف  

الُاٖت والنٟـ َماٖت ٞٗىصها ال٣ناٖت ". 

ت م  الٗٓاث واةخ٨م ف  ج ايت جل٪ الغوايت.  ٞيسغط ال٣اعة بمجمٖى
 

ال٣اهغة:  -ٝ ايما  خامض.دمحم ٖبض هللا الهاصي؛ ٚال                   ايبش اضى: ضٚاٜة / 

 .2017, الهيئت

 ( 288 ) ؾم. 19م؛  440

 ط.م. 20 :  978-977-91-1222-0جضم٪  جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

ه  عوايت َى لت, و ٣هض ال٩اجب 

بالبداعي انه مؿمى "بداع الغي " م٣ابل 
"بداع البدغ", وهى مؿمى جُل٣ه وػاعة الغي 

ى  ٖ   ال تٕر ٖ   ٖمالها الظي  يكٞغ

واملهاٝع الخابٗت لها , أما ٖامت الناؽ م  
آزغ هى  أهل اةجؼ غة يُل٣ى  ٖليه اؾما

 محزانيت املاح ".املحزنى م  "
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ال٣اهغة:  -َلٗذ قاهح ؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.ايربتكاية ٚايعكاضب: ضٚاٜة / 

 .2017, الهيئت

 ( 289 ) ؾم. 20م؛  120

 ط.م. 7 :  978-977-91-1249-7 جضم٪

 813 غبيتال٣هو الٗ

يدناو٫ ال٩اجب َلٗذ قاهح  ف  هظا 

ال٨خا  ؾحرة نثريت ملغخلت خؿاؾت م  خياجه 
يه٠ ٞي ا الٗال٢ت م٘ املىث نٟؿه بىنٟه 

 ف  ةخٓت مباٚخت, ويٗض ال٨خا  
ً
٧اتنا مٟاظئا

 م  ا٢غ  النهىم الٗغبيت 
ً
واخضا

غاٞيت وا٦ثرها م٩اقٟت م٘ الظاث  الببليٚى
 واملىث.

 
 

 
ال٣اهغة:  -أؾماح يـ؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخٟئ.ل / ايبعس ايطابع: قك

 .2017, الهيئت

 ( 290 ) ؾم..20م؛  124

 ط.م.8 :  978-977-91-1147-6 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

 
 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هو ال٣هحرة م  ا: " الضزا , انخهى 

الى٢ذ, مىاؾم الُاٖى , ٖ   مهل, ألم 

حرها.٢ليل, ظغاٞيتى, ال ش ئ"   .. ٚو
 
 
 
 

 

, ال٣اهغة: الهيئت -منى منهىع؛ ٚالٝ هنض وقٗل.تابٛت املاء: ضٚاٜة / 

2017. 

 ( 291 ) ؾم. 20م؛128

 ط.م. 8 :  978-977-91-1285-5 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 
عوايت م  نٕى الاؾ٣اٍ الؿياس ى ملا 

يدضر ف  الكإع املهغي م  مناوقاث وازاع 

الانؿانيت التى ي٣٘ للشىعاث و٦ظل٪ اةخُايا 
ٞي ا الانؿا  صو  ا  يضعي اج ا اةخُيئت 

الاول  وه  بناح وظضاع م  الاؾمنذ نبذ 

 ٖ   الضماح التى ؾالذ لهظا الكٗب.
 
 
 
 

ال٣اهغة:  -ٖبض ال٣اصع ابغاهيم؛ ٚالٝ هبت البىه .حتت االْكاض: ضٚاٜة / 

 .2017, الهيئت

 ( 292 ) ؾم. 20م؛  106

 ط.م. 7 :  978-977-91-1405-7 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 
ال ش ئ زابذ أو مُل٤ ٖ   وظه الاعى .. 

٣ٞض ازخلُذ املٗانى وجاهذ املٟاهيم.. ختى 

اةخ٤ ال٣اتم ٖ   الٗضالت وال٣انى  والٗٝغ 
 ٖ   وظهاث 

ً
وهى أخ٤ أ  يدب٘ أنبذ ٢اتما

النٓغ والغأي الصخص ى.. ٞالٗضالت اطا 

٢امذ ٖ   املكاٖغ اج اعث اةخًاعة.. 
 الٗضالت واةخياة مليئت بالخنا٢ًاث.ٞ
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ذ ٖنتر النداؽ.                       د ط اح ايٓفٛؽ: ضٚاٜة /   -مخي اؾماٖيل؛ ٚالٝ مٞغ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 293 ) ؾم.19م؛ 230

 ط.م.12 :  978-977-91-1111-7 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

يداو٫ ال٩اجب واملمشل املكهىع مساَبت 
ت الضوليت ف  الخجغبت إلانؿانيت ٖ   الؿاخ

عوايخه هظه, ليشبذ أ  الٗضالت بضو  ٢ىة 

عجؼوال٣ىة بضو  ٖضالت َٛيا , خيض 
يؿخُي٘ بُل ال٣هت ببعاصجه التى ال حٗٝغ 

املؿخديل, وف  عخلخه ٚحر املؿبى٢ت ف  

الخاع ش أ  يلخ٣ى بمؿئىل  الٗالم الظي  
يغؾمى  زِ ؾحر البكغ ت. ٞماطا خضرا 

 و٦ي٠ ٧ا  الل٣احا
 

, ال٣اهغة: الهيئت -ٖبض الىاخض دمحم؛ ٚالٝ اؾالم ٖمغ.: ضٚاٜة / اضة ايٓتس

2017. 

 ( 294 ) ؾم. 20م ؛  187

 ط.م. 12 :  978-977-91-1253-4 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت
 
 
 

يًم ال٨خا  عوايت " خاعة النذ " وه  
ٖمل أصبى ظاح م  عخم زىعة ونترنذ , و٧ل 
ا شخهيات ا زيا٫ ٧اجب , ل٨  اةجضيض ٞي 

هى الخىانل اةخميمى م٘ الٗالم ال خىاظؼ 
غاق  و٦ى تى وأمغ ٩ى ٞؿ٩ا   بح  مهغي ٖو
خاعة النذ م  ٧ل بلضا  الٗالم يخ٩لمى  لٛت 

 واخضة ال يكٗغو  بالٛغبت.
 
 

 

دمحم ٖبض ال٣ضوؽ؛ بىعجغ ه مهُٟى سهاٜات إسػإ عبس ايكسٚؽ / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -خؿح .

 ( 295 ) ؾم. 19م؛  271

 كخمل ٖ   ملخ٤ بالهىع.ي
 ط.م. 15 :  978-977-91-1381-0 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

يٗض الصخٟى ال٩اجب دمحم ٖبض ال٣ضوؽ 
اخض ابناح اخؿا  ٖبض ال٣ضوؽ م  أقهغ 

٦خا  مهغ ف  ال٣غ  الٗكغ  , وف  ٦خابه 

هظا ي٣ضم دمحم ٖبض ال٣ضوؽ بٌٗ اةخ٩اياث 

ٖ  والضه ال٩اجب املكهىع, ن٨دك٠ م  
ها زال لها جٟانيل شخهيت ظضيضة لم يٗٞغ

ال٣غاح بٗض ٖ  ال٩اجب اخؿا  ٖبض 

ال٣ضوؽ, باالياٞت ال  جٟانيل ٖ  ٦خاباجه 
 وخياجه الٗمليت والصخٟيت الُى لت وزانت ف  عوػ اليىؾ٠.

 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -نهغ عأٞذ؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.احلٛض ايعني: ضٚاٜة / 

 ( 296 ) ؾم.20م؛407

 ط.م.20 :  978-977-91-1268-8 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

جضوع أخضار الغوايت خى٫ ظماٖت اعهابيت جسُِ الزخُاٝ خاٞلت 

ت م  الؿاتدح  الاظانب ف  أزناح  ج٣ل مجمٖى
ػ اعت م ملضينت و٢هغ للمؿاومت ب م م٣ابل 
الاٞغاط ٖ  ػمالئ م بالسجى  و ٟاظؤ اخض 

ح  الٟخاة  اةخاَٟح  ا  م  بح  املخُٞى

 ف  ال
ً
ىخيضة التى أخب ا خح  ٧ا  َالبا

ٌ ػ جت ا له  اةجامٗت و٧ا  والضها ٢ض ٞع

بؿبب انه ٧ا  يابِ ف  اخض الاظهؼه الامنيت 
 وػط به ف  السجى .
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 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -أمل زليٟت؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.ايسٚابة: ضٚاٜة / 

 ( 297 ) ؾم. 19م ؛  172

 ط.م. 10 :  978-977-91-1064-6 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

م  ه  عوايه لل٩اجبت أمل زليٟت , 

أ   بتالضإو م٣اَٗها .. ليـ م  ٖاصة 
جددس ى الكاي وال ال٣هىة : اال ف  أيي٤ 

اةخضوص وحؿدبض٫ الكاي وال٣هىة بالينؿى  

جنام ف  أو٢اث  وال٨غ٦ضيت والنٗنإ ٞهى ال
مٗينت , ٣ٞض جؤجي ا خالت وي٘ ف  و٢ذ مخؤزغ 

اة . لضح ا ٦شحر م  الؼبات  ظضا أو خالت ٞو

ونيت ا طاث٘ ف  املن٣ُت . لظل٪ ٞهى جدب أ  
 جنام و٢خما حكاح . وجصخى و٢خما جغ ض أيًا.

 

 
يا وق٣غ.ايطغاية احملفٛظة: ضٚاٜة /   .2017, ال٣اهغة: الهيئت -نٞى

 ( 298 ) ؾم. 18م؛  125

 ط.م. 8 :  978-977-91-1176-6 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

 

الهضا٢ت, بمٗناها الكامل, ف   حٗخبر 
اٖ   صعظاث ؾلم ال٣يم, وت ضٝ هظه 

الغوايت ال  ٦ك٠ ما اٚل٤ م  مدُاث 

خياجيت, م  الًغوعي ا  ججٕز ٖ  ا الؿخاع 

لخبضو ٖ   خ٣ي٣ت ا املىػٖت ف  هظا النو 
الغواثى, وا٦ضث ال٩اجبت ا  الهضا٢ت حك٩ل 

 ٢يمت ٦بري ف  بناح املجخم٘.
 
 
 

 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -قغ ٠ ملي٨ت./  غشط احلٝاة: قكل

 ( 299 ) ؾم.20م؛ 184

 ط.م.12 :  978-977-91-1167-4 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هو ال٣هحرة جسخل٠ أخضاث ا 
وشخهيات ا يكحر املئل٠ ٞي ا ال  َبيٗت 

الٗال٢اث صازل وؾغة املهاظغة 

و٧ؤج ا لىخت  بدنا٢ًات ا, وجبضو ال٣هو

وا٢ٗيت ةخياة مٛتربت ف  مجخم٘ ٚغ ب وم  ا: 

 "مؿاٞغ, سخغ اةخياة, معجؼة, نضمت".

 

 
 
 

, ال٣اهغة: الهيئت -مدمىص ٢نضيل؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.غؤاٍ ايفتى: قكل / 

2017. 

 ( 300 ) ؾم.20م ؛  101

 ط.م. 7 :  978-977-91-0997-8 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

ٖت بح  جمؼط ٢هو هظه املجمى 

الغومانؿيت والغمؼ ت والٗبصيت والخجغ بيت 
والكٗغ ت ف  نؿ٤ ٞنى ظميل , يؿخلهم 

وؾُىعة بما جدمله م  اؾ٣اَاث وبما 

جىخيه م  صالالث ويؿبر أٚىاع أنٟـ 
انؿانيت ف  طعوة ةخٓاث الخؤػم مؿخضٖيا 

ظى اةخلم ومنار ال٩ابىؽ , وال٩اجب ي٣م لنا 

خه ٞنا مغهٟا ٢اصعا ٖ    الخدلي٤ ف  ف  مجمٖى

 ال٣هت اةخضيشت ال٣هحرة.
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قغ ٠ ناةح؛ ٚالٝ ؾعط غذطى تتطاٜط َٓ٘ احلذاضة: رلتاضات قككٝة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -هنض ؾمحر.

 ( 301 ) ؾم. 20م؛  208

 ط.م. 12 :  978-977-91-1496-5 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

ت مسخاعة م   يدناو٫ ال٨خا  مجمٖى
ٜ ٖضصها اعبٗح  ال٣هو ال٣هحرة يبل

٢هت, بًٗها يخجاوػ ٖكغ نٟداث 

والبٌٗ الازغ ال يؼ ض ٖ   ؾُغ, وم  ا " 

الغخلت البيًاح, اةخناظغ الؿبٗت, ٢هغ 
حرها.  الامىاث, ظما٫ ال ي٣اوم" ... ٚو

 
 

 
ؾيض زليل املغاغ  ؛ ٚالٝ ايناؽ قٛض ناسهة ٚغطط نالّ: قكل قكرية / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الهنضي.

 ( 302 ) ؾم. 18؛ م 192

  ط.م. 12 :  978-977-91-1407-1 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت
 
 

ٖاف ال٩اجب خياجه يبدض ف  أٖح  
وظىاعح ٧ل م  يلخ٣ى ب م ٖما يسٟىنه ا٦ثر 
مما يٓهغونه وظٗل مما ا٦دكٟه لضح م 
شخهياث ل٣ههه أ٦ثر مهضا٢يت وأ٢غ  
له ولل٣اعة م  اةخ٣ي٣ت. وم  ال٣هو 

مها ال٨خا : ٦بىة الٟاعؽ, ال٣هحرة التى يً
٧ا  ببم٩ا , الُاب٤ الشالزى , نضي ف  

حرها.  السج  ... ٚو
 
 

 
 -ٖبض الٗؼ ؼ صيا ؛ ٚالٝ جامغ يىؾ٠.نطٚضة ايػانػفٕٛ: قكل قكرية / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 303 ) ؾم. 20م؛  106

 ط.م. 7 :  978-977-91-1466-8 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

ت ٢ههيت يغوعة الؿا٦ؿٟى    مجمٖى

٢هت بٗناو   مسخلٟت م  ا:  25حكخمل ٖ   
 -اوع٦ؿترا ٢هو -يغوعة الؿا٦ؿٟى  

 -اةجضعا  جن٣ٌ زغبكات ا -خ٩ى الغبا 

ت  هضهضة ٧لب وول٠, نجض ف  هظه املجمٖى

 
ً
أ  ال٩اجب ف  ازخياعه لٗناو   ٢ههه مخؤزغا
ت  ت املىؾي٣يت , ٦ما جخمحز املجمٖى بالجٖز

ىي وجغا٦يب ظملها ال٣ههيت بخض٣٢ها اللٛ

 .باإليداحاثالٛنيت 
 

ظما٫ خؿا ؛ ٚالٝ مدؿ  ايططٜل إىل بٛزابػت: ٚقائع غٓٛات اجلُط / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖبض اةخٟئ.

 ( 304 ) ؾم.19م؛ 161

 ط.م.10 :  978-977-91-1145-2 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

 

جىز٤ ال٩اجبت م  زال٫ هظا الٗمل 
  بؤؾاليب مسخلٟت عواياث أبُا٫ اةخغ 

ت وجمؼط بح  الىزات٤ ووؾلى   ومخنٖى

 الضعامى املكى١ ٖ  بُىالث وخغ  أ٦خىبغ.
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, ال٣اهغة: الهيئت -دمحم بغ٦ت؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.عؿٝكة دسى: قكل / 

2017. 

 ( 305 ) ؾم. 19م؛86

 ط.م. 7 :  978-977-91-1358-6 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 
ٖت ٢ههيت يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمى 

(, الُغ  1م٣ؿمت ال  ٢ؿمح  م  ا: نانغة )

ال٣ضيم, ظضي, مالت٨ت اليىجيى , ػع٢اح 
الٗينح , نضمت باعيـ, ٖكي٣ت ظضي... 

حرها.  ٚو

 
 
 
 
 

, ال٣اهغة: الهيئت -نبري مىس ى؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.فػاز األَهٓة: ضٚاٜة / 

2017. 

 ( 306 ) ؾم. 21م؛  220

 م.ط. 15 :  978-977-91-1165-0 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

أمط ى ال٩اجب نبري  1963ف  ٖام 

مىس ى ليلت ف  ظبل الضعهيب بالصخغاح 
الكغ٢يت ٢غ  خضوص الؿىصا , وف  جل٪ 

الليلت ولض ف  قٗىعه بظعة هظه الغوايت, زم 

عأي الضعهيب مغة زانيت بٗض ٖامح  زال٫ 
 ػ اعة لًغ ذ الهىف  املٗغوٝ ابى اةخؿ 

لت الشانيت أصع٥ ال٩اجب الكاطل , وف  جل٪ اللي

خاظخه ملٗايكخه هظا اةجبل والا٢امت ٞيه, 
 وبضأ ي٨خب عوايخه هظه.

 

 

 -هكام ٢اؾم؛ ٚالٝ دمحم املهغي.فى إْتعاض احلبٝب: قكل قكرية / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 307 ) ؾم. 19م؛112

 ط.م. 7 :  978-977-91-1265-7 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

ت م  يدخىي ال٨خا  ٖ    مجمٖى
ال٣هو ال٣هحرة ابُالها ينخٓغو  

 او جد٤٣ ٢ضعاث او مؼايا 
ً
 أو اخضازا

ً
اشخانا

ٞهل يهلى  ال  م٣هضهم ام ؾيب٣ى  ف  
انخٓاع ٖضالت الؿماح وم  ا " ف  انخٓاع 

اةخبيب, ف  انخٓاع الاب , ف  انخٓاع ٖىصة 

حرها. ي٤, ف  انخٓاع ٖىصة الابُا٫ ... ٚو  الٞغ
 
 

 
َاع١ ٖبض املُلب؛ ٚالٝ هكام ٜؼ: قكل قكرية / فى إْتعاض.. عط

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الؿٗيض.

 ( 308 ) ؾم. 19م؛  107

ت ٢ههيت.  ٖ   م الٛالٝ: مجمٖى

 ط.م. 7 :  978-977-91-1138-4 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

ت م  اةخ٩اياث  يًم ال٨خا  مجمٖى
وال٣هو م  ا: ٞخاة املترو, بال ٖىصة , 

ة خمغاح, لٗب, ف  انخٓاع انٟجاع, وعص

حرها. وه  خضزذ  ٖغيـ, اٖما١, خغ ت... ٚو
ٞيما مط ى و٢ض جدضر ٞيما هى آث ٣ٞض 

يجض ال٣اعة نٟؿه بُال لغوايت م  هظه 

 الغواياث.
 



 7117ًخ إصذاساد ئبق

81 
 

 

ال٣اهغة:  -ابغاهيم ٞٚغ  ؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.نٗف ايفطاؾات: ضٚاٜة / 

 .2017, الهيئت

 ( 309 ) ؾم. 20م؛ 147

 ط.م. 10 :  978-977-91-1271-5 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

ي٣ضم ال٩اجب ابغاهيم ٞٚغ   ف  هظه 
الغوايت ججغبت ظضيضة يجم٘ ٞي ا بح  عوايت 

و الغوايت  الخٟانيل اليىميت بٗح  عاو مدايض

 جغار اةخ٩ى الٗغبى 
ً
العجاتبيت مؿخلهما

ال٣ضيم, وجضوع اخضار الغوايت بح  مظ٦غاث 

٦ه٠  الغاوي التى أل٣ى ب ا ف  اٖما١

 الٟغاقاث وبح  خايغه.
 

 
ال٣اهغة:  -دمحم اةخضينى؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.                            ال أسس ٖٓاى: قكل قكرية دسا  / 

 .2017, الهيئت

 ( 310 ) ؾم.21م؛ 107

 ط.م.7 :  978-977-91-1335-7 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

ت مشل امليالص  اث مخنٖى  جدناو٫ مىيٖى
ً
ت ٢هو ٢هحرة ظضا مجمٖى

لغػ١ والغقىة والنميمت واملىث واةخياة وا
اث  حرها م  املىيٖى والضٖاح والهالة ٚو

املخخلٟت وم  ٖناو   ال٣هو: اؾخ٣با٫ 

مهمت  -حٛحر أ٢ضاع -٢غبا  -ج ايت -عؾمى
 
ً
 انخداع -نجاة -عؾاتل مُٗله -زانت ظضا

حرها.  ٚو

 
 

 
, ال٣اهغة: الهيئت -ياؾمح  امام؛ ٚالٝ اؾالم ٖمغ.ال ععاء: قكل قكرية / 

2017. 

 ( 311 ) ؾم.20؛ م108

 ط.م.7 :  978-977-91-1162-9 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

ت م  ال٣هو ال٣هحرة  هى مجمٖى

خبذ ٖبر ٞتراث ػمنيت وؾنىاث 
ُ
والتى ٦

مخٗضصة, وم  ا: أي  طهب الليلا , بنذ 

نٛحرة, ةخٓت نٗىص, أوعا١ مدؿا٢ُت, 

زالم, زل٠ وؾال٥ الكات٨ت, ظضاع اث 

ىنى, ووٖضث الكمـ باملاح, نان٘  ٢لب ٖٞغ
الٗغاثـ, ٖهاٞحر بال أعظل, ٖ   هامل 

حرهم.  املهغظا , ٚو
 

 
ال٣اهغة:  -نٟح  ٞاعو١؛ ٚالٝ جامغ يىؾ٠.يػع ٖػها: ضٚاٜة يًٓاؾئة / 

 .2017, الهيئت

 ( 312 ) ؾم. 20م؛  112

 ط.م. 7 :  978-977-91-1360-9 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

جد٩ى الغوايت خ٩ايت قابا  ف  م٣خبل 
خيات ما الخ٣يا ف  ٢هغ ٢ضيم مهجىع, و٢اما 

بغخلت قي٣ت ٖبر الؼما  ف  الٗضيض م  

الضو٫ ول٨  م ال يؿخُيٗا  الٗىصة ال  

 ٖاملهما الا بدل لٛؼ "هؿ٩ا".
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 -ٖبضه مباقغ؛ ٚالٝ نىعها  ٖا٠َ.يٝاىل بٛزابػت: قكل قكرية / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 313 ) ؾم. 20م؛  131

 ط.م. 10 :  978-977-91-1514-6 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هو ال٣هحرة م  ا " الكاَغ, الٗاص ى, 
نؿاٞغ الا , ٧لمت وصإ, ليال  بىصابؿذ, باث٘ 

ت  حرها وهظه ه  املجمٖى اةجغاتض ... ٚو

ال٣ههيت الغابٗت لل٩اجب الظي يٗتٝر ف  

 وال عواتي
ً
 بل هى م٣ضمت ا بؤنه ليـ ٢انا

ً
ا

مجغص مدب ل٨خابت ال٣هت التى حٗخبر ؾُىع 

م  خ٩ايخه م٘ ال٩لمت التى وهب ا ٖمغه ف  

 بالٍ ناخبت اةجاللت.
 

أخمض اةخميس ى؛ ج٣ضيم ابغاهيم خمؼة؛ ٚالٝ يٌٝ بال قُط: قكل قكرية / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -هنض ؾمحر.

 ( 314 ) ؾم. 20م؛  148

 ط.م. 10 :  978-977-91-1471-2 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

 

ي٣ضم لنا ال٩اجب أخمض اةخميس ى 
مسخاعاث م  ال٣هو ال٣هحرة التى نكغها 

ٖ   مضي اٖىام َى لت جدذ ٖنىا  " ليل 

بال ٢مغ ", وخح  ج٣غأ جل٪ ال٣هو ؾخجض 
نٟؿ٪ مخىعَا ف  مدبت هظا ال٩اجب, ؾخجض 

نٟؿ٪ امام عوح َيبت وانيلت جضاٞ٘ ٖما 

ؿيُا ٖمي٣ا ف  جٟاٖله جغاه ازال٢يا نبيال ب
 التى يجيضها.م٘ مهنخه الىخيضة 

 
ال٣اهغة:  -يىؾ٠ ال٣ٗيض؛ ٚالٝ مدمىص م٩اوي.دلٍٗٛ: ضٚاٜة بال ْٗاٜة / 

 .2017, الهيئت

 ( 315 ) ؾم. 24م؛  464

 ط.م. 30 :  978-977-91-1365-4 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت
 

ح خم يىؾ٠ ال٣ٗيض ف  عوايخه اةجضيضة " 
نى ٖبر مجهى٫ " بد٩ اياث ال٣غي والهم الَى

عوايت لم حٟٛل ظمالياث ٞ  الغوايت وال٣هت 
الُى لت, وجضوع أخضار الغوايت ف  ٖضة ٦ٟىع 
.. مخناولت أخضار وشخهياث ٢غ بت م  

.
ً
 الىا٢٘ نغاها ف  خياجنا ٦شحرا

 
 
 

 
 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾٗيض نىح؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.رلتاضات ضٚائٝة / 

 ( 316 ) .ؾم.24م؛  791

  61املخخى اث: اخؼا  الكماس ي, 
 
 قإع ػ   الضي , ٧لما عأيذ بنخا
ً
                              

 خلىة ا٢ى٫ يا ؾٗاص, انىع هنهىع.

 ط.م.45 :  978-977-91-1116-2 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت
 

وووووووووووت مووووووووووو   يدخوووووووووووىي ال٨خوووووووووووا  ٖ ووووووووووو  مجمٖى
املخخووووووووووواعاث الغواتيوووووووووووت لل٣وووووووووووام ؾوووووووووووٗيض نوووووووووووىح 
م٣ؿووووووووومت فووووووووو  ؾوووووووووبٗت أ٢ؿوووووووووام وم  وووووووووا "ةخٓوووووووووت 

, ملوووواطا جموووىث الُيووووىع اةجميلووووتا", الا٦دكووواٝ
ٞوووووغح, خؿوووووو  ونٗيمووووووت, ٢لوووووب صلي وووووو , مجنووووووى  

حرها.  ٧اميليا.. ٚو
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ال٣اهغة:  -عيا ناةح؛ ٚالٝ دمحم املهغي.َطًٛب أْػة: قكل قكرية / 

 .2017, الهيئت

 ( 317 ) ؾم.20م؛197

 ط.م.12 :  978-977-91-1300-5 جضم٪

 813  ال٣هو الٗغبيت

 
ووووووووووت موووووووووو  يدخووووووووووىي ال٨خووووووووووا  ٖ وووووووووو  مجم ٖى

ال٣هووووووووووو ال٣هووووووووووحرة م  وووووووووووا: ال٣اٞلووووووووووت, ٖ وووووووووووَ  

الُووووووووووووال١, ٖووووووووووووضيم الووووووووووووضم, زووووووووووووغصة, البسيوووووووووووول 
والكوووووووووووووووووووووويُا , صووووووووووووووووووووووح النووووووووووووووووووووووىم, مُلووووووووووووووووووووووى  

حرها.  انؿت...ٚو
 
 
 
 
 

, ال٣اهغة: الهيئت -خؿ  أوع ض؛ ٚالٝ هنض الاقٗل.املٛضٜػهى: ضٚاٜة / 

2017. 

 ( 318 ) ؾم. 19م؛  279

 ط.م. 17 :  978-977-91-1398-2 جضم٪

 813 بيتال٣هو الٗغ 
 
 

عوايت جغاظيضيت جاع سيت أٖاص ٞي ا 
ال٩اجب ٦خابت ؾحرة أخمض أٞى٢اي الظي ٞغ 
م  الانضلـ ال  املٛغ  ليلخد٤ ببالٍ 
الؿلُانح  أخمض الظهبى وولضه ػ ضا , أٖاص 
ال٩اجب نياٚت الصخهيت بؤؾلى  عواثى 

 ٖ   الخاع ش.
ً
 مٗانغ مٗخمضا

 
 

 

 

 -ي٩ل؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخٟئ.ٚاصة هَْٛٛزضاَا ايؿط: قكل قكرية / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 319 ) ؾم. 20م؛  112

 ط.م. 7 :  978-977-91-1494-1 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

وووت ٢ههووويت  يدخوووىي ال٨خوووا  ٖ ووو  مجمٖى
يا, ٞغخووووووت الٗمووووووغ, زووووووىعة زانيووووووت,  م  ووووووا: " نووووووٞى

الخ٨ٟحووووووووووووووووووووور, الكووووووووووووووووووووووغ٥, نوووووووووووووووووووووضٞت وميٗوووووووووووووووووووووواص 

 واملىنىصعامووووووووووا هووووووووووى ٞوووووووووو  موووووووووو  ٞنووووووووووى  الووووووووووضعاما
املؿووووغخيت او الؿووووينماتيت خيووووض ممشوووول واخووووض 

يدمووووووووول ٖ ووووووووو  ٖاج٣وووووووووه ايهوووووووووا٫ ٨ٞوووووووووغة موووووووووا الووووووووو  

ووووووووت فوووووووو   اةجمهووووووووىع املخل٣ووووووووى. ٞال٩اجبووووووووت هنووووووووا باٖع
ازخيوووووووواع أصوات ووووووووا وهوووووووو  مغهٟووووووووت اةخووووووووـ ججيووووووووض 

 الخٗبحر ٖ  الٗك٤ اةجميل بؤبؿِ ال٩لماث.

 
, ال٣اهغة: الهيئت -ٖىا٠َ قلبى؛ ٚالٝ قيماح ال٨يالنى.ْػاء ٚضداٍ / 

2016. 

 ( 320 ) ؾم.20م ؛  206

 ط.م. 12 :  978-977-91-1031-8 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

 

ت ٢ههيت جدخىي ٖ    ٢هت  12مجمٖى
ج٣ضم ال٩اجبت م  زاللها نماطط نؿاح م  

ٞئاث اظخماٖيت مسخلٟت , وأٖماع مخباينت 

وظنؿياث مسخلٟت ول٨  مٗٓمهم يدؿًم  
بهٟاث مكتر٦ت مشل " إلايما  وإلازالم 

 اٝ ".والٟٗ
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, ال٣اهغة: الهيئت -عظب ؾٗض الؿيض.ْٛغتاجلٝا غٝط ايعٓب: قكل / 

2017. 

 ( 321 ) ؾم. 20م؛  184

 ط.م. 12 :  978-977-91-1240-4 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 
ت م  ال٣هو ال٣هحرة التى  ه  مجمٖى

جدمل ٖناو   مسخلٟت م  ا: م٨خب, جخيم, 

خ٩اياث مجهًت, ؾغصياث ٞيؿبى٦يت, عأيذ 
يم و٢ابلخه, صاتغة مٛل٣ت, انا يىؾ٠..  الٖؼ

حرها م  ال٣هو.  ٚو
 
 
 

 
قٗبا  ٖبض اةخ٨يم؛ ٚالٝ هضي ظمٗت ٖصٜإ ايطدٌ ايصى غكط: ضٚاٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -دمحم.

 ( 322 ) ؾم. 19م؛  87

 ط.م. 7 :  978-977-91-1406-4 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 

قغ ٠ ٧ا  بُل الغوايت يغ ض أ  يٗيل 

 , ضم الكٝغ ف  مجخم٘ ملىر باةجغ مت ٖو
 وؾ٣ِ 

ً
ولهظا ٞلم يؿخُي٘ أ  ي٣اوم ٦شحرا

وصزل السج  ليبخٗض ٖ  مباصته و٢يمه 

الٟايلت و نضمج صازل املجخم٘ الظي يٗيل 
ٞيه الا  مجخم٘ املجغمح  وال٣خلت 

 واملٟؿضي .
 
 
 

 

 ال٣اهغة: -أقٝغ الٗىض ى؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض اةخٟئ.اهلٝـ: ضٚاٜة / 

 .2017, الهيئت

 ( 323 ) ؾم. 19م؛  117

 ط.م. 7 :  978-977-91-1109-4 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت
 
 

جضوع اخضار الغوايت بضازل الغ ٠ 
املهغي, جدناو٫ ف  مجملها ٢هو ملجخم٘ 
م جماؾ٨ه الٓاهغي, يؿهل  مخ٨ٟ٪ بٚغ

 ازترا٢ه و سخلِ ٞيه املن٣ُى بٛحر املن٣ُى
 
 
 
 
 
 

 -خؿح  دمحم ناص١؛ ٚالٝ هضي ظمٗت دمحم.قكل / ٚضقة َٔ ْتٝذة سائط: 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 324 ) ؾم.18م؛ 104

 ط.م.7 :  978-977-91-1370-8 جضم٪

 813 ال٣هو الٗغبيت

 
ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هو ال٣هحرة جسحر ال٩اجب شخىنها 

م  املجخم٘ املهغي ٞخجضه مغة يخدضر ٖ  
٠ وجاعة أزغي ٖ    ٖ  املْى

ً
املخامى وأزحرا

اخضار اةخاعة املهغ ت وما يدضر ٞي ا 

وجدمل ال٣هو ٖناو   مسخلٟت 
م  ا:وظنضة, ع٢هت الخنىعة, عػ١, خل٣ت 

ط٦غ, الهمذ, ٢بل الغخيل, املىاظهت, 

حرها.  ا٢ٟام م  حجاعة... ٚو
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, ال٣اهغة: الهيئت -نىا٫ منهى؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.ٚعاز احلب: قكل قكرية / 

2016. 

 ( 325 ) ؾم.19م؛ 126

 ط.م.7 :  978-977-91-1001-1 جضم٪
 813 ال٣هو الٗغبيت

ت ال٣ههيت الغومانؿيت,  هظه املجمٖى

والتى حٗاةج ٢ًايا املجخم٘ املخخلٟت , 
حؿخلهم ال٩اجبت أبُا٫ وشخىم ٢ههها, 

وجضٞٗهم للبىح بمكاٖغهم وال٨ك٠ ٖ  

مٗانات م ومك٨الت م, مداولت البدض ٖ  

يا الكات٨ت التى ت ضص خلى٫ لخل٪ ال٣ًا
٦يا  املجخم٘ وجٟؿض خياة وٞغاص مشل 

الٗنىؾت والُال١ والبُالت والىخضة 

 واةجك٘.

 زت عبيخ ) شعش (ك
, ال٣اهغة: الهيئت -قغ ٠ عػ١؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.األعُاٍ ايؿعطٜة / 

2017. 

 ( 326 ) ؾم. 24م؛  367

 ط.م. 25 :  978-977-91-1390-6 جضم٪

ن٣اى, ال جُٟ  الٗخمت, هجغة ال  اياث, هىاح الٗاتلت, املخخى اث: ٖؼلت الا 

 اةجشت وول , خيىاناث م٣ٟىصة.

 811 الكٗغ الٗغبى
ما٫  ت الٖا ف  هظا ال٨خا  مجمٖى
 ف  

ً
الكٗغ ت لل٩اجب الظي ٧ا  مخمحزا

اةخًىع الٟٗا٫ صازل املكاهض الكٗغ ت 
٦ما أنه جمحز ف  ال٣هيضة النثريت و ٓهغ هظا 

 ف  طل٪ ال
ً
٨خا  الظي ينضعط ٞيه ظليا

ت م  الٗناو   مشل: ٖؼلت  مجمٖى
 ف  هضم اظغاؽ الىخكت, 

ً
الان٣اى, بٗيضا

حرها.  اعط ال٨مات , نجمت املخاع ... ٚو
 

 

دمحم ٖبض ال٣اصع؛ ٚالٝ دمحم األعُاٍ ايؿعطٜة: أؾعاض بايعاَٝة املكطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -املهغي.

 ( 327 ) ؾم. 24م؛  464

 ط.م. 30 :  978-977-91-1337-1 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى
 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
الاقٗاع بالٗاميت املهغ ت م٣ؿمت ال  زالزت 

اث ه   َغح البدغ وم  ا " الل٣اح,  -1مجمٖى
 " وقىف وم  ا " الؿما٥,  -2امليالص, الؿبٕى

البدغ منخهى وم  ا: " يامهغ  -3 املباح, ػما "
حرها., صعويل, من٣ُت خغة  " ... ٚو

 
 
 

 
ايما  ب٨غي؛ ٚالٝ ايناؽ أف..ٜا ٚالز ايًصٜٓة: ؾعط بايعاَٝة املكطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الهنضي.

 ( 328 ) ؾم..19م؛ 185

 ط.م.12 :  978-977-91-1137-7 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
ال٣هاتض لىنت ا الكاٖغة بلى  ووظإ 

لسخغ ت لخهل ال  ٧ل وظضا  و٧ل ٢لب وا

 ٧اص 
ً
ي٠٣ ٖ   أعنٟت الانخٓاع ليد٤٣ خلما

أ  يؿٟ٪ لىال ي٣ٓت الًماتغ وال٣ٗى٫ 

وم  ا: "الغتيـ, اٖتراٝ, ازبذ, ماٞيل 

ح , بيذ الكهيض..  خىاع, الهغزه, ٖاٞع
حرها.  ٚو
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ٖبض الغخيم يىؾ٠؛ ٚالٝ هنض أيعاب خططة: ؾعط بايعاَٝة املكطٜة / 

 .2017, ل٣اهغة: الهيئتا -ؾمحر.

 ( 329 ) ؾم. 20م؛  100

 ط.م. 7 :  978-977-91-1184-1 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
يًم ال٨خا  ٖضص م  ال٣هاتض 

الكٗغ ت بالٗاميت املهغ ت, م  ا: ال٣لب ملا 

ٞغو١.. نٛحرة,  يلٗب, باةخغ٦ت البُيئت,
مكاٖغ زٟيٟت , ٢هيضة لي٩ى, ٚيبىبت 

ازخياعي, ظملت ؾ٨غ, صماٙ ز٣يلت, ؾئا٫ 

حرها م  ال٣هاتض.  اٖتراييت, ٚو
 
 
 
 

والذ و خما ؛ جغظمت وج٣ضيم أٚضام ايعؿب: األعُاٍ ايؿعطٜة ايهاًَة / 

ٗذ ؾالم؛ ٚالٝ أخمض اللباص.  .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٞع

 ( 330 ) ؾم.24م؛ 990

 ط.م.75 :  978-977-91-1149-0 جضم٪

 821 الكٗغ إلانجلحزي 

 
ما٫ "أوعا١ الٗكب" لي  بل ٖو

ً
ـ صيىانا

الكٗغ ت ال٩املت ٫" والذ و خما " مئؾـ 

اةخضازت الكٗغ ت إلانجلحزيت وومغ ٨يت, وهى 
مجمٕى قٗغه الظي ٦خبه زال٫ خياجه, وهى 

ي٘ باةخياة واةخب بال خضوص وال  اخخٟا٫ ٞع

" ال  البلضا   -أؾال٥ قات٨ت وم  ا:
وظنبيت", " ال  مئعر", " اليه أٚنى", " ال  

حرها.ا  لىالياث"... ٚو
 

 

 -ظميل ٖبض الغخم ؛ ٚالٝ دمحم املهغي.تػبض فى زَى: ؾعط /  ااألٚضنٝس

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 331 ) ؾم. 18م؛  114

 ط.م. 8 :  978-977-91-1361-6 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هاتض م  ا: " ٚىايت الخباع ذ, ٧ا  اؾمها 

زت, الاوع٦يضا حؿبذ ف  صمى, اخخياط, مدض
حرها.  ب٣ايا أنىزت ... ٚو

 
 
 
 

 
الؿٗيض املهغي؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض باْتَٛاِٜ: أؾعاض بايعاَٝة املكطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اةخٟئ.

 ( 332 ) ؾم..21م؛  103

 ط.م.7 :  978-977-91-1188-9 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 

 
م  ال٣هاتض يًم هظا الضيىا  ٖضص 

بالٗاميت املهغ ت م  ا : ماني٩ا , باحكي٪ 

ٖ   آلازغ, ولؿه ٖايل, ف  مخناو٫ اةجمي٘, 

.
ً
 قبه بٌٗ ظضا
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, ال٣اهغة: الهيئت -ٖؼث الُحري؛ ٚالٝ ايما  نالح.بائعة احلٓاء: ؾعط / 

2017. 

 ( 333 ) ؾم. 20م؛  390

 ط.م. 20 :  978-977-91-1316-6 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

ت ت مخنٖى  يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
م  ال٣هاتض الكٗغ ت ٦خبذ بالٟهخ  

وجمحزث بؿهىلت الالٟاّ والهىع الكٗغ ت 

وال٩لماث م  ا: باثٗت اةخناح, الؿيضة 
الٛغبيت, اعبٗت ظنىص, اهل ال٨ك٠, 

حٛغ ضة, وقايت, ٖكغة اخؼا , م٩اتض ... 

حرها.  ٚو
 
 
 
 

ال٣اهغة:  -ٚالٝ هنض ؾمحر. ؾلىي ٖبض اةخليم؛بال أزْى أُٖٝة: ؾعط / 

 .2017, الهيئت

 ( 334 ) ؾم.. 19م؛  135

 ط.م.8 :  978-977-91-1202-2 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
 

ت م  ال٣هاتض  يًم ال٨خا  مجمٖى

م٣ؿمت ال  زالزت أ٢ؿام ه  " حجغة واخضة 
مٟخىخت ٖ   الؿماح" وم  ا: "أبى, ٢ُٗت 

أعى, ٖكب ظاٝ", ال٣ؿم الشانى: "٢اجل 

به املالت٨ه" وم  ا " ٦ىالط, وع٢ت جىث, جد
حجغ أبيٌ" ال٣ؿم الشالض " بال أصنت 

 أهميت" وم  ا " قضو, نبىحة قهيض".
 

 

ال٣اهغة:  -ناج  ٖبض اللُي٠؛ ٚالٝ ٦غ م ؾيض.بٛح ٚقكٝسة: ؾعط / 

 .2017, الهيئت
 ( 335 ) ؾم.20م؛ 107

 ط.م.7 :  978-977-91-1302-9 جضم٪
 811 الكٗغ الٗغبى

ا ا  ن٣غع ف  البضايت أ  الكٗغ هى يم٨نن
ٞ  اةخحرة والٛغبت ٦ما هى ٞ  اةجما٫ 
واملخٗت وهظا  ال٣ىؾا  اللظا  يديُا  
ب ظا الٟ  ٢ض ي٨شٟا  الٗالم ٞيجٗالنه ف  
٢بًت اليض أو يىػٖانه هنا وهنا٥ ٞخدكدذ 

ناج  ٖبض اللُي٠ يمؿ٪  قٓايا الكاٖغ
بمٟاجيذ الخجاع  الكٗغ ت ل٨نه يسص ى 

 أو الا٢ترا
ً
  ال٩امل م  ابىابه و ٓل مغا٢با

 . ٟٞى هظا الضيىا  نجض 
ً
 أو خاتغا

ً
مٛتربا

الكاٖغ ال يؿدؿلم للهؼ مت وانما يدؿلح 
 ب٩لماجه املؿنىنت التى يىظهها ال  ٧ل ٢بيذ.

 
 

َاع١ ؾٗيض أخمض؛ تػٝا يعّ: إخٓاتٕٛ ٜكٍٛ: ؾعط بايعاَٝة املكطٜة / 

 .2017 ,ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ هضي ظمٗه دمحم.

 ( 336 ) ؾم..19م؛  82

 ط.م.7 :  978-977-91-1200-8 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 
هظا الضيىا  الكٗغي امل٨خى  بالٗاميت 

املهغ ت, يًم ٖضص م  ال٣هاتض م  ا ال  

أنا, جدى ل, خلم, جدغ ٌ, مىؾم اةخهاص, 

ميذ, خىاع زام, جيىليب, وقىف, 

حرهم.  بنٟسج, ٖبض ٚو
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أخمض الؿنضباص؛ ٚالٝ ايناؽ ط بايعاَٝة املكطٜة / تًكُٝة غهط: ؾع

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الهنضي.

 ( 337 ) ؾم. 19م؛  119

 ط.م. 7 :  978-977-91-1208-4 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

يًم ال٨خا  ٖضص م  ال٣هاتض 

الكٗغ ت امل٨خىبت بالٗاميت املهغ ت, وم  ا: 
اؾض عجىػ, قيل ٖ   ٢ض٥, جل٣يمت ؾ٨غ, 

لٗيى  الؿىص, ٖنيضة, مدخاع ف  اةخل, ا

صٞتر أخىا٫, قى  ٖهحر, ؾهم ف  ٢لب٪, 

صوبل ٦غ م, ظا٦ذ ظلض, م٣ضمه لؿياصج٨م, 
حرها.  بظوع اةخؼ .. ٚو

 

 
ال٣اهغة:  -أخمض جمؿاح؛ ٚالٝ ايناؽ الهنضي.دٓٛبى أْا ٚايصٖب : ؾعط / 

 .2017, الهيئت

 ( 338 ) ؾم. 18م ؛  159

 ٞهخ . ٖ   م الٛالٝ: صيىا  قٗغ 

 ط.م. 10 :  978-977-91-1278-7 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هاتض ال٣هحرة م  ا : أخالم , ٢ابلت , 

البيىث , اةخياة , ميالص , ب٩اح , وظ٘ , هللا , 

ت , أوؾمه, مغآة , خالت ,  ا  , خٞغ الُٞى

حرها.  املىط , قى١ , الًغ ذ ... ٚو
 
 
 

 
, ال٣اهغة: الهيئت -ٖ   ٖبض اةخميض بضع؛ ٚالٝ هنض ؾمحر./  سٓني: ؾعط

2017. 

 ( 339 ) ؾم..19م؛ 159

 ط.م.10 :  978-977-97-1195-7 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م   يدخىي هظا ال٨خا  ٖ   مجمٖى
ال٣هاتض الكٗغ ت م  ا :"ؾؤخ٩ى ٖ  

اةخنح , نو نغ ذ, ليل ؾيؤحى, خغ٦ت, 

أ٦  ٖمل قا١, مىث, مدغا , لم 

حرها. .. ٚو
ً
 منكٛال

 
 
 

 
, ال٣اهغة: الهيئت -ايؼابيل ٦ما٫؛ ٚالٝ ايناؽ الهنضي.خسف ايطٚح: ؾعط / 

2017. 

 ( 340 ) ؾم. 18م؛  128

 ط.م. 8 :  978-977-91-1456-9 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
ف  هظا ال٨خا  نجض أ  امل٩ا  يك٩ل 

أخض اهم مهاصع اةجما٫ لضي الكاٖغة 

ت اةخاملت واملبضٖت التى ٞمنه حؿخمض الُا٢
ؾاٖضت ا ٖ   زل٤ و٦خابت نهىم مليئت 

باةجما٫ والٗب٣غ ت ونجض م  ٖناو   هظا 

 -٧ل املٗانى -مؿاخاث -الضيىا : ف  البضح
اةخاظؼ  -الٗغبت الهابُت م  الؿماح

ؾؤعخل ف  نمذ  -بال انخٓاع -الؼظاج 

حرها م  الٗناو   التى ججظ  ال٣اعة.  ٚو
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ال٣اهغة:  -ؾٗيض الهاوي؛ ٚالٝ نىعها  ٖا٠َ./ خًل ايطقٝس: ؾعط 

 .2017, الهيئت

 ( 341 ) ؾم. 19م؛  176

 ط.م. 10 :  978-977-91-1349-4 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
ت م  الغؾاتل  يًم ال٨خا  مجمٖى

الال٨ترونيت والتى خلذ مدل الغؾاتل 

م  الىع٢يت ٦ىؾيلت أؾٕغ للخٗبحر, ٖو   الٚغ
اصعة ٖ   ن٣ل املكاٖغ م  أج ا ٢هحرة ل٨  ا ٢

 ال  م  ي٣غأها.
 
 
 
 
 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -عظب الهاوي؛ ٚالٝ أخمض اللباص.زٚاٜٚٔ / 

 ( 342 ) ؾم.24م؛ 527

 ط.م.30 :  978-977-91-1144-5 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 
يٗض هظا الضيىا  ظام٘ للضواو   

املنكىعة للكاٖغ عظب الهاوي, وم  هظه 

يض م٣غويت, و مام ٢ل٣ا , الضواو  : ٢ها
وخل الكىإع وأخالم م٣هىٞت, ٖنا٢يض 

الكمـ, خؼ  الٗنب, وظنب البيذ, و ًم 

 ٧ل صيىا  الٗضيض م  ال٣هاتض الكٗغ ت.
 
 

 

 
دمحم الٛيُى؛ ٚالٝ أنـ الضيب ضباعٝات ايػٝطى: أؾعاض بايعاَٝة املكطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -.1ٍ -.

 ( 343 ) ؾم.20م؛ 144

 ط.م.8 :  978-977-91-1146-9 ٪جضم

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م   يدخىي الضيىا  ٖ   مجمٖى
وقٗاع باللهجت الٗاميت م  ا " نسلت, خىا 

وآصم, الىظ٘, الىخضة, املغايا, ؾخايغ, 

نىج٪ ألىا , الصج , خب اةخياة 

حرها.  جدب٪.... ٚو
 
 
 

 
ال٣اهغة:  -وقٗل. منا٫ دمحم ٖبض الٗا٫؛ ٚالٝ هنضايطقل فٛم املاء: ؾعط / 

 .2017, الهيئت

 ( 344 ) ؾم. 20م؛ 75

 ط.م. 5 :  978-977-91-1315-9 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى
 
 

صيىا  قٗغي ٞهيذ اللٛت ؾهل 
 -الترا٦يب ظميل املٗانى م  ٖناو نه خلىي 

ع٢هت  -مخىاليت -عؾاتل -نجم -ا٢ماع -انخٓاع
حرها. -هاع  -انههاع  محزا  ٚو
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 -ؾلمى انىع؛ ٚالٝ ايما  نالح.ازة اىل اًٖٗا. ثِ اسبو: ؾعط / غأعٝس ططٚ

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 345 ) ؾم. 18م؛  102

 ط.م. 7 :  978-977-91-1495-8 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

يم٨  اٖخباع هظا ال٨خا  بمشابت البىم 
ح  يدخىي ٖ   لىخاث قٗغ ت نابًت 

نىع باةخياة طاث جغا٦يب لٛى ت مبخ٨غة و 

حر طل٪ م  الترا٦يب  زياليت ٚحر قاثٗت ٚو

اةجضيضة التى ٨ٖؿذ ؾٗت زيا٫ املئلٟت 
ظوبت الٟاْها.  ٖو

 
 
 
 

ال٣اهغة:  -مىس ى خىامضة؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.غأَهى إىل ايعسّ: ؾعط / 

 .2017, الهيئت

 ( 346 ) ؾم. 19م؛  116

 ط.م. 8 :  978-977-91-1461-3 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 
ت م  ال٣هاتض يًم ال٨خا   مجمٖى

م  ا: خاعؽ الهىاح, ال وصإ, زُايا, ٖب٣غ ت, 

حرها.  يابالصي, بال أجبإ, أصيا  ... ٚو
 
 
 
 
 
 

 
نبيل مهيلخ ؛ ٚالٝ مدؿ  ٖبض غٛاقى احلٝاة: أؾعاض بايعاَٝ٘ املكطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -اةخٟئ.

 ( 347 ) ؾم.18م؛ 130

 .ط.م8 :  978-977-91-1232-9 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ال٨خا  يًم ٖضص م  ال٣هاتض امل٨خىبت 
بالٗاميت املهغ ت للكاٖغ نبيل مهيلخ , 

والتى م  ا: و٢ا٫ الضم, ٚيُا  اةخلم, 

مؿاٞغه ف  ٢لىبنا , اةخلم ال   ٧ا  هيمىث, 

حرهم.  ٚو
 
 
 
 
 

ناةح الٛاػي؛ ٚالٝ ؾاٜف ٜعٓى َـ خاٜف: أؾعاض بايعاَٝة املكطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -خٟئ.مدؿ  ٖبض اة

 ( 348 ) ؾم.19م؛89

 ط.م.7 :  978-977-91-1262-6 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م  ٢هاتض  يًم ال٨خا  مجمٖى
 الكٗغ امل٨خىبت بالٗاميت املهغ ت, وم  ا:

مل أعنب, ٖيى  الخٗلب, ٢ض الٟيل, ٧لب 

الهيض, ؾيلٟى م٘ عأؽ ال٣غص, عظل 

ندل بيؿم٘ النٗامت, مل٪ الٛابت, ال
بغظليه, سخغ الٟغاقت, خ٩ايت لٗبت, 

احى, نىع خياحى, صنيا خىع ًٚبا ,  املخٞى

حرها.   مد٨مت الىػة املٓلىمت, ٚو
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ال٣اهغة:  -خؿ  َلب ؛ ٚالٝ مهُٟى نىف .طٗطا املٗس .. طٗطا ايًشس / 

 .2016, الهيئت

 ( 349 ) ؾم. 19م ؛  97

 ط.م.7 :  978-977-91-1043-1 جضم٪

 811 بىالكٗغ الٗغ 

ت م  ال٣هاتض الكٗغ ت ,  ه  مجمٖى

م ( , وهى 1994 -٦1987خبذ ما بح  ٖامى )
الضيىا  طاجه الظي جم الخنى ه اليه ٚحر مغة 

جدذ ٖنىا  " َهُا البيذ.. َهُا ال٣بر" 

وم  أهم هظه ال٣هاتض , ٚىايه وؾنضؾت ٖ   

لم الؿنضؽ وؾنضؾه الضهغ  ؾنضؾت ٖو
حرها.  وهضايت .. ٚو

 
 
 
 

مؿٗىص قىما ؛ ٚالٝ هنض ٜااااضب: أؾعاض بايعاَٝة املكطٜة / عااااضف 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾمحر.

 ( 350 ) ؾم. 18م؛  82

 ط.م. 7 :  978-977-91-1379-1 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م   هظا الضيىا  يكخمل ٖ   مجمٖى

ال٣هاتض التى يخٛلب ٖلي ا الُاب٘ الهىف : 
ت وم  أهم هظه وامل٨خىبت بالٗاميت املهغ 

ذ ا٦تر م  ال٣هاتض: ٖاٝع ياع , انا قٞى

ه, م٘ آزغ الهناصي٤,  ال   الػم اقٞى
 والؼخمت جدنٟـ بىاق  الًلمت.

 
 
 

 
ال٣اهغة:  -ماهغ مهغا ؛ ٚالٝ ٖال ٖاص٫.ايععف عًى ايهًٛع: ؾعط عاَٝة / 

 .2017, الهيئت

 ( 351 ) ؾم.19م؛ 112

 ط.م.7 :  978-977-91-1108-7 جضم٪

 811 لٗغبىالكٗغ ا
 

ت ٢هاتض قٗغ ت  يًم ال٨خا  مجمٖى
باللهجت الٗاميت, م  ا: ألم الغوح, ازناجى , 
ظهل, مخاظغة, ؾلىي, زُىة ظضيضة 
لهناٖت ننم, ظانى الكخا, الىاص ٖمغ, 
أقمٗنا, ونيل, وزخالٝ, ظابغ, زضإ, 

حرهم.  أظمل نؿاح ال٨ى  ٚو
 
 
 

 
ال٣اهغة:  -ٚاصة زليٟت. وؾام الضو ٪؛ ٚالٝقكائس نس احلطب : ؾعط / 

 .2017, الهيئت

 ( 352 ) ؾم. 19م ؛  54

 ط.م. 5 :  978-977-91-1121-6 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

وم   2015,  2009ال٣هاتض ٦خبذ بح  ٖامى 
هظه ال٣هاتض : " الؿي٠ , مؿاٞت ال٣ه٠ 

ل , املمغ آلاقىعي , الغخلت وزحرة ال  املؿخ٣ب

حرها.  , جىابيذ ٖ   امخضاص و٤ٞ ... ٚو
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ال٣اهغة:  -دمحم أخمض اؾماٖيل؛ ٚالٝ جامغ يىؾ٠.قُض ايهالّ : ؾعط / 

 .2017, الهيئت

 ( 353 ) ؾم. 18م؛  170

 ط.م. 12 :  978-977-91-1486-6 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
  هامل ال٣هاتض الكٗغ ت م  ا اٚىاح, ٖ 

اةخغ , عؾاتل, خبيبا , ٧لماث ف  وظه 

الغ ذ, مؤؾاه, وع٢ت, ناٞظحى ٖمياح... 

حرها.  ٚو
 
 
 
 
 

, ال٣اهغة: الهيئت -هاقم قٟي٤؛ ٚالٝ هضي ظمٗت دمحم.                نِ نٓت غطٜبا  / 

2017. 

 ( 354 ) ؾم. 24م؛  507

 ط.م. 32 :  978-977-91-1201-5 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م  يدخىي ال٨خا  ٖ   مج مٖى

٦م  -1ال٣هاتض م٣ؿمت ال  أعبٗت أ٢ؿام ه  
, صو  

ً
 وم  ا " طهبذ بٗيضا

ً
٦نذ ٚغ با

 ,
ً
ايغاصاث املخيلت  -2ضجيج, انخٓغث ٦شحرا

زمى٫ املخمل  -3وم  ا : آلا , باث٘ املعجؼاث 
وم  ا " ال٣بى, الٗاتلت, وال٣ؿم الغاب٘ ووزحر 

جدذ ٖنىا  جمخماث وهظا اةجؼح م٣ؿم ال  

 اح.ؾخت اظؼ 
 
 

 

.نٓت ٚيًٝى طفًني: ؾعط /  ال٣اهغة:  -َاهغ الٗخبانى؛ ٚالٝ الهام ٖاٝع

 .2017, الهيئت

 ( 355 ) ؾم. 20م؛ 106

 ط.م. 7 :  978-977-91-1303-6 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
صيىا  قٗغي عومانس ى املٗانى والالٟاّ 

م   ظميل الهىع الكٗغ ت وال٩لماث

الضزى٫ ف   -ماػلذ ياخىاح -ٖناو نه: اٞخخاح
 -٢لبى واللئلئة البيًاح -ظؿض ال٣هيضة

 او٢ضث م  لٛتى ٢ناصيل اةخغوٝ.
 
 

 
 

نانغ البدحري؛ ٚالٝ نىعها                                          مل أنٔ ٚسسى َؿطزا  عًى نٛبطى قكط ايٌٓٝ / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖا٠َ.

 ( 356 ) ؾم.20م؛102

 ط.م.7 :  978-977-91-1011-0 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 
ت م  ال٣هاتض يًم ال٨خ ا  مجمٖى

الكٗغ ت م  ا: م  أظ  , مناوقاث ليليت, 

الُيبى  مغة أزغي, مماعؾت مخاخت, م  

حرها.  يضعي بى, قبه نو ا٦خئا  ٖام ... ٚو
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مدمىص ٖىصة؛ ٚالٝ هضي َع أْى قازض أسعٕ: أؾعاض بايعاَٝة املكطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ظمٗت دمحم.

 ( 357 ) ؾم. 18م؛  192

 ط.م. 12 :  978-977-91-1457-6 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م  ال٣هاتض  يدناو٫ ال٨خا  مجمٖى
الكٗغ ت باللهجت الٗاميت م  ا: ٢لب لؿت 

٪, ؾئا٫, أو٫ ؾنت,  نٛحر, زلينى أقٞى

حرها و٦خب ا ال٩اجب  بض٫, خياة جانيت ... ٚو

بؤؾلى  ؾهل وبؿيِ حٗبر ٖ  مكاٖغه بٗض 
 ما ج٣ضم به الٗمغ.

 
 

 
ال٣اهغة:  -دمحم ٖ   ٖؼ ؛ ٚالٝ نىعها  ٖا٠َ.َالَض بتهطٙ ايرباٜٚع / 

 .2017, الهيئت

 ( 358 ) ؾم. 24م؛ 681

 ط.م. 7 :  978-977-91-1120-9 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

 
ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هاتض الكٗغ ت م  ا: اجها٫ وانٟها٫, 

. ؾالم... ؾالم, الىعص واملؿاٞاث, حؿمذ.

حرها.  حؿ٨ذ, ؾام٘ ... ٚو
 
 
 
 
 

 

ٖمغو الٛؼال ؛ ٚالٝ هنض َٛايٝس قكٝسة ايٓجط: أؾعاض بايعاَٝة املكطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾمحر.

 ( 359 ) ؾم. 19م؛  101

 ٖ   م الٗنىا : قٗغ ٖاميت.

 ط.م. 7 :  978-977-91-1218-3 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م  اقٗاع  يًم ال٨خا  مجمٖى

, مل ٧ل الٗيض 13الٗاميت م  ا: ػن٣ت ا٫ 
بت  ٞغخت, مىاٖيض, ٧ا  لؿت امباعح, ٚع

حرها.  اَيب منه,... ٚو
 
 
 
 
 

خؿ  دمحم نىع؛ ج٣ضيم ٖبض الغخيم ال٨غصي؛ ٚالٝ نىعها  َٛالتى: ؾعط / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -.1ٍ -ٖا٠َ .

 ( 360 ) ؾم. 20م ؛  103

 ط.م. 7 :  978-977-91-1497-2 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
ت  ت مخنٖى يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

م  ال٣هاتض اةجضيضة واةجميلت م  ا : 

 
ً
 -اط٦غ نى  -املىث  -ؾلىا ٢لبى  -اجنٟـ ٖك٣ا

حرها , والكاٖغ هنا يخدضر  مكاٚلنا ... ٚو

ٖ  مىالجا  أو مدبىبخا  يخٛنى ب ما ولهما 

وول : الٗغبيت الكاٖغة الغاثٗت وه  اللٛت 
ت و جؿضها الكٗغ وبمٗناها ف  الٗغبي

 اةخ٨مت ووزغي ه  مدبىبخه اةجميلت.
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ٖبض النانغ اةجىهغي؛ ٚالٝ ٖؼ ؼة أبى َؤٚزة ال جتٝس ايكطار: ؾعط / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -الٗال.

 ( 361 ) ؾم. 20م؛  210

 ط.م. 12 :  978-977-91-1237-4 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
ت م  يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هاتض الكٗغ ت م  ا: " ؾالمت ٢لب٪, اد  

ف  صمك٤, قٗب, ٚؼو الابل, الهنضو١ 
حرها.  الاؾىص, انا قهيض, نؼا٫ ... ٚو

 
 
 
 
 

 
ال٣اهغة:  -أخمض ٖنتر مهُٟى؛ ٚالٝ أخمض اةجناينى.ٖهصا تهًِ املتٓبى / 

 .2016, الهيئت

 ( 362 ) ؾم. 24م ؛  377

 ط.م. 18 :  978-977-91-0999-2 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 

ت م   يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى

ال٣هاتض م  ا : بحروث , ياعبى الكام , اةخهاع 
مل  ا الٗن٣اح, أما بٗض , أو٫ الٛيض , ٖغؽ 

الضم , ؾيضة وخؼا  , اٖتراٝ , عخي٤ 

حرها وف  هظه ال٣هاتض  اةجؿض, املغايا ... ٚو
اٞاصاث وجًمنياث واؾخلهام البياث م  

خنبى والظي آزغ الكاٖغ ط٦غها ٖيى  قٗغ امل

ف  هظه الاياحة زانت مل  لم جخذ لهم مخٗت 
 ٢غاحة املخنبى.

 

ال٣اهغة:  -أقٝغ ٖامغ؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.ٖٛ تكطٜبا.. َتأنس: ؾعط / 

 .2017, الهيئت

 ( 363 ) ؾم. 19م؛  96

 ط.م. 7 :  978-977-91-1197-1 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
تض الكٗغ ت يًم ال٨خا  ٖضص م  ال٣ها

م  ا: ف  مؿاخت ٚحر بٗيضة, الليلت الُيبت, 

خ٨مذ ٖ  , باثٗت الظعة, الٛغباح وخضهم ال 
ى , يمجضو  املىث يتربدى  بالٟغح..  يٗٞغ

حرها.  ٚو
 
 
 
 
 

ال٣اهغة:  -مسخاع ٖيس ى؛ ٚالٝ دمحم املهغي.ٚ عًى املسى أبكاٖا: ؾعط / 

 .2017, الهيئت

 ( 364 ) ؾم. 19م؛ 118

 ط.م. 7 :  978-977-91-1223-7 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
يًم هظا الضيىا  ٢هاتض جضوع مٗٓمها 

خى٫ ٨ٞغة اةخغ ت وجخجؿض هظه ال٨ٟغة ف  

ٖناو   الضيىا  م  ا جبذ يضاه م  اعجج٠, 
 ,
ً
ا  ألٞى

ً
 ؾيٟي٤, ؾؤْل َاتغا

ً
ل٨  خخما

 نٗم, ف  ٢لبى 
ً
أٞغاح بجنض٥, ؾن٣ىلها خخما

حرها م   نا ... ٚو ال٣هاتض التى اؾتزعٕ املَى
جخمحز باالؾلى  البؿيِ الظي يجظ  

 ال٣اعة.
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 -٦غ م ٖبض الؿالم؛ ٚالٝ هنض ؾمحر.                                   ٚ نإ ضأغى طافٝا  عًى ايٌٓٝ: ؾعط / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 365 ) ؾم. 19م؛  78

 ط.م. 7 :  978-977-91-1191-9 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
ت م  ال٣هاتض  يًم ال٨خا  مجمٖى

م  ا: مشل ص٢اث الٛغ ب, ام الكٗغ ت 

املهغ ح , ٞجؤة ازخٟينا, بضو  زُىاث, 
حرها. ... ٚو

ً
 ٦نذ َبيبا

 

 
 
 
 
 

, ال٣اهغة: الهيئت -ٖمغ ٚغا ؛ ٚالٝ هكام الؿٗيض.ٚقائع سعٕ َكسغى / 

2017. 

 ( 366 ) ؾم. 20م؛ 105

 ط.م. 7 :  978-977-91-1295-4 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

 
الٟهخ   صيىا  قٗغي ٦خب بالٗغبيت

و خمحز بااللٟاّ اةجميلت والترا٦يب الغاثٗت 

والهىع التى حكغح ال٣ًيت بهىعة ظميلت 
 -وم  ٖناو   ال٣هاتض: انخداع اةجنى  

عؾالت لم جغؾم  -خٟل اٖتزا٫ الُاووؽ
 اخخًاع شج . -ؾىؾنت للغخيل -بٗض
 
 
 
 

 زت عبيخ ) يسشح (ك
 -ٚالٝ زالض ؾغوع. نالح ٖبض الهبىع ؛األَرية تٓتعط: َػطسٝة ؾعطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 367 ) ؾم.20م ؛  55

 ط.م. 5 :  978-977-911-1032 جضم٪

 812 املؿغخياث الٗغبيت

ف  عاثٗت أزغي لهالح ٖبض الهبىع , 
جؤحى املؿغخيت الكٗغ ت " ومحرة جنخٓغ ", 

٠ نالح ٖبض  1969والتى ٦خب ا ٖام  ول٣ض ْو

الظي  الهبىع النمِ الكٗغي اةجضيض
اجسظه لنٟؿه ف  املؿغح , ٞؤٖاص الغوح 

اة أخمض  وب٣ىة ال  املؿغح الكٗغي بٗض ٞو

 قىق  أمحر الكٗغاح.
 

 
نالح ٖبض الهبىع؛ ٚالٝ زالض بعس إٔ ميٛت املًو: َػطسٝة ؾعطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ؾغوع.

 ( 368 ) ؾم. 19م ؛  143

 ط.م. 8 :  978-977-911-1155 جضم٪

 812 الٗغبيت املؿغخياث

 
 

ه  عاثٗت ٖبض الهبىع " بٗض أ  يمىث 

املل٪ " والتى ح ضح ا ال  املل٨ت وؾحرة , وه  
مؿغخيت قٗغ ت م  ٞهلح  , ٦خب ا نالح 

 .1973ٖبض الهبىع ٖام 
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 -نالح ٖبض الهبىع؛ ٚالٝ زالض ؾغوع.يًٝى ٚاجملٕٓٛ: َػطسٝة ؾعطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 369 ) م.ؾ 19م ؛ 125

 ط.م.8 :  978-977-911-1148 جضم٪

 812 املؿغخياث الٗغبيت

 
م  أهم مؿغخياث الكاٖغ ال٨بحر نالح 

ٖبض الهبىع , مؿغخيخه الكٗغ ت " لي   

م( وه  1971واملجنى  " والتى ٦خب ا ؾنت )
مؿغخيت عومانؿيت , ٖ  عظل يٗك٤ امغأة 

جضع  لي   , وجمخض املؿغخيت لخد٩ى ؾحرت ما 

 خضر لهما.وما 
 
 
 
 

 -نالح ٖبض الهبىع ؛ ٚالٝ زالض ؾغوع.َأغاة احلالز: َػطسٝة ؾعطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 370 ) ؾم. 19م ؛  131

 ط.م. 7 :  978-977-911-1049 جضم٪

 812 املؿغخياث الٗغبيت

 
مؿغخيت قٗغ ت جدخىي ٖ   ظؼحي  , 

يدخىي اةجؼح وو٫ ٖ   زالزت مناْغ , 

شانى ٖ   منٓغ   , مٗٓم واةجؼح ال
شخهياث هظه املؿغخيت أزظث م  الخاع ش 

, و٢ض أٖاص ال٩اجب نياٚت أخضار الخاع ش 

 و٢ض ا٢ترنذ جل٪ الٟترة بالٛمىى الكضيض.
 
 
 
 

 

 -ٚالٝ ايناؽ الهنضي.رلتاضات َٔ أعُاٍ ذلُس أبٛ ايعال ايػالَْٛى / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 371 ) ؾم.22م؛ 580

: عظل ف  ال٣لٗت, مآط  املخغوؾت, عوايت النضيم ٖ  هىظت املخخى اث

يم, صيىا  الب٣غ, اةخاصزت ال   ظغث.  الٖؼ

 ط.م.23 :  978-977-91-0893-3 جضم٪

اث-وص  الٗغبى  810.8 مجمٖى

يدخىي ال٨خا  ٖ   زمؿت مؿغخياث 

مآط   -جاع سيت ه : "عظل ف  ال٣لٗت
يم -املخغوؾت  -عوايت النضيم ٖ  هىظت الٖؼ

اةخاصزت ال   ظغث" جدناو٫  -يىا  الب٣غص

مغاخل مهمت م  جاع ش مهغ اةخضيض, ه  
أخضار الشىعة الٗغابيت وجاع ش دمحم ٖ   باقا 

وو٢اث٘ اةخملت الٟغنؿيت, بؤؾلى  ظضيض 

 وف  اَاع قٗبى.
 

 -نالح ٖبض الهبىع؛ ٚالٝ زالض ؾغوع.َػافط يٌٝ: َػطسٝة ؾعطٜة / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 372 ) ؾم.19 م ؛ 67

 ط.م. 5 :  978-977-911-1025 جضم٪

 812 املؿغخياث الٗغبيت

 

ف  َبٗت زانت بمناؾبت ازخياع نالح 
ٖبض الهبىع شخهيت ملٗغى ال٣اهغة 

, نضعث املؿغخيت 2017الضول  لل٨خا  ٖام 

الكٗغ ت مؿاٞغ ليل , وه  مؿغخيت ٢هحرة , 

جضوع ف  ٖغبت ٢ُاع جنضٞ٘ ف  َغ ٣ها , وه  
املؿاٞغ  -بح  زالر شخهياث " الغاوي  خىاع 

 .1968ٖامل الخظا٦غ و٦خبذ ؾنه  -الغا٦ب 
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 -وليض ٖالح الضي ؛ ازغاط ٞنى أمحرة مدؿ .                     َٛالْا املك سّ: َػطح / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 373 ) ؾم.19م؛ 93

 ط.م.7 :  978-977-91-134-2 جضم٪

 812 املؿغخياث الٗغبيت

 
مكاهض جتراوح  مؿغخيت م٨ىنت م  ؾخت

خىاعات ا ما بح  الهؼ٫ واةجض وجخٗضي إلامخإ 

اةخس ى ال  إلامخإ ال٨ٟغي ليهبذ املخل٣ى 
 ٖ   الخٟاٖل م٘ الصخهياث 

ً
٢اصعا

ومكاَغت ا همىمها وآالمها وجؤمل ا٩ٞاعها 

 ونىاياها.
 
 

 ادلخزصشاد انرتاثيخ
دمحم ب  / 3دعء.  َع املدتكط َٔ ايػٓٔ: ٖٚٛ اجلا رلتكطنتاب غٓٔ ايرتَصى

 -ٖيس ى ب  ؾىعة الترمظي؛ ازخهاع وج٣ضيم عيىا  ظام٘ عيىا .

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 374 ) ؾم.24م؛ 360
 ط.م.22 :  978-977-91-0629-8 جضم٪

 يكخمل ٖ   هىامل واعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 235.3 ؾج  الترمظي -اةخضيض
هى أخض الاتمه الؿخه الظي  خغؾىا 

ل٣ض نكؤ ف  ال٣غ  ُؾنت عؾى٫ هللا) م(و 

الشالض خيض ونل ٖلم اةخضيض ال  امل٩انت 

الٗليا وبغػ ٞيه أتمت هظا الكؤ  وبغػ م  م 

 -النؿاثى -ومؿلم -الاتمت الؿخه) البساعي 

وأبى صاووص والترمظي واب  ماظه( وهظا 
 م  

ً
 ومجغصا

ً
اةجؼح الشالض ظاح مسخهغا

 الاؾانيض ومد٣٣ا صعظه ٧ل خضيض ٣ٖبه.

 يذونبد عصشيخ
 -ناج  قٗيب؛ ٚالٝ ٖايضة أخمض ٖبضهللا.اّ بًسى: أؾعاض َكطٜة / مح

 .2016, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 375 ) ؾم.19م؛ 160

 ط.م.12 :  978-977-91-0883-4 جضم٪

 811 الكٗغ الٗغبى

هظا الضيىا  يخ٨ى  م  زالزت أظؼاح, 
 شالضلشانى والا وو٫ بٗنىا  خَمام بلضي

ٖضص م  وهى ًم مغبٗاث اةخنح  واةخؼ  

٢غف أؾىص, ٢غف أبيٌ,  م  ا ال٣هاتض
ٚيِ ال٨غنب, نكا , ٢ؿمت ونهيب, 

اٝ, ؾذ وهل, خاظاث نٛحرة ٢ىي,  ٞػ
حرها.  ٚو

 

 
 -ظما٫ اةجؼ غي؛ ٚالٝ ايما  مال٩ى.قكة َٚهة /  635ناَريا ْٚعطة عني: 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 376 ) ؾم.19م؛ 129

 ط.م.12 :  978-977-91-0888-9 جضم٪

 813 ل٣هو الٗغبيتا

 
 

 

يًم ال٨خا  ٖضص م  ال٣هو 

 ولهظا ُؾميذ بالىمًاث,: 
ً
ال٣هحرة ظضا

خغوٝ جٟاح, ٣ٖاع  ؾاٖت, يبا  ب٣ناة 

اجها٫, نىع ٖ   الُبٗض, اجها٫, وميٌ 
حرهم.  خنح , عخم َمى, ٚو
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 -أقٝغ البىالق ؛ ٚالٝ بى٫ ٦ىعنى غ.َكط.. ٚأْا.. ٚثٛضة ايفٝؼ بٛى / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت

 ( 377 ) ؾم. 21م؛  264

 ط.م. 18 :  978-977-91-1172-8 جضم٪
 814 مظ٦غاث اصبيت

يدخىي هظا ال٨خا  ٖ   ٦خاباث الكاٖغ 

اقٝغ البىالق  ٖ   الٟيـ بى٥ والتى ه  
خ٣ي٣ى ل٨شحر  وان٩ٗاؽظؼح ٦بحر م  ا جغظمت 

م  همىم ومك٨الث املجخم٘ املهغي 

ن٣ؿم ال  الش٣اٞيت والاظخماٖيت, وال٨خا  م
زالزت أظؼاح, وو٫ زام بال٨خابت ٖ   

اةجضاع, والشانى زام بما نكغه الكاٖغ ف  

املالخٓاث, وال٣ؿم الازحر ٧ا  صيىا  

 ونض٢اح بما نكغه الكاٖغ ٖ  أنض٢احه.

 ىسىعخ انثقبفخ انقبنىنيخي
ٗذ؛ إؾهايٝات ايتشٍٛ ايسميكطاطى فى َٓطكة ايؿطم األٚغط /  أخمض دمحم ٞع

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -م ٖمغ.ٚالٝ اؾال 

 ( 378 ) ؾم. 24م؛  536

ٖ   م الٗنىا : صعاؾت ٢انىنيت وؾياؾيت الهم الخدىالث 

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.  -الضؾخىع ت والدكغيٗيت ف  مهغ

 ط.م. 25 :  978-977-91-1170-4 جضم٪

 320.011 الاخىا٫ الؿياؾيت -مهغ

 خدى٫ اق٩الياث ال ٨خا اليدناو٫ 
الضيم٣غاَى زىعاث الغبي٘ الٗغبى ف  من٣ُت 

م٘ ال٣اح الًىح ٖ   مٟهىم  الكغ١ الاوؾِ

الشىعة واةخغ٧اث املُالبت بالخٛيحر, م٘ 
 30, و 2011ينايغ ٖام  25التر٦حز ٖ   زىعحى 

مليت الخدى٫ الضيم٣غاَى 2013 يىنيه , ٖو

 .ف  مهغ 
 

 

ال٣اهغة:  -ؾالم ٖمغ.ٖاص٫ ٖبض اةخميض, ٚالٝ ابني ايكهاء ٚايٛظاضة / 

 .2017, الهيئت

 ( 379 ) ؾم.20م؛ 104

 ط.م.6 :  978-977-91-1143-8 جضم٪
 920 التراظم الظاجيت

هظا ال٨خا  هى ؾحرة خياة أخض الىػعاح 

املهغ ح  الظي  جىلىا منهب ال٣ًاح مغجح  
, وهى املؿدكاع ٖاص٫ 2011ينايغ25بٗض زىعة 

يًم ٢ؿمح  أولهما  ٖبض اةخميض, وهى

كمل ٞترة عتاؾخه ملخ٨مت الن٣ٌ ومجلـ ي
ال٣ًاح ٖو   وما اخخىجه جل٪ الٟترة م  

مىا٠٢ وأخضار وزاني ما بٗض ج٣اٖضه خح  

 للٗض٫ 
ً
قٝغ بالٗمل ٦مؿئى٫ جنٟيظي وػ غا

 ف  خ٨ىمتى الض٦خىع اةججزوعي والببالوي.
 

 
 ؼ ٖبض الٗؼ احلُاٜة ايسغتٛضٜة حلطٜة ايطأى: فى ايفكة ٚايكهاء ايسغتٛضى / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -دمحم ؾاملا ؛ ٚالٝ اؾالم ٖمغ.

 ( 380 ) ؾم. 24م؛  438

 ط.م. 20 :  978-977-91-1171-1 جضم٪

 342.08 اةخمايت الضؾخىع ت

يدناو٫ املئل٠ م  اةجانب ال٣انىنى خغ ت الغأي التى جدمي ا َبيٗت 

النٓم الضيم٣غاَيت اةخغة, م  زال٫ 

لضؾخىع ت ةخغ ت اججاهح  وهما: ال٨ٟالت ا

الغأي, وال٨ٟالت الضؾخىع ت للخغ اث 
املنبش٣ت ٖ  خغ ت الغأي, وخغ ت الغأي جمشل 

ف  طات ا ٢يمت ٖليا جئؾـ الضو٫ ٖ   يىئ ا 

مجخمٗات ا لخٟاٖل مىاَني ا مٗها بما ي٨ٟل 
 جُى غ بنياج ا وحٗم٤ خغ ات ا.
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الٝ اؾالم ٖبض املجيض مدمىص؛ ٚايكاْْٛٝة يعاٖطة ايفػاز /  ملٛادٗةا

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٖمغ.

 ( 381 ) ؾم.19م؛ 255

 ط.م.15 :  978-977-911-3647 جضم٪

 345 ٢ىانح  وحكغيٗاث -الٟؿاص الاصاعي 

يدناو٫ ال٨خا  ٧ل ما يخٗل٤ باملٟاهيم 

 بماف  
ً
 وصوليا

ً
ال٣انىنيت لٓاهغة الٟؿاص لٛى ا

طل٪ أؾبابه ونىعه وأق٩اله اةخضيشت 

ىامل اندكاع   ٖو
ً
ه أزُاعه وآزاعه قاعخا

لدكغي٘ اةجناثى املهغي اظغاتم الٟؿاص ف  

 أهم آلياث مىاظهخه ف  مهغ وطل٪ 
ً
مىضخا

 م  زال٫ أعبٗت أبىا .
 

 جنيت حمفىظ
يديى الاػهغي ؛ ايتفاٚت ايطبكى فى اجملتُع املكطى فى أزب زلٝب ذلفٛظ / 

 .2017, ال٣اهغة: الهيئت -ٚالٝ هضي ظمٗت الهياص.

 ( 382 ) ؾم. 25م؛  148

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت.

 ط.م. 15 :  978-977-911-236-7 جضم٪

 810.9 جاع ش ون٣ض -الاص  الٗغبى

ي٣ضم هظا ال٨خا  ٢ًيت م  ابغػ 

ال٣ًايا التى جناولها ال٩اجب نجيب مدّٟى 

وه  ٢ًيت الخٟاوث الُب٣ى والظي يٗض ؾببا 

ف  جسل٠ املجخم٘ املهغي ف  ال٣غنح  

ح  وؾدؿخمغ هظه املٗاناة ا  لم ح خم املايي

املؿئىلى  ب ظا الامغ ويٗملى  ظاهضي  ٖ   

  ج٣ليل الٟجىة بح  ابناح املجخم٘.
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 إصذاساد
 كزت يكزجخ األسشح

 ديسمرب ( – )يناير

2017 
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  َعطفة بايػالغٌ(   2017ٜٓاٜط إىل زٜػُرب نتب َهتبة األغطة َٔ اسكائٝة( 

 

 
 اإلجمالً مترجم  مؤلؾ السلسلة م

 1 - 1 أدب 1

 12 1 11 علوم اجتماعٌة 2

 1 - 1 علوم تكنولوجٌة 3

 8 - 8 فكر 4

 3 - 3 فنون 5

 9 8 1 كتب أطفال 6

 34 9 25 اإلجمالً
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 أدة
ال٣اهغة: الهيئت,  -ٖالح الضيب؛ ٚالٝ وليض َاهغ./ قباح اجلُعة: قكل 

2016. 

 ( 383 ) ؾم.19م؛  222

   ط.م 3: 978-977-910-781-3: جضم٪

 813  ال٣هو الٗغبيت
يًم ال٨خا  ٖضص م  ال٣هو ال٣هحرة 

لل٩اجب ال٨بحر املٗغوٝ ٖالح الضيب والتى م  ا: 
اةخها  وظىٝ, هغو  بليٜ خضاص, بنذ 

امل٨ىجي, ٢لب ال يخى٠٢, الٗىصة ال  ال٣اهغة, 
ال٢اث الٗامت, زم ش يح ظضيض ف  وظه مضيغ الٗ

ض, خضر ف  امل٣هى الهٛحر,  يب٣ي وخضه, املٖى
حرها م  ال٣هو.  ٚو

 

 عهىو اجزًبعيخ
.  1952ٜٛيٝ٘  23عًى نٛء قطاضات تاضخيٝة ثٛضة : تأَالت فى ثٛضات َكط

ال٣اهغة:  -دمحم ٖبض الٟخاح أبى الًٟل؛ ٚالٝ وليض َاهغ. / 2دعء

 .2016الهيئت, 
 ( 384 ) ؾم.24م؛  422

   ط.م 7: 978-977-91-1155-1: جضم٪

 962   جاع ش خضيض -مهغ 
يؤحى هظا ال٨خا  ف  مداولت لخٟؿحر بٌٗ 
عصوص أٞٗا٫ الضو٫ ال٨بري خيا٫ الشىعاث 

يىليه  23املهغ ت التى خضزذ بضايت م  زىعة 

التى ٢اصها جنٓيم الًباٍ وخغاع م  صازل 

 الخضاٖياث الؿياؾيت 
ً
اةجيل املهغي مخناوال

 ب٩ل التى جغجب
ً
ذ ٖ   أخضار جل٪ الشىعة مغوعا

الخ٣لباث الؿياؾيت ٖ   الؿاخت الٗغبيت 
والاٞغ ٣يت و٦ظل٪ عصوص أٞٗا٫ الضو٫ ال٨بري 

٢بل الضو٫ الاوعوبيت وأمغ ٩ا خيا٫ الشىعاث 
 املهغ ت.

 

دمحم ٖبض الٟخاح أبى /  5ايجٛضة ايعطابٝة . دعء  :تأَالت فى ثٛضات َكط

 .٣2016اهغة: الهيئت, ال -الًٟل؛ ٚالٝ وليض َاهغ.

 ( 385 ) ؾم.24م؛  197

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيا
  ط.م 4: 978-977-910-982-41: جضم٪

 962 جاع ش –مهغ 
يؿلِ ال٨خا  الًىح ٖ   الؿياؾت 

الضوليت التى ٧انذ ؾاتضة ف  الى٢ذ بح  خملت 

ٞغ ؼع والشىعة الٗغابيت, ٖو   جاع ش جُىع 
 اث ال٨بري ف  هظه املناٞؿت بح  الاؾخٗماع 

ال٢ت هظه الاؾخٗماع اث بالٗغ   الٟترة, ٖو

وبالضولت الٗشمانيت بهٟت ٖامت وججاه مهغ 
 بهٟت زانت.

 
 

 

غًػًة تتٓاٍٚ بايتعطٜف ٚايبشح ٚايتشًٌٝ ضٚائع ايهتب : تطاخ االْػاْٝة
أخمض ع اى جغ٧ى .. وآر؛  / 5ايتى أثطت فى احلهاضة االْػاْٝة . دعء 

 .2016ال٣اهغة: الهيئت,  -ٚالٝ وليض َاهغ.

 ( 386 ) ؾم.24م؛  489

 6-1م   5مج : املخخى اث

   ط.م 9: 978-977-910-905-3: جضم٪

 301.203 صواتغ مٗاٝع -اةخًاعة 
 

ه  ؾلؿلت جدناو٫ بالخٗغ ٠ والبدض 

والخدليل عواث٘ ال٨خب التى أزغث ف  اةخًاعة 
الانؿانيت, وف  ال٨خب التى يخم الٗغى لها: عأؽ 

مٛاػي  -أمال  ال٣ال   -وخ٩ام الؿلُانيت -٫ املا
الٟىاتض في أنى٫  -نىعة صوع ا  ظغاي -الغؾى٫ 

صيىا   -وؾاَحر وملانيت  -ٖلم البدغ وال٣ىاٖض 
حرهم م  ال٨خب املهمت.  خاٞٔ ابغاهيم ٚو
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باولى ٞغ غي؛ / ٚايسميكطاطٝة، ٚايؿذاعة املسْٝ٘ ، االخالم: تطبٝة احلطٜة

ه أخمض؛ ج٣ضيم ومغاظٗت خامض ٖماع؛ ٚالٝ أنـ جغظمت أخمض ُٖي

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -الضيب.

 ( 387 ) ؾم. 24م؛  192

 َبٗت زانت جهضعها الضاع املهغ ت اللبنانيت

   ط.م 6: 978-977-91-1445-3: جضم٪

 323.4 اةخغ ت
يدناو٫ ال٨خا  مًامح  الازال١ التى 

ٖلي ا يؿيُغ للمماعؾت التربى ت و  يغوعةيٗخبرها 

الخمحز الٗغق  أو اةجنـ أو الضينى . ٦ما يئ٦ض 
الُبيٗت الازال٢يت الٗمليت لخضعيـ والخٗليم 
 يخه٠ 

ً
 انؿانًيا مدًا

ً
والخٗلم باٖخباعها نكاَا

 به ال٩ات  البكغي صو  ٚحره 

 
 
 
 

ال٣اهغة:  -خلمى قٗغاوي؛ ٚالٝ وليض َاهغ./ ايجٛضات ايعطبٝة ٚأفطٜكٝا 

 .2016الهيئت, 

 ( 388 ) ؾم.24م؛  320

  ط.م 5.25: 978-977-920-807-7: جضم٪

 956 زىعاث –جاع ش  -الٗالم الٗغبى
 
 

 

ت صعاؾاث وم٣االث لل٩اجب  ال٨خا  مجمٖى
جهضع بؿبب ٢غبه م  خغ٦ت الشىعة ف  مهغ 

وأنداح م  ال٣اعة وٞغ ٣يت, ٦ما جهضع ٖ  

٢ناٖت ال٩اجب بؤ  الشىعاث ال جهضع ٦مٟاظؤة 
جغا٦م أػمنت الخمغص  ٖٟى ت ول٨  ا نخاط

 والانخٟاى.
 
 

 

 -مهُٟى النكاع؛ ٚالٝ وليض َاهغ./ اخلطاب ايػٝاغى فى َكط ايكسمية 

 .2016ال٣اهغة: الهيئت, 

 ( 389 ) ؾم.24م؛  224

 ببليىظغاٞيا يكخمل ٖ   اعظاٖاث

   ط.م 4: 978-977-91-1225-1: جضم٪

 932مهغ ال٣ضيمت -اةخُب الؿياؾيت 
ينا هى مجغص ٢غاحة ال٨خا  الظي بح  أيض

لبٌٗ النهىم املهغ ت ال٣ضيمت ف  ال٨ٟغ 
الؿياس ى, م  منٓىع ٞلؿٟى يدلل املخخىي 

ت مٗالم   ال  مٗٞغ
ً
ال٨ٟغي لخل٪ النهىم ونىال

ال٨ٟغ الؿياس ى ف  مهغ ال٣ضيمت, وه  أيًا 

مداولت م  ظانبنا للخٗٝغ ٖ   الٟلؿٟت 
الؿياؾيت ال٩امنت ف  ٣ٖل ووظضا  املهغ ح  

ؾىاح ٧انذ هظه الٟلؿٟت ٢ابٗت ف   ال٣ضماح

 ٣ٖى٫ امللى٥ أم وظضا  الكٗب.

 

 

ال٣اهغة: الهيئت,  -ٖ   ٞٚغ  ؛ ٚالٝ وليض َاهغ./ ايسٚية ٚاجملتُع فى َكط 

2016. 

 ( 390 ) ؾم.24م؛  553

 309.16 ط.م 8.75: 978-977-910-704-2: جضم٪

 الاخىا٫ الاظخماٖيت -مهغ 
 2 

نل عؾالت يضعؽ هظا ال٨خا  )وهى ف  و 
ص٦خىعاه( الٗال٢ت بح  الضولت والُب٣اث 

الاظخماٖيت بمنهجيت ظضليت أ٣ٞضت ا ال٨شحر م  

الضعاؾاث الٗغبيت التى جناولذ نٟـ املىيٕى 

م  ٢بل, م  زال٫ ؾيؿيىلىظيا للضولت ال 

يخسبِ بح  املئؾؿاث اةخ٨ىميت الخنٟيظيت 
واملماعؾاث الكٗبيت اةجماهحريت, ٞبجسظ ال٩اجب 

 ملاصي ٧ؤصاه نٓغ ت.اةجض٫ ا

 
 



 7117 داساذصإ خًئبق

019 
 

 

ال٣اهغة:  -ابغاهيم البدغاوي؛ ٚالٝ وليض َاهغ./ ايسٜٔ ٚايسْٝا فى إغطائٌٝ 

 .2016الهيئت, 

 ( 391 ) ؾم.20م؛  319

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيت

 309.156  ط.م 4: 978-977-91-1089-9: جضم٪

 الاخىا٫ الؿياؾيت -اؾغاتيل 
ل َاب٘ يغ٦ؼ ال٨خا  ٖ   زالر ٢ًايا جدم

الهغإ الٗني٠ صازل اةخياة الي ىصيت, 
ٞيخدضر ٖ  الهغإ بح  الخياع الضينى والخياع 

الٗلمانى, و ٢ًيت الهغإ بح  الخياعاث الي ىصيت 

والتى ج٨ك٠ ٖ   ندى واضح أ  الخياع الههيىنى 

الؿاع  ال  انكاح صولت ح ىصيت ف  ٞلؿُح  لم 
٣ًيت ي٨  اةخياع الىخيض بح  ح ىص أوعبا أما ال

الٟؿاص التى محزث خياة  الشالشت, ٞهى ٢ًيت

ال٣ياصاث الههيىنيت ٞىع جدى٫ الههيىنيت م  

 خغ٦ت ال  صولت.

 

 -؛.؛ ٚالٝ أنـ الضيب زالض ػ اصة/ َٔ ايفكٝ٘ إىل املجكف : ايهاتب ٚايػًطإ

 .2017ال٣اهغة: الهيئت, 

 ( 392 ) ؾم.22م؛  312

 تَبٗت زانت جهضعها الضاع املهغ ت اللبناني

 301 ط.م 10: 978-977-91-1446-0: جضم٪

 الش٣اٞت الٗغبيت
ال٣ٟهاح وال٨خا   يدناو٫ هظا ال٨خا  ٖال٢ت

الضيىا  بالؿلُت وه  ٖال٢ت جغج٨ؼ ال  أؾـ 

عاسخت ف  الخاع ش اال أج ا جخٟاوث بدبض٫ الٓغوٝ 
الؿياؾيت وحٛحر الضو٫ ف  جاع سنا املٗانغ الظي 

لم الٗغبى قهض انُٗاٞاث خاؾمت, و ضزل الٗا
اليىم مغخلت ظضيضة م  الخدىالث نكهض ٞي ا 
مجاب ت بح  املش٠٣ الظي يدمل أ٩ٞاع الخدضيض 

و ضاٞ٘ ٖ  الضولت وبح  م  يٗخبر أنه يمل٪ الٟهم 

 الصخيذ لخٗاليم الضي .

 

نٝف أقبشت أَطٜها غٝسة ايعامل فى دلاٍ اإلعالّ؛ اإلعالّ فى عكط ايعٛملة 
اهغ؛ اقغاٝ صاليا دمحم ابغاهيم؛ ٚالٝ ؾمغ َ ٚاهلُٝٓة األَطٜهٝة /

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -أنـ الضيب.

 ( 393 ) ؾم.24م؛  215

 َبٗت زانت جهضعها صاع ج ًت مهغ للنكغ

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيا

   ط.م 7: 978-977-91-1434-7: جضم٪

الم الضول   341.76  إلٖا
يدناو٫ ال٨خا  مىيٕى الخض٤ٞ الضول  

اث وأهميخه وظظوع الهغإ واةجض٫ للمٗلىم

الضول  الضاتغ بح  الضو٫ الناميت واملخ٣ضمت ٦ما 
جباص٫ الك٩ل اةخال  لخض٤ٞ الانباح الضوليت ف  ْل 
ٖضص م  املخٛحراث ويؿخٗغى أهم النٓغ اث 

الم الضول  وحٛحر  الٗلميت التى جد٨م صعاؾت الٖا
 ٖمليت جباص٫ ونباح بح  صو٫ الٗالم املخخلٟت.

 

ال٣اهغة:  -ٚال  ق٨غي؛ ٚالٝ أنـ الضيب./ جكفٕٛ ٚايػًطة فى َكط امل

 .2017الهيئت, 

 ( 394 ) ؾم. 24م؛  400

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيا

  ط.م 13: 978-977-97-1444-6: جضم٪

 301.2 مهغ –الش٣اٞت 
يُمذ هظا ال٨خا  ال  الخٗٝغ ٖ   هي٩ل 

يت الظا٦غة التى حك٩لذ ف  ؾيا١ الٗال٢اث اةخٟ

والٓاهغة بح  ج٨ى   املش٠٣ وججلياث الؿلُت 
وهى الؿيا١ الظي يخهل و نٟهل ٖ  جمىظاث 

املخيلت ف  اؾدبا٢ها اةخايغ بغإ ت املاض ى 
واملؿخ٣بل. والظا٦غة املٗينت ه  املخؼو  الخاع ذ  
لل٣ٗل اةجمع  وه  جلٗب صوعها ف  يبِ 

 
ً
 واٖيا

ً
املٗايحر, بلىعة ال٣يم التى جهبذ م٣ياؾا

 ت.ٗا٫ وعصوص أٞٗا٫ اةجماٖلؤلٞ
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ال٣اهغة:  -ٖاص٫ وصي٘ ٞلؿُح ؛ ٚالٝ أنـ الضيب./ َٜٛٝات سطب أنتٛبط 

 .2017الهيئت, 

 ( 395 ) ؾم. 24م؛  568

 يكخمل ٖ   ملخ٤ نىع خغ  أ٦خىبغ واعظاٖاث ببليىظغاٞيا

  ط.م 18: 978-977-91-1383-8: جضم٪

 962.047 1973خغ  أ٦خىبغ  -مهغ 
 

ال٨خا  ما وعص ف  الصخ٠ جدناو٫ نٟداث 
واملجالث التى نضعث زال٫ ٞترة خغ  أ٦خىبغ وف  

م٣ضمت ا وهغام زم وزباع وبٌٗ امل٣االث ل٨باع 

 ال٨خا  وف  م٣ضمت م وؾخاط هي٩ل.

 
 عهىو ركنىنىجيخ

 

ني٩ى هاظغ؛ اقغاٝ ٖام صاليا / نٝف ٜتذػػٕٛ عًٝو؟  .. اآلشإ املرتقسة

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -يب.دمحم ابغاهيم؛ ٚالٝ أنـ الض

 ( 396 ) ؾم.20نىع؛ : م 352

 َبٗت زانت م  صاع ج ًت مهغ للنكغ نم  م٨خبت وؾغة
   ط.م 8: 978-977-91-1433-0: جضم٪

 355.413 الاؾخُإل الال٨ترونى
 

جدناو٫ نٟداث هظا ال٨خا  مٗلىماث ٖ  

ت م   ٖملياث ججؿـ مٗينت جمذ يض مجمٖى
غنؿا الضو٫ م  يم  ا عوؾي ا والهح  ٞو

واليابا  ووعظنخح , ٦ما يه٠ ال٨خا  ٦ي٠ جخم 
أنكُت الخجؿـ وم  ي٣ىم ٖلي ا وونٓمت 

 ومنيت املٗمى٫ ب ا.

 
 
 

 فكش
مهُٟى الك٨ٗه؛ ٚالٝ / ايفطم ٚاجلُاعات االغالَٝ٘ : إغالّ بال َصاٖب

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -أنـ الضيب.

 ( 397 ) ؾم.24م؛  512

    الضاع املهغ ت اللبنانيتَبٗت زانت م

   ط.م 16: 978-977-91-1442-2: جضم٪

 258مظاهب -ال٣ٟه الاؾالمى 
خغم هظا ال٨خا  ٖ   أال يسضف قٗىع 

ذ بح  ظأخض م  الٟغ١ الاؾالميت ال٨شحرة التى جمى 

خضا٫ والٛلى م٘ اةخغم ٖ   ط٦غ اةخ٣ات٤  الٖا
 
ً
 بالخاع ش أو مغجبُا

ً
م٨خملت م  ا ما ٧ا  مخهال

ل٣ٗاتض أو مىنى٫ الاؾبا  باألشخام وظىهغ با
اةخالٝ بح  الٟغ١ املخخلٟت والنٓغ ف  ن٣اٍ 

 اةخالٝ ٦ما يؿخدًغ ن٣اٍ الاجٟا١.

 
دمحم يىنـ؛ ٚالٝ / جتسٜس اخلطاب اإلغالَى َٔ املٓرب إىل ؾبهة االْرتْت 

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -أنـ الضيب.

 ( 398 ) ؾم. 22م؛ 305

 الضاع الٗغبى لل٨خا َبٗت زانت م  م٨خبت 
 219 ط.م 10: 978-977-91-1140-8: جضم٪

 اةخُب الضينيت الاؾالميت
 
 

يضٖىنا ال٨خا  ال  يغوعة نياٚت مٗالم 

اةخُا  الضينى واٖاصة النٓغ ف  ال٨شحر م  

أولىلياجه وأَغوخاجه وجُى غ آلياجه وأؾاليبه 

وأق٩اله ووؾاتله وت يئت وجؤهيل خامليه ونديجخه 

    زهاتو وأخىا٫ مؿخ٣بليه.والخٗٝغ ٖ
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ال٣اهغة: الهيئت,  -ٖؼث ٢غنى؛ ٚالٝ وليض َاهغ./ َػتكبٌ ايفًػفة فى َكط 

2016. 

 ( 399 ) ؾم.24م؛  405

 يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيا
 190 ط.م 6.5: 978-977-91-1153-7: جضم٪

 الٟلؿٟت اةخضيشت

هظا ال٨خا  هى "بيا  ٞلؿٟى" يٗخبر بضايت 

اةخ٣ي٣يت لئلنخاط الٟلؿٟى للمئل٠,  الُغ ٣ت

ف   وأزغه يخدضر ٞيه ٖ  ماض ى مهغ الش٣اف 

ٖهغها اةخضيض ٖو  خايغها ومؿخ٣بلها ليـ 

 الش٣اف  وخؿب بل وم  قتى اةجىانب.
 

 
أمح  اةخىل ؛ ج٣ضيم / َٓاٖر جتسٜس فى ايٓشٛ ٚايبالغة ٚايتفػري ٚاألزب 

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -ق٨غي دمحم ٖياص.

 ( 400 ) ؾم. 24م؛ 288

   ط.م 9: 978-977-91-1384-5: جضم٪

 415.1 الندى –اللٛت الٗغبيت 
 
 

ت م  وبدار  يًم ال٨خا  مجمٖى
واملخايغاث التى ٧ا  يل٣ي ا الكيش أمح  اةخىل  
ف  اةجامٗاث املخخلٟت في مهغ, والتى ٧ا  يئؾـ 

ٞي ا ٨ٞغة الخجضيضي, بخجضيض البالٚت والندى 

 , و سخخم ٦خابه ببدض أل٣اه ف  والخٟؿحر ووص

أؾبٕى اةجاخٔ ف  ٧ليت آلاصا , وه  ق  منهج 
 ج٨ٟحر اةجاخٔ.

 

 
 

 

ذ ٖبض النانغ؛ اقغاٝ ٖام صاليا /  1َٛغٛعة تاضٜذ األفهاض. اجلعء  مٞغ

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -دمحم ابغاهيم ؛ٚالٝ انـ الضيب.

 ( 401 ) ؾم. 28نىع, : م72

 هغ للنكغَبٗت زانت م  صاع ج ًت م
 يكخمل ٖ   ٞهغؽ للخٗاع ٠

  ط.م 9: 978-977-91-1435-4: جضم٪

اث –ٞلؿٟت   141.203    مىؾٖى

يدناو٫ هظا اةجؼح بٌٗ م  أ٩ٞاع ؾ٣غاٍ 

حرهم م   وأٞالَى  وأعؾُى وظاليليى ونيىج  ٚو

الٟالؾٟت وامل٨ٟغ   والتى جمشل أ٩ٞاع ال٣غ  

الؿاصؽ ٢بل امليالص ال  ال٣غ  الؿاصؽ ٖكغ 

 يالصي.امل

 

 
 

ذ ٖبض النانغ؛ اقغاٝ صاليا دمحم /  2َٛغٛعة تاضٜذ األفهاض. اجلعء  مٞغ

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -ابغاهيم؛ ٚالٝ أنـ الضيب.

 ( 402 ) ؾم. 24م: نىع؛  72

 َبٗت زانت م  صاع ج ًت مهغ للنكغ
 يكخمل ٖ   ٞهغؽ للخٗاع ٠

  ط.م 9: 978-977-91-1436-1: جضم٪

اث –ٞلؿٟت   141.203 مىؾٖى
 

هظا ال٨خا  هى اةجؼح الشانى م  زالزت أظؼاح 

ت ضٝ ال  ٖغى وقغح أهم و٩ٞاع التى جىنل 

الي ا ال٣ٗل إلانؿانى ٖبر جاع سه بؤؾلى  ؾهل 

وبؿيِ, و دناو٫ هظا اةجؼح أ٩ٞاع ال٣غنح  

 الؿاب٘ ٖكغ والشام  ٖكغ.
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ذ ٖبض النانغ؛ اقغاٝ /  3َٛغٛعة تاضٜذ األفهاض. اجلعء  ٖام صاليا مٞغ

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -دمحم ابغاهيم ؛ٚالٝ انـ الضيب.

 ( 403 ) ؾم. 28نىع؛ : م 72

 َبٗت زانت م  صاع ج ًت مهغ للنكغ
 يكخمل ٖ   ٞهغؽ للخٗاع ٠

  ط.م 9: 978-977-91-1437-8: جضم٪

 

 
اث –الٟلؿٟت   141.203 مىؾٖى

هظا ال٨خا  هى اةجؼح الشالض م  ؾلؿلت 

ت أظؼاح, يدناو٫ أ٩ٞاع بٌٗ م٨ىنت م  زالز

الٟالؾٟت ووصباح لل٣غ  الخاؾ٘ ٖكغ وال٣غ  
الٗكغ   م  م هيجل وماع٦ـ ونيدكه وؾاعجغ 

حرهم.  ٚو
 

ٖاص٫ الؿ٨غي؛ ج٣ضيم خامض ٖماع, ظابغ / ايٓععة ايٓكسٜ٘ عٓس املعتعية 

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -ٖهٟىع؛ ٚالٝ أنـ الضيب.

 ( 404 ) ؾم. 24م؛  293

 انت م  الضاع املهغ ت اللبنانيتَبٗت ز
  يكخمل ٖ   اعظاٖاث ببليىظغاٞيا

  ط.م 10: 978-977-91-1441-5: جضم٪

  

 
 246  املٗتزلت )ٖلم ال٨الم(

يئ٦ض ال٨خا  الضوع الغتيس ي لخىْي٠ ال٣ٗل 
غ ٤ ال٣ٗالنيت ف  قئى  اةخياة الؿياؾيت  َو
والاظخماٖيت والا٢خهاصيت وهى ما يظ٦غنا بم٣ىالث 

لؿل٠ م  ٦باع الٗلماح وامل٨ٟغ   بمؿحرة بٌٗ ا

تزالي ف  ٦خابات م.  جؤزحر ال٨ٟغ الٖا

 فنىٌ
 -ؾمحر ٞغ ض؛ ٚالٝ وليض َاهغ./ تاضٜذ ايطقابة عًى ايػُٝٓا فى َكط 

 .2016ال٣اهغة: الهيئت, 

 ( 405 ) ؾم. 24م: نىع؛  221

 ملخ٤ زام بىزات٤ الغ٢ابت ٖ   الؿينما املهغ ت
  ط.م 3.5: 978-977-910-630-4: جضم٪

 791.43 الغ٢ابت –الاٞالم الؿينماتيت 
 

 

٧انذ الغ٢ابت بمسخل٠ أق٩الها, وؾىٝ 
 ٖ  الؿلُت الؿياؾيت اةخا٦مت , 

ً
جٓل حٗبحرا

وف  هظا ال٨خا  يدناو٫ ال٩اجب جاع ش الغ٢ابت ٖ   
اث ف  ٖام  الؿينما ف  مهغ منظ ٢انى  املُبٖى

 ال  بضايت ولٟيت الشانيت. 1881
 

 
دمحم / زضاغات ْازضة عٔ فذط احلٝاة املػطسٝة فى َكط : ايتُجًٝٝة سٝاتٓا

ال٣اهغة: الهيئت,  -جيمىع؛ ج٣ضيم ػ٧ي َليماث؛ ٚالٝ وليض َاهغ.

2016. 

 ( 406 ) ؾم.24نىع؛ : م 592

  ط.م 9.5: 978-977-91-0773-8: جضم٪

 792.962 مهغ –املؿغح 
 
 

يخًم  ال٨خا  ظمي٘ ما ٦خبه ٣ٞيض وص  

"دمحم جيمىع" م  م٣االث ن٣ضيت وعؾاتل واملؿغح 

 ال  طل٪ عوايت الهاو ت آزغ 
ً
ف  جاع ش الٟ  مًاٞا

 عوايت زُها ال٣ٟيض للمؿغح املهغي 

 
 
 



 7117 داساذصإ خًئبق

001 
 

 
خؿ  ٞخخ ؛ جغظمت مهُٟى ابغاهيم ٞهمى؛ املكٝغ ٖ   / عُاضة ايفكطاء 

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -الخدغ غ ظما٫ الٛيُانى؛ ٚالٝ أنـ الضيب.

 (407 ) ؾم.٫22, نىع؛ م: ظضاو  324

   ط.م 4: 978-977-91-1453-8: جضم٪

 728.6 الٗماعة
 ملك٩لت 

ً
 نمىطظيا

ً
هظا ال٨خا  ي٣ضم خال

الاؾ٩ا  خيض أ  هنا٥ بليى  ٞغص ٖ   و٢ل 

 ويٗيكى  خياة 
ً
 مب٨غا

ً
ؾىٝ يمىجى  مىجا

مى٢ىٞت النمى بؿبب الاؾ٩ا  ٚحر الهخ  وهظه 
يت ٞبج ا جبضو املك٩لت لى ا٢خدمذ بالُغ١ الخ٣ليض

 ف  ق٩ل ظضيض 
ً
بال خل مم٨  ٞال٨خا  ا٢ترح خال

م  املكاع٦ت أما ما ينبػ  أ  يؿهم به ال٣ٟغاح ف  

هظه املكاع٦ت ٞهى بالًغوعة ٖملهم وج٨ى  ماصة 

 البناح مىخضة وه  التربت التى جدذ أ٢ضامهم.

 كزت اطفبل
مض عاهى٫ ؾينٛا٫؛ عؾىم مىهنضع ؾهمى؛ جغظمت أخ/ أؾعط أْٓى خائف 

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -أمح ؛ ٚالٝ أنـ الضيب.

 ( 408 ) ؾم. 20عؾىم؛ : م 23

 َبٗت زانت م  مئؾؿت خىعؽ الضوليت
   ط.م 3: 978-977-91-1454-5: جضم٪

ٟا٫   891.43ال٣هو الهنضيت -٦خب َو
 
 
 

عوايت لؤلَٟا٫ جىضح مٗنى "اةخىٝ" م  

ت  زال٫ بٌٗ املىا٠٢ مشل اةجلىؽ ف  ٚٞغ
حرها م  مٓلمت  أو الى٢ٝى ف  م٩ا  مجهى٫.. ٚو

 املىا٠٢.
 

 

 

 
عاهى٫ ؾينٛا٫؛ عؾىم مىهنضع ؾهمى؛ جغظمت أخمض / أؾعط أْٓى َطتبو 

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -أمح ؛ ٚالٝ أنـ الضيب.

 ( 409 ) ؾم. 20م: عؾىم؛  24

 َبٗت زانت م  مئؾؿت خىعؽ الضوليت للنكغ

 891.43  ط.م 3: 978-977-91-1455-2: جضم٪

 
ٟا٫   ال٣هو الهنضيت -٦خب َو

٢هت لؤلَٟا٫ جخدضر ٖ  الاعجبا٥ ٞٗنضما 

نضما ال نٗٝغ  ال نٟهم ما ي٣ىله الناؽ جغجب٪ ٖو

نضما نغجب٪ البض أ  نؿترد   ماطا نٟٗل نغجب٪ ٖو

 ونخدضر م٘ والضينا ملؿاٖضجنا.

 

 
 

عاهى٫ ؾينٛا٫؛ عؾىم مىهنضع ؾهمى؛ جغظمت أخمض / أؾعط أْٓى َٓسٖـ 

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -؛ ٚالٝ أنـ الضيب.أمح 

 ( 410 ) ؾم.20عؾىم؛ : م 24

 َبٗت زانت م  مئؾؿت خىعؽ الضوليت للنكغ
   ط.م 3: 978-977-91-1447-7: جضم٪

ٟا٫   891.13   ال٣هو الهنضيت -٦خب َو
 

 

 
٢هت جىضح لؤلَٟا٫ مٗنى ٧لمت 

 يٗبر 
ً
"إلانضهاف" م  زال٫ بٌٗ املىا٠٢ ٞمشال

نضهاف ٖنضما يدهل الُٟل ٖ   هضيت ٖ  الا 

 
ً
 ٖنضما يُٗيه والضيه قيئا

ً
صو  مناؾبت, أيًا

ًىا أ  يُٗىه له. زم ف  ال  ايت ٖنضما ج٨ى   ٞع
 املٟاظؤة ؾٗيضة يجب أ  يك٨غ هللا.
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عاهى٫ ؾينٛا٫؛ عؾىم مىهنضع ؾهمى؛ جغظمت أخمض / أؾعط أْٓى ٚسٝس 

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -أمح ؛ ٚالٝ أنـ الضيب.

 ( 411 ) ؾم. 20عؾىم؛ : م 24

 َبٗت زانت م  مئؾؿت خىعؽ الضوليت للنكغ
   ط.م 3: 978-977-91-1456-9: جضم٪

ٟا٫   891.43  ال٣هو الهنضيت -٦خب َو
 
 

عوايت أَٟا٫ جىضح مٗنى الىخضة, ٞٗنضما 

نكٗغ بالىخضة البض م  أ  نكٛل أنٟؿنا بٗمل 

 أقياح ناٞٗت
 

 
 
 

و٫ جغ مبالي؛ عؾىم نينى  بالجحر؛ جغظمت ؾلمى دمحم ٧اع /                أْا أٜها  أضٜس 

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -ؾٗض؛ ٚالٝ أنـ الضيب.

 ( 412 ) ؾم. 28عؾىم؛ : م 36

 َبٗت زانت م  صاع نىع املٗاٝع للنكغ
   ط.م 6: 978-977-91-0792-9: جضم٪

ٟا٫   823    ال٣هو الانجلحزيت -٦خب َو
 

 
انج   ٢هت لؤلَٟا٫ جد٩ى ٢هت الُٟلت

والتى ًٚبذ م  والضح ا وجسيلذ أج ا صزلذ 

 م  والضح ا 
ً
لٗالم اٞتراض ى لخسخاع أ  وأم بضال

وبٗض هظه الغخلت ا٦دكٟذ أ  والضح ا أٖٓم 
 والضي  ف  الضنيا.

 
 
 

 

صانييل ؾيمغص؛ عؾىم ظينيٟي٠ ٦ىنى؛ جغظمت / سُٝٓا طاضت ايهًُات 

 .2017ئت, ال٣اهغة: الهي -ؾلمى دمحم ؾٗض؛ ٚالٝ أنـ الضيب.

 ( 413 ) ؾم. 20م: عؾىم؛  36

 َبٗت زانت م  صاع نىع للمٗاٝع للنكغ

   ط.م 4: 978-977-91-1438-5: جضم٪

ٟا٫   823  ال٣هو الانجلحزيت -٦خب َو
 

 
٢هت لؤلَٟا٫ جخدضر ٞي ا الُٟلت ياؾمح  

ٖ  ظضت ا والتى أنبدذ جًي٘ م  ا ال٩لماث, 

جل٪  وجداو٫ ياؾمح  مؿاٖضة ظضت ا ف  ايجاص

 ال٩لماث.
 

 
 

ظحر الضي  ٦ىليه؛ عؾىم ٦ىعال  ؾىصو؛ جغظمت ؾلمى دمحم /             غسا  املسضغة 

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -ؾٗض؛ ٚالٝ أنـ الضيب.

 ( 414 ) ؾم.20م: عؾىم؛  36

  َبٗت زانت م  صاع نىع املٗاٝع للنكغ

   ط.م 5: 978-977-91-0793-6: جضم٪

ٟا٫   843 ال٣هو الٟغنؿيت -٦خب َو
 

 
ت م  ال٨خا٦يذ الهٛحرة حؿخٗض للظها  ال   جد٩ى ال٣هت خ٩ايت مجمٖى

املضعؾت و٦ال م  م منكٛل بخدًحر مالبؿه 

اةجضيضة وأ٢المه اةخكبيت وم  م م  يكٗغ 

بال٣ل٤, ول٨  م اج٣ٟىا ف  ال  ايت أ  املضعؾت 
ؾخ٨ى  عاثٗت ألج م ؾي٨ىنى  نضا٢اث ظضيضة 

 ويؿخمخٗى  ب٣غاحة ٢هو و٦خب عاثٗت.
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 -ج٣ضيم ٞاَمت املٗضو٫؛ ٚالٝ وليض َاهغ./ َػطح ايطفٌ: ْكٛم رلتاضة 

 .2016ال٣اهغة: الهيئت, 

 ( 415 ) ؾم.30م؛ 181

   ط.م 4: 978-977-91-1154-4: جضم٪

ٟا٫   812    املؿغخياث الٗغبيت -٦خب الَا
 

ت م   النهىم  يدخىي ال٨خا  ٖ   مجمٖى
 املؿغخيت ٦خبذ لخمشل ٖ   املؿاعح أوف 

الٟهى٫ ٞهى م٣ضمت للٗاملح  ف  ٢هىع الش٣اٞت 

وبيىث الكبا  و٦ظل٪ الٗاملى  ف  التربيت 

 والخٗليم ختى ج٣ضم ف  مضاعؽ مهغ.

 
 
 
 
 
 
 

أوع ليا  صو٦ىصعي؛ عؾىم بغ نجحر صيالبىعحى ؛جغظمت / ايٓعاَة ايتى طاضت 

 .2017ال٣اهغة: الهيئت,  -ؾلمى دمحم ؾٗض؛ ٚالٝ انـ الضيب.

 ( 416 ) ؾم. 20م: عؾىم؛  40

 َبٗت زانت م  صاع نىع املٗاٝع للنكغ

   ط.م 4: 978-977-91-1439-2: جضم٪

ٟا٫   823    ال٣هو الانجلحزيت -٦خب َو
 

 
جد٩ى ال٣هت خ٩ايت النٗامت ؾىػا  والتى 

جدلم بالُحرا  مشل ٧ل الُيىع, ول٨  ا بٗض أ  

٨ٞغث ف  ٧ل ش يح يم٨  أ  يجٗلها جُحر جؤ٦ضث 
 للخُغ. أج ا ؾدخٗغى

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 



116 
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 كشاف العنوان

أ

 172 آكاة اٌفزٝ ٚآكاة اٌفزبح 

 396 اآلماْ اٌّزوٕلح..ويف يزغََْٛ ػٍيه؟ 

 173 آفبق أَبٔيخ ػٕل ٔغيت ِؾفٛظ 

 174 اإلثلاع اٌفٕٝ ٚاالكثٝ فٝ ثالك إٌٛثخ 

 ّٕ113 باإلثلاع ِٓ اٌزْىيً اٌٝ اٌَي 

 69 أصو رٙغيو إٌٛثييٓ ػٍٝ ٛمًٛ كٚهح اٌؾيبح 

 25 اصو ؽبكس أٌيُ: هٚايخ 

 140 اؽزوً يب ػّو: ٔٔ َِوؽٝ ٌألٛفبي 

 32                      أؽٚو فٛها : لٖٔ لٖيوح 

 98 أؽالَ ثبيزٗ : ّؼو 

 38 أؽّل ٍّبػيٓ: األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 

 ٜ1 أفزجئ فٝ ٕله 

 175 اإلفزالف ٚأكثيبد اٌؾٛاه 

  ُ٘114 ٚأٍٝاألفٛاْ ٍيف ٚأك 

 39 األهٗ ٚاٌؼيبي: األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 

  اإله٘بة اٌّزؤٍٍُ: ؽَٓ اٌجٕب ٚرالِينٖ ِٓ ٍيل لطت

 176 اٌٝ كاػِ

 ٓ177 أٍبٍيبد فٝ ٛوائك رؼٍيُ اٌمواءح ٌٍّجزلئي 

 ْ178 أٍبٛيو اٌيٛٔبْ ٚاٌوِٚب 

 3 أٍجٛع ؽت ٚاؽل: هٚايخ 

 40 اإلٍزؼّبه اٌؼوثٝ: األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 

 161 ٍل ّٚغوح اٌجورمبي: لٖخاأل 

  ٓاألٍوح اٌّٖويخ: لواءاد فٝ ٍيىٌٛٛعيخ اٌزىٛي

 179 ٚاالٍزّواهيخ

 ٝ141 أٍورٝ: كيٛاْ اٛفبي ثبٌفٖؾ 

 70 األٌٍ اإلصٕٛ ربهيقيخ 

 )180 األٌٍ إٌفَيخ ٌإللٕبع )اٌّؾبعخ 

 ٗ397 اٍالَ ثال ِنا٘ت : اٌفوق ٚاٌغّبػبد االٍالِي 

 281 إٍٔبْ ثيٚبء: هٚايخ 

  4 ظٙوٜ اٌٝ اٌويبػ: ّؼوإٍٔل 

 181 أٍيو اٌٙٛاء فٝ ٕؾجخ ٘ئالء 

 118 أٍيو ػبّك 

 408 أّؼو إٔٔٝ فبئف 

 409 أّؼو إٔٔٝ ِورجه 

 ِ٘410 أّؼو إٔٔٝ ِٕل 

 411 أّؼو إٔٔٝ ٚؽيل 

 ٍٜٚ378 اّىبٌيبد اٌزؾٛي اٌليّمواٛٝ فٝ ِٕطمخ اٌْوق األ 

  ٗإٔلاء األٚرٛثيٛعوافيب: ِب ٌُ يمٍٗ اٌْيـ ػجل هث

 182 اٌزبئٗ

 167 إٔللبء اٌؾليمخ 

 282 إًٔ اٌَجت: لٖٔ ٚؽىبيبد 

 5 أٛواً اٌىالَ: هٚايخ 

 326 األػّبي اٌْؼويخ 

 327 األػّبي اٌْؼويخ: أّؼبه ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخ 

 328 أف..يب ٚالك اٌٍنيٕخ: ّؼو ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخ 

 ٌٝٚ54 افويميب ٚرؾٛالد إٌظبَ اٌل 

 ٓٛٚ 183 األثٕٛكٜ اٌَٛيٌ: رغوثخ 

 ّ :329 ؼو ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخأٌؼبة فطوح 

  اٌفيَٛ ٚثالكٖ: اظٙبه ٕٕؼخ اٌؾٝ اٌميَٛ فٝ روريت ثالك

 184 اٌفيَٛ

 ٜ142 إٌجٝ ٍِٚه إٌٖبه 

 185 األِخ ثيٓ آفخ اٌزطوف ٚرؾليبد اٌٛالغ 

  ( أِواء األٍوح اٌّبٌىخ ٚكٚهُ٘ فٝ اٌؾيبح اٌّٖويخ

1882- 1928) 186 

 283 .. أْٚ اليٓ: لٖٔ لٖيوح اِوأح 

 367 ٕزظو: َِوؽيخ ّؼويخاألِيوح ر 

 143 أِيوح اٌضٍٛط 

 162 أِيوح اٌؾلائك 

 284 أِيٕخ: صمت اثوح ػٍٝ اٌؼبٌُ: هٚايخ 

 412               أٔب أيٚب  أهيل 

 285 أٔب ٌَذ ٘بٔٝ اٌؾٍٛأٝ: هٚايخ 

 41 أٔب اٌّٖوٜ: األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 

 77 أٔذ لٍذ 

 ٜ187 اإلَٔبْ: اٌزىٛيٓ األٍبٍٝ ٚاٌظٛا٘و اٌىجو 

 89 ٌٕملٜ: ٔؾٛ رؾٍيً صمبفٝ ٌالكةأفزبػ إٌٔ ا 

  أٚرٍٛزٛة ؽٛي اٌؼبٌُ: فٌّ ٍٕٛاد فٝ ِلهٍخ

 55 اٌؾيبح
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 330 أٚهاق اٌؼْت: األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 

 119 أٚهاق: ٍيوح اكهيٌ اٌنٕ٘يخ 

 331 األٚهويل رَجؼ فٝ كِٝ: ّؼو 

 ُ٘188 لبٍُ (: لواءح فٝ اٌّٖبكه -عجً -أٚالك ؽبهرٕب: ) أك 

 ٌ189 غْٕٛ: يِٛيبد ِؼبٌظ ٔفَٝأيبَ ِٓ اٌٌّٙ ٚا 

 78 ايوٚيىب: هٚايخ 

 286 ايمبػبد ِٓ عوأيذ: لٖٔ لٖيوح 

 ٜ190 أيٓ اٌجزوٚي ٚاٌ بى اٌّٖو 

ب

 287 ثبة اٌمّو: ٍٕٛاد فًٚ ىاكح 
 332 ثبٔزِٛبيُ: أّؼبه ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخ 
 333 ثبئؼخ اٌؾٕبء: ّؼو 
 288                اٌجؾ بهٜ: هٚايخ 
 289 اٌجورمبٌخ ٚاٌؼمبهة: هٚايخ 
 368 ْ يّٛد اٌٍّه: َِوؽيخ ّؼويخثؼل أ 
 42 ثؼل اٌزؾيخ ٚاٌَالَ: األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 
 ٖٔ290 اٌجؼل اٌواثغ: ل 
 334 ثال أكٔٝ أّ٘يخ: ّؼو 
 122 ثال فجي ٚال ٔجين: ّؼو 
 191 اٌجٕيخ اٌَوكيخ فٝ هٚايبد ٔجيً ػجل اٌؾّيل 
 335 ثٛػ ٚلٖيلح: ّؼو 
 123     لا  ثٛهرويٙبد ٍويبٌيخ : ِغّٛػخ ألبٕئ لٖيوح ع 
 ٝٙ99 ثيذ ِٙغٛه ِِٚ فب 
 379 ثيٓ اٌمٚبء ٚاٌٛىاهح 
  ٓثيٓ اٌٍٛؽخ ٚاٌْبّخ: لواءح فٝ ػاللخ اٌَيّٕب ثبٌف

 115 اٌزْىيٍٝ

ت

 291 ربثٛد اٌّبء: هٚايخ 

 405 ربهيـ اٌولبثخ ػٍٝ اٌَيّٕب فٝ ِٖو 

  ربهيـ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛعيب فٝ اٌؼٖٛه اٌمليّخ

 192 رىٛيٓ اٌفىو ٚاٌٍٛطٝ ٚكٚه اٌؾٚبهح اإلٍالِيخ فٝ 

 األٚهثٝ ٚإٌٙٚخ األٚهثيخ 
  ربهيـ رطٛه اٌيَبه فٝ اِويىب اٌالريٕيخ ثيٓ اٌضٛهح

 193 ٚاٌليّمواٛيخ

  385 ، 384 5،  2رؤِالد فٝ صٛهاد ِٖو . عيء 

 398 رغليل اٌقطبة اإلٍالِٝ ِٓ إٌّجو اٌٝ ّجىخ االٔزؤذ 

 292 رؾذ االٔمبٗ: هٚايخ 

 ٌٖ194 يٕٝ فٝ ؽيبرٕباٌزؾلٜ اٌٖيٕٝ: أصو اٌٖؼٛك ا 

 ً58 رؾٖيً األٌٔ ٌيائو اٌمل 

  رؾٛالد اٌفىو اإلٍزواريغٝ اٌّؼبٕو ِٓ اإلٍزمالي

 195 إٌٛٛٝ اٌٝ اٌلٌٚخ اٌزّٕٛيٗ

  : رؾٛالد اٌفٓ ػٕل ِفًٖ اٌمؤيٓ ثيٓ اٌضبثذ ٚاٌّز يو

 196 كهاٍبد ِٕٚبظواد

 197 رؾٛالد ّؼويخ 

  رواس اإلَٔبٔيخ: ٍٍٍَخ رزٕبٚي ثبٌزؼويف ٚاٌجؾش

اٌزؾٍيً هٚائغ اٌىزت اٌزٝ أصود فٝ اٌؾٚبهح االَٔبٔيخ ٚ

 386 5عيء  .

  روثيخ اٌؾويخ: االفالق ، ٚاٌليّمواٛيخ، ٚاٌْغبػخ

 387 اٌّلٔيٗ

 336 رَيب ٌيَ: افٕبرْٛ يمٛي: ّؼو ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخ 

  اٌزٖٛف اٌؼٍّٝ ٚاٌّْوٚع اٌؾٚبهٜ ػٕل ػجل اٌمبكه

 198 اٌغيائوٜ

 اٌَيّٕبئٝ  -ٌفٛرٛغوافٝ اٌزٖٛيو فٝ ِقزٍف اٌٍٛبئٜ ا

 199 اٌزٍفييٛٔٝ -

  اٌزفبٚد اٌطجمٝ فٝ اٌّغزّغ اٌّٖوٜ فٝ أكة ٔغيت

 382 ِؾفٛظ

 6 رً اٌقياِٝ اٚ ػٛكح آي ِولٛة: هٚايخ 

 337 رٍميّخ ٍىو: ّؼو ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخ 

 ٗ200                                      اٌزٍ  ٝ: رٛصيك فٓ رمٍيلٜ ِٖوٜ ٚرّٕيز 

  اٌزٕؾٝ اٌّطٍك: ِقزبهاد ّؼويخ ّٚمبئك ِٓ ػجل

 201 مبكه اٌغٕبثٝاٌ

 33 اٌزٛهرخ: لٖٔ لٖيوح 

ث

 202 اٌضمبفخ اٌْؼجيخ ٚمٚٚ االؽزيبعبد اٌقبٕخ 

 34 صٕبئيخ اٌٚٛء ٚاٌٛلذ: ِغّٛػخ لٖٖيخ 

 388 اٌضٛهاد اٌؼوثيخ ٚأفويميب 

 163 صٛهح اٌغٍيل 
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 اػ إٌفًٛ: هٚايخ  293                     ع و 

  ْعَٛه اٌزٛإً ثيٓ اٌْؼٛة: ؽبعبد اٌجْو. األكيب

 203 ػبلخثيٓ اٌزؾفيي ٚاال

 79 اٌغًّ األثي٘: هٚايخ 

  اٌغّٙٛهيخ اٌّٖويخ األٌٚٝ: رٛهايـ ٚأؽلاس

 204 ّٚقٖيبد

 205 عّيً ّفيك: ثيٓ اٌؾٍُ ٚاألٍطٛهح 

 338 عٕٛثٝ أٔب ٚاٌن٘ت : ّؼو 

 43 عٛاثبد ؽواعٝ اٌمٜ : االػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 

ح

 294 ؽبهح إٌذ: هٚايخ 

 ّبَ ثٍلٜ: أّؼبه ِٖويخ  375                        ؽ 

 124 : ّؼو ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخؽلٚرخ ِٖويخ 

  اٌؾويخ ٚاٌَّبٚاٖ فٝ اٌفىو اٌَيبٍٝ اٌّؼبٕو: )كهاٍخ

 94 فٝ اٌٍيجواٌيخ االعزّبػيخ ػٕل هٚٔبٌل كٚهويٓ(

 80 اٌؾٖٓ اٌقْجٝ: هٚايخ اٌؾوة اٌّ وثيخ 

 81 اٌؾٖٓ اٌّؾبٕو: هٚايخ 

 206 اٌؾٚبهح اٌ وثيخ ٕٕٚبػخ اٌزقٍف 

 ٚي: ِٖو اٌؾٚبهح اٌّٖويخ فٝ اٌؼٖو اٌمجطٝ األ

 207 اٌَّيؾيخ: ِٓ اٌموْ االٚي ؽزٝ اٌضبِٓ اٌّيالكٜ

 ًٚ295 ؽىبيبد اؽَبْ ػجل اٌمل 

  ِيالكيخ:  2100ؽىبيبد اٌغل ٍىو ٚاٌغلح ٚهك: اٌٍٛؽخ

 144 لٖخ َِٚوؽيخ ٌألٛفبي

  .ٛٛؽىبيبد اٌغٕٛة: ِٛهٚس اٌؾىٝ اٌْؼجٝ فٝ أٍي

 208 2عيء

 71 اٌؾىبيبد اٌْؼجيخ ثيٓ اٌزٕٛع ٚاإلفزالف 

 145 د ِٓ اٌّالػتؽىبيب 

 164 ؽىبيبد ٕ٘ل 

 165 ؽىبيخ هيْخ 

  ٝؽىبيخ يبٍيٓ ٚثٙيخ ٔغيت ٍوٚه: كهاٍخ رؤٕيٍيخ ف

 209 إٌٛع اٌفٕٝ

 ٓ20 ؽالق ث لاك: وِٛيليب فيبٌيخ فٝ ؽىبيزي 

 125 ؽٍُ األٌِ: ِغّٛػخ لٖٖيخ 

 146 ؽٍُ ؽّبه: ِغّٛػخ لٖٖيخ 

  ؽٍيخ اٌيِٓ ثّٕبلت فبكَ اٌٛٛٓ: ٍيوح هفبػخ هافغ

 66 بٜٚاٌطٙط

 156 ؽّبه ثبئغ اٌغيو 

  اٌؾّبيخ اٌلٍزٛهيخ ٌؾويخ اٌوأٜ: فٝ اٌفمخ ٚاٌمٚبء

 380 اٌلٍزٛهٜ

 339 ؽٕيٓ: ّؼو 

  اٌؾٛاه اٌّغزّؼٝ وآٌيخ ٌٖٕغ اٌمواه: اٌّغبٌٌ اٌّؾٍيخ

 210         ّٔٛمعب  

 296 اٌؾٛه اٌؼيٓ: هٚايخ 

  211 5ؽٌٛيخ ٍّٕبه: اٌزبهيـ اإلٍالِٝ ٚاٌٍٛيٜ. عيء 

  : كهاٍبد ٔبكهح ػٓ فغو اٌؾيبح ؽيبرٕب اٌزّضيٍيخ

 406 اٌَّوؽيخ فٝ ِٖو

 413 ؽيّٕب ٛبهد اٌىٍّبد 

خ

 340 فلُ اٌوٚػ: ّؼو 

 212 اٌقطبة اٌَوكٜ فٝ اٌلهاِب اٌزٍيفييٛٔيخ 

 389 اٌقطبة اٌَيبٍٝ فٝ ِٖو اٌمليّخ 

 341 فٍٔ اٌوٕيل: ّؼو 

 25 /30 213 ِؾبٌٚخ ٌفُٙ ِب ؽلس 

د

 214 ٘وحكهاٍبد فٝ اٌزطٛه اٌؼّوأٝ ٌّليٕخ اٌمب 

 ٝ215 كهاٍبد فٝ إٌمل اٌؼوث 

 ٜ21 كٍزٛه يب أٍيبكٔب: َِٚوؽيبد أفو 

 127 كفء اٌقطبٜٚ: ِغّٛػخ لٖٖيخ 

 ٖٔ26 كفبرو اٌجٕذ ٚاٌؾىبيبد: ل 

 126 اٌلفزو اٌَبكً: هٚايخ 

 147 كِٛع اٌزّبٍيؼ: هٚايخ ٌألٛفبي 

 297 اٌلٚاثخ: هٚايخ 

 ٓ342 كٚاٚي 

 ٖٔ7 كٚىاْ: ل 
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 390 اٌلٌٚخ ٚاٌّغزّغ فٝ ِٖو 

 ً391 اٌليٓ ٚاٌلٔيب فٝ اٍوائي 

 109 3كيٛاْ أؽّل ٍٛيٍُ. عيء 

 110 1كيٛاْ فٛىٜ فٚو. عيء 

 111،112 2،  1كيٛاْ دمحم آكَ. عيء 

ذ

 216 2ماد يَٛ: يِٛيبد أٌف ػبَ ... ٚأوضو . عيء 

 ٝ217 موويبر 

 27 مٚ اٌؾميجخ اٌؾّواء: ِغّٛػخ لٖٖيخ 

ر

 343 هثبػيبد اٌ يطٝ: أّؼبه ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخ 

 ٖٔ8 هثّب ٍٛف لل يىْٛ: ل 

 61 هٍبٌخ آكاة اٌَفوح 

 298 اٌوٍبٌخ اٌّؾفٛظخ: هٚايخ 

 68 هٍبئً افٛاْ اٌٖفب ٚفالْ اٌٛفب 

 9 اٌوغجبد اٌّزمبٛؼخ : ّؼو 

 344 اٌولٔ فٛق اٌّبء: ّؼو 

 ً35 هلٖخ ٚاؽلح وبفيخ إلؽيبء اٌؾف 

  ( ٝاٌوإٜ اإلفواعيخ ٌَّوػ اٌطٍيؼخ: ّٔٛمط رطجيم

 218 ( 2005 - 1960بَ ) اٌَّوػ اٌّٖوٜ ( ِٓ ػ

  هإيب ؽىيُ ِؾيْٚ: لواءاد فٝ ّؼو ٕالػ ػجل

 219 اٌٖجٛه

 157 هيىٝ مٚ اٌقٍٖخ: ِٓ اٌؾىبيبد اٌْؼجيخ اٌفؤَيخ 

ز

 ٖٔ128 ىاه: ل 

 44 اٌيؽّخ: األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 

 82 ى٘ٛه ٔٙو رييا 

 

س

 345 ٍؤػيل ٛوٚاكح اٌٝ أٍ٘ٙب. صُ اؽجه: ّؼو 
 346 ٍؤِٚٝ اٌٝ اٌؼلَ: ّؼو 
 129 ٍجبػيخ اٌؼبثو: هٚايخ 
 220 ٍؾو األِىٕخ: ِٓ أكة اٌوؽالد 
 ٖٔ299 ٍؾو اٌؾيبح: ل 
 ٜ22 ٍوثبػ ثٓ ِفزبػ اٌمفً: اٌَّبفي 
 ]10 ٍوكيبد ِٚيئخ: ]ّؼو 
 11 ٍويو ثٕذ اٌٍّه: لٖٔ لٖيوح 
 67 ٍؼل ىغٍٛي : ٍيوح ٚرؾيخ 
 130 ٍفو اٌوٍبئً: ِغّٛػخ لٖٖيخ 
 221 اٌٍَطخ ٚاٌٍّٖؾخ 
 83 إٌَل اٌّييف 
 347 ٍٛالٝ اٌؾيبح: أّؼبه ثبٌؼبِيٗ اٌّٖويخ 
 ٖٔ300 ٍئاي اٌفزٝ: ل 
 ٝ116 ٍٍٛٓ ػبِو: هِييخ اٌفٓ اٌْؼج 
 ْ23 ٍيلٔب: اٌٍّه ؽٛؽٛ: َِوؽيزب 
 72 اٌَيوح اٌٙالٌيخ: "ِفٖؾخ ػٓ إٌَقخ اٌلِْميخ 
 168 ٍيوح ؽّبه: لٖٔ لٖيوح 
 222 ٍيف ثٓ مٜ ييْ فٝ اٌوٚايٗ ٚاإلماػخ 
 ٌؾٌ اٌْؼجٝ فٝ افالَ ٕالػ اثٛ ٍيّٕب اٌْؼت: فٍَفخ ا

 223 ٍيف

ش

 148 اٌْبٛوح ثَجَخ 
  ٝاٌْبػو ٚاٌزواس: كهاٍخ فٝ ػاللخ اٌْبػو اٌؼوث

 224 ثبٌزواس
 348 ّبيف يؼٕٝ ِِ فبيف: أّؼبه ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخ 
  ّوػ ٕؾيؼ اٌجقبهٜ: اٌَّّٝ ثبٌزٕميؼ ّوػ اٌغبِغ

 59 8اٌٖؾيؼ. ط 
 28 اٌْوفبد: هٚايخ 
 ّؼ ٌؼٚٛيخ اٌّغبٌٌ إٌيبثيخ: ّوٚٛ ّٚٙبٔبد اٌّو

 225                                 كهاٍخ ِمبهٔخ ٚفمب  ألؽلس اٌزؼليالد
 301 ّؼو غغوٜ رزطبيو ِٕٗ اٌؾغبهح: ِقزبهاد لٖٖيخ 
 131 ٌّّ ٕ يوح: لٖٔ لٖيوح 
 36 ّٛاهع ؽبف: ّؼو 
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 ٖٔ383 ٕجبػ اٌغّؼخ: ل 

 12 ٕجٝ اٌفواّبد اٌٍّٛٔخ: ّؼو 

 ٓ226 ٕؾخ عيلح ثؼل اٌقَّي 

 227 ٝ ِٖوٕؼٛك اٌَيّٕب اٌَّزمٍخ ف 

 ًِ228 اٌٖؼيل: عنٚه األٌُ ٚاأل 

 45 ّٕذ اٌغوً: األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 

 13 ٕٕلٚق وورٛٔٝ يْجٗ اٌؾيبح: لٖٔ لٖيوح 

 302 ٕٛه ٙبؽىخ ٍٚطو والَ: لٖٔ لٖيوح 

  ٕٓٛهح اٌّغزّغ اٌّٖوٜ فٝ أكة ٔغيت ِؾفٛظ ثي

 229 اٌٛالغ ٚاٌقيبي

 ْ149 اٌٖيبك ٚػوًٚ اٌجؾو: َِوؽيخ ٌٍفزيب 

 ض

 303 ٚهح اٌَبوَفْٛ: لٖٔ لٖيوحٙو 

ط

 304 اٌطويك اٌٝ ثٛكاثَذ 

 100 ٛؼُ اٌجيٛد 

 ًَٛ84 ٛفٌٛخ عي 

 349 ٛٙطب اٌّٙل .. ٛٙطب اٌٍؾل 

   73                                        اٌطٛائف االعٕجيخ فٝ ِٖو: اٌجٙوح ّٔٛمعب 

ع

 350 ػباااهف يباااهة: أّؼبه ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخ 

 230 ػجل اٌفزبػ ػٕبيذ: ٕفؾبد ِٓ ربهيـ اٌفلائيخ اٌّٖويخ 

 ٜ132 اٌؼوايٌ َِٚوؽيبد افو 

 ٜٛ ٌٍ231 اٌؼوثيخ فٝ ّوق افويميب: ِملِخ فٝ اٌزٙغيٓ ا 

 232 اٌؼوٚثخ اٌّٖويخ 

 351 اٌؼيف ػٍٝ اٌٍٚٛع: ّؼو ػبِيخ 

 101 ػْبْ ألله أغٕٝ ٌه 

 ٖٔ305 ػْيمخ علٜ: ل 

  ػٖو اٌٖٛهح: ِٓ اٌفٛرٛغوافيب اٌٝ األلّبه اٌٖٕبػيخ

 233 ٌّٖٛهح                                     ٚاٌغوافيه ِوٚها  ثبٌَيّٕب ٚاٌٖؾيفخ ا

 ْٛٚاٌزٍيفيي 
  ػجل 1970-1947اٌؼاللبد ثيٕخ ِٖو ٚاٌّغو :

 234 إٌبٕو فٝ أػيٓ غوثيخ

 ٍُ235 ػٍُ اعزّبع اٌؼ 

 236 ػٍُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌٝ أيٓ؟ 

 ٍّٝ75 اٌؼٍُ ٚاٌزفىيو اٌؼ 

 َ102 ػٍٝ ثبة اه 

  اٌؼّبهح اإلٍالِيخ ٚاٌمجطيخ ثجٕٝ ٍٛيف فٝ اٌؼٖو

 237 اإلٍالِٝ

 407 ػّبهح اٌفمواء 

 29 ػٕل اٌَّزٜٛ اٌقفٝ: هٚايخ 

 238 ػيٓ صبٌضخ: اٍزْبهاد ٔفَيخ ٚىٚعيخ 

غ

 414             غلا  اٌّلهٍخ 

  239 1951 -1933اٌ وف اٌزغبهيخ اٌّٖويخ 

 133 غوفخ ر ييو اٌّْبػو: ِغّٛػخ لٖٖيخ 

 37 غولٝ ثٕٙو ِبإٖ ٙؾً : ّؼو 

 103 غياي ِبّٝ ف ٕؾوح هٚػ: ّؼو 

 بْ ػجل اٌقبٌك: ٍيوح ٍيّٕبئيخ َ  240                                غ

 14                                       غٛايبد عؾيُ: ؽيش رؾًّ األٚٛبْ فٝ اٌغ ؼت 

ف

  ِٓ 241 1945 -1900فغو اٌزٖٛيو اٌّٖوٜ اٌؾليش 

 306 فَبك األِىٕخ: هٚايخ 

 46 اٌفٖٛي: األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 

 ٜ242 فٍَفخ اٌزؤٚيً ػٕل اثٝ ؽيبْ اٌزٛؽيل 

 244                                            اٌفٓ رّضيال : هإيزٝ ٌٍفٓ ثٕٛفٗ هإيخ ٌّؼٕٝ ِب 

 ٕ243 ّبئيخفٓ اٌٍّٛيمٝ اٌَي 

 307 فٝ أزظبه اٌؾجيت: لٖٔ لٖيوح 

 308 فٝ أزظبه.. ػويٌ: لٖٔ لٖيوح 

 ٝ245 فٝ فٍَفخ اٌضمبفخ ٚإٌمل اٌضمبف 
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 85 فٝ ِٕزٖف اٌؼّو 

  ٝفٝ إٌمل اٌزطجيمٝ: ِمبهثبد ٍوكيخ فٝ إٌضو اٌؼوث

 90 اٌّؼبٕو

  ٗفي٘ إٌّبْ فٝ ّوػ اٌٍئٌئ ٚاٌّوعبْ فيّب ارفك ػٍي

 60 3اٌْيقبْ. عيء 

 246 ٌفيٍُ اٌّٖوٜ.. ِبئخ ػبَ ِٓ اٌغٛائيا 

ق

 15 لجٚخ عّو... كٚه اٌّضمفيٓ فٝ ِٛاعٙخ اإله٘بة 

 ِٝ247 لجطٝ فٝ ػٖو اٍال 

 134 لجً اٌيٚاي: ِغّٛػخ لٖٖيخ 

 150 لوٚك ووٚأٗ: وِٛيليب َِوؽيخ ٌألٛفبي 

 352 لٖبئل ٙل اٌؾوة : ّؼو 

 86 لٖبئل اٌٙيّباليب 

 248 اٌمٖخ اٌمٖيوح: لٚبيب ٚارغب٘بد 

 ً249 لٖيلح اٌوف٘: لواءح فٝ ّؼو أًِ كٔم 

 154 اٌمطخ ٚاٌؼٕلٌيت: ِٓ اٌؾىبيذ اٌْؼجيخ اٌوٍٚيخ 

 353 لّؼ اٌىالَ : ّؼو 

 135 لّئ عيٕي: ّؼو ػبِيخ 

ك

 ْ392 اٌىبرت ٚاٌٍَطب 

  :ٓ376 لٖخ ِٚٚخ 635وبِيوا ٚٔظوح ػي 

 ٝ62 وزبة األكٚاه فٝ اٌٍّٛيم 

 ٌّ63 ٖويخوزبة اٌزؾفخ إٌَيخ ثؤٍّبء اٌجالك ا 

 ٓ64 وزبة عبٌيًٕٛ فٝ فوق اٌطت ٌٍّزؼٍّي 

  وزبة اٌغٛا٘و ٕٚفبرٙب: ٚفٝ أٜ ثٍل، ٘ٝ ٕٚفخ

 65 اٌ ٛإيٓ ٚاٌزغبه

 250 وزبثبد رؤٍيَخ فٝ اٌضمبفخ اٌَيّٕبئيخ: هإٜ ٍيّٕبئيخ 

 91 وزبثخ اٌناد: لواءح فٝ فطبة اٌٙٛيخ: كهاٍخ ٔمليخ 

 104 ووٍٝ فبٙٝ: ّؼو 

 16 وؤيٓ أعواً ثؼيلح 

 136                   م يَّه كفزوا : ّؼووْؾب 

 17 وً ِب لٍزٗ ٌٍّؾًٍ إٌفَٝ: ّؼو 

   354               وُ وٕذ غويجب 

 105 وّب ٌٛوبٔٛا ثيؾجٛن 

 355 وٕذ ٌٚيٍٝ ٛفٍيٓ: ّؼو 

 151 وٕٛى اٌَّبء: لٖخ ٌالٛفبي 

 309 وٙف اٌفواّبد: هٚايخ 

 َ393 ويف إٔجؾذ أِويىب ٍيلح اٌؼبٌُ فٝ ِغبي اإلػال 

 56 ٝويف فنٌذ اٌوأٍّبٌيٗ اٌؼبٌُ اٌؼوث 

 76 اٌىيّيبء اٌؼٚٛيخ فٝ ؽيبرٕب 

ل

   310                            ال أؽل ٕ٘بن: لٖٔ لٖيوح علا 

 311 ال ػياء: لٖٔ لٖيوح 

  اٌٍ خ اٌؾيخ ٚإٌّٜ اٌضبثذ: لواءح فٝ هٚايبد ٔغيت

 92 ِؾفٛظ

 ٝ93 ٌ خ اٌقطبة ٚؽٛاه إٌٖٛٓ: كهاٍخ فٝ كيٛاْ ٔبع 

 312 ٌ ي َ٘ىب: هٚايخ ٌٍٕبّئخ 

 ٖ356 و إٌيً                               ٌُ أوٓ ٚؽلٜ ِْوكا  ػٍٝ وٛثوٜ ل 

 313 ٌيبٌٝ ثٛكاثَذ: لٖٔ لٖيوح 

 314 ٌيً ثال لّو: لٖٔ لٖيوح 

 369 ٌيٍٝ ٚاٌّغْٕٛ: َِوؽيخ ّؼويخ 

م

 100 166 ٌْٛ: ّؼو 

 106 ِب ثزٍَِّ ِٖو ػٍيه 

 370 ِؤٍبح اٌؾالط: َِوؽيخ ّؼويخ 

 169 ِبما يٛعل كافً ٕٕلٚق ٌيٕخ ؟ 

 251 اٌّزَوثْٛ ِٓ اٌزؼٍيُ: كهاٍخ ِيلأيخ 

 394 ٌٍَطخ فٝ ِٖواٌّضمفْٛ ٚا 

  252 1952-1798اٌّغزّغ اٌّٖوٜ ٚاٌضمبفخ اٌ وثيخ 

 315 ِغٙٛي: هٚايخ ثال ٔٙبيخ 

 ٌِ253 ِؾّٛك أثٛ اٌٛفب: ّبػو أَبْ اٌفًٖ اٌقب 

 ٌَّٕٝ117 ِؾّٛك ػجل هللا: اٌزغويجٝ ا 

 47 ِؾّٛك لبٍُ: األػّبي اٌىبٍِخ. اٌّغٍل األٚي 
 316 ِقزبهاد هٚائيخ 
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 371 أثٛ اٌؼال اٌَالِٛٔٝ ِقزبهاد ِٓ أػّبي دمحم 
 374 3ِقزٖو وزبة ٍٕٓ اٌزوِنٜ. عيء 
 254 اٌّقطٛٛبد.. ٔفبئٌ ٚؽىبيبد 
  255 1973ِنوواد اٌغَّٝ: ؽوة اوزٛثو 
 121 ، 120 2،  1ِنوواد ك. ٍيل ػٛيٌ. عيء 
 256 اٌّوأح األّٔٛمط: فٝ اٌوٚايخ اٌؼوثيخ اٌؾليضخ 
 48 ِوثؼبد األثٕٛكٜ: االػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 
 َِ372 بفو ٌيً: َِوؽيخ ّؼويخ 
  َِزمجً ماووح ٚٛٓ: اٌّزبؽف ٚاألهّيفبد ٚاٌّىزجبد

 97 ٚاٌزواس اٌولّٝ
 399 َِزمجً اٌفٍَفخ فٝ ِٖو 
 257 اٌَّوػ اٌَٛكأٝ اٌّؼبٕو ٚكٚهٖ فٝ اٌّغزّغ 
 415 َِوػ اٌطفً: ٖٔٛٓ ِقزبهح 
 152 َِوؽيخ اٌؼوًٚ ٔٛه ٚاٌٍّه ؽزؾٛه 
 49 يخ اٌىبٍِخاٌّْوٚع ٚإٌّّٛع: االػّبي اٌْؼو 
 258 ِْىالد اٌزؼٍيُ فٝ ِٖو ثيٓ اٌٛالغ ٚاٌّؤِٛي 
 137 ِْٙل ؽيبكٜ: ّؼو ػبِيخ 
 377 ِٖو.. ٚأٔب.. ٚصٛهح اٌفيٌ ثٛن 
  :ِٖطٍؾبد اٌفٍَفخ اٌٛعٛكيخ ػٕل ِبهرٓ ٘بيليغو

 259 ِؼغُ ٚكهاٍخ
 153 ِطوة اٌ بثخ: َِوؽيخ ّؼويخ ٌالٛفبي 
 317 ِطٍٛة أَٔخ: لٖٔ لٖيوح 
 357 ؽيْ: أّؼبه ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخِغ أٔٝ لبكه أ 
 74 اٌّؼبهف اٌْؼجيخ اٌّورجطخ ثبٌيهاػخ 
 ٜ107 ِ ٕٝ ثؾو 
 260 ِفبهلخ اثٓ هّل 
 170 ِفزبػ ٕٛي 
 ٜ261 ِفَٙٛ اٌْؼو: كهاٍخ فٝ اٌزواس إٌمل 
 ٝ24 ِمبَ اٌْيـ اٌ ويت: ٔٔ َِوؽ 
 57 ِملِخ فٝ ػٍُ اٌفٍه 
 ) 262 ِمو اٌؾىُ فٝ ِٖو: ) اٌَيبٍخ ٚاٌؼّبهح 
 ٔخ اٌّٛإٛخ فٝ اٌزؼٍيُ: اٌزوثيخ ػٍٝ اٌّٛإٛخ فٝ ِىب

 95 إٌّب٘ظ اٌلهاٍيخ
 358 ِالِؼ ثزىوٖ اٌجواٚيي 
 87 ٍِؾّخ اٌنئبة 
 30 ٍِٖمبد ػٍٝ اٌغلاه: ِغّٛػخ لٖٖيخ 
 96 ٍِفبد فىويخ فٝ اٌليٓ ٚاٌؾلاصخ ٚاٌؼٍّبٔيخ 
 31 ِّواد اٌفزٕخ: هٚايخ 

 88 ِٓ األكة األهكٜ: لٖٔ لٖيوح 
 ٝٔ263 ِٓ اٌمٖٔ اٌموأ 
 18 ِٓ لٍت اٌؼبٌُ ِٓ ػبٌُ ثال لٍت: ّؼو 
  50 . اٌمَُ األٚي4ِٓ إٌمً اٌٝ اٌؼمً. عيء 
 400 ِٕب٘ظ رغليل فٝ إٌؾٛ ٚاٌجالغخ ٚاٌزفَيو ٚاألكة 
 ٖ264 اٌّٙبهح األٌٕٛيخ ٚآصو٘ب فٝ أٚبط اٌفمٗ ٚرغليل 
 265 اٌّٛاعٙخ اٌليٕيخ ٌظب٘وح اإله٘بة 
 381 اٌّٛاعٙخ اٌمبٔٛٔيخ ٌظب٘وح اٌفَبك 
 ٝ108 ِٛاي أفو ٔج 
 266 ِٛاي إٌٙبه: كهاٍخ ٌٍْقٖيخ ٚاٌزغوثخ االثلاػيخ 
 359 ِٛاٌيل لٖيلح إٌضو: أّؼبه ثبٌؼبِيخ اٌّٖويخ 
 51 اٌّٛد ػٍٝ األٍفٍذ : األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 
 318 اٌّٛهيَىٝ: هٚايخ 
 267 ٍِٛٛػخ أغوة أٍّبء اٌموٜ اٌّٖويخ 
  268 1يء . ع2016-1927ٍِٛٛػخ األفالَ اٌؼوثيخ 
  403 - 401 3 - 1ٍِٛٛػخ ربهيـ األفىبه. عيء 
 269 3ٍِٛٛػخ ربهيـ ثٛهٍؼيل. عيء 
 271 ، 270 2،  1ٍِٛٛػخ ٛت األٛفبي ٚاٌضمبفخ اٌطجيخ. عيء 
 272 اٌٍّٛيمٝ ٚاٌّغزّغ فٝ ِٖو اٌمليّخ 
 360 ِٛالرٝ: ّؼو 
 ٜ273 ِٛالٔب اإلِبَ اٌؾَٓ اٌجٖو 
 373                    ِٛالٔب اٌّم لَ: َِوػ 
 319 ٌْو: لٖٔ لٖيوحِٛٔٛكهاِب ا 
 361 ِئٚكح ال رغيل اٌٖواؿ: ّؼو 
 52 اٌّيلاْ: األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 
  اٌّيىوٚفْٛ ٚاٌٍّٛيمٝ: اٌزٛاىٔبد اٌٖٛريخ ٚػاللزٙب

 274 ثبآلالد اٌٍّٛيميخ

ن

  ٓاٌّٖيو  -اٌلٚه -إٌقجخ اٌؼٍّيخ اٌّٖويخ: اٌزىٛي

1805-1975 275 

 404 إٌيػخ إٌمليٗ ػٕل اٌّؼزيٌخ 

 320 ٚهعبي َٔبء 

  ٖٝٔف وزىٛد: لٖٔ أٛفبي ِٓ اٌزواس اٌْؼج

 158 االٍجبٔٝ

 416 إٌؼبِخ اٌزٝ ٛبهد 

 ٝ276 إٌمل ٚاٌّبي ٚ٘لَ اإللزٖبك اٌؾميم 
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 160 ٔمطخ ِٚٓ أٚي اٌَطو، اٌؾوٚف اٌؾّمبء، هثّب 

 ٖٔ321 ٍٔٛزبٌغيب غيٜ اٌؼٕت: ل 

هـ

 322 ٘نيبْ اٌوعً اٌنٜ ٍمٜ: هٚايخ 

 ٝ362 ٘ىنا رىٍُ اٌّزٕج 

 ً٘ 2 رولٖيٓ ِؼٝ؟: ّؼو 

 363 ٘ٛ رمويجب.. ِزؤول: ّؼو 

 323 اٌٙيِ: هٚايخ 

و

  ٚٙؾىذ األِيوح: ِقزبهاد ِٓ اٌؾىبيبد اٌْؼجيخ

 159 اٌفؤَيخ

 325 ٚػبك اٌؾت: لٖٔ لٖيوح 

 364 ٚػٍٝ اٌّلٜ أثمب٘ب: ّؼو 

 365                                ٚوبْ هأٍٝ ٛبفيب  ػٍٝ إٌيً: ّؼو 

 277 اٌٛاؽبد اٌجؾويخ 

  278 ٚاٌفٍَفخاٌٛالؼيخ اٌوٚؽيخ فٝ األكة 

 ٝٔ279 ٚصبئك اٌقٍيظ اٌؼوثٝ فٝ األهّيف اٌؼضّب 

 53 ٚعٖٛ ػٍٝ اٌْٜ: األػّبي اٌْؼويخ اٌىبٍِخ 

 171                    ٚكاػب  ٌٍىٛوت األؽّو 

 ٖٔ324 ٚهلخ ِٓ ٔزيغخ ؽبئٜ: ل 

  اٌٛػٝ اٌّؼوفٝ ٚرطٛه اٌْؼويخ: لٖيلح االِيو

 280                                      اٌّزَٛي ّٔٛمعب  ألؽّل ػجل اٌّؼطٝ ؽغبىٜ

 ٍٝ366 ٚلبئغ ؽيْ ِمل 

 154 ٌٚلد ألٔغؼ: ِغّٛػخ لٖٔ ٌألٛفبي 

ي

 ٖٔ19 يئصش اٌفواؽ ٚيٚؾه: ل 

 138 يِٛيبد ؽبهق اٌْغو: ٚلٖٔ آفوٜ لٖيوح 

 395 يِٛيبد ؽوة أوزٛثو 

 139 يٛٔيٛ: ِغّٛػخ لٖٖيخ 
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 كشاف املؤلف

 أ

 125              آمال ٌوسؾ على 
 230                        إبتسام عبد الفتاح عناٌت 
 203                 إبراهٌم أبو زهرة 
 24                إبراهٌم الحسٌنى 
 ٌ314                م حمزة ) تمدٌم(      إبراه 
 266             إبراهٌم خطاب 
 309              إبراهٌم فرؼلى 
 188                      أبو الماسم أحمد رشوان 
 59                                      أبو عبد هللا بدر الدٌن إبن بهادر الزركشى 
 116          أحالم فكرى 
 270,271                 أحمد أحمد الشاعر 
 76                  أحمد إسماعٌل هاشم 
 )47,50,187,210,266               أحمد أؼا )ؼالؾ 
 138,189              أحمد الباسوسى 
 ( أحمد البحٌرى              )200       ترجمة 
 )111,167,169,170,362-109                    أحمد الجناٌنى )ؼالؾ 
 314             أحمد الخمٌسى 
 337              أحمد السندباد 
 )12,14,15,122,123,125-5,10 ,130                      أحمد اللباد )ؼالؾ, 

131,134,138,197,219,221,249,261,330,342 
 ) 411-408                   أحمد أمٌن )ترجمة 
 )85,88-77,79,82                أحمد بالل  )ؼالؾ 
 287          أحمد بلبع 
 )200                                أحمد بهى الدٌن العساسى )مراجعة 
 338           أحمد تمساح 
 ) 208                     أحمد توفٌك ) دراسة 
 386               أحمد رٌاض تركى 
 161          أحمد زحام 
 109           أحمد سوٌلم 
 ) 60                            أحمد سٌد الحداد )جمع شرحه 
 )33,36              أحمد طه )ؼالؾ 
 165           أحمد طوسون 
 )79                         أحمد ظرٌؾ الماضى)مراجعة 

 237               أحمد عبد الموى 
 154           أحمد عثمان 
 161                     حمد عز العرب )رسوم ( أ 
 )387                       أحمد عطٌه أحمد )ترجمة 
 )200                      أحمد على مرسى )تمدٌم 
 ) 273                        أحمد عمر هاشم ) تمدٌم 
 362                أحمد عنتر مصطفى 
 113                أحمد فؤاد دروٌش 
 1               أحمد فضل شبلول 
 378            أحمد دمحم رفعت 
 284           أحمد دمحم صالح 
 )35                    أحمد دمحم محسن )دراسة 
 275                      أحمد محمود عبد الجواد 
 228                 د مصطفى على حسٌن   أحم 
 130           إخالص عطا هللا 
 26             إسالم على حسن 
 )93,179,207,225,228-89              إسالم عمر)ؼالؾ, 

233,234,251,294,311,378-381 
 290         أسماء ٌس 
 377             أشرؾ البواللى 
 323            أشرؾ العوضى 
 363          أشرؾ عامر 
 20           ألفرٌد فرج 
 )355                 إلهام عارؾ )ؼالؾ 
 ) 162,163                     أمانى البابا )رسوم 
 297    ٌفة      أمل خل 
 186         أمل فهمى 
 117        أمل نصر 
 )373                       أمٌرة محسن )إخراج فنى 
 168               أمٌمة عز الدٌن 
 )97                    أمٌمة على أحمد)ؼالؾ 
 403            أمٌن الخولى 
 )204,230 ،24 ،20,21,23                أنس الدٌب )ؼالؾ،  

343,387,392,394-397, 
398,401-404,407-414,416 

 )83                      أنور إبراهٌم )مراجعة 
 4           أنور عمران 
 70             أورٌلورٌكولى 
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 416                 أورٌلٌان دوكودرى 
 57                 أولٌفٌٌه إسالنجٌه 
 340             إٌزابٌل كمال 
 154             إٌفان كرٌلوؾ 
 286             إٌمان الزٌات 
 328           إٌمان بكرى 
 )104,105,107,108,288-98                 إٌمان حامد )ؼالؾ 
 )58                              إٌمان حسٌن السٌد حسٌن )تمدٌم 
 ) 157                      إٌمان زركٌط ) ترجمة 
 )137-129,132,133,135-124,126                إٌمان صالح )ؼالؾ 

,139,180,202,239,333,345 
 )376                  إٌمان مالكى )ؼالؾ 
 89         أٌمن بكر 
 )88                        أٌمن عبد الحلٌم )ترجمة 
 32                أٌمن عبد السمٌع 
 144           أٌمن فتٌحة 
 160             إٌناس التركى 
 )172,173,178,192,214,229                   إٌناس الهندى )ؼالؾ, 

253,276,، 302,328,337,338,340,371 
 )141                     إٌهاب البشبٌشى )شعر 
 243           إٌهاب صبرى 
 391               راهٌم البحراوي  اب 
 )35              احمد طه )ؼالؾ 
 ) 281                          اسامة جاد) ترجمة وتمدٌم 
 )268                اشرؾ سعٌد )ؼالؾ 
 211                                   الجمعٌة المصرٌة للدراسات التارٌخٌة 
 )56,57,186,222,263                   الحبٌبة حسٌن )ؼالؾ 
 332              السعٌد المصرى 
 182              السٌد إبراهٌم 
 149              السٌد المماحى 
 235               السٌد حنفى عوض 
 66                السٌد صالح مجدى 
 )57                   السٌد عطا )مراجعة 
 93          السٌد فضل 
 195           السٌد ٌسٌن 
 ) 67                          الطاهر أحمد مكى ) تمدٌم 
 167              العربى بنجلون 

 ب

 387            باولو فرٌرى 
 ) 241                            بدر الدٌن ابو ؼازى) تمدٌم 
 ) 416                         برٌنجٌر دٌالبورتى) رسوم 
 )65-61,63                     بهاء الدٌن عامر)ؼالؾ 
 )377                 بول كورنوٌر)ؼالؾ 

 ت

 164             تاجوج الخولى 
 ٌ 227,248,283,286,303,312,353          وسؾ )ؼالؾ(      تامر 
 81              تشٌان جونػ شو 
 85          تشٌن رونػ 
 68                تٌسٌر جٌوم دوفو 

 ث

 ) 213                        ثروت الخرباوى ) تمدٌم 
 ج

 84           ج.م. كوتسى 
 197,219,249,261,404           جابر عصفور 
 14             جان بت خورتو 
 118          جان جٌنٌه 
 ) 152,168                   جرجس ممتاز )رسوم 
 2           جالل عابدٌن 
 376             جمال الجزٌرى 
 66                         ل الدٌن الشٌال ) تحمٌك (   جما 
 58                   جمال الدٌن بن هشام 
 407              جمال الؽٌطانى 
 304          جمال حسان 
 123          جمال فتحى 
 267          جمال مشعل 
 )236            جمعة دمحم)ؼالؾ 
 10              جمٌل أبو صبٌح 
 331                جمٌل عبد الرحمن 
 414                جٌر الدٌن كولٌه 
 ) 413                      جٌنٌفٌؾ كونى ) رسوم 
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 )387,404                          حامد عمار )تمدٌم ومراجعة 
 129     ممدم       حسام ال 
 318          حسن أورٌد 
 22            حسن المملون 
 50,198         حسن حنفى 
 171         حسن صبرى 
 349        حسن طلب 
 134              حسن عبد العال 
 407         حسن فتحى 
 360          حسن دمحم نور 
 173            حسن ٌوسؾ طه 
 324            حسٌن دمحم صادق 
 388            حلمى شعراوى 
 92            حمدى النورج 
 277            حمدى سلٌمان 
 54                حمدى عبد الرحمن 
 19             حمٌد العمابى 

 خ

 16  ر          خالد الجبو 
 )78                  خالد رؤوؾ )ترجمة 
 )372-53,367 ،46,48,49,52-38               خالد سرور)ؼالؾ 
 124          خالد سلٌم 
 262         خالد عزب 
 80                  خوصى دٌاث فرناندث 
 272                   خٌرى إبراهٌم الملط 

 د

 )403-393,396,401                        دالٌا دمحم إبراهٌم )إشراؾ 
 82                 دانتى مارٌاناتشى 
 413             دانٌٌل سٌمرد 
 251                     دعاء عبد العزٌز أنور 
 132  ن          دنٌا سلٌما 

 ر

 411-408             راهول سٌنؽال 
 342           رجب الصاوى 
 321              رجب سعد الدٌن 
 163                رحاب عزت إمبابى 
 )280                 رشا سلٌمان )ؼالؾ 
 )158                       رشا عبد العظٌم )ترجمة 
 ) 158,165                 رشا منٌر )رسوم 
 317         رضا صالح 
 ) 59,374                               رضوان جامع رضوان )ضبط وتحمٌك 
 160           رضوى أسامة 
 238           رضوى فرؼلى 
 176            رفعت السعٌد 
 330                       ت سالم ) ترجمة وتمدٌم (   رفع 
 61                              ركن الدٌن عالء الدولة السمنانى 
 273                  رمضان رمضان متولى 
 )75,76                  رؤوؾ وصفى )تمدٌم 
 56                 رٌتشارد هٌدارٌان 

 ز

 281          زادى سمٌث 
 ) 247                     زبٌدة دمحم عطا )إعداد 
 ) 406                    زكً طلٌمات )تمدٌم 
 246          زٌاد فاٌد 
 225                           زٌن العابدٌن دمحم عبد الموجود 

 س

 ٌ160  ن          سارة عابد 
 ) 147                  سعاد بدوى )رسوم 
 73                سعاد عثمان أحمد 
 88               سعادت حسن منتو 
 ) 265                                  سعد الدٌن الهاللى ) إعداد وتمدٌم 
 264                    سعد الدٌن مسعد هاللى 
 216            سعٌد الشحات 
 341            سعٌد الصاوى 
 244           سعٌد توفٌك 
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 316         سعٌد نوح 
 345          سلمى انور 
 )414,416-412                   سلمى دمحم سعد )ترجمة 
 133               سلمى هشام فتحى 
 334                سلوى عبد الحلٌم 
 162                 سماح أبو بكر عزت 
 179                سماح خالد زهران 
 393         سمر طاهر 
 127         سمر فتحى 
 263                    سمٌحة إبراهٌم مسعود 
 217           سمٌحة أٌوب 
 28              سمٌر المنزالوى 
 )3,4,7,8,17                سمٌر دروٌش)ؼالؾ 
 405          سمٌر فرٌد 
 212               سمٌرة أبو طالب 
 146            سناء البرنس 
 140           سناء مصطفى 
 91          سوسن ناجى 
 198             ظ عبد الحمٌد       سٌد حاف 
 302                 سٌد خلٌل المراؼى 
 120,121         سٌد عوٌس 
 ) 154                   سٌد دمحم عطوة )رسوم 

 ش

 157          شارل بٌرو 
 148          شاكر صبرى 
 95          شبل بدران 
 63                                     شرؾ الدٌن ٌحٌى ابن الممر ابن الجٌعان 
 ) 276                   شرٌؾ دالور) تمدٌم 
 326         شرٌؾ رزق 
 301          شرٌؾ صالح 
 97                شرٌؾ كامل شاهٌن 
 299           شرٌؾ ملٌكة 
 140,141            صور )رسوم (       شرٌؾ من 
  61                               شعبان ربٌع طرطور)ترجمة وتحمٌك 
 )ودراسة        
 322                 شعبان عبد الحكٌم 

 ) 400                     شكرى دمحم عٌاد) تمدٌم 
 256               شمس الدٌن موسى 
 11            شهال العجٌلى 
 ) 157,258,320                      شٌماء الكٌالنى )رسوم 
 104          شٌماء عزت 
 ) 148                  شٌماء على )رسوم 

 ص

 )6,18                  صابرٌن مهران)ؼالؾ 
 348            صالح الؽازى 
 151           صبحى شحاتة 
 )121-1,2,34,67,118                      صبرى عبد الواحد )ؼالؾ 
 306          صبرى موسى 
 218               صفاء علم الدٌن 
 114          صفوت لاسم 
  62                                     صفى الدٌن عبد المؤمن بن ابى المفاخر 
 االرموى البؽدادى                
 254             صالح حسن رشٌد 
 96         صالح سالم 
 )177                                  صالح عبد الحمٌد )إعداد ودراسةوؼالؾ 
 370,372-367               صالح عبد الصبور 
 181          صالح معاطى 
 298            صوفٌا األشمر 

 ض

 )269                              ضٌاء الدٌن حسن الماضى )إعداد 
 ط

 336               طارق سعٌد أحمد 
 308                طارق عبد المطلب 
 222               طارق عبده دٌاب 
 )57                  طارق كامل )ترجمة 
 355              طاهر العتبانى 
 ) 61                              طلعت أبو فرحة )راجع الترجمة 
 289           طلعت شاهٌن 
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 404            عادل السكرى 
 242   ٌز                 عادل خلؾ عبد العز 
 280           عادل ضرؼام 
 379                عادل عبد الحمٌد 
 395                 عادل ودٌع فلسطٌن 
 )239                      عاصم الدسولى ) تمدٌم 
 36              عاصم المراكبى 
 )94,200                عاصم دمحم حسن)ؼالؾ 
 )375                     عاٌدة أحمد عبدهللا)ؼالؾ 
 74          عائشة شكر 
 )37                        عاٌدى على جمعه ) دراسة 
 67                  عباس محمود العماد 
 90               عبد الحفٌظ حسن 
 202                عبد الحكٌم خلٌل 
 215                عبد الحكٌم راضى 
 183                عبد الحمٌد كمال 
 5                   عبد الخالك الركابى 
 190                 عبد الخالك فاروق 
 53-46,48,49,51-38                   عبد الرحمن األبنودى 
 ) 151                       عبد الرحمن بكر )رسوم 
 ) 90,360                            عبد الرحٌم الكردى ) تمدٌم 
 329                عبد الرحٌم ٌوسؾ 
 303                عبد العزٌز دٌاب 
 380                    عبد العزٌز دمحم سالمان 
 292                 د المادر إبراهٌم  عب 
 119             عبد هللا العروى 
 ) 234                                      عبدهللا عبد العاطى النجار)ترجمة وتمدٌم 
 72                 عبد المجٌد فرؼلى 
 381                 عبد المجٌد محمود 
 ) 84                                عبد الممصود عبد الكرٌم )ترجمة 
 180                 عبد المنعم شحاته 
 361                   عبد الناصر الجوهرى 
 294             عبد الواحد دمحم 
 6                  عبد الوهاب الرامى 

 313           عبده مباشر 
 174            عثمان االمٌر 
 184                                 عثمان بن إبراهٌم الصفدى النابلسى 
 177                  عدنان عبد الخفاجى 
 3            عدنان فرزات 
 35           عرفة دمحم حسن 
 115,196,205,241              عز الدٌن نجٌب 
 333           عزت الطٌرى 
 187,399         عزت لرنى 
 )237,361                     عزٌزة ابو العال )ؼالؾ 
 )198                  عصمت نصار)مراجعة 
 209           عطارد شكرى 
 75                ٌل )إخراج فنى (             عال عادل إسماع 
 )351             عال عادل)ؼالؾ 
 383          عالء الدٌب 
 178         عالء صابر 
 )269                   على أبو الخٌر)ؼالؾ 
 75         على راشد 
 276          على زهران 
 339                   على عبد الحمٌد بدر 
 147            على على عوض 
 390          على فرؼلى 
 172         على فكرى 
  65                                عماد عبد السالم رؤوؾ )حممه وعلك 
 )72                                      عماد عبد المجٌد فرؼلى ) إعداد وتحرٌر 
 366         عمر ؼراب 
 139              عمرو الدردٌنى 
 359             عمرو الؽزالى 
 320           عواطؾ شلبى 

 غ

 )352                ؼادة خلٌفة)ؼالؾ 
 319          ؼادة هٌكل 
 394          ؼالى شكرى 
 71          ؼراء مهنا 
 )159                   ؼراء مهنى ) ترجمة 
 ) 62                                  ؼطاس عبد الملن خشبة) تحمٌك وشرح 
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 ) 415                       فاطمة المعدول )تمدٌم 
 152            فاطمة مبرون 
 214                  فتحى حافظ الحدٌدى 
 226                 فضٌلة أحمد جاد هللا 
 282          فهمى حسٌن 
 110         فوزى خضر 
 99          فوزى عٌسى 
 194               فولفاجانج هٌرن 
 9           فٌصل األحمر 

 ق

 79                     لراى الٌتشٌموجى هانجى 
 ك

 412              كارول ترٌمبالي 
 )118                  كاظم جهاد )ترجمة 
 ) 156,171,335                      كرٌم سٌد )رسوم وؼالؾ 
 365               كرٌم عبد السالم 
 ) 154                      كمال العٌادى )ترجمة 
 86       كو أون 
 ) 414                    كورالى سودو) رسوم 
 78               كوزماس بولٌتٌس 
 77           كونى بالمن 
 87            كٌتى رٌشاٌس 

 ل

 234         السلو ناج 
 )77                     لمٌاء الممدم )ترجمة 
 13               لنا عبد الرحمن 
 55              لودوفٌن هوبلر 
 156               لوٌجى كابوانات 
 83            لٌؾ تولستوى 
 18          لٌنا شدود 

 م

 ) 70                      مالن الواسطى )ترجمة 
 351           ماهر مهران 
 283           مجدى توفٌك 
 149,174,185,193,199,213                    سن عبد الحفٌظ )ؼالؾ(  مح, 

215,243,232,247,255,259,265,267,275,287
,290,304,319,323,332,347,348 

 111,112       دمحم أآدم 
 371                    دمحم أبو العال السالمونى 
 353               دمحم أحمد اسماعٌل 
 )235,252                 دمحم البهجورى )ؼالؾ 
 ) 184                          دمحم التداوى )تمدٌم ودراسة 
 310  ى        دمحم الحدٌن 
 185                دمحم الشحات الجندى 
 231           دمحم الشرلاوى 
 258         دمحم الصباغ 
 343         دمحم الؽٌطى 
 166        دمحم الفمى 
 )198,224,231,242,282               دمحم المصرى )ؼالؾ, 

 307,317,327,331,364 
 23,209                 دمحم امٌن عبد الصمد 
 )80                دمحم انمار )ترجمة 
 305       دمحم بركة 
 )74,208-69              دمحم بؽدادى)ؼالؾ 
 ٌ374                   سى بن سورة الترمذى       دمحم بن ع 
 135            دمحم بهاء صبحى 
 406        دمحم تٌمور 
 29                دمحم حامد السالمونى 
 8      دمحم حجو 
 ) 279                              دمحم حرب ) تحمٌك وترجمة وتمدٌم 
 )58                          دمحم حسٌن السٌد حسٌن )تحمٌك 
 37                  دمحم حمدى ابو السعود 
 204               دمحم خالد التمساح 
 )55,158             دمحم خلٌل )ؼالؾ 
 103       دمحم خمٌس 
 142      دمحم رجب 
 252               دمحم رجب زكى تمام 
 )87,194                     دمحم رمضان حسٌن )ترجمة 
 ) 172                              دمحم سالمان على ) تحمٌك وتمدٌم 
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 ) 64                             دمحم سلٌم سالم ) تحمٌك وتعلٌك 
 278             دمحم شبل الكومى 
 100                   دمحم عبد الحمٌد دؼٌدى 
 34                  دمحم عبد العلٌم أحمد 
 255                   دمحم عبد الؽنى الجمسى 
 384,385                       دمحم عبد الفتاح أبو الفضل 
 )279                  دمحم عبد الفتاح)ؼالؾ 
 327             دمحم عبد المادر 
 295             دمحم عبد المدوس 
 288               دمحم عبد هللا الهادى 
 94                دمحم عبده أبو العال 
 358          دمحم على عزب 
 259,278        دمحم عنانى 
 15        دمحم ؼبرٌس 
 ) 97                           دمحم فتحى عبد الهادى) تمدٌم 
 175           دمحم فتحى فرج 
 )250                        دمحم كامل الملٌوبى )تمدٌم 
  236       البادى    دمحم دمحم 
 227        دمحم ممدوح 
 107       دمحم ٌحٌى 
 206       دمحم ٌوسؾ 
 398       دمحم ٌونس 
 253                محمود أبو الوفا 
 )62                                  محمود أحمد الحنفى )مراجعة وتصدٌر 
 33               محمود أحمد على 
 ) 79                   محمود أحمد)ترجمة 
 102            محمود البنا 
 21             محمود الطوخى 
 240               محمود الؽٌطانى 
 136               محمود الكرشابى 
 12           ر وتمدٌم (                  محمود خٌرهللا ) إختٌا 
 )86                         محمود عبد الؽفار )ترجمة 
 17                محمود عبد الؽنى 
 131,145                 محمود عبد الوهاب 
 153           محمود عماب 
 357           محمود عودة 
 47,115,268           محمود لاسم 
 300            محمود لندٌل 
 150            محمود كحٌلة 
 )175,240,315                 محمود مكاوى)ؼالؾ 

 293            محً إسماعٌل 
 257                   محً الدٌن عبد الحى 
 27                مختار سعد شحاتة 
 364           مختار عٌسى 
 224            مدحت الجٌار 
 221          مدحت صفوت 
 ) 55                     مدٌحة حجازى )ترجمة 
 260          مراد وهبة 
 ) 146,293                    مرفت النحاس )رسوم 
 403-401                مرفت عبد الناصر 
 ) 164                  مروة فتحى )رسوم 
 350            مسعود شومان 
 105             مصباح المهدى 
 ) 407                             مصطفى إبراهٌم فهمى ) ترجمة 
 108           مصطفى أمٌن 
 31             مصطفى البلكى 
 397             مصطفى الشكعه 
 232            مصطفى الفمى 
 245,389             مصطفى النشار 
 )295                     مصطفى حسٌن )بورترٌه 
 ) 153,220,223,245,274                    مصطفى سلٌم  )رسوم 
 )349                 مصطفى صوفى )ؼالؾ 
 69                   مصطفى دمحم عبد المادر 
 192                   مصطفى محمود سلٌمان 
 106           مصطفى مملد 
 )191                مصطفى نصار)ؼالؾ 
 )190                 مصطفى نوبى )ؼالؾ 
 239       س أحمد         مصطفى ٌون 
 25          ممدوح رزق 
 344                 منال دمحم عبد العال 
 ) 201                                  منتصر عبد الموجود )إعداد وتمدٌم 
 233            منصور شاهٌن 
 98            منى الضوٌنى 
 ) 166                    منى دمحم حسٌن  )رسوم 
 291          منى منصور 
 285           منٌر مطاوع 
 346            موسى حوامدة 
 86                 موسى كٌم جونػ دو 
 122          مؤمن سمٌر 
 ) 411-408                     موهندر سهمى ) رسوم 



 7117ًخ إصذاساد ئبق

011 
 

 81             اهٌن )ترجمة(    مى ش 
 207                    مٌخائٌل مكسى إسكندر 
 )206,257,270,271                        مٌرفت عنتر النحاس )ؼالؾ 
 191             مٌرفت دمحم فوزى 

 ن

 375          ناجى شعٌب 
 335                ناجى عبد اللطٌؾ 
 223          ناجى فوزى 
 248                نادر عبد الخالك 
 356             ناصر البحٌرى 
 ) 142,143                   ناصر حامد  )رسوم 
 )36                   ناهد راحٌل )دراسة 
 154  (                     نبٌل السنباطى )رسوم 
 347            نبٌل مصٌلحى 
 )82,156                  نجالء والى )ترجمة 
 296         نصر رأفت 
 312           نفٌن فاروق 
 )32                    نهلة راحٌل ) دراسة 
 200             نوال المسٌرى 
 325          نوال مهنى 
 210                        نور الهدى إبراهٌم الدٌب 
 )277,284,313,341,356,358,360                  نورهان عاطؾ )ؼالؾ 
 396          نٌكى هاجر 
 ) 412                     نٌنون بالتٌر ) رسوم 

 هـ

 250     نحاس       هاشم ال 
 354          هاشم شفٌك 
 220            هالة البدرى 
 213                 هانى لطب الرفاعى 
 )292                 هبة البوهى )ؼالؾ 
 170        هبة هللا دمحم 
 128         هبة خمٌس 
 )382                      هدى جمعة الصٌاد )ؼالؾ 
 )182,188,216,217,244               هدى جمعه )ؼالؾ 

,254,273,322,324,336,354,357 
 30         هدى سعٌد 
 ) 150,159,203,212,246,308,366                    هشام السعٌد )رسوم 
 199                هشام جمال الدٌن 

 ) 144                  هشام حجاج )رسوم 
 274          هشام عنٌن 
 307          هشام لاسم 
 )54                هشام نوار )ؼالؾ 
 101          هناء جودة 
 143               هناء سٌؾ الدٌن 
 )291,318,344                هند األشعل )ؼالؾ 

 ,31,68,78,80,86,87,176,181,183-25              هند سمٌر)ؼالؾ(
194,201,238,256,281,289,296,297,300,301, 
305,306,309,310,314,316,325,326,329,334, 
339,346,350,359,363,365 

 )13,16                هٌثم سعٌد )ؼالؾ 
 و

 330            والت وٌتمان 
 )56                   وجٌه الماضى)ترجمة 
 352            وسام الدوٌن 
 169              وسام جمال سعد 
 137          والء حمادة 
 ) 145                        والء رمضان السٌد )رسوم 
 )391,400-386,388-383                ولٌد طاهر )ؼالؾ, 

402,405,406,415 
   373               ولٌد عالء الدٌن 
 193                      ولٌد محمود عبد الناصر 

 ى

 126          ٌاسر جمعه 
 311            ٌاسمٌن إمام 
 )81                 ٌانػ فنػ )تمدٌم 
 )116-22,113                              ٌحٌى إبراهٌم )ؼالؾ واشراؾ فنى, 

145,196,241 
   382            ٌحٌى االزهرى 
 65               ٌحٌى بن ماسوٌة 
 229                    ٌحٌى دمحم محمود المفاص 
 )117,205                 ٌحًٌ مصطفى )ؼالؾ 
 33         ) دراسة(             ٌوسؾ الشارونى 
 315            ٌوسؾ المعٌد 
 7          ٌوسؾ ضمرة 
 ) 85                    ٌوسؾ فرؼلى )ترجمة 
 )83                  ٌوسؾ نبٌل )ترجمة 
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 المجالت
 

 التى تصدر عن

 
 

 

 ِٕٚبفن اٌجيغ

  



136 
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 المجالت:       أوال  

           مجلة إبداع

 
دلًة فكًٝة تعٓى بٓؿط األؾعاض ٚايككل 
ٚاملػطسٝات، ٚأعُاٍ ايفٔ ايتؿهًٝٞ، 

 ة املعاقطة.ٚتػطى االجتاٖات األزبٝ
 ضئٝؼ ايتشطٜط: أمحس عبس املعطى سذاظى

 
 

       لرواية ا     مجلة 
 

تٗتِ بٓؿط ايسضاغات ٚايبشٛخ  7118قسضت 
ايجكافٝة ٚايعًُٝة شات املػتٛى ايطفٝع فى 

 دلاٍ ايطٚاٜة.
 ضئٝؼ ايتشطٜط: ز. َسست اجلٝاض 

 
 

                  مجلة عالم الكتاب
 
دلًة فكًٝة َتدككة تػاعس ايكطاء فى   

سخ اإلقساضات غٛاء َٔ قبٌ ايتعطف عًى أس
  ٖٝئة ايهتاب أٚ زٚض ايٓؿط األخطى.

 ضئٝؼ ايتشطٜط: ز. أمحس دلاٖس
 

                مجلة علم النفس
 

دلًة فكًٝة َتدككة فى دلاٍ ايبشٛخ 
ٚايسضاغات ايٓفػٝة، ٚتعٚز ايباسجني 

 بايسضاغات املٝساْٝة ايالظَة يبشٛثِٗ.
 ضئٝؼ ايتشطٜط: ز. آَاٍ نُاٍ

 

 

          مجلة فرهل

 
ًة فكًٝة َتدككة فى سكٌ ايٓكس دل  

                                       األزبى، نُا تٛىل اٖتُاَا  بايسضاغات ايتى 
 تتٓاٍٚ األزب ايعطبى احلسٜح.

 ضئٝؼ ايتشطٜط: ز. ذلُس بسٚى 
 
 

                    مجلة الفنهن الذعبية

 
                                           دلًة فكلًٝة َتدككلة فلى دللاٍ امللأثٛضات      
                                                       ايؿلللللعبٝة "ايفٛيهًلللللٛض" ٚامللللللٛاز امللللللأثٛضة 

                    ٚاملتساٚية بني ايٓاؽ.
  ٜط: ز. أمحس َطغىضئٝؼ ايتشط



 7117ًخ إصذاساد ئبق

018 
 

 
              مجلة المجلة

 
ٚقسض اإلقساض ايجاْى  1957تأغػت عاّ 

ٖٚى تٗسف إىل تأغٝؼ َٓٗر  7117َٓٗا 
َعطض عكالْى ٚإعالء َٔ ؾإٔ ايعكٌ ايصى 

 ٖٛ أمجٌ َا ٖٚب اهلل اإلْػإ .
 ضئٝؼ ايتشطٜط: أ. أغاَة عفٝفى

 
                   مجلة الفكر المعاصر

 
ى دلًة فكًٝة تٗتِ بايكهاٜا ايفهطٜة ٖٚ

دلًة تٓعريٜة تٗتِ بايتذسٜس فى نافة 
 ايٛإ املعطفة

 ضئٝؼ ايتشطٜط: ععت قطْى
 
 
 
 

           مجلة فنهن 
دلًة ؾٗطٜة تٗتِ ظُٝع ايفٕٓٛ َٔ أزب 
ٚغُٝٓا َٚػطح ْٚكس ٚعُاضة ٚإبساع 

 َٛغٝكى ٚغريِٖ َٔ ايفٕٓٛ املدتًفة.
 ضئٝؼ ايتشطٜط: سامت سافغ

 
 
 

 

              مجلة أدب ونقد
 يسميكطاطٝة دلًة ايجكافة ايٛطٓٝة ا

ؾٗطٜة ٜكسضٖا سعب ايتذُع ايٛطٓى 
 1948ايتكسَى ايٛسسٚى تأغػت عاّ 

 353ايػٓة ايجاْٝة ٚايجالثٕٛ ايعسز 
  7116غبتُرب 

 ضئٝؼ دلًؼ االزاضة: ْبٌٝ شنى 
  ضئٝؼ ايتشطٜط: عٝس عبس احلًِٝ

 
 
 

                       مجلة العلم والحياة
دلًة فكًٝة َتدككة تعٓى بايجكافة 

مل ايعطبى ٚتٛىل ايعًُٝة فى َكط ٚايعا
اٖتُاَا باالعاخ ٚاالنتؿافات فى نافة 

 اجملاالت ايعًُٝة
 ضئٝؼ ايتشطٜط:  ّ. ععت عاَط
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 منافذ البيع:         ثانيا  
 اخلبصخ ثبذليئخ ادلصشيخ انعبيخ نهكزبة

******* 
 ضقِ ايتًٝفٕٛ ايعٓٛإ اغِ املهتبة ّ

مبنى هيئة  –بوالق  رملة -كورنيش النيل  1193 مكتبة المعرض الدائم  1

 القاهرة -الكتاب

25775367 

 25787548 يوليو القاهرة 26ش  30 مكتبة مركز الكتاب الدولى  2

 25787548 القاهرة-يوليو 26ش  19 ٌولٌو 26مكتبة   3

 23939612 القاهرة –ش شريف  36 مكتبة شرٌؾ  4

 25740075 القاهرة –التوفيقية  –ميدان عرابى  5 مكتبة عرابى  5

 25913447 القاهرة –الحسين  -الباب األخضر  2مدخل  بة الحسٌنمكت  6

مكتبة سالٌة عبد المنعم   7

 الصاوى

 27368881 القاهرة -يوليو من  أبو الفدا 26نهاية ش  –الزمالك 

  القاهرة -السيدة زينب -ش المبتديان 13 مكتبة المبتدٌان  8

 25506888 القاهرة -خلف الجهاز –حلوان  –مايو  15مدينة  ماٌو 15مكتبة   9

 35721311 الجيزة –ميدان الجيزة  -ش مراد 1 مكتبة الجٌزة  10

  الجيزة –بالحرم الجامعى –بجوار كلية اإلعالم  مكتبة جامعة الماهرة  11

  الجيزة –محطة المساحة –ش الهرم مكتبة رادوبٌس  12

يمية مبنى أكاد –ش جمال الدين األفغانى من ش الهرم  مكتبة أكادٌمٌة الفنون  13

 الجيزة –الفنون

35850291 
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 ضقِ ايتًٝفٕٛ ايعٓٛإ اغِ املهتبة ّ

 03/ 4862925 اإلسكندرية –ش سعد زغلول  49 مكتبة اإلسكندرٌة  14

 -مدخل)أ( 6عمارة  -المرحلة الخامسة -التمليك مكتبة اإلسماعٌلٌة  15

 اإلسماعيلية

3214087/064 

الجامعة  -بكلية الزراعة  -مبنى الملحك اإلداري  مكتبة جامعة لناة السوٌس  16

 اإلسماعيلية. -الجديدة

3382078/064 

 2302930/097 بورسعيد -14، 11ناصية ش  -بجوار مدخل الجامعة مكتبة بور فؤاد  17

  أسوان –السوق السياحى  مكتبة أسوان  18

 2322032/088 أسيوط -ش الجمهورية 60 مكتبة أسٌوط  19

 2364454/086 المنيا –ش خصيب  16 مكتبة المنٌا  20

 2364656/086 المنيا -جامعة المنيا -مبنى كلية اآلداب  (مكتبة المنٌا )فرع الجامعة  21

 3332594/040 طنطا –عمارة سينما أمير –ميدان الساعة مكتبة طنطا  22

  المحلة الكبرى -ميدان المحطة  مكتبة المحلة الكبرى  23

  دمنهور -ش عبد السالم الشاذلى مكتبة دمنهور  24

أما السكة  -ميدان أم كلثوم متفرع من  -ش السكة الجديدة مكتبة المنصورة  25

 المنصورة -الحديد

2246719/050 

 3661334/048 مبنى كلية الهندسة االلكترونية "جامعة منوف" مكتبة منوؾ  26
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 مكتبات ووكالء البيع بالدول العربية
 

  المملكة العربية الدعهدية                          
 –مك فهد مع طريق العروبة تقاطع طريق الس – 11595 رمز( 67817الرياض )ص. ب:  -* مؤسدة العبيكان 

 .الدعهدية  العربيةالسسمكة  – 4161118 – 4654474هاتف : 
 الذرفية شارع الدتين. –جدة -شركة كنهز المعرفة للمطبهعات واألدوات الكتابية* 

 . 6511471 -6571777 -6571678 -6514777ت السكتب:  . 7187جدة  – 31746 ص.ب:  
 السسمكة العربية الدعهدية. –الرياض  -مكتبة الرشد للنذر والتهزيع* 

 . 4593451تميفهن :  – 11494الرياض  - 17577 ص.ب
  السسمكة العربية الدعهدية دار الجهف لمعمهم.  –الجهف  – مؤسدة عبد الرحمن الدديرى الخيرية* 

  1196646747781فاكس :     1196646743961هاتف :  - الجهف 458ص.ب : 
 لبنان          

 ) فرع لبشان ( المررية العامة للكتابمكتبة الهيئة 
 + 96111357596تمفاكس :  سشتر ماربيا.  –الحسرا شارع الريدني -رأس بيروت -الفرع الجديد –بيروت 

 
  سهريا       

الستفرع من  -شارع كرجيه حداد  -( 7366)ص.ب:  -دمذق  -سهريا  -والتهزيع  دار المدى للثقافة والنذر
 عربية الدهرية.الجسههرية ال –أيار  79شارع 
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 تهنس       
 .الجسههرية التهندية –سهسة  4111 –شارع الطاهر صفر  4 –المكتبة الحديثة 

  عمان  -      األردن     
 * دار الذروق للنذر والتهزيع

 1196764611165فاكس :  -  4618191 - 4618191هاتف : 
 * دار اليازورى العلمية للنذر والتهزيع

 شارع السمك حدين -وسط البمد  –عسان 
 + 96764614185تمى فاكس :   -+   9674676676اتف : ه

 األردن 11157عسان :  – 571646ص. ب: 
 

 الجزائر        
 * دار كتاب الغد للنذر والطباعة والتهزيع

 الجزائر -جيجل  17محل  -مداكن م.ب.أ.ع عسارة هـ  – 77حى 
 134477177هاتف : 
 134495967فاكس : 
 1661448811مهبايل: 

 




