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                                                                                                                إٌ انُغبػ انذي حققزّ انٍٓئخ انًصرٌخ انعبيخ نهكزبة فً يغبل انُشر ٌعوٕ  إنوً يغوبل امْزًوبو ثرمٌوخ يوكور عٔ يجوفي ٔفو  فوً 

                                                                انكزووبة حٍووبل انًيووئٕنٍخ انٕيٍُووخ فووً اخزٍووبع يووب ٌيووز   عٌ ٌُشوور يووٍ خوو ل                                          اخزٍووبع وُٕاَووّ ٔي زووٕي إ ووفاعِ  فئ ووج ذ ٍْئووخ 

                                                                                                              إثفاوبد رعًقذ فً فٓى يجبئع انُبس ٔظورٔ  حٍوبرٓى ٔصقوبفزٓى  ٔرُٕووذ ار وفاعاد يوب ثوٍٍ اَ اة ٔ انعهوٕو ٔ يوب ثوٍٍ انزوراس 

    .               سم انًزُٕوخ                                                                               ٔانًعب رح فئخرعذ انٍٓئخ إ فاعارٓب يب ثٍٍ انكزت انعبيخ ٔثٍٍ يب رى إ عاعّ ضًٍ اني

                                                           ٔيٍ ْذا انًُطه  عبءد عًٍْخ ْذِ انقبئًخ انزوً رموى ثوٍٍ  فزٍٓوب 

      ( حٍوش     0202                                                   إ فاعاد ٍْئخ انكزبة خ ل انوزرح )يٍ ٌُبٌر إنى ٌٍَٕوّ 

                                       ً                   رى رررٍت ْذِ ار فاعاد حيت س سهٓب رررٍجبً عنف ثبئً ٔ اخم كوم 

                         اعاد يزموًُخ وُوٕاٌ انكزوبة                                   سهيهخ ٌئرً انضجذ انججهٍٕعرافً نإل ف

  –       انًزووورعى  –              انً نوووف انًشوووبع   –                          ثٍوووبٌ انًيوووئٕنٍخ )اسوووى انً نوووف  -

       ثٍبَوبد   -                    يكوبٌ انُشور ٔربعٌ(وّ(   -             انًشر  إٌ ٔعف  –     انًعف  –      انً ق 

                                                          انزٕعٌ  )ووف  انصوو بد ا ارروبعح إنوً إٌموبحٍبد  اخوم انكزوبة عٔ 

                      روفي  )انزورمٍى انوفٔنً  -          انزجصوراد(   -                        عفأل عٔ  وٕع  حغوى انكزوبة

             عمى انزصٍُف.  -            ععس انًٕضٕي   -                      انًٕحف نهكزبة(ا انيعر 

                                                         ٔمف ارزًهذ انججهٍٕعرافٍب وهى يغًٕوخ يٍ انً(زصراد يوفنٕنٓب 

  -       انصوو خ    ص  -        سوُزًٍزر      سى   -         إٌمبحٍبد      عٌض )         كًب ٌهى

    .      ٔآخ..  -     يغهووف     يووظ  -          عٍُووّ يصووري       ط.و.  -       انطجعووخ     ي 

         ٔآخرٌٔ(.

                     ووٕعح نفوو   انكزووبة يووع                                   ٌٔصووبحت رهوو  انجٍبَووبد انججهٍٕعرافٍووخ 

                                                            إضبفخ َجذح ووٍ انكزوبة ٔكبنعوب ح ٌٕعوف كشوبفبد ثوبنً نف ٔ انعُوٕاٌ 

                  نًيبوفح انجبحضٍٍ.

 
 خريطة األلوان

 اسم السلسلة 
 )العنوان )عنوان الكتاب 
  الدراسة  –المحمك  –المترجم  –بيانات المسئولية )المؤلف– 

 الغبلف(
  )حجم الكتاب –الترليم )عدد الصفحات 
 المائمة والكشافات(في  الرابط )رلم البطالة 
 )التبصرة )بيان على صفحة الغبلف 
 )تدمن )الترليم الدولى الموحد للكتاب 
 السعر 
 )رؤوس الموضوعات )موضوع الكتاب 
 )رلم التصنيف )باستخدام ديوى العشرى 
 )الشرح )نبذه عن مضمون الكتاب 

 

                                                                                                                   ْٔذِ انكزت انًزمًُخ نزه  انقبئًخ يزٕفرح ثغًٍع يُبفذ انجٍع انزبثعخ نهٍٓئخ فً ي بفظبد يصر كبفخ ٔكذن  فً يكزجبد ٔٔكو ء 

                                                                                          ْٔووذا يًووب ٌيووبوف انجووبحضٍٍ ٔانًضقوووٍٍ ٔعًٍووع انًٓزًووٍٍ ثووبنوا  انضقووبفً ان صووٕل وهووً إ ووفاعاد انٍٓئووخ   .                     انجٍووع ثبنووفٔل انعرثٍووخ

                        انًصرٌخ انعبيخ نهكزبة.

                مركز املعلومات            

  



  



 

 

 

 

 

 اإلصذاراد
 كزت اننشر انعبو

 ( يونيو –)يناير 

2021 
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   معرفة بالسالسل(   2021احصائية نشر عام مو يهاير إىل يونيه( 

 

 اجمالي مترجم  مؤلف السلسلة م
 1 00 1 اإلبداع العربً 1

 3 00 3 اإلبداع المسرحً 2

 2 00 2 إبداعات لصصٌة 3

 1 00 1 أفرٌمٌات 4

 2 2 00 األلف كتاب الثانً 5

 2 00 2 تارٌخ المصرٌٌن 6

 1 00 1 الثمافة الشعبٌة 7

 3 00 3 دراسات أدبٌة 8

 1 00 1 دنٌا العلم 9

 6 00 6 دٌوان الشعر العامً 10

 3 00 3 كتابات جدٌدة 11

 4 00 4 كتب أطفال 12

 2 00 2 ن()الرأ ولوكتب أطفال  13

 1 00 1 ت(ثالث حوادٌ) كتب أطفال 14

 5 00 5 ل(كتب أطفال )سناب 15

 47 2 45 كتب عامة 16

 13 1 12 ة(رواٌ) كتب عامة 17

 7 00 7 )شعر) كتب عامة 18

 1 00 1 المختصرات التراثٌة 19

 2 00 2 المشروعات الثمافٌة  20

 12 4 8 )رؤٌة) المشروعات الثمافٌة 21

 7 00 7 )رؤٌة للنشء) المشروعات الثمافٌة 22

 5 00 5 المشروعات الثمافٌة )ما( 23

 2 00 2 )كتب أطفال) المشروعات الثمافٌة 24

 3 00 3 مصرٌات 25

 4 00 4 موسوعة الثمافة المانونٌة 26

 141 9 132 اإلجمالي
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 انعرثي اإلثذاع
 

 الهٌئة، الماهرة: -الطٌب. عامر/ شعر األبد: إلى الماضية األفعال
2021. 

  (1)  سم. 19 ص؛ 103
 ج.م. 18 : 978-977-91-3114-6 تدمن
 

 811 العربي الشعر
 
 

 عامر العراليديوان شعرى للشاعر 
الصويرة ولمد صدر  الطيب المولود في مدينة

نصوص ت له العديد من الدواوين التي نشر
في أغلب الصحف المحلية والعربية وترجم 

 .بعض اللغات إلى بعضها
 

 
 
 
 

 ادلسرحي  اإلثذاع
 

ر سبتمب 5سويف بنى محرلة دفتر من صفحات النار: رحيك
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -ٌالوت. جمال/ 2005

  (2)  سم. 20 ص؛ 217
 ج.م. 25:  978-977-91-3032-3 تدمن
 

 812  العربية المسرحيات
 

                                  يعتبر الكتاب منن اليومينات ألنرب مننه 
          مننا حنند  فنني                          إلننى المسننرحيات التنني تحكننى

                           حرينننننك مسنننننرح بننننننى سنننننويف وتتجسننننند
              علننننى خشننننبة مسننننرح                 الشخصننننيات ك نهننننا
   ر                وجلننود م أهننر النننا                  ينفضننون عننن هيننابهم

    .     األحدا        وتتوالى           واالحتراق

 
 
 

 
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -فلتس. رشا/ مسرحيتان ا تزاز:. .شتات
  (3)  سم. 21 ص؛ 123
 ج.م. 20:  978-977-91-3057-6 تدمن
 

 812 العربية المسرحيات
 
 
 
 
 

     حنواف   . .                         المسرحية كتابنة علنى الحنواف
                الرغبنات والخنرو                        الحيناة المسنرولة حنواف
      وحاضننر         يتننناهر      ماضنني                  والننزمن العننابر بننين 

                       شنننذرات منننن الولنننت واألشنننيا     فننني        يتفكنننن
       شخصننننيات                            اليوميننننة والكننننبلم المرسننننل بننننين

        مخنولة.              مغتربة وعبللات 

 
 
 
 

 .2021 الهٌئة، الماهرة: -خنٌجر. أبو أحمد/ مسرحية الليل: فوانيس
  (4)  سم. 19 ص؛ 53
 ج.م. 15 : 978-977-91-3125-2 تدمن
 

 812 العربية المسرحيات
 
 
 
 

         أحمنننند أبننننو   ي       المسننننرح             يصننننوك الكاتننننب
          شفيف يمز          في نسج                   خنيجر نصه المسرحي

      مسنتهبل         الموحينة                           بين الرؤية الشعرية واللغنة 
                      بتكوين بصنرى دال ومحكنم           االفتتاحي      مشهده 

       الخفنننني                           لشننننرح اغتننننراب األرواح ونزوعهننننا 
                        إلنننى الخنننرو  منننن اسنننر البننناب            والم سننناو 
 .            فضا ات وليدة           الضيك إلى
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 قصصيخ إثذاعبد
 

 .2021 الهٌئة، الماهرة: -سنبل. عامر/ رواية الغريبة: أسطورة
  (5)  سم. 20 ص؛ 239
 ج.م. 27 : 978-977-91-3048-4 تدمن
 

 813 العربية المصص
 
 
 

                                  روايننة جميلننة تجننذب المننارم بمننا تحملننه 
              بهيننة الضننعيفة         وبطلتهننا        أسننطور        مننن أدب 
           تحلننك بعبننك     فهنني             فنني نفننس الولننت        المويننة 

       السنهام                 موا ب حتنى تنطلنك                وتنطلك ب جنحة
  .              وتتوالى األحدا 

 
 
 
 
 
 

 الهٌئة، الماهرة: -العال. عبد مصطفى عزة/ رواية األحبلم: طائرة
2021. 

  (6)  سم. 22 ص؛ 127
 ج.م. 15 : 978-977-91-3122-1 تدمن
 

 813 العربية المصص
 
 
 

                                 روايننة تنننالق والننأ المننرأة و زائمهننا 
    ولنننم   .                            النفسنننية داخنننل المجتمنننأ المصنننرى

                        بالبكننا  والشننكوى مننن لهننر             تكتفننى المننرأة 
                 المننامأ للمننرأة بننل                        الرجننال وتمالينند الوالننأ

                                 أصنننبحت لضنننايا عامنننة والرواينننة بطلتهنننا 
 .                 وكيف تواجه كل ذلن     أمل  ة        الدكتور
 
 
 

 أفريقيبد
 

 عمر /االجتماعي التواصلفي  ودور ا النيل حوض دولفي  اللغات
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -الفتاح. عبد

  (7)  سم. 24 جداول؛ خرائط، ص: 191
 ج.م. 35 : 978-977-91-3047-7 تدمن
 

 400 اللغات
 
 

                                  تهدف  ذه الدراسة إلى رصند أ نم لغنات 
        دول حنننوض    فننني                          التعامننل المشنننترن المحلينننة

        وأصنولها                                 النيل بهندف بينان أ نم  نذه اللغنات
     وأ ننننم                         انتشننننار ا وعنننندد متحنننندهيها        وأمنننناكن

       اللغنننات   ه    نننذ     وأ                       وظائفهنننا واسنننتخداماتها  
                 التواصننل والتمريننب    فنني                   يمكننن أن تلعننب دورا 

 .               منطمة حوض النيل    ول د          بين شعوب
 
 
 

 انثبني كزبة األنف
 

 دمحم مراجعة دمحم؛ جمال سارة ترجمة؛ جٌمس هنري/ األوروبيون
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -عنانً.
  (8)  سم. 25؛ ص 202
 ج.م. 50 : 978-977-91-2955-6 تدمن
 

 823 االنجليزية المصص
 

                                     يوجينيا ابنة المغتنربين األمنريكيين و نى 
           االلتصنننننننادية                    زوجنننننننة متواضنننننننعة الحالنننننننة 

           النننذى تجنننرى         األلمننناني      لؤلمينننر             واالجتماعينننة
                                       المحاوالت إللناعه بطبللها ليتزو  امرأة منن 
                                     الننننببل  وتسنننافر يوجينينننا وشنننميمها الرسنننام 

  .              وتتوالى األحدا 
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 دمحم ترجمة هومز؛ جانٌت/ 1 جز . المجتمعية اللغة علم إلى مدخل
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -طلبة. سمر ،عنانً
  (9)  سم. 26 ص؛ 386
 ج.م. 115 : 978-977-91-3140-5 تدمن
 
 401 اللغة علم

 
 
 
 

                                       ب سلوب بالغ البساطة تمدم الكاتبة عرضا  
وأ م مفا يمه  المجتمعي                  شائما  لعلم اللغة 

أن تعالج  ومصطلحاته ومجاالت بحهه وتحاول
مأ  اللغو ظا رة تعدد اللغات في تعلمهم 

 اللغو شتى الموالف  كما يتناول التغيير 
 .اللغو والتخطيط 

 
 
 
 

 ادلصريني ربريخ
 

 ناصر/ عشر السابأ المرن مصر:في  االجتماعية واألزمات األوبئة
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -ابراهٌم. أحمد
  (10)  سم. 24 ص؛ 245
 ج.م. 29 : 978-977-91-2984-6 تدمن
 

 363.4  واألزمات األوبئة
 

لمد كان الوبا  والجوع وجهين لعملة 
رديئة واحدة عانت منها مصر من حين آلخر 

عرفت مصر  على مر تاريخها الطويل ولد
تلن األزمات منذ فجر التاريخ إلى  احتوا 

اآلن ويحاول الكاتب أن يوضح ذلن من خبلل 
 .  ذه الدراسة

 
 
 

 

في  األمريكية المتحدة والواليات أوروبافي  والسياسة الحكم خفايا
 -أحمد. سٌد الوهاب عبد دمحم/ والعشرين عشر التاسأ المرنين
 .2021 الهٌئة، الماهرة:

  (11)  سم. 24 ص؛ 157
 ج.م. 23 : 978-977-91-2996-9 تدمن
 

 327.1 الدولية السياسة
 
 
 

يهدف الكتاب الى إبراز مبلمح عن 
خفايا الحكم والسياسة في أوروبا وأمريكا 
 متخذين نمطين مختلفين نمط الدبلوماسية
البريطانية والمائمين عليها ونمط الحكم في 
دولة أوروبية صنفت بالديكتاتورية تجاه 

الصراع بين  لطاع من شعبها  مأ كشف
مؤسسات الحكم في دولة تتبا ى بكونها 
دولة مؤسسات وكيف أن الصراع يعتمد 

 .والبلعبينة لى لواعد اللعبع
 
 

 -1952 األلمانية المصرية العبللات وخفايا الدولية السياسة
 .2020، الهٌئة الماهرة: -عتٌك. الصادق عبد وجٌه/ 1965

  (12)  سم. 24 ص؛ 314
 .ٌشتمل على إرجاعات ببلٌوجرافٌة

 ج.م. 35 : 978-977-91-2993-8 تدمن
 

 327 الخارجية العبللات
 
 

                                تبحنن  الدراسننة فنني العبللننات المصننرية 
        النندولي         السياسنني                      األلمانيننة فنني ظننل المنننا  

        البنناردة                                 الننذى سنناد العننالم عمننب حمبننة الحننرب
                     التعويضنات والمسناعدات           التفالينات      وتعرض 

                                  العسننننكرية إلسننننرائيل والعبللننننات المصننننرية 
                لنناة السنويس عنام                       األلمانية فني ضنو  أزمنة

    .                               والخبرا  األلمان في مصر وغير ا  1956
 



 

12 
 

 انشعجيخ انثقبفخ
 

 الهٌئة، الماهرة: -مرسى. فؤاد/ الشعبية الهمافةفي  الطير تمهبلت
2021. 

  (13)  . سم 24 ص؛ 248
 ..ٌشتمل على إرجاعات ببلٌوجرافٌة

 ج.م. 40 : 978-977-91-3051-4 تدمن
 

 598  الطيور
 

                              يعنننننرض الكتننننناب للتجلينننننات الهمافينننننة 
                                 الشنننننعبية المرتبطنننننة بنننننالطير كمنننننا ربطنننننت 
                                  التصننننورات الشننننعبية بننننين الطيننننور وحينننناة 

                              الشخصننية وأهر ننا فنني التنبننؤ بنندور         اإلنسنان
    عننرض                                الطيننور فنني المننوت واالنننذار بننه أو

                                        ليمننة التفنناؤل والتشنناؤم المرتبطننة بننالطيور
  .        المختلفة
 
 
 

 أدثيخ دراسبد
 

 الهٌئة، الماهرة: -جمعة. مختار دمحم/ األدبي للنمد التراهية الجذور
2021. 

  (14)  سم. 24 ص؛ 158
 .ٌشتمل على إرجاعات ببلٌوجرافٌة

 ج.م. 28 : 978-977-91-3067-5 تدمن
 

 809  األدبي النمد
 
 

من  األدبييؤر  الكتاب لمسيرة النمد 
ويبرز  العباسيإلى العصر  الجا ليالعصر 

عصر  أ م المبلمح والرؤى النمدية في كل
 العربيويوضح الكتاب الجذور التراهية للنمد 

 .                                       التي شكلت منطما  ومرتكزا  لنظريات النمد
 

 

 
 تشكيبل: الدرامية السردية المصيدة الشعر: لمرا ة جديدة رؤية
 الماهرة: -.السعدنً أحمد/ بنا  السيمفونية الوعى تيار لصيدة
 .2021 الهٌئة،
  (15)  سم. 24 ص؛ 392

 .ٌشتمل على إرجاعات ببلٌوجرافٌة
 ج.م. 55 : 978-977-91-2869-6 تدمن
 

 811.009   ونمد تاريخ -العربى الشعر
 
 

يمصد الكاتب بالرؤية الجديدة جمأ الشعر 
للفنون السمعية والبصرية كالمص والدراما 

والتشخيص جمعيها  والموسيمى والتصوير
ينتجها الشعر في صوره الجمالية فالشعر 
أصدق والعية من التاريخ وأصدق نبضا من 

وجدان الشعوب الفنون التي تتعامل مأ 
 . كالموسيمى والغنا  وغيره

 
 
 

 لمرا ة وممترح العربي النالد فكرفي  رحلة الشعرى: النص لرا ة
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -دمحم. الحكٌم عبد شعبان/ النص
  (16)  سم. 24 ص؛ 292

 .ٌشتمل على إرجاعات ببلٌوجرافٌة
 ج.م. 45 : 978-977-91-2841-2 تدمن
 

 811.009 ونمد تاريخ - العربي الشعر
 
 

يمصد بمرا ة النص ليس نمل الصورة 
البصرية لؤللفاظ المكتوبة إلى صورة ذ نية 
تدرن بالعمل بل يمصد بها فن شفرات النص 
والنفاذ إلى أعماله للولوف على داللته سوا  
الشارحة أو المغرضة أو الجمالية مأ التمهيل 

مأ عرض لنماذ   النمد بشوا د من تراهنا 
شعرية تمهل المصيدة العمودية ولصيدة 

 . التفعيلة
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 انعهى دنيب
 

 الوهاب، عبد سامٌة/ السامة والنباتات الطبية األعشاب إلى دليلن
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -.1 ط -. الجٌد حسٌن صباح
  (17)  سم. 24؛ ص 228
 ج.م. 42:  978-977-91-2984-8 تدمن
 

 581.6 الطبية النباتات
 
 

                                  نننذا الكتننناب يمننندم للمنننارم العنننام غينننر 
                                المتخصنننص المسنننتهدف فننني  نننذه السلسنننلة 
                                    ذخيرة من المعلومات المهمنة عنن األعشناب 
                                   المفيننندة والضنننارة ولننند ركنننز الكتننناب علنننى 
                                   أ مينننة الولاينننة لبنننل العنننبل  وعلنننى كيفينننة 

                              منن  نذه المصنادر الطبيعينة لحيناة           االستفادة
  .         صحية أفضل

 
 
 
 

 انعبيي انشعر ديواٌ
 

 الهٌئة، الماهرة: -زكى. ٌسرى/ صبى وباموت عجوز باعيق
2021. 

  (18)  سم. 21 ص؛ 156
 ج.م. 22 : 978-977-91-3079-8 تدمن
 

 811 العربي الشعر
 

مجموعة لصائد عامية االلفاظ تتميز 
بالنضو  والصور الجميلة تحكى عن الحياة 
الريفية والحضرية وعن األصدلا  واأل ل 

 . الموضوعات اليوميةوغير ا من 
 
 
 
 

 

 .2021 الهٌئة، الماهرة: -حواس. منى/ وسور وحلم وبنات براويز
  (19)  سم. 21 ص؛ 122
 ج.م. 20 : 978-977-91-3116-0 تدمن
 

 811 العربي الشعر
 
 
 
 
 

يشتمل على مجموعة من  عاميديوان 
المصائد المتنوعة االفكار والموضوعات 

محاولة  -زى العيال  -ومنها ناس الروايات 
 . وجارى البح  -حدود  -أخيرة للضحن 

 
 
 
 
 
 
 

 .2021 الهٌئة، الماهرة: -زٌدان. أحمد/ يجناحات مماس علي جنة
  (20)  سم. 19؛ ص 116
 ج.م. 20 : 978-977-91-3081-1 تدمن
 

 811 العربي الشعر
 
 
 
 

                         مجموعننننننة لصننننننائد لصننننننيرة تختلننننننف 
                                    موضنننوعاتها اجتماعينننا  وسياسنننيا  وتعنننرض
                                      أ م الموالف في حياة الشاعر ومنن عنناوين 

  -        العفشنين   -      غرلنان   -                    المصائد: تمن الهنزار 
  .      وغير ا  .  .       ضل كبير  -           رصيف المطر 
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 الهٌئة، الماهرة: -الدٌن. عالء ولٌد تمدٌم بكر؛ أٌمن/ رباعيات
2021. 

 (21)  سم. 21 ص؛ 102
 ج.م. 20 : 978-977-91-3115-3 تدمن
 

 811  العربي الشعر
 
 
 
 
 

                            ديننننوان شننننعرى يضننننم لصننننائد رباعيننننة 
                                السنننننطور تتمينننننز بحنننننبلوة االلفننننناظ وجمنننننال 

                             فالرباعيننات لصننيرة ولكنهننا تشننرح          المعنناني
                                     بصورة مبسطة االفكار المختلفنة منن جواننب 

   .                                 الحياة العامة التي يعيشها الشاعر
 
 
 
 
 
 

 .2021 الهٌئة، الماهرة: -.ًالمركب عاصم/ يوسف لميص ريحتن
  (22)  سم. 21؛ ص 143
 ج.م. 22 : 978-977-91-3080-4 تدمن
 

 811  العربي الشعر
 
 
 
 

مجموعة من المصائد الشعرية العامية 
المصيرة تتناول موضوعات شتى من الحياة 
اليومية ومن عناوين المصائد: معركة 

 -أطيب من الشعور بالدفا  -لتحرين العالم 
صديمة  -من أسباب الغروب  -سجين الجنة 

 .وغير ا. .تفاصيل اغتيال وردة -العزلة 
 
 

 

 الهٌئة، الماهرة: -.خضٌري الحسٌن/ الشمس طالعة. . األرملة ز 
2021. 

  (23)  سم. 21 ص؛ 100
 ج.م. 18 : 978-977-91-3117 -7 تدمن
 

 811 العربي الشعر
 
 
 

              األلفننناظ يتننننناول       عنننامي           دينننوان شنننعرى 
                                   موضوعات عديدة تحكنى تجربنة الشناعر فني 

  -           سكة التو ة   -                          الحياة ومن عناوين المصائد 
             الكننون ماكننانق   -         عصننف الحننب   -          ليننل الملننح 

 .           صوتن وغير ا  -     مظلم 
 
 
 
 
 
 

 جذيذح كزبثبد
 

 صالح دمحم إعداد/ الرازق عبد محمود دمحم أدبفي  السردية البنية
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -زٌد.

  (24)  سم. 20؛ ص 368
 ج.م. 37  : 978-977-91-3044 -6 تدمن
 

 810.9 ونمد تاريخ -العربي األدب
 

عند دمحم محمود عبد  السرد إن العمل 
الرازق بنا  متكامل األركان من ناحية: 

السرد لتشكل  -المكان  -الزمان  -الشخصية 
له نسمه الخاص في  متكامل سرد بنا  

التشكيل ومبلمحه المتميزة في التركيب 
والداللة ونميس علي ذلن أدب دمحم محمود 

 عبد الرازق نموذ 
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 .2021 الهٌئة، الماهرة: -شوشة. زٌزي/ شعر أحد: يعرفه ال ممهى
  (25)  سم. 20 ص؛ 202

على صفحة العنوان: الدٌوان الفائز بجائزة أخبار األدب شعر 
 .الفصحى

 ج.م. 25 : 978-977-91-3046-0 تدمن
 

 811  العربي الشعر
 
 
 

مجموعة لصائد كتبت باللغة الفصحى 
على المركز األول في  ةوحصلت بها الشاعر

جائزة أخبار اليوم وتحمل المصائد عناوين 
الوحيد   هوبيمختلفة: شارع غريب  

 . وغير ا عظامي
 
 
 
 
 
 

 الهٌئة، الماهرة: -عبادة. سالم دمحم/ لصصية مجموعة الناظرون:
2021. 

  (26)  سم. 20 ص؛ 181
 ج.م. 23 : 978-977-91-3043-9 تدمن
 

 813 العربية المصص
 
 
 

                 عنوانهنننا النننناظرون              مجموعنننة لصصنننية 
                         إلى السنما   النناظرون عبنر                 ومنهم الناظرون

                             وغير ا والمصص كلها تكون جملنة   .  .      الدموع
                               موسيمية واحدة تتناغم بشكل جميل

 
 
 
 
 

 أطفبل كزت
 

 رسوم؛ الفتاح عبد عاطف/ أخرى ولصص األعدا : لا ر جودز
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -السعٌد. هشام
  (27)  سم. 24 رسوم؛ ص: 37

 .سنة 12 - 8السن من 
 ج.م. 22 : 978-977-91-3091-1 تدمن
 

 813 العربية المصص - األطفال كتب
 

لصص لؤلطفال تغوص في 
الخيال حي  يتخيل الشاب جودز 

ويتجول خبلل  فرعونيأنه ملن 
مصر المديمة ويعرض للمعلومات 
من خبلل حلمه هم يعرض لمصص 
آخرى بعنوان ألنعة وأمنيات  

 .سعاد  طربوق العلم وغير ا
 
 
 
 

؛ الصٌاد جالل/ لصصية مجموعة الشمس: عباد وز رة سهى
 .2020 الهٌئة، الماهرة: -النحاس. مرفت رسوم
  (28)  سم. 20 ص؛97 

 .سنة 12:9على صفحة الغالف السن من 
 ج.م. 17 : 978-977-91-3005-7 تدمن
 

 813 العربية المصص - األطفال كتب
 
 

لصة لؤلطفال بطلتها سهى وحبها 
للز ور وخاصة عباد الشمس وتدور المصة 
حول الز رة وحبها لضو  الشمس ولصص 

 . تعلمهم الميم والمبادم آخرى لؤلطفال
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 رسوم جالل؛ دمحم/ للطفل لصصية مجموعة المكتبة:في  كريم
 . 2019 الهٌئة، الماهرة: -الحفٌظ. عبد محسن

  (29)  سم. 19 ص؛ 16
 ج.م. 12:  978-977-91-2994-5 تدمن
 

 813 العربية المصص - األطفال كتب
 
 
 
 

تحكى  لؤلطفاللصة بسيطة 
أ مية الكتب والمكتبة في حياة 
الناس وذلن في أسلوب لصص 
حي  يتخيل كريم الكتب وك نها 

 .تنصحه وتؤدبه وتعلمه الميم
 
 
 
 
 
 

 محسن رسوم؛ الزراع عبده/ لؤلطفال لصة حسان: واألمير وردشان
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -الحفٌظ. عبد
  (30)  سم. 24؛ رسوم ص: 16
 ج.م. 11 : 978-977-91-3098-9 تدمن
 

 813  العربية المصص - األطفال كتب
 
 
 

تحكى المصة عن األميرة المغرورة التي 
تتعالى على جميأ الناس إلى أن لابلت 
الشاب حسان الذى علمها التواضأ وحب 
 .الناس هم أتم عليهم هللا نعمة الود والزوا 

 
 
 
 
 

 (ونوٌ اقرأ)كزت أطفبل 

 
 عبد هٌثم/ كوميكس ناجى: محمود الشهيد حكاية الحبلل: جبل أسد
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -جعٌصة. أحمد رسمها السٌد؛ ربه
  (31)  سم. 28 رسوم؛ ص: 20

 .على صفحة الغالف: عن حكاٌات الوالد واألرض/ للكاتب دمحم نبٌل
 ج.م. 10:  978-977-91-3102-3 تدمن
 

 813 العربية المصص - األطفال كتب
 

يتناول الكتاب لصة الشهيد منذ مولده 
وحتى استشهاده  1994في مارس عام 

ورا بالتحاله بالكلية مر. 2018في فبراير 
دوره  وأدا الحربية وتفوله وتخرجه منها 

 . في محاربة الخارجين عن المانون
 
 
 
 
 
 

 عبد هٌثم/ السميأ عبد سيد وليد الشهيد حكاية سينا : الى عائد
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -جعٌصة. أحمد رسوم؛ ربه
  (32)  سم. 30 رسوم؛ ص: 20

 .على صفحة الغالف: عن حكاٌات الوالد واألرض/ للكاتب دمحم نبٌل
 ج.م. 10 : 978-977-91-3103-0 تدمن
 

 813 العربية المصص - األطفال كتب
 
 

لصة كاريكاتورية تحكى عن الشجاعة 
 والبطولة والبسالة التي يتميز بها أبطال
الموات المسلحة وتصديهم لكل ما  و 
مخرب من خبلل لصة البطل الشهيد وليد 

 .سيد عبد السميأ
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 (ثالس حواديذ)كزت أطفبل 

 
 البلتاجى، مٌرفت/ الغريبة الحيوانات سر الف ر  أذن الما   عفريت
 الماهرة: -الكرارجى. حنان رسوم إبراهٌم؛ السٌد الدٌن، عز أمٌمة
 . 2020 الهٌئة،

  (33)  سم. 20 رسوم؛ ص: 51
 ج.م. 29 : 978-977-91-2972-3 تدمن
 

 813  العربية المصص - االطفال كتب
 

هبل  حواديت شيمة تتناول 
موضوعات عن الكائنات الحية 
المختلفة كاألسمان والحيوانات 
وغير ا وتتناول أخرى العلم 
وتطبيماته وصناعة اإلنسان 

كما تتناول أيضا الحيوانات  اآللي
وإجرا  التجارب العلمية عليها 
وتغيير الصفات االساسية فيها 

 .ب سلوب شيك وجميل
 

 (سنبثم)كزت أطفبل 

 
 الماهرة: -.الماضً نرمٌن رسوم؛ جمال أمل/ شعر المحبة: أغاني
 .2021 الهٌئة،

  (34) . سم 30 ملونة؛ رسوم ص: 28
 ج.م. 24 : 978-977-91-3035 -4 تدمن
 

 811  العربي الشعر -االطفال كتب
 

مجموعة لصائد لؤلطفال تعلمهم الميم 
والمبادم وحب اآلخرين وذلن ب سلوب 
بسيط وسهل وتحمل المصائد عناوين 
مختلفة: ابى  عائلتى  احب الشمس 

 .وغير ا
 
 
 
 

 

 الهٌئة، الماهرة: -البابا. أمانً رسوم؛ عتٌبة منٌر/ سعيدة سنة
2021. 

  (35) . سم 28 رسوم؛ ص: 27
 ج.م. 24 : 978-977-91-3045-3 تدمن
 

 813 العربية المصص -األطفال كتب
 
 
 
 

                              لصنننة جميلنننة تحكنننى عنننن نهاينننة السننننة 
                                    وبدايننننة السنننننة الجدينننندة وتطننننورات الحينننناة 
                                      واألمنيننات والطلبننات التنني يحتاجهننا اإلنسننان 

    .    ها م           ويتمنى تحمي
 
 
 
 
 
 
 

 هاجر رسوم المسطاوى؛ إٌهاب/ األربعة والجرا  عصمت السيدة
 .2021 الهٌئة، الماهرة: -محمود.

  (36) . سم 30 ملونة؛ رسوم ص: 23
 ج.م. 22 : 978-977-91-3054 -5 تدمن
 

 813 العربية المصص - االطفال كتب
 
 
 

لصة لؤلطفال بطلتها السيدة عصمت 
التي تميم بمفرد ا في بيتها الدافئ وتشا د 

مفازات الوتنسج المعاطف و. التليفزيون
ودخول أربأ جرا  صغيرة من الشبان 

 . وتتوالى األحدا  بينهم
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 الماهرة: -جعٌصة. أحمد رسوم صالح؛ هوٌدا/ والعصفور النسر
 .2021 الهٌئة،

  (37)  سم. 30 ملونة؛ رسوم ص:22
 ج.م. 22:  978-977-91-3036-1 تدمن
 

 813 العربية المصص - األطفال كتب
 
 
 
 

النسر والعصفور لصة لؤلطفال بطلها 
يتعلم األطفال من خبللها كيفية التعامل وحب 

 . اآلخرين وحب الحياة
 
 
 
 
 
 
 
 

 -حامد. ناصر رسوم؛ حامد ًحلم دمحم/ لؤلطفال لصائد بيتى:  نا
 .2021 الهٌئة، الماهرة:

  (38)  سم. 28 رسوم؛ ص: 31
 ج.م. 26 : 978-977-91-3113-9 تدمن
 

 811 العربي الشعر - األطفال كتب
 
 
 

                              مجموعنننة منننن المصنننائد الجميلنننة ذات 
                              اللغننننة الفصننننحى تتننننناول مجموعننننة مننننن 
                              الموضنننننوعات المختلفنننننة ومنننننن عنننننناوين 

  -      أسنننئلة   -       النننوردة   -                 المصنننائد: كنننل جمينننل 
  -                عفريننت فنني الصننالة   -       السنناعة         صننديمتي
    .        وغير ا  .        شماوة..
 
 
 

 عبيخ كزت
 

 .2021 الهٌئة، الماهرة: -فرج. سمٌر/ وموالف أحدا 
  (39)  سم. 26 ص؛ 448
 ج.م. 58 : 978-977-91-3056-9 تدمن
 

 814 العربية المماالت
 
 
 

مجموعة من المماالت تتناول االحدا  
والموالف المختلفة التي شهدتها مصر 
والمنطمة العربية ومنطمة الشرق األوسط 
وجائحة كورونا التي غزت العالم ف عجزته 
عن الحركة ويعرض  ذا المؤلف تلن األحدا  

 . وعسكر  سياسيبنظرة محلل 
 
 
 
 
 

 الماهرة: -شحاته. المنعم عبد/ إجتماعى نفسى منظور اإلر اب:
 . 2020 الهٌئة،
  (40)  سم. 24 ص؛ 190

 .ٌشتمل على إرجاعات ببلٌوجرافٌة
 ج.م. 28 : 978-977-91-2883-2 تدمن
 

 303.6 اإلر اب
 
 

       يمارسننه          اختيننارا                 يوصننف اإلر نناب ب نننه 
                                      فئننة مننن األفننراد لتحميننك أ نندافهم السياسننية 
                                 حتنننى لنننو أ ننندروا حنننك غينننر م فننني الحيننناة 
                              ويهنننندف الكتنننناب لوضننننأ خطننننط مسننننتدامة 
                                     لمواجهه اإلر اب ومنأ تكوين التطنرف عبنر 
                                تشننننكيل بيئننننة منا ضننننة لؤلفكننننار ودعنننناوى 

   .          المتطرفين
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 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.الدٌن شرف درٌة / وطن استرداد
  (41)  سم. 24 ص؛ 202
 ج.م. 30 : 978-977-91-3049-1  تدمن
 

 814 العربية المماالت
 
 
 
 
 

     التنني          الممنناالت    مننن        للعدينند       تجميننأ        الكتنناب
       الينننوم        المصنننر        جريننندة   فننني          الكاتبنننة        نشنننرتها
         التنننناريخ   فنننني         للحينننناة      يننننومى       تنننن ريخ     و ننننى

      األلننننم      أيننننام    عننننن      تحكننننى         المعاصننننر        المصننننر 
       الشنعب  -          البرلمنان و       سنينا     عن      تحكى       واألمل

    .   ا     وغير            السريالية     مصر  -
 
 
 
 
 

 :الماهرة -.سودانً فاضل/ والرؤيا الشعرفي  الصمت استنطاق
 .2021 ،الهٌئة
  (42)  سم. 24ص؛ 307
 ج.م. 40 : 978-977-91-3100-9 تدمن
 

 811.009 ونمد تاريخ - العربي الشعر
 
 
 

 كونه الرؤيا شعر دراسة أ مية ت تى
في  الحياة بجو ر مرتبطة بصرية وسيلة
 أيضا مرتبطة أنها كما. .اآلني الخلك لحظة
 أن إلى يدفعنا أبدى كمصير العدم أو بالموت
 . المستحيل مجا لفي  الغورو التبصر نمتلن
 
 
 
 

 

. رمزي أمٌر/ اإلصبلح أجل من والعية رؤية :الخمسة مصر أعدا 
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.1ط -

  (43)  سم. 20؛ صور:ص 177
 ج.م. 23:  978-977-91-3110-8 تدمن
 

 303.48 مصر - االجتماعي اإلصبلح
 
 
 
  

 األكبر الخطر  م الخمسة مصر أعدا 
 للتمدم تسعى دولة أ  وعلى مصر على

 الجهل - الفمر " عن عبارة و م واالنسانية
 ." الفوضى - المرض - الظلم -

 
 
 
 
 
 
 

 ترجمة؛ بٌورنسون بٌورنستٌرن/ وأغانى لصائد :للنرويج أغنية
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.شعبان ٌاسر وتمدٌم
  (44)  سم. 24 ص؛ 371
 .1903 عام لآلداب نوبل جائزة على حاصل الكتاب
 ج.م. 53 : 978-977-91-2961-7 تدمن
 

 839.83 النرويجي األدب
 
 

في  بارزة شخصية أكهر المؤلف يعتبر
 لريةفي  ولد النرويجي المعاصر التاريخ
 منفردة بمعة و ي النرويج شمال كيفكين
في  بها المحيطة والمناطك مناخها وصف
 مجموعة الكتاب ويتناول  المصيرة لوحاته
 النرويجية للحياة تؤصلالتي  األشعار من

 . المختلفة وموضوعاتها
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 تمدٌم عبده؛ كامل مصطفى م/ 1956 -1899 السودانفي  األلباط
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.عفٌفً دمحم

  (45)  سم. 24 ص؛ 408
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 52 : 978-977-91-3031-6 تدمن
 

 922.71    األلباط
 
 
في  السودان إلى األلباط لدخول كان
 إلى المسيحية عودةفي  دوره على دمحم عهد

 انتشار منذ طويلة لفترة زوالها بعد السودان
 بطوائفهم األلباط تواجد ولمد. به اإلسبلم
 هم والكاهولين كاألرهوذكس بالسودان الهبل 
 دورا جميعا لعبوا ولمد اإلنجيليين طائفة
 وأهبتوا السودانية الحكومةفي  محوريا
 . أعمالهمفي  عالية كفا ة
 
 
 

 

 -.ربٌع صدلً/ العشرين المرن معجزات إحدى :العالي السد
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة

  (46)  سم. 21 رسوم؛ :ص 71
 ج.م. 16 : 978-977-91-3023-1 تدمن
 

 627 العالي السد
 
 
 

 للهورية كاملة صورة  و العالي السد
 المصر  الشعب نضالفي  الجوانب المتعددة
 وااللتصاد  والعلمي واالجتماعي السياسي
 لتاريخ يعرض والكتاب والمعنو  والعسكر 

 . وأ ميته ونش ته السد
 
 
 
 

 

 ،الهٌئة :الماهرة -.راشد إبراهٌم/ ومستمبله حاضره :العالي السد
2021. 

  (47)  سم. 24 ص؛ 337
 ج.م. 55 : 978-977-91-3022-4 تدمن
 

 627  العالي السد
 
 
 

 النيل ترويض مشروع  و العالي السد
 فتم والعباد الببلد يغرق كان الذى وفيضانه

 المائية الهروة على للحفاظ العالي السد بنا 
 وتوفير للزراعة الر  وتنظيم تدفمها وتنظيم
 .المصر  للشعب منتظمة بصورة المياه
 
 
 
 
 
 
 

لٌل أبو حمدى/ وحكايات جوامأ لما رةا  الهٌئة، :الماهرة -.2 ط -.      ج 
2020. 

  (48)  سم. 20 صور؛ :ص 326
 ج.م. 33:  978-977-448-198-7 تدمن
 

 916.213  ورحبلت وصف - الما رة
 
 
 

       تناريخ   فني          معمارينة        همافينة      جولة        الكتاب
      منشننئ      وسننير       إنشننا         حكايننات     عبننر         المننا رة
         الفسننطاط   فنني          بنندايتها     منننذ       األشننهر         جوامعهننا
       لنا رة    هنم            والفناطميين       الوالة        بما رة          ومرورا  
    .     األن      وحتى          الممالين      دولة و          واأليوبية       المعز
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 . 2020 الهٌئة، :الماهرة -.مفتاح خالد/ واإليمان والعلم اإلنسان
  (49)  سم. 24 ص؛ 235
 ج.م. 33 :  978-977-91-2895-5 تدمن
 

 501  فلسفة – العلوم
 
 
 
 
 

 وأساليب مبادم أل م الكتاب يعرض
 الفيزيائية العلوم علي التركيز مأ العلم

 الفلسفة بين االشتبان نواحي بعض ويحرر
 على الت كيد يحاول كما الديني واالعتماد
 والعيوب والميزات الخصائص بعض

 .اإلنساني النشاط بهذا المرتبطة
 
 
 
 
 

 :الماهرة -.غانم اسامة/ المتلمى -التاريخ -المتخيل السرد ت ويلية
 . 2020 الهٌئة،
  (50)  سم. 28 ص؛ 127
 ج.م. 20 : 978-977-91-2770-5 تدمن
 

 810.9  ونمد تاريخ - العربي األدب
 
 
 

 يستعير أو يستعين عندما إشكالية  نان
 واألحدا  التاريخ من الروائي ويستلهم

 جميأ تطرحه الذى والسؤال والشخصيات
 . الكتاب روايات
 
 
 
 
 

 

 :الماهرة -.الشربٌنى أحمد/ 1939 -1914 الخارجية مصر تجارة
 .2021 ،الهٌئة
  (51)  سم. 24 إٌض؛ :ص 375
 .وجداول ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 48  : 978-977-91-3071-2 تدمن
 

 382 الخارجية التجارة
 
 

 الناحية من مصر تاريخ الكتاب يتناول
 خبلل واالجتماعية االلتصاديةو السياسية

 التغيرات من العديد شهدت  امة فترة
 الجمركية التعريفات أجل وانتها  النوعية
 المرن أواخرفي  مصر بها ارتبطتالتي 
 االستعانة البح  إجرا  وتطلب. عشر التاسأ
 الواردات عن االحصا ات من بالكهير

 تطور حي  من والشركات والصادرات
 توزيأ وطرق ونشاطاتها أموالها رؤوس
 . أسهمها أرباح
 
 

 -.الشوربجى هند/ والم مول الوالأ :االجتماعية والمسئولية التعليم
 . 2020 الهٌئة، :الماهرة
  (52)  سم. 24 ص؛ 215
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 30 : 978-977-91-2903-7 تدمن
 370 التعليم

 بالتعليم المهتمة المجتمأ تنظيمات إدارة تطوير إلى الكتاب يسعى
 المسئولية تعزيزفي  دور ا وتفعيل

 الذاتية اإلدارة مدخل ضو في  االجتماعية
 المسئولية تحمل على المادر المواطن ألعداد

 . بالمجتمأ والنهوض
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 الهٌئة، :الماهرة -.حسن فرخندة/ المديمة المصرية التكنولوجيا
2020. 

  (53)  سم. 21 ص؛ 141
 .بالصور ملحك على ٌشتمل
 ج.م. 23  : 978-977-91-2977-8 تدمن
 

 600 التكنولوجيا
 
 
 

          بالمعرفنننة         المننندما           المصنننريون      تسنننلح
         واختننننراع        ابتكننننار     علننننى         سنننناعدتهم     التنننني 

    كنل        اسنتغبلل    من        مكنتهم     التي               التكنولوجيات
         اليومينة        حيناتهم   فني        موارد    من      متاح     و    ما

   م         احتياجنننننناته     وسنننننند         أحننننننوالهم        لتحسننننننين
   .        االساسية
 
 
 
 
 

 الخالك عبد دمحم بين الحمائك واألكاذيب/  1973حرب أكتوبر 
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.لشموش

  (54)  سم. 24 ص؛ 206
 .والصور بالخرائط ملحك على ٌشتمل
 ج.م. 28 : 978-977-91-3145-0 تدمن
 

 962.074  أكتوبر حرب
 
 لمصر المعادية األكاذيب الكتاب فند
 السياسي المؤزر نصر ا من النيل ومحاولة
 باستخدام وذلن والمجتمعي والعسكر 

 العسكر  والعلم والبرا ين الدامغة األدلة
 المستمرة ومعاييره ومفا يمه االستراتيجي

 .       دوليا  
 
 
 
 

 

 المومي األمن على السياسية وتداعياتها الرابأ الجيل حروب
 عامر أحمد كمال تمدٌم؛ دمحم على دمحم عمر/ والعربي المصر 
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة
  (55)  سم. 24 ص؛ 342
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 47 : 978-977-91-3099-6 تدمن
 

 355  الحروب
 
 

 الجيل حروب مفهوم الكتاب يتناول
في  االستمرار عدم مأ بالتواز  الرابأ
 السائدة واالضطرابات العربية المنطمة
 الضغوط على جو ر افي  الحروب وتركز

 واالجتماعية وااللتصادية واألمنية السياسية
 خصائص تستهمرالتي  النفسية والحرب

 تؤدىالتي  العرلية والمشكبلت المجتمعات
 إلى وتحولها الداخل من الدول سموط إلى

 .الفشل
 
 

 .2020 الهٌئة، :الماهرة -.الدوٌن وسام/ مكان حكاية
  (56)  سم. 21 صور؛ :ص 176
 .بالصور ملحك على ٌشتمل
 ج.م. 30 : 978-977-91-2865-8 تدمن
 

 306 الهمافية الجغرافيا
 
 

 عن لصصي أسلوبفي  الكتاب يحكى
 أو لصر بين ما وتنوعاتها المختلفة األماكن
 أسبلة أو شارع أو متحف أو جدار أو بوابة
 المكان عن ب سلوبه ويحكى كنائس أو

 احتفاال كان إن أو المزخرف أو المعمار 
 . ما جهةفي  مستمرا اطمسي
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 عليه اتفك فيما والمرجان اللؤلؤ كتابفي  التعليمي الخطاب
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.ربٌع سٌد/ الشيخان

  (57)  سم. 24 ص؛ 180
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 25  : 978-977-91-3090-3 تدمن
 

 414 البيان - العربية الببلغة
 
 
 

 كخطاب النبو  الحدي  الكتاب يتناول
 من التعليمية الغاية تضمنته بما تعليمي
 الخطاب ويطلك التشريعية الغايات تحميك
 ويحاول الكبلم مراجعة على العربية اللغةفي 

 النبو  الخطاب بين العبللة كشف البح 
 طرفين بين التواصل أداة باعتبار ا واللغة

 نسيج  و النص أن حي  باألدب وارتباطه
 . وعاطفته المبدع طالة عن يعبر لغوى
 
 
 

 الماضً دمحم خالد/ المضائية السلطة ممر العالي المضا  دار
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة
  (58)  سم. 24 صور؛ :ص 294
 .ولوائم ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 35:  978-977-91-3055-2 تدمن
 

 347.62 مصر -المحاكم
 
 
 الصرح المبنى العالي المضا  دار
 هبلهينياتفي  بناؤه تم لد المهيب المضائي
 معماريين تصميم من الماضي المرن

 الروماني البازليكى بالطراز ويتميز فرنسيين
 ممر جدرانه بين ويضم الشا مة ب عمدته
 االستئناف محكمة ورئاسة النمض  محكمة
 . العام النائب ومكتب
 
 

 

 :الماهرة -.كحٌلة محمود/ اإلسبلمية الفنون بين المسرحية الدراما
 .2021 ،الهٌئة
  (59)  سم. 22 ص؛ 157
 ج.م. 22 : 978-977-91-3101-6 تدمن
 

 214.7 والفنون اإلسبلم
 
 
 
 

 العبللة مفهوم تصحيح إلى الكتاب يهدف
 اجتهاد و و. الدين بينو الدرامية الفنون بين

 عند بالفن الصحيحة المعرفة تهيئة إلى يسعى
 للفنون العاشمين من الفنية األعمال لطبي
 كذلن. .عنها االلبلع على المادرين غير

 العمل دائرة بهم تكتمل الذين المتلمين
 الفنية األعمال من لمجموعة الكتاب يعرضو

 . فيها الديني والرأ 
 
 
 

 ،الهٌئة :الماهرة -.الشافعً دمحم ليسبس : األسطورة الكاذبة/يد 
2021. 

  (60)  سم. 24 ص؛ 290
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 38 : 978-977-91-3075-0 تدمن
 
 386 تاريخ - السويس لناة

 
 

 ودور السويس لناة لتاريخ الكتاب يعرض
 للجيق وخيانته المناة حفرفي  ديليسبس
 وسماحه االنجليز مأ تواط  عندما المصر 
 السويس لناة بعبور الحربية لبوارجهم
 ألكهر مصر واحتبلل منهم الرسوم وتحصيل

 . عاما سبعين من
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 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.لملوم منى/ زلطوطة بنت رحلة
  (61)  سم. 21 ص؛ 111
 .بالصور ملحك على ٌشتمل
 ج.م. 20 : 978-977-91-3086-6 تدمن
 

 814 العربية المماالت
 
 
 
 
 يعرض إنساني كتاب  و الكتاب  ذا
 رحلتها خبلل الكاتبة بها مرتالتي  للموالف

 المعالم على معها لتتعرف أمريكا إلى
 من اإلنسانية والحياة والتطور األمريكية

 حميمي كنز يعتبر الذى الساخر كتابها خبلل
 . الرحبلت ألدب
 
 
 
 
 

 الفرنسٌة إلى اإلغرٌمٌة من ترجمة ألرسطوطالٌس؛/ السياسة
 متتابعة تعلٌمات النص على وعلك السٌاسة علمفً  بممدمة       وصد ره
 -.مزٌدة ط-.السٌد لطفى أحمد العربٌة إلى امنمله سانتهلٌر؛ بارتلمى
 .2020 الهٌئة، :الماهرة
  (62)  سم. 24 ص؛ 447
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 42  :978-977-420-188-4 تدمن
 

 320 السياسة
 

  و والمواطن االنسان حموق اعبلن
 العلم  ذا منفعة. . كله السياسي العلم ملخص
  ذا محور  ي. تطبيمه وطريمة ومنهاجه
 افبلطون عند السياسة يستعرضالتي  الكتاب

 العصر حتى الفبلسفة من وغير م وأرسطو
 . الحدي 
 
 

 

 :الماهرة -.البنا حسن دمحم  / حالصحافة في خطر : خطة لئلصبل
 .2021 ،الهٌئة
  (63)  سم. 24 ص؛ 189
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 26  : 978-977-91-3135-1 تدمن
 

 070 الصحافة
 
 
 

 الخلل أسباب تحليل الكتاب يحاول
 الصحفية المؤسسات إدارةفي  الواضح
 به المسا مة يمكن ما والتراح المومية
 الصحافة علمي بين المز  وتحميك لبلصبلح
 تفيد توصيات منظومة إلى والتوصل واإلدارة
 . أ دافه وخدمة المجتمأ
 
 
 
 
 

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.فضل صالح/ الذاكرة صدى
  (64)  سم. 24 ص؛ 311
 ج.م. 52:  978-977-91-3087-3 تدمن
 

 814 العربية المماالت
 
 
 
 

 شكل ت خذ نمدية لرا ة عن عبارة الكتاب
 المحترف السرديات لنالد المهني التحد 
 بين وتربط لذاته الرا ن منظوره لتشكيل
 بين الت ليف لتحاول والبلشعور الوعى
في  الذاكرة أالعيب وتمارس المتفاوتة العناصر
 . والنسيان الحفظ
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 الشافعً حمادة/ 1945-1931الصين حول المحيط لوى صراع
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة
  (65)  سم. 25 ص؛ 245
 ج.م. 33 :  978-977-91-3065-1 تدمن
 

 327 الدولية العبللات
 
 
 
 واحدة الدولية العبللات تاريخ دراسة تعد

 فيما منها المتشابكة خاصة الدراسات أ م من
 كانت وإن الكبرى االستعمارية الدول بين

 إلى الماع من صعدت دولة الدول تلن إحدى
 من واحدة فاليابان االستعمارية الدول منصة
 تشهد أن استطاعت إلى الصغيرة الدول تلن
 يتناول معينة زمنية فترة خبلل كبير تطور
 حول الياباني - األمريكي الصراع الكتاب
 . الصين
 
 
 

 ،الهٌئة :الماهرة -.أمٌن عمرو رسوم؛ الحكٌم حسنات/ البهجة صناع
2021. 

  (66)  سم. 20 ص؛ 28
 ج.م. 17 : 978-977-91-3064-4 تدمن
 

 927.9 الفنانين تراجم
 
 

 الذاتية السيرة الكتاب يتناول
 على الضحكة رسموا من لبعض
 من حياتهم اووألن األطفال افواه
في  البهجة ورسم اسعاد م أجل
 شفا نا على والبسمة للوبنا
 مبدعة..النصر أبو منى :ومنهم
 عبد فهمى الفوازير فارس  بكار

 . .وغير م. الحميد
 
 

 
 / 2 جز . الكبير الشاعر أعمال من مختارات :الروح عاشك
 ،الهٌئة :الماهرة -.السٌد حسٌن حامدة وتعلٌك إعداد السٌد؛ حسٌن
2021. 

  (67)  سم. 24 ص؛ 597
 .بالصور ملحك على ٌشتمل
 ج.م. 54  : 977978-91-2986-0 تدمن
 

 811.009 ونمد تاريخ - العربي الشعر
 

 على باشتماله الهاني االصدار  ذا يتميز
 حسين للشاعر الذاتية السيرة يتناول فصل
 على سنتعرف و نا الفني ومشواره السيد
 سكب الذى واالنسان واألب الشاعر  وية
 صدق بكل شخصيته وتجلت كلمة كلفي  روحه
 على المجلد ويشتمل. ..سطره بيت كلفي 

 كبار غنا االتي  االشعار من كبيرة مجموعة
 . العرب المصريين المطربين
 
 
 

 الممصود عبد دمحم/ والعمارة البنا في  المصريين لدما  عبمرية
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.خطاب
  (68)  سم. 24 صور؛ :ص 104
 ج.م. 17 : 978-977-91-3042-2 تدمن
 

 932 لديم تاريخ - مصر
 
 
 

 الدولة عهودفي  المصريين لدما  برع
في  الحديهة والدولة الوسطى والدولة المديمة
 مساكنهم بنوا حي  والعمارة الهندسة
 ولبلعهم وحصونهم الممهدة وطرلهم
التي  والمعابد األ رامات وبنوا للحماية
 والصروح  والمسبلت األعمدة على اشتملت
 عهد منذ العمارة تطور الكتاب  ذا ويسرد
 انتهتالتي  البطالمة ةحمب حتى المديمة األسر
 . الميبلد لبل 33 عام كليوبترا بموت
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 الشعر من الشابة النماذ  بعضفي  لرا ة :منحدر على عربة
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.العزٌز عبد عاطف/ الرا ن المصر 

  (69)  سم. 21 ص؛ 232
 ج.م. 28 : 978-977-91-3094-1 تدمن
 

 811.009 ونمد تاريخ - العربي الشعر
 
 
 
 
 للحران خاطفة لمطة  و الكتاب  ذا
 كان لو كما متسارعا يبدو الذى الشعرى
 بالمرا ة غنى و و منحدر على عربة

 متنوعة الشعرية األعمال لبعض والمتابعة
 الشعرا  بين المو بة ومتباينة الخبرات
 الكتابة اتجا ات على التعرف بهدف وذلن

 . مصرفي  الجديدة الشعرية
 
 
 
 

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.العمرى أمٌر/ السينما نادى عصر
  (70)  سم. 24؛ ص 239
 ج.م. 33 : 978-977-91-3107-8 تدمن
 

 791 مماالت - السينما
 
 
 
 

 الما رة نادى تجربة الكتاب يتناول
 من السينمائية للهمافة كمنبر ودوره للسينما
 يرصد كما مصرفي  االجتماعي الحران للب

 والمعارن السياسي بالزخم المليئة المشكبلت
 بين والصراع النماد بين دارتالتي  الفكرية
 على ت هيره انعكس وكيف والجدد المدامى
 ت هيره وامتد مصرفي  السينمائية الصحافة

 . التليفزيون إلى
 

 

 العزٌز عبد ابراهٌم، الستار عبد/ والمرا ك للطفل السلوكي العبل 
 . 2020 الهٌئة، :الماهرة -.ابراهٌم رضوى الدخٌل، هللا عبد بن

  (71)  سم. 24 ؛: صورص 388
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 52 : 978-977-421-201-7 تدمن
 

 616.8  السلوكي العبل 
 
 
 

 الطفل مشكبلت لعبل  الكتاب يهدف
 الحلول من مجموعة ويشمل واضطراباته
 صعوبات  العملي التخلف أ مها لمشكبلت
 الحادة والسلون التفكير اضطرابات التعلم 

 وغير ا والعنف المتكرر والعدوان واالكتئاب
 بالطفل المتعلمة المختلفة المضايا من

 .والمرا ك
 
 
 
 

 السٌد مراجعة ابراهٌم؛ أحمد شحات دمحم/ الكونية واالنفجارات العنف
 .2020 الهٌئة، :الماهرة -.الكرٌم عبد مصطفى

  (72)  سم. 24 ص؛ 552 
 ج.م. 65 : 978-977-91-2736-1 تدمن
 

 523.1 الكون
 
 
 

 األحدا  من مجموعة الكتاب يستعرض
 الكون تطورفي  اسهمت الكونية الفيزيمية
 رتبت ولد وكيميائيا وفيزيميا بيولوجيا
 المضايا ومن األحد  إلى األلدم من األحدا 
 فنا  سبب ما الكتاب ينالشهاالتي 

  نان  ل الكون نش  كيف  الديناصورات
 . وغير ا أخرى أكوان
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 .2020 الهٌئة، :الماهرة -.ًالبوه خالد/ االختبلف همافة فمه
  (73)  سم. 21 ص؛ 159
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 20 : 978-977-91-2919-8 تدمن
 

 291.1 الديني التعصب
 
 
 
 

 التعميم ظوا ر رفض الكتاب يطرح
  االستمرا وأ مية المسبمة واألحكام
 االستمرا  أ مية على يؤكد كما. .التاريخي
 حك واحترام ممدساتنا واحترام التاريخي
 . االختبلف
 
 
 
 
 
 

 واألذن تسمأ العين الفن تاريخ موسوعة :النهضة عصر فنون
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.4ط -.عكاشة ثروت دراسة/ ترى

  (74)  سم. 28 ملونة؛ صور :مج 3
  متعدد الترلٌم
. الثانً الجزء عنوان الرٌنٌسانس؛. األول الجزء :األجزاء عناوٌن

 .الروكوكو. الثالث الجزء عنوان البارون؛
 ج.م. 350 : 978-977-421-924-3 تدمن
 

 709                   الفنون
 هروت الدكتور بنا يجول
 بينالتي  الموسوعةفي  عكاشة
 الفن مدار  مختلففي  أيدينا
 المتعالبة الفنية الحضارات خبلل
في  الكهوف سكان بفن بادم
          ومختتما   المديم الحجر  العصر
 ظهور حتى 18 الـ المرن بفنون
 .الروكوكو طراز
 

 

 الغنى عبد مصطفى/ سبيل عابر وشهادات يوميات :الخرو  لبل
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة
  (75)  سم. 25 ص؛ 205
 .مصورة بالسٌرة خاص ملحك
 ج.م. 28:  978-977-91-3028-6 تدمن
 

 928  تراجم – األدبا 
 
 
 
 لبل " السيرةفي  األخير النص  و  ذا
 الغنى عبد مصطفى. د ت ليف من " الخرو 
 السيرة و ذه الهبلل دار عن ذلن لبل نشرت
 إلى الذات تتجاوز إنما فحسب شهادة ليست
 الذات خيوط أن حميمة نغفل أن يمكن فبل العام
 . العام النسيجفي  واع تعبير
 
 
 
 
 

 كتابا   50في  الخبلص وطريك الرا نة المشكبلت :الحل  و الكتاب
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.رٌان سٌد دمحم/ وكتاب
  (76)  سم. 21 ص؛ 164
 ج.م. 20 : 978-977-91-3013-2 تدمن
 

 306  الهمافة
 
 
 

 لمجموعة لرا ات مجموعة الكتاب يمدم
 حاول الكاتب اختار االتي  المؤهرة الكتب من
 المجتمأ لضايا على التركيز خبللها من

       سعيا   والهمافية واالجتماعية السياسية
 وتمهيد المظلم الجهل نفك من للخرو 
 .الحميمية والمعرفة بالمرا ة للخبلص طريك
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 الفائزة األمريكية الروايات بعضفي  لرا ة :للطفل الحديهة الكتابة
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.ثابت منتصر/ نيوبرى بجائزة
  (77)  سم. 21 ص؛ 184
 ج.م. 23 : 978-977-91-2922-8 تدمن
 

 808.89   األطفال أدب
 
 
 
 

 على الضو  تركيز إلى الكتاب يهدف
 العلم هورة بعد للطفل الحديهة الكتابة آليات

 اإلنسان عوالم واكتشاف الحديهة والنظريات
 الرلمية والتكنولوجيا والنفسية الفسيولوجية

 تحت العالم وضعتالتي  االتصاالت وهورة
 والمعرفة الميمة معايير ليعدل األطفال أصابأ
 ما يته للفن يحفظ الذى الجمالي والشكل
 .وكينونته
 
 
 

/ ت مبلت اعجازية  :(عليه الصبلة والسبلممحاوالت اغتيال النبي )
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.حسٌن صادق
  (78)  سم. 24 ص؛ 182
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 25 : 978-977-91-3017-9 تدمن
 

 239  النبوية السيرة
 
 

 محاوالت رصد إلى الكتاب يسعى
 وسوا  (ص) النبي لمتل واليهود المشركين

 أهنا  ماديا اغتياال المحاوالت تلن كانت
 بوصفه معنويا اغتياال أم والغزوات الحروب
 فيه الطعن شائعات إطبلق أو كاذب أو ساحر
 .األطهار بيته آل وفى

 
 
 

 

 هللا عبد أبو الدٌن شمس/ 1 جز . النببل  أعبلم سير كتاب مختصر
 :الماهرة -.بدوى عطٌة فتحً وتمدٌم اختصار ؛الذهبً أحمد بن دمحم

 .2021 ،الهٌئة
  (79)  سم. 24 ص؛ 602
 ج.م. 75 : 978-977-91-2635-7 تدمن
 

 928   تراجم
 
 
 

 العالمفي  الفكرية الحياة الكتاب يصور
 لرون سبعة مدى على وتطور ا اإلسبلمي
 إشعاعفي  ودور ا اإلسبلمية المراكز ويبرز
 حركة خبلل من وذلن الناس ومساعدة الفكر
 واتساع العلم حواجز بين انتمالهمو العلما 
 .آخر دون ولتفي  الحركة
 
 
 
 
 

 هللا عبد أبو الدٌن شمس/ 2 جز . النببل  أعبلم سير كتاب مختصر
 :الماهرة -.بدوى عطٌه فتحى وتمدٌم إختصار الذهبى؛ أحمد بن دمحم

 .2021 ،الهٌئة
  (80)  سم. 25 ص؛ 690
 ج.م. 85 : 978-977-91-2636-4 تدمن
 

 928   تراجم
 
 

 أعبلم سير لكتاب مختصر موجز عرض
 أ تمتالتي  الكتب أ م من واحد و و النببل 
 العرض فاشتمل  العربي تراهنافي  بالتراجم
 التعريف هم المؤلف ترجمة على الموجز
 التراجم وطبيعة وفوائده ومحتواه بالكتاب
 .انتمائها وأسس
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 ،الهٌئة :الماهرة -.مهران سامح/ والتلمي اإلبداع بين المسرح
2021. 

  (81)  سم. 20 ص؛ 224
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 27 : 977978-91-3012-5 تدمن
 

 792  المسرح
 
 
 

 المرائي المسرح دراسة الكتاب يتناول
 هم وعبلمات وشفرات ولغة بنية مسرح و و
 الدال بين العبللة خبللها من ويوضح خطاب

 أن ذلن يعنى وال إلزامي بشكل والمدلول
 متباينة ت هيرات يحد  ال المرائي النص
 . للمتلمين بالنسبة
 
 
 
 
 

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.فرج فتحً دمحم/ الفكرية العماد لضايا من
  (82)  سم. 25 ص؛ 253
 ج.م. 35 : 978-977-91-3066-8 تدمن
 

 810.9  ونمد تاريخ - العربى األدب
 
 
 
 

 السياسية األفكار بعض الكتاب يتناول
 الصهيونية من مولفه ومنها للعماد

 العماد حول         موضوعا   يتناول هم واالستبداد
 بباب أعمبه اإلسبلمية العربية والحضارة

 .اإلسبلمي والتاريخ العماد حول
 
 
 
 

 

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.حسن سلٌم/ المديمة مصر موسوعة
  (83)  سم. 26 خرائط؛ صور، :مج 16

 .متعدد الترلٌم
 .لؤلجزاء مختلفة عناوٌن
 ج.م. 1350 :  978-977-91-3180-1 تدمن
 

 932   المديم مصر تاريخ
 
 
 االستمرار المديم المصر  شرع إن ما
 حضارته  بنا في  شرع النيل ضفاف على
 نمت البشرية عرفتها حضارة أول  ي وتعد

في  أهرت التاريخ لبل ما عصور منذ وتطورت
 بالنصيب لتشارن بها وت هرت عدة حضارات
 توضح والموسوعة. االنسانية تمدمفي  الوافر
 عن مستفيضا وتحليبل دليما شرحا وتمدم
 من بد ا المديمة المصرية الحضارة مراحل
 العصر نهاية لرب حتى التاريخ لبل ما عصور
 .يالبطلم
 
 

 .لموشة ابراهٌم بكر أبونزعة الحزن في شعر صبلح عبد الصبور/ 
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة
  (84)  سم. 24 ص؛ 542
 ج.م. 65 : 978-977-91-2900-6 تدمن
 

 811.009  ونمد تاريخ - العربي الشعر
 
 
 

 مبلمح طياتهفي  الكتاب  ذا حمل
 المصر  الشاعر داخل الحزن نزعة وأمارات

 همافية مؤهرات بفعل الصبور عبد صبلح الفذ
 مؤهرات و ى وسياسية واجتماعية وعاطفية
 فحفرت الصادق الشاعر  ذا على ضغطت
 سوداوية مشا د ف لمت غائرة أخاديد بداخله
 النفسي سبلمه افمدته
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 .حامد حسن/ الهبلهي للرصد مدخل :والمبدع النالد بين النص
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة
  (85)  سم. 24 ص؛ 279
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 37 : 978-977-91-2270-0 تدمن
 

 810.9  ونمد تاريخ - العربي األدب
 
 
 

       نمدينننة     رؤى       تمنننديم     علنننى        الكاتنننب     حنننرص
       زوايننا    مننن         اإلبننداعي       العمننل       تحليننل   فنني        تنطلننك
        للنصنوص       النمد           تاد عليها ع ي    لم       جديدة        ومداخل

         المصصنننننية    أو          الروائينننننة      سنننننوا           اإلبداعينننننة
    .        الكتاب      ذا      دفتي     بين         الساكنة          والشعرية
 
 
 
 
 

 (روايخ) عبيخ كزت

 
 . 2020 الهٌئة، :الماهرة -.مرجان سلوى/ رواية :لريب لما  إلى

  (86)  سم. 20 ص؛ 144
 ج.م. 20 : 978-977-91-2933-4 تدمن
 

 813  العربية المصص
 
 

 إذاعةفي  مذيعة الدين سعد خديجة
 الفرنسية نيس مدينةفي  تعيق كارلو مونت
 اإلنسان أن وتوضح حياتها الرواية تعرض
 . يحب من مأ للبما  بفرص يحلم دائما
 
 
 
 
 

 

 ،الهٌئة :الماهرة -.فلسطٌن ودٌع عادل/ رواية :مصلوبا باراباس
2021. 

  (87)  سم. 21 ص؛ 180
 ج.م. 23 : 978-977-91-3105-4 تدمن
 

 813  العربية المصص
 
 
 
 

 شعب اليهود حياة تتناول تاريخية رواية
 الشتات وتحميك الشعوب بين إسرائيل بنى

 الببلد داخل مكرو ة أللية وجعلهم عليهم
  المختلفة

 التجارية وأنشطتهم لسياساتهم ويعرض
 .لصصي أسلوبفي  وذلن المشبو ة
 
 
 
 
 

 :الماهرة -.الراٌس حٌاة/ سيرية رواية :فيها الليل إنتصف ولد بغداد
 .2021 ،الهٌئة
  (88)  سم. 21 ص؛ 264
 ج.م. 30 : 978-977-91-3059-0 تدمن
 

 813  العربية المصص
 
 

 سبللة لتكون الكلمة بنبض الكاتبة تمسن
 التونسية السرودفي  جديدة سردية
 حولها تدور نواة الذات فيها كانت. .والعربية

 لامت وتخييليه مرجعية  بكيميا األنوات كل
 ترمى أن لها اتاح ما التوريك تمنية على
 العربي اإلنسان ساحةفي  المص صاع

 . المهزوم
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 ،الهٌئة :الماهرة -.صبري الرازق عبد دمحم/ لصيرة لصص : الرفيك
2021. 

  (89)  سم. 20 ص؛ 105
 ج.م. 14:  978-977-91-3052-1 تدمن
 

 813  العربية المصص
 
 
 
 

 بين ما تتنوع لصيرة لصص مجموعة
 مؤججة مختلفة ومشاعر والكرا ية الحب
 مختلفة عناوين المصص وتحمل الكاتب داخل
 .وغير ا موالنا  األخير الدرس  غاند  منها
 
 
 
 
 
 
 

 :الماهرة -.تهامى هللا عبد محمود/ رواية :غيمة همب من السموط
 .2021 ،الهٌئة
  (90)  سم. 20 ص؛ 176
 ج.م. 23 : 978-977-91-2971-6 تدمن
 

 813    العربية المصص
 
 
 

 من لمجموعة تعرض لصيرة لصص
 المجتمأفي  الموجودة والخرافات األساطير
 لمشاكله أخرى تارة وتعرض أحيانا المصر 
 المصص وتحمل منه يعانى الذى والوالأ
 الجسد  الهدو   مواسم منها مختلفة عناوين
 . وغير ا شوكية  همرة غبلف
 
 
 

 
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.هاشم صالح/ الغبلبة سبلطين

  (91)  سم. 20 ص؛ 136
 ج.م. 20 : 978-977-91-3063-1 تدمن
 

 813  العربية المصص
 
 
 
 
 

 الكاتب حاول لصيرة لصص مجموعة
 مجموعة على الضو  يسلط أن خبللها من
 اإلنسانية والنماذ  المعاصرة المضايا من

 عم :منها مختلفة عناوين وتحمل الرائعة
 . وغير ا السيد عم عفاريت غتاتة 
 
 
 
 
 
 

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.حادى على/ رواية :الظبلم عام
  (92)  سم. 20 ص؛ 239
 ج.م. 28 : 978-977-91-3077-4 تدمن
 

 813  العربية المصص
 
 
 
 

 التحرير ميدانفي  أحداهها تدور رواية
 الهورة تلن ليوميات وتعرض يناير هورة أهنا 

 الطهطاو  بطلنا لسان على المصة وتحكى
 ما بذ نه ولجوت بيته إلى الميدان غادر الذى
 بشعبها أرضها نورت وكيف مصرفي  حد 

 جيشها طائرات ب ضوا  سماؤ ا وامست
 . طلعتهم األرضفي  لمن تبارن
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 ،الهٌئة :الماهرة -.حبٌب الرحمن عبد/ : روايةالصدف عصفور
2021. 

  (93)  سم. 21 ص؛ 197
 ج.م. 25:  978-977-91-3093-4 تدمن
 

 813   العربية المصص
 
 
 
 

 منذ المصريين لحياة تستعرض رواية
 مصرية شخصيات خبلل من 1947 عام

 منها تحول هم الريففي  عاشت حميمة
 وذوبانهم المدينةفي  الحياة إلى اشخاص

 .فيها
 
 
 
 
 
 

 على/ رواية :الحسرة جسر فوق خطوات :ملح عين. .فضة عين
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.البالً عبد

  (94)  سم. 20 ص؛ 364
 ج.م. 40 : 978-977-91-3074-3 تدمن
 

 813  العربية المصص
 
 
 

 ينمل الخيالفي  أحداهها تدور رواية
 النفس بداخل يحد  ما بكلماته المؤلف
 ذلنو المجتمأ على يؤهر وكيف البشرية
 . وبسيط سهل ب سلوب
 
 
 
 
 

 

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.عادل فرح/ رواية :معايا لن كان
  (95)  سم. 21 ص؛ 185
 ج.م. 25:  978-977-91-3092-7 تدمن
 

 813  العربية المصص
 
 
 
 
 

 متنالضات عن تحكي طويلة رواية
 والغربة والحنين والكره الحب عن الحياة

 رحمه خبلل من وذلن والمبح والجمال
 سعيد الصغير وابنها شولي الماسي وزوجها
 .بينهما األحدا  وتتوالى
 
 
 
 
 
 

 . 2020 الهٌئة، :الماهرة -.الهادي هللا عبد دمحم/ رواية :المجنس
  (96)  سم. 24 ص؛ 478
 ج.م. 60 : 978-977-91-2968-6 تدمن
 

 813  العربية المصص
 
 
 
 

 نوعياتفي  شهير محام المجنس
 الجزيرةفي  يشبهونه النظيفة غير المضايا
 بالحواد  الوالعة الذبائح يذبح الذى بالجزار

 المكسور اللحم مهل ولضاياه المرضى أو
 للنصب ويلج  يتحايل ألنه الهمن رخيص
 . والخداع والزور
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 عكاشة؛ ثروت وتمدٌم ترجمة؛ أوفٌد/ ميتامورفوزس :الكائنات مسخ
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.بٌكاسو رسوم وهبه؛ مجدى مراجعة

  (97)  سم. 30 ص؛ 358
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 130 : 978-977-91-9999-9 تدمن
 

 898  اليونانية المصص
 
 
 
 المديم األدب شوامخ من الكتاب  ذا
في   ائل فراك ليمؤل عكاشة هروت لدمه

 لبلكتمال يدعو حي  العربية المكتبات
 بين كهربائي اتصال ليخلك الهمافي والنضج
 .والعالمية العربية الهمافة
 
 
 
 
 
 

 .2021 الهٌئة، :الماهرة -.طه كرٌم أحمد/ رواية :نجوى
  (98)  سم. 24 ص؛ 350 
 ج.م. 45 : 978-977-91-3132-0 تدمن
 

 813  العربية المصص
 
 
 
 

 بعد الفمير رفعت صعود الرواية تنالق
 االسر إلى تنتمىالتي  نجوى على تعرفه
 أن بعد بها وارتباطه الهرية الطبمة إلى الهرية
 على المؤلف اعتمد. .والد ا همة على حاز
 الرواية وتعبر والسرد والوصف الحوار تمنية
 .تصنأ أو افتعال ببل الشخصيات عن

 
 
 

 (شعر) عبيخ كزت

 
 ،الهٌئة :الماهرة -.غنٌم برهان/ : شعرالفجر كوكب إلى رحلة

2021. 
  (99)  سم. 19 ص؛ 104
 ج.م. 14 : 978-977-91-6290-6 تدمن
 

 811  العربي الشعر
 
 

 فصيحة الشعرية المصائد من مجموعة
 تجربة تتناول والصور المعاني جميلة األلفاظ
  حي ب  :المصائد عناوين ومنر .. الشاع
 لطار  للتبرع ندا   سيدتي  فاصلة  جنة

 .وغير ا مولعة  حشرجة  الغروب
 
 
 
 
 

 
 أحمد/ المصرية بالعامية أشعار :المديمة براويز ا من بتهرب صور
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.توفٌك
  (100)  سم. 21؛ ص 168
 ج.م. 22 : 978-977-91-3000-2 تدمن
 

 811  العربي الشعر
 
 
 

 يتخللها الحديهة المصائد من مجموعة
 المضايا من العديد تتناول مرسلة نهريات

 - التجارية البورصة :مهل اليومية والحكايات
 - منسية لمطات - جواب - الحزين العصفور

 وغير ا. مجنونة.. فكرة - الحوار بره
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 ،الهٌئة :الماهرة -.هللا عبد السماح/ خطوات همانى :الشجرات عطلة
2021. 

  (101)  سم. 24 ص؛ 366
 ج.م. 35 : 978-977-91-3015-6 تدمن
 

 811  العربي الشعر
 
 
 
 

 من العديد على يشتمل شعرى ديوان
 عناوين ومن الموضوعات المختلفة المصائد
 -المصر - الطريك إلى إشارات :المصائد
 - تهيئة - المرن بدايات - الحرلة - حواف
 .وغير ا مبلحمة
 
 
 
 
 
 

 ،الهٌئة :الماهرة -.الرحمن عبد جمٌل/ شعر : ضوؤ م يخبو ليس
2021. 

  (102)  سم. 24 ص؛ 206
 ج.م. 28 : 978-977-91-2904-4 تدمن
 

 811  العربي الشعر
 
 
 

 المصائد من مجموعة الكتاب يتناول
 الصور متنوعة اللغة فصيحة العمودية
 مشكبلت من كهير تعالج األلفاظ البليغة
 يا :المصائد عناوين ومن المختلفة المجتمأ
 فمدنان المعاني  بلل - تغمرنا للبدر دارة
 - فواز مشهور - الشعر أخيلة صائد - درعا

 .وغير ا. .السماوات عروس
 
 

 

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.الجابرى مجدى/ شعرية مختارات
  (103)  سم. 20 ص؛ 270
 ج.م. 32 : 978-977-91-3089-7 تدمن
 

 811  العربي الشعر
 
 
 
 
 

 الجابر  لمجد  شعرية لصائد مجموعة
 وأحاسيس مشاعر من بداخله عما فيها يعبر

 عناوين المصائد وتحمل وسهل بسيط ب سلوب
 الوردة - حلم موجه طرطشات :مختلفة
 .وغير ا احتمالين سر الغزالة -  اجس
 
 
 
 
 
 

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.الشحات دمحم/ شعر : ظلي مبلمح
  (104)  سم. 20 ص؛ 189
 ج.م. 22 : 978-977-91-3106-1 تدمن
 

 811  يالعرب الشعر
 
 
 
 

 بين ما تتنوع شعرية لصائد مجموعة
 وتحمل الوطن وحب وأحاسيس المشاعر
  وداع لحظة :منها مختلفة عناوين المصائد
 . وغير ا للحياة خماسية  الذاكرة افتراس
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 ،الهٌئة :الماهرة -.مصطفى كوثر/ أغنيات : ممكنة األغاني ولسه
2021. 

  (105)  سم. 20 ص؛ 255
 .المصرٌة بالعامٌة دٌوان :العنوان من 2 ص على
 ج.م. 22  : 978-977-91-3096-5 تدمن
 

 811  العربي الشعر
 
 
 

 تحولت الشعرية المصائد من مجموعة
 باللغة تكتب شهيرة مصرية أغاني إلى أغلبها
 المستمأ لدى كبير صدى ووجدت العامية
 ريحة - ورق مركب - الضفاير شد  :منها

 .وغير ا االماكن
 
 
 
 
 

 انرتاثيخ ادلخزصراد
 

 الدٌن تمى/ 2 جز . الملون دول لمعرفة السلون كتاب مختصر
 الهٌئة، :الماهرة -.لطف مصطفى عمر وتمدٌم اختصار الممرٌزى؛

2020. 
  (106)  سم. 25 ص؛ 499
 ج.م. 48:  978-977-91-2855-9  تدمن
 

 953  اإلسبلمي التاريخ
 
 المؤر  مؤلفات أبرز من الكتاب  ذا يعد
 الكتب وأ م. الممريز  الدين تمى المصر 
 فيه وجمأ الوسيط مصر لتاريخ المؤرخة

 والمملوكي األيوبي العصر عن الكهير سجلو
 .الفترة تلنفي  الحضارية الجوانب وعرض
 
 
 

 انثقبفيخ ادلشروعبد
 

 /)أ(حرف تابأ :3 جز . المصورة المصر  المسرح موسوعة
 . 2020 الهٌئة، :الماهرة -.دوارة عمرو وإعداد توثٌك
  (107)  سم. 30 صور؛ :ص 512
 ج.م. 95  : 978-977-91-3033-0 تدمن
 

 792.03  موسوعات – المسرح
 

 5500 تضم مسبولة غير موسوعة
 العروض مجموع  ي مسرحي عرض

 عصر 1870 عام منذ بدأت االحترافية
 و ى 2015 نهاية وحتى صنوع يعموب
 الخاصة للفرق المسرحي اإلنتا  جميأ تضم
 البيانات وتضم الدولة مسارح وفرق

 اسم -العرض اسم مهل عرض لكل األساسية
 أسما  - اإلنتا  تاريخ - المنتجة الفرق

 . وغير ا والملحنين والمخرجين الممهلين
 
 
 

 توثٌك/ البا  حرف :4 جز . المصورة المصر  المسرح موسوعة
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.دوارة عمرو وإعداد
  (108)  سم. 30 صور؛ كله :ص 704
 ج.م. 110:  978-977-91-3023-8 تدمن
 

 792.03 موسوعات - المسرح
 
 
 
 مسبولة غير المسرحية الموسوعة  ذه
 عرض 500و آالف 5 وتتضمن         عالميا  
 االحترافية العروض مجموع  ي مسرحي
 المصر  المسرح بداية منذ انتاجها تمالتي 
 للفرق 2015 نهاية وحتى 1870 عام

 . الدولة مسارح وفرق الخاصة
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 (رؤيخ) انثقبفيخ ادلشروعبد

 
La Filosofia de La guerra , La paz gle poder / 
Por Muhamad Mukhtar Gomaa; Traduccion 
Zidan Abdel- Halim zidan.- Cairo: Gebo, 2021. 
109 p; 15 cm.  (109)  
ISBN  978-977-91-3120-7 :  5 L.E. 

 
 341.7  والسبلم الحرب
 

 والحرب السلم فلسفة الكتاب يتناول
 على وأهر ا إسبلمي منظور من والحكم

 . اإلسبانية إلى مترجم الكتاب المجتمعات
 
 
 
 
 
 
 
 

La Philosophie de La guerre, de La Paix du 
gouvernement en Islam / Prepare Par 
Mohamad Mokhtar Gomaah; ; Traduit Par 
Kamal Ali Mahmoud Gadallah.- Cairo: Gebo, 
2021. 
117 P; 15 Cm.  (110)  
ISBN  978-977-91-3119-1 : 5 L.E. 

 
 341.7  والسبلم لحربا

 
 

 الفرنسية ترجمتهفي  الكتاب يتناول
 من والحكم والحرب السلم فلسفة موضوع
 وأهره المجتمعات على وأهره إسبلمي منظور
 .واألفراد الشعوب على

 
 
 

 

Le Fiqh de l'Etat et celui dugroupe / Par 
Mohamad Mukhtar Gomaa ; Tradwt par kamal 
Ali Mahmoud Gadallah.- Cairo: Gebo, 2021. 
130 p; 15 cm.  (111)  
ISBN 978-977-91-3019-4 :  5 L.E. 

 
 250  اإلسبلمي الفمه
 
 
 

 وتوصيف اإلسبلمي الفمه الكتاب يتناول
 المجتمأ على وأهر ا المتطرفة الجماعات
 . الشباب على السيئة الرموز وأهر اإلسبلمي

 
 
 
 
 
 
 
 

State- Related Juris pudence and the 
Jurisprudence of The Extremist Group /   
Mohammad Mukhtar Jumu'aa; ; Translated by 
kamal Boraiqa Abdel Salam Hassan.- Cairo: 
Gebo, 2021. 
106 p; 15 cm.  (112)  
ISBN  978-977-91-3029-3:  5 L.E. 

 
 
 250  اإلسبلمي الفمه 

 
 من اإلسبلمي الفمه الكتاب يتناول
 وأهر بالحياة الدين وارتباط اجتماعي منظور

 الحياةفي  المذا ب المختلفة الجماعات
 المذا ب المتعددة واألفكار العامة

 مسميات تحت الناس من للعديد واستمطابها
 . مختلفة
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The Philosophy of War, Peace and 
Governance / Muhammad Mukhtar Juma; 
Translated by Kamal Baraqa Abdel Salam 
Hassan.- Cairo: Gebo, 2021. 
115 p ; 15 cm.  (113)  
ISBN 978-977-91-3019-4 : 5 L.E. 

 
 341.7  والسبلم الحرب
 
 

 والحرب السلم فلسفة الكتاب يتناول
 معها التعامل وكيفية الببلد داخل والحكم
 .واألفراد الشعوب على وذلن وأهره
 
 
 
 
 
 
 

 -.جمعة مختار دمحم وتمدٌم إشراف/ اإلسبلمفي  الكنائس حماية
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة

  (114)  سم. 15 ص؛ 99
 ج.م. 5 : 978-977-91-3039-2 تدمن
 

 214.27   والمسيحية االسبلم
 
 
 
 المحافظة على الشريف الشرع ح 
 أكانت سوا  وحمايتها العبادة دور على

 المرآن بنص و ذا لغير م أم للمسلمين
 من العبادة دور على والمحافظة الكريم 
 صميم من ومعابد وكنائس مساجد

 وأخبلله ومبادئه ديننا  وية على المحافظة
 العبادة ودور الكنائس على المحافظة و

  المسلمة الدولة وظائف من المسلمين لغير
 
  

 

 -.جمعه مختار دمحم ومشاركة وتمدٌم إشراف/ والهمافات األديان حوار
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة
  (115)  سم. 15 ص؛ 131
 ج.م. 5 : 978-977-91-3141-2 تدمن
 

 214  اإلسبلمية الهمافة
 
 
 
 

 بين الحوار أن إلى الكتاب يهدف
  يمنة أو همافة تغيير محاولة ليست الهمافات
 أكهر تصبح أن ولكن أخرى على واحدة
 لهمافاتنا واحتراما ومعرفة فهما منهما

 الهمافية الخصوصية احترام مأ المتنوعة
 عاداتهم احترام وكذلن لآلخرين والدينية
 نزل إنما السما  وحى وأن. وتماليد م
 والخير السعادة طريك لئلنسان ليرسم

 . والحك والرحمة
 

 
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.جمعة مختار دمحم/ النصو العمل
  (116)  سم. 15 ص؛ 118
 ج.م. 5 : 978-977-91-3142-9 تدمن
 

 189  اإلسبلمية الفلسفة
 
 
 
 

 اإلشكاليات من الكهير الكتاب يعالج
 الحفظ منا ج غلبه عن نش تالتي  الفكرية
 والمنالشة الفهم منا ج على والتلمين
 العمل أعمال عن غنى ال أنه ويؤكد والتحليل
 وفى تطبيماته وفى النص صحيح فهمفي 
 الوالأ من مناطه على الشرعي الحكم إنزال
 .العملي
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 :الماهرة -.جمعه مختار دمحم إشراف/ والحكم والحرب السلم فلسفة
 .2021 ،الهٌئة
  (117)    سم. 15 ص؛ 137
 .الروسٌة باللغة النص
 ج.م. 5 : 978-977-91-3121-4 تدمن
 

 341.7  والسبلم الحرب
 
 
 

 والحرب السبلم فلسفة الكتاب يتناول
 الحكومات لدى المختلفة الحكم وطرق
 .الشعوب على ذلن وأهر المختلفة
 
 
 
 
 
 
 
 

 للفتوى العامة اإلدارة إعداد/ عصرية رؤية :والحياة الدين لضايا
 الهٌئة، :الماهرة -.جمعة مختار دمحم وتمدٌم إشراف الدعوة؛ وبحوث
2021. 

  (118)  سم. 15 ص؛ 125
 ج.م. 5:  978-977-91-3027-9 تدمن
 

 218.1  االجتماعي اإلصبلح لضايا
 
 

 الفكرية المضايا من عدد الكتاب يعالج
 الش ن حماية مهل والمجتمعية والحياتية

 العام النفأ ومفهوم العامة والمصلحة العام
 والمجتمأ الفرد حياةفي  التخطيط وأ مية
 الحاضر العصرفي  األمان عهد ومفهوم
 بما األولويات وترتيب الكفايات وفروض
 .والحياة الدين بين التعارض عدم يؤكد
 
 

 

 دمحم وتمدٌم اشراف الدماطى؛ دمحم ممدوح/ مصر عرق على نسا 
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.جمعه مختار
  (119)  سم. 15 صور؛ :ص 147
 ج.م. 5:  978-977-91-3068-2 تدمن
 

 908  التاريخفي  النسا 
 
 
 
 على الوطني الدور نمصر أن يمكن ال
 العملفي  النسا  فدور النسا  دون الرجال
 عمل يسبك لد والتطوعي والخيرى الوطني
 عرف ولد والوظائف المهن كلفي  الرجال
 اإلنساني والتاريخ اإلسبلمي التاريخ

 البارز دور ا لها كان نسائية شخصيات
 االنسانية تاريخفي  كبير ت هير ذات وكانت
 اإلسبلمي التاريخفي  المؤهرة األمهلة ومن
 آسية والسيدة عمران ابنه مريم السيدة
 زوجات ايضا سب  وملكه فرعون امرأة

  اجر  والسيدة وسلم عليه هللا صلى الرسول
 . الدر شجرة وحتى بالبطالمة ومرورا الفرعوني العصر ملكات ايضا

 

 مختار دمحم تمدٌم؛ [وآخ. ]. حسٌن طه بملم/ اإلخوان  م. .  ؤال 
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.جمعة
  (120)  سم. 15؛ ص119
 ج.م. 5 : 978-977-91-3025-5 تدمن
 

 217.6  المسلمون اإلخوان
 

 ب لبلم المماالت بعض الكتاب  ذا يعرض
 طه الدكتور مهل المفكرين كبار من مجموعة
 على واألستاذ التابعي دمحم واألستاذ حسين
 جبلل واألستاذ الشناو  كامل واألستاذ أمين
 النصوص  ذه أن باعتبار الحماصى الدين
 الجماعة تاريخ من جانب على شا ده وهيمة
 حلت حي  الجماعة  ذه أن ويبين المظلم
 واالنمسامات والمبللل الفتن معها

 .واالضطرابات
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 نهنشء( رؤيخ) انثقبفيخ ادلشروعبد

 
؛ معوض حمٌد هدى إشراف؛ صمٌدة بهجت/ مصورة أشعار :أحلم

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.رسوم أحمد جعٌصه
  (121)  سم. 27؛ رسوم :ص 35
 ج.م. 15 : 978-977-91-3118-4 تدمن
 

 811  العربي الشعر - األطفال كتب
 
 

  و والحلم الروح موسيمى  و الشعر
 14 يضم الديوان و ذا الحياة لتجميل الدافأ
 ودينية وطنية آفاقفي  تسبح لصيدة

 تؤكد بسيطة فصيحة بلغة وذلن وإنسانية
 ومن وحيويتها العربية اللغة جمال على

 الشمس تشد مو وب  أنا المصائد عناوين
 الخالك إلهى مناجاة  مصر  أحبن  أوتار 
 .األعظم
 
 
 

 مجدى؛ ٌاسمٌن إعداد/ المد شة الكون ولائأ :الخيال من أغرب
؛ رسوم جمعة مختار دمحم وتمدٌم مراجعة معوض؛ حمٌد هدى إشراف

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.أحمد جعٌصه
  (122)  سم. 30 رسوم؛ :ص 31
 ج.م. 15 : 978-977-91-3070-5 تدمن
 

 813  العربية المصص - األطفال كتب
 
 

 الحمائك من مجموعة الكتاب يتناول
 الخيال من أغرب  يالتي  الغريبة واألحدا 

 بسيط جميل وأدبى لصصي أسلوبفي  وذلن
 ويعرض التوا  وال تعميد فيه وليس اللغة
 أمامها تمفالتي  والغرائب العجائب من للعديد
 . وتعالى سبحانه الخالك عظمة لتعرف
 
 
 

 

 الحافظ عبد دمحم/ للنق  مصورة لصص :وسماحه فردوس حكايات
 معوض؛ حمٌد هدى إشراف بكر؛ الرحمن عبد رسوم ناصف؛
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.جمعه مختار دمحم وتمدٌم مراجعة

  (123)  سم. 28 ص؛ 28
 ج.م. 15 : 978-977-91-3018-7 تدمن
 

 813  العربية المصص - األطفال كتب
 
 
 

 مصورة حكايات وسماحه فردوس
 حلمة كلفي  جديدة فكرة لها منفصلة
 ومناسبات شخصيات خبلل من ومتصلة
 .أخرى لصصو لؤلطفال
 
 
 
 

 
 

؛ فٌرن جول/ للنق  مصورة رواية :األرض مركز إلى رحلة
 هدى إشراف رسوم ناصر حامد؛ ناصف؛ الحافظ عبد دمحم سٌنارٌو
 ،الهٌئة :الماهرة -.جمعة مختار دمحم وتمدٌم مراجعة معوض؛ حمٌد

2021. 
  (124)  سم. 30 رسوم؛ :ص 39
 ج.م. 15 : 978-977-91-3104-7 تدمن
 

 823 االنجليزية المصص - األطفال كتب
 
 
 

 العالمية الروايات أ م من الكتاب
 العلمي الخيال على ارتكزت ولد الشهيرة
 كاريكاتور  كوميكس شكلفي  وظهرت
 المفيدة المسلية بالمغامرات ملئ جميل

 التفكير وأ مية والجمال بالميم والمليئة
 . هللا خلكفي  والت مل
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 سامى رسوم الزراع؛ عبده إعداد / تاريخ لها مصرية شخصيات
 -.جمعه مختار دمحم مراجعة معوض؛ حمٌد هدى إشراف أمٌن؛
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة

  (125)  سم. 28 ملونة؛ صور :ص 35
 ج.م. 15:  978-977-91-3155-9 تدمن
 

 920  تراجم – األطفال كتب
 
 
 

 الشخصيات من مجموعة الكتاب يضم
 كبيرة حميمية أدوار لها المضيئة المصرية
 العلمية الوطن مسيرةفي  ومؤهرة

 أبهىفي  والوطنية والسياسية واالجتماعية
 دمحم أمين  أحمد  فريد دمحم منهم صور ا
 .وغير ا  يكل حسنين
 
 
 
 
 

 المنعم؛ عبد انتصار إعداد/ الكبار كتبفي  للناشئة جولة :لن لرأت
 -.جمعة مختار دمحم وتمدٌم مراجعة معوض؛ حمٌد هدى إشراف
 .2021 الهٌئة، :الماهرة

  (126)  سم. 30 ص؛ 47
 ج.م. 15 : 978-977-91-3133-7 تدمن
 

 011  ببليوجرافيات – األطفال كتب
 
 

    مننننن        مجموعننننة     يضننننم        لؤلطفننننال      كتنننناب
      منهننا        األطفننال        يسننتفاد     التنني        الكتننب        عننناوين
      بسننننيط        ب سننننلوب       كهيننننرة         موضننننوعات    عننننن
       بسننيطة         معلومننات      كتنناب    كننل     وعننن  . .    وسننهل
          العملنني       الندرس          الخنناتم       النبني      كتنناب   :    منهنا
 .      وغير ا       االخبلق       مكارم
 
 
 

 

 فاروق؛ حسام سٌنارٌو/ للنق  مصورة لصص :فلفلة مغامرات
 مختار دمحم مراجعة معوض؛ حمٌد هدى إشراف أسامة؛ رغدة رسوم
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.جمعه

  (127)  سم. 30 ص؛ 31
 ج.م. 15 : 978-977-91-3040-8 تدمن
 

 813  العربية المصص- األطفال كتب
 
 
 

 تحمل مجتهدة نشيطة ذكية فتاة فلفلة
 جيلها بنات شماوة كل وجهها لسماتفي 
 تب  أن تحاول اليومية أحداهها خبلل ومن
 .لؤلطفال والمبادم الميم
 
 
 
 
 
 

 (يب) انثقبفيخ ادلشروعبد

 
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.مصطفى هوٌدا/ اإلعبلم ما

  (128)  سم. 15 ص؛ 113
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 5 : 978-977-91-3137-5 تدمن
 
 306.4  عبلماإل

 
        االتصننننننال       تعريننننننف        الكتنننننناب       يتضننننننمن
      مرسننننل    مننننن          االتصننننالية         العمليننننة        وعناصننننر
         والعبللننننننة        ووسننننننيلة        ورسننننننالة         ومسننننننتمبل
        االتصنال       مفهنوم        يتنناول     كمنا       بينهم           التفاعلية

       مفهنوم     إلنى       يتطرق     كما        االتصال            وتكنولوجيا
ٍ     لٍوسننائل          واألخبلليننة           االجتماعيننة           المسننئولية    
 .          وممتضياتها   ة        المسؤولي         ومعايير       اإلعبلم
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 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.جمعه مختار دمحم / الخطابة ما
  (129)  سم. 15 ص؛ 143
 ج.م. 5 : 978-977-91-3041-5 تدمن
 

 815  العربية الخطابة
 
 
 
 
 

 وضروب المول فنون أ م أحد الخطابة
 الخاصة لغة والخطابة الت هير ووسائل البيان
 انتشارا وأوسعها األدبية الفنون ألدم و ى
 تتخذ حي  الفني المصة بنا  على تعتمد

 .الحكي إلى ألرب مفهوم الخطابة
 
 
 
 
 
 

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.إبراهٌم مدحت/ الفيزيا  ما
  (130)  سم. 15صور؛ :ص 112
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 5 : 978-977-91-3157-3  تدمن
 

 530  الفيزيا 
 
 
 
 للفيزيا  نجد وتمنية علمية هورة كل
في  نعرض سوف ولذا ذلنفي  مهما دورا
 تطورفي  المؤهرين العلما  ذكر الكتاب  ذا
 الفيزيا  لعلما  نعرض وكذلن  الفيزيا علم
 .والعالم مصرفي 

 
 
 
 

 

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.شحاته أحمد حسن/ الكيميا  ما
  (131)  سم. 15 صور؛ :ص 151
 ج.م. 5 : 978-977-91-3088-0 تدمن
 

 540  الكيميا 
 
 
 
 
 

        الحينناة   فنني           الكيميننا      علننم       أ ميننة      تتضننح
       صنننناعة   فننني            تطبيماتهنننا      تننندخل     حيننن          اليوميننة
      تنننؤدى     كمنننا  .        والمبلبنننس           والمنظفنننات        األطعمنننة
    أن        ومعنننروف        االشنننخاص       عواطنننف   فننني       دورا

     سننته    مننن       يتشننكل        األنسننان     جسننم    مننن  99%
         االكسنننننننننجين      منهنننننننننا          كيميائينننننننننة       عناصنننننننننر

           الكالسننننننيوم و            الهينننننندروجين و             والنيتننننننروجين
 .        والكربون          والفسفور
 
 
 

 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.الكردي الرحٌم عبدما النمد األدبي/ 
  (132)  سم. 15 ص؛ 80

 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 3 : 978-977-91-3034-7 تدمن
 

 810.9  األدبي النمد
 
 
 

 ممارسة أنه  و األدبي النمد تعريف
 كان سوا  األدبي النتا  على النمد  التفكير
 أم معين كاتب أعمال أم        أدبيا        عمبل   النتا   ذا

 عن العصور من عصرفي  األدبي اإلنتا 
 أبعاده وكشف اإلنتا   ذا إضا ة طريك
 فيه الجمال مواطن وبيان مماصده وشرح
 .ذلن وغير
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 (أطفبل كزت) انثقبفيخ ادلشروعبد

 
 عبد محسن رسوم؛ فهٌم السٌد/ مسرحية :أشبول يتحدى أرنوب
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.الحفٌظ

  (133)  سم. 24 رسوم؛ :ص 60
 ج.م. 22 : 978-977-91-2862-7 تدمن
 

 812 العربية المسرحيات -األطفال كتب
 
 

 سنة 13 -6 من للسن لؤلطفال مسرحية
 وبأرن تحدى كيف رشيك ب سلوب تحكى

 الذكا  انتصر وكيف الموى أشبول الضعيف
 . الموة على والرشالة
 
 
 
 
 
 
 

 محسن رسوم؛ دوٌدار ٌاسر/ أخرى ولصص الشطرنج حصان حلم
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.الحفٌظ عبد
  (134)  سم. 24 رسوم؛ :ص 61
 .12 :9 من السن
 ج.م. 22:  978-977-91-3053-8 تدمن
 

 813  العربية المصص - األطفال كتب
 
 

 تنالق المختلفة المصص من مجموعة
 وأحبلمهم االطفال تخص عديدة موضوعات
 عناوين منو المستمبل إلى ونظرتهم
 إنسان محاكمة - يناير هورة أبطال :المصص

 وضروس سوسن لصة -تمدير شهادة -
 .وغير ا
 
 
 

 يصريبد
 

 -.صالح العزٌز عبداألسرة المصرية في عصور ا المديمة/ 
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة
  (135)  سم. 24 ص؛ 194
 .بالصور ملحك على ٌشتمل
 ج.م. 32 : 978-977-91-3126-9 تدمن
 

 306.932 مصر المديمة – األسرة
 

        الحينننناة       مظننننا ر         الدراسننننة      ننننذه       تعننننالج
       لتكشنف       اآلهنار و        النصنوص      والنأ    من        األسرية
         ومنننندلوالت        والطننننبلق        الننننزوا         أسنننناليب    عننننن

      ووضنننأ       األسنننرة          وفعالينننات        األطفنننال        تسنننميات
         ألساسننننيات       ويعننننرض         المجتمننننأ   فنننني         المننننرأة

  .      األسرية        والميم           االجتماعية           السلوكيات
 
 
 
 
 

 :الماهرة -.صالح العزٌز عبد/ المديمة مصرفي  والتعليم التربية
 .2021 ،الهٌئة
  (136)  سم. 24 ص؛ 472
 .بالصور ملحك على ٌشتمل
 ج.م. 70 : 978-977-91-3097-2 تدمن
 

 370.932  مصر المديمة – التعليم
 
 

 من والتعليم التربية جانب الكتاب يرصد
 وتهدف المكتشفة واآلهار النصوص والأ

في  الفرد نجاح الى المديمة مصرفي  التربية
 وينمسم عنه المجتمأ رضا له وتكفل المجتمأ
 األسرة يتناول األول :ألسام هبلهة الى الكتاب
 أما التعليم ومجاالت المعلمين يتناول والهاني
 .والمنا ج التعليم طرق يتناول الهال 
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 وتمدٌم ترجمة؛ هورنونج إرٌن/ اآلخرة عالمفي  الفراعنة كتب
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.طه ماهر محمود
  (137)  سم. 24 ص؛ 262
 .وخرائط صور على ٌشتمل
 ج.م. 43 : 978-977-91-2255-7 تدمن
 

 932  الفرعونية الحضارة
 
 
 

 المرشدة الكتب أ م الكتاب يتناول
 الدنيا يترن أن بعد األبدية رحلتهفي  للمتوفى
 بتسجيل المديم المصر  لام ولمد اآلخر للعالم
 وجوانب والممابر األ رام جدران على ذلن

 على دليل و ى البردى وصفحات التوابيت
 .والكون الفلن علومفي  المصريين نبوك
 
 
 
 

 انقبنونيخ انثقبفخ يوسوعخ
 

 .الحداد حسٌن آٌات/ الخار في  للمصريين المانونية الحماية
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة
  (138)  سم. 24 ص؛ 338
 .ببلٌوجرافٌة إرجاعات على ٌشتمل
 ج.م. 32 : 978-977-91-3024-8 تدمن

 345  الجنائي المانون
 مشكبلت بح في  الكتاب جو ر يتركز
 من لجملة نتاجا الخار في  المصريين
 واالجتماعية وااللتصادية السياسية الظروف

 وزيادة األسعار ارتفاع مأ خاصة مصرفي 
 يهاجرون الكهيرين جعل مما البطالة معدالت
 طرق عرض الكتاب ويحاول الخار  إلى

 المصر  المانون بين ما المواطنين حماية
 لموضوع عرض كما. األجنبية والموانين
 .واإللكتروني الدولي اإلر اب
 

 

 .العلٌم عبد دمحم أحمد طه/ االلتصادية الجرائمفي  الجنائي الصلح
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة
  (139)  سم. 24ص؛ 246
 ج.م. 24:  978-977-91-3078-1 تدمن
 

 364.16  االلتصادية الجرائم
 
 
 
 

 بنظام األخذفي  المصر  المشرع توسأ
 االلتصادية الجرائم بعضفي  الصلح

 لسنة 120 بالمانون عليها المنصوص
 2019 لسنة 146 بالمانون المعدل 2008
 على وكان منها المالية الصبغة ذات وخاصة
 بمرتكب ينزل أن المجتمأ يهم ال أنه أساس
 ما بمدر العموبةفي  المتمهل األلم من الجريمة
 مراعاة من المجتمأ نفأ تحميك يهمه

 .المالية مصالحه
 
 

 الدٌن عصام/ شعب بإرادة العدالة حصن :اإلدارية النيابة
 .2021 ،الهٌئة :الماهرة -.المنشاوى

  (140)  سم. 24 ص؛ 214
 ج.م. 18 : 978-977-91-8724-5 تدمن
 

 347  اإلدارية النيابة
 
 
 

 مستملة لضائية  يئة  ي اإلدارية النيابة
في  التحميكو الفساد مواجهه مهمتها

 موظفي من تمأالتي  الت ديبية المخالفات
 والنمابات الحكومة بوزارات العاملين الدولة
 داخل لدور ا وتعرض وغير ا العمالية
 العملية الحلول لصياغة العدالة منظومة
 والجرائم المخالفات لمختلف التشريعية
 .العدالة لتحميك
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؛ الصدٌك بكر أبو/ مجيد وحاضر..تليد تاريخ :الدولة لضايا  يئة
 . 2020 الهٌئة، :الماهرة -.الخطٌب العال عبد دمحم تحرٌر
 (141) سم. 24 ص؛ 224
 ج.م. 18 : 978-977-91-2983-9 تدمن
 

 347.62  اإلدار  المضا 
 
 
 
 

 لضائية  يئة  ي الدولة لضايا  يئة
 الدولة عن المانونية النيابة تمهل. . مستملة
 في المضا  جهات أمام لاطبة بسلطاتها
 العدالة جبين علي       تاجا   والخار  الداخل
        منيعا            لانونيا           وحائطا         آمنا         مبلذا   لتكون

 ومواجهة جانب من الدولة حموق الستيفا 
 مصالح وحماية العام المال على االعتدا 
 .آخر جانب من المصر  الشعب

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  الكشافات
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 0202  يغًعخ  وُٕاٌ كشب 
 La Filosofia de La guerra , La paz gle poder 109 

 La Philosophie de La guerre, de La Paix du 

gouvernement en Islam 110 

 Le Fiqh de l'Etat et celui dugroupe 111 

 State- Related Juris pudence and the 

Jurisprudence of The Extremist  112 

 The Philosophy of War, Peace and Governance

 113 

 )أ(
 39 أزذاس ٔيٕالف 

 121 أزهى: أؽؼبس يقٕسح 

  :133 يغشزٛخأسَٕة ٚزسذٖ أؽجٕل 

  ٗ40 اخزًبػٙاإلسْبة: يُظٕس َفغ 

 41 ٔهٍ اعزشداد 

 42 انؾؼش ٔانشؤٚبفٙ  انقًذ اعزُطبق 

 31 أعذ خجم انسالل: زكبٚخ انؾٓٛذ يسًٕد َبخٗ: كٕيٛكظ 

 135 ػقٕسْب انمذًٚخفٙ  األعشح انًقشٚخ 

 5 أعطٕسح انغشٚجخ: سٔاٚخ 

 43 أػذاء يقش انخًغخ: سؤٚخ ٔالؼٛخ يٍ أخم اإلفالذ 

 َٙ34 انًسجخ: ؽؼش أغب 

 122 أغشة يٍ انخٛبل: ٔلبئغ انكٌٕ انًذْؾخ 

  44 ٔأغبَٙأغُٛخ نهُشٔٚح: لقبئذ 

 1 األفؼبل انًبمٛخ ئنٗ األثذ: ؽؼش 

 45 و1956-1899انغٕداٌ فٙ  األلجبه 

  46 : ئزذٖ يؼدضاد انمشٌ انؼؾشٍٚانؼبنٙانغذ 

  47 : زبمشِ ٔيغزمجهّانؼبنٙانغذ 

 48 انمبْشح خٕايغ ٔزكبٚبد 

  ٗ86 نمبء لشٚت: سٔاٚخئن 

 ٌ49 اإلَغبٌ ٔانؼهى ٔاإلًٚب 

 10 يقشفٙ  األٔثئخ ٔاألصيبد االخزًبػٛخ 

 ٌٕٛ8 األٔسٔث 

 )ب(
 87 ثبساثبط يقهٕثب: سٔاٚخ 

 ٗ18 ثبػٛؼ ػدٕص ٔثبيٕد فج 

 19 ثشأٚض ٔثُبد ٔزهى ٔعٕس 

  88 انهٛم فٛٓب: سٔاٚخ عٛشٚخ اَزقفثغذاد ٔلذ 

 24 ػجذ انشاصقأدة دمحم يسًٕد فٙ  انجُٛخ انغشدٚخ 

 )ت(
 50 انًزهمٙ -انزبسٚخ -رأٔٚهٛخ انغشد انًزخٛم 

 51 1939 - 1914 الخارجٌة مصر تجارة 

 136 يقش انمذًٚخفٙ  انزشثٛخ ٔانزؼهٛى 

  52 : انٕالغ ٔانًأيٕلاالخزًبػٛخانزؼهٛى ٔانًغئٕنٛخ 

 53 انزكُٕنٕخٛب انًقشٚخ انمذًٚخ 

 13 انثمبفخ انؾؼجٛخفٙ  رًثالد انطٛش 

 )ج(
  14 األدثٙاندزٔس انزشاثٛخ نهُمذ 

  20 َدبزبرٙخُخ ػهٙ يمبط 

 ٖ27 خٕدص لبْش األػذاء: ٔلقـ أخش 

 )ح(
  54 ثٍٛ انسمبئك ٔاألكبرٚت 1973زشة أكزٕثش 

  ٍانمٕيٙزشٔة اندٛم انشاثغ ٔرذاػٛبرٓب انغٛبعٛخ ػهٗ األي 
 55 ٔانؼشثٙ انًقش٘

 123 زكبٚبد فشدٔط ٔعًبزّ: لقـ يقٕسح نهُؾئ 

 56 ٌزكبٚخ يكب 

 ٖ134 زهى زقبٌ انؾطشَح ٔلقـ أخش 

 ٍٛٚ138 انخبسجفٙ  انسًبٚخ انمبََٕٛخ نهًقش 

 114 اإلعالوفٙ  زًبٚخ انكُبئظ 

 115 زٕاس األدٚبٌ ٔانثمبفبد 

 ًٗٛكزبة انهإنإ ٔانًشخبٌ فًٛب ارفك ػهّٛ فٙ  انخطبة انزؼه
 57 انؾٛخبٌ

 أٔسٔثب ٔانٕالٚبد انًزسذح فٙ  خفبٚب انسكى ٔانغٛبعخ
 11 انمشٍَٛ انزبعغ ػؾش ٔانؼؾشٍٚفٙ  األيشٚكٛخ
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 )د(
  58 يمش انغهطخ انمنبئٛخ انؼبنٙداس انمنبء 

 59 انذسايب انًغشزٛخ ثٍٛ انفٌُٕ اإلعاليٛخ 

 17 دنٛهك ئنٗ األػؾبة انطجٛخ ٔانُجبربد انغبيخ 

 60 دٚهٛغجظ: األعطٕسح انكبرثخ 

 )ر(
 21 سثبػٛبد 

 99 سزهخ ئنٗ كٕكت انفدش 

  124 األسك: سٔاٚخ يقٕسح نهُؾئسزهخ ئنٗ يشكض 

 61 سزهخ ثُذ صلطٕهخ 

 5 سوٌف بنى محرلة دفتر من صفحات :النار رحٌك 
 2 2005 سبتمبر

 89 انشفٛك: لقـ لقٛشح 

 سؤٚخ خذٚذح نمشاءح انؾؼش: انمقٛذح انغشدٚخ انذسايٛخ رؾكٛال
 15 

 22 سٚسزك لًٛـ ٕٚعف 

 )ز(
 23 هبنؼخ انؾًظ. . صٖ األسيهخ 

 )س(
  90 غًٛخ: سٔاٚخانغمٕه يٍ ثمت 

 91 عالهٍٛ انغالثخ 

 35 عُخ عؼٛذح 

 28 عٓٗ ٔ صْشح ػجبد انؾًظ: يدًٕػخ لققٛخ 

 62 انغٛبعخ 

 األلمانٌة المصرٌة العاللات وخفاٌا الدولٌة السٌاسة 
1965-1952 12 

 36 انغٛذح ػقًذ ٔاندشاء األسثؼخ 

 )ش(
 .3 اْزضاص: يغشزٛزبٌ. ؽزبد 

 125 ؽخقٛبد يقشٚخ نٓب ربسٚخ 

 )ص(
 63 نإلفالذخطش: خطخ فٙ  انقسبفخ 

 64 فذٖ انزاكشح 

 65 (1945-1931)الصٌن حول المحٌط لوى صراع 

  139 اندشائى االلزقبدٚخفٙ  اندُبئٙانقهر 

 66 فُبع انجٓدخ 

  فٕس ثزٓشة يٍ ثشأٚضْب انمذًٚخ: أؽؼبس ثبنؼبيٛخ
 100 انًقشٚخ

 )ط(
 6 هبئشح األزالو: سٔاٚخ 

 )ع(
 67 . الكبٌر الشاعر أعمال من مختارات :الروح عاشك 

 92 ػبو انظالو : سٔاٚخ 

 32 ػبئذ انٗ عُٛبء: زكبٚخ انؾٓٛذ ٔنٛذ عٛذ ػجذ انغًٛغ 

 ٍٛٚ68 انجُبء ٔانؼًبسحفٙ  ػجمشٚخ لذيبء انًقش 

 ثؼل انًُبرج انؾبثخ يٍ انؾؼش فٙ  ػشثخ ػهٗ يُسذس: لشاءح
 69 انشاٍْ انًقش٘

 70 ػقش َبدٖ انغًُٛب 

 93 ػقفٕس انقذف 

  :101 خطٕاد ثًبَٙػطهخ انؾدشاد 

 33 ػفشٚذ انًبء، أرٌ انفأس، عش انسٕٛاَبد انغشٚجخ 

 116 انؼمم ٔ انُـ 

  71 نهطفم ٔانًشاْك انغهٕكٙانؼالج 

 72 انؼُف ٔاالَفدبساد انكَٕٛخ 

 94ػٍٛ فنخ..ػٍٛ يهر: خطٕاد فٕق خغش انسغشح: سٔاٚخ 

 )ف(
  73 االخزالففمّ ثمبفخ 

  117 ٔانسكىفهغفخ انغهى ٔانسشة 

  فٌُٕ ػقش انُٓنخ: يٕعٕػخ ربسٚخ انفٍ انؼٍٛ رغًغ
 74 ٔاألرٌ رشٖ

 4 فٕاَٛظ انهٛم: يغشزٛخ 
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 )ق(

 75 لجم انخشٔج: ٕٚيٛبد ٔؽٓبداد ػبثش عجٛم 

 فكش انُبلذ انؼشثٗ ٔيمزشذ فٙ  لشاءح انُـ انؾؼشٖ: سزهخ

 16 نمشاءح انُـ

 126 كزت انكجبسفٙ  لشأد نك: خٕنخ نهُبؽئخ 

 ٍٚ118 ٔانسٛبح: سؤٚخ ػقشٚخ لنبٚب انذ 

 )ك(

 95 كبٌ نك يؼبٚب: سٔاٚخ 

 فٙ  انكزبة ْٕ انسم: انًؾكالد انشاُْخ ٔهشٚك انخالؿ

 76             كزبثب  ٔكزبة 50

 ثؼل انشٔاٚبد األيشٚكٛخ فٙ  انكزبثخ انسذٚثخ نهطفم: لشاءح

 77 انفبئضح ثدبئضح َٕٛثشٖ

 137 ػبنى اٜخشحفٙ  كزت انفشاػُخ 

 29 لققٛخ نهطفمانًكزجخ: يدًٕػخ فٙ  كشٚى 

 )ل(

 انزٕافم فٙ  دٔل زٕك انُٛم ٔدٔسْبفٙ  انهغبد

 7 االخزًبػٙ

 102 نٛظ ٚخجٕ مٕؤْى: ؽؼش 

 )م(

 128 يب اإلػالو 

 129 يب انخطبثخ 

 130 يب انفٛضٚبء 

 131 يب انكًٛٛبء 

 ٗ132 يب انُمذ األدث 

 96 انًدُظ: سٔاٚخ 

  يسبٔالد ئغزٛبل انُجٗ )ػهّٛ انقالح ٔانغالو(: رأيالد

 78 ئػدبصٚخ

 103 يخزبساد ؽؼشٚخ 

 2106 جزء. الملون دول لمعرفة السلون كتاب مختصر 

 80 ، 279 ، 1 جزء. النبالء أعالم سٌر كتاب مختصر 

 9 1 جزء. المجتمعٌة اللغة علم إلى مدخل 

 97 يغخ انكبئُبد: يٛزبيٕسفٕصط 

  81 ٔانزهمٙانًغشذ ثٍٛ اإلثذاع 

 127 (للنشئ مصورة لصص: ) فلفلة مغامرات 

 25 يمٓٗ ال ٚؼشفّ أزذ: ؽؼش 

  104 : ؽؼشظهٙيالير 

 82 يٍ لنبٚب انؼمبد انفكشٚخ 

 4، 3جزء. المصورة المصري المسرح موسوعة

 107 ،108 

 83 يٕعٕػخ يقش انمذًٚخ 

 )ن(

 26 انُبظشٌٔ: يدًٕػخ لققٛخ 

 98 َدٕٖ: سٔاٚخ 

 ٌ84 ؽؼش فالذ ػجذ انقجٕسفٙ  َضػخ انسض 

 119 َغبء ػهٗ ػشػ يقش 

  37 ٔانؼقفٕسانُغش 

 ٗ85 انُـ ثٍٛ انُبلذ ٔانًجذع: يذخم نهشفذ انثالث 

 140 انُٛبثخ اإلداسٚخ: زقٍ انؼذانخ ثاسادح ؽؼت 

 )ه(

  38 : لقبئذ نألهفبلثٛزُْٙب 

 120 اإلخٕاٌْى . . ْإالء 

 .141 ٔزبمش يدٛذ. ْٛئخ لنبٚب انذٔنخ: ربسٚخ رهٛذ 

 )و(

 30 ٔسدؽبٌ ٔاأليٛش زغبٌ: لقخ نألهفبل 

  ّ105 يًكُخ: أغُٛبد األغبَٙٔنغ 
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 2021 يغًعخ ي نف كشب 
 Kamal Ali Mahmoud Gadallah (Traduit Par) 

 110 ، 111 

 kamal Boraiqa Abdel Salam Hassan (Translated 

by)  112 ، 113 

 Mohamad Mokhtar Gomaah  (Prepare)  110 

 Mohamad Mukhtar Gomaa 111 

 Mohammad Mukhtar Jumu'aa 112 

 Muhamad Mukhtar Gomaa 109 

 Muhammad Mukhtar Juma 113 

 Zidan Abdel- Halim zidan (Traduccion)  109 

 )أ(
 138 آٚبد زغٍٛ انسذاد 

 47 ئثشاْٛى ساؽذ 

 84 أثٕ ثكش اثشاْٛى نمٕؽخ 

 141 أثٕ ثكش انقذٚك 

 4 أزًذ أثٕ خُٛدش 

  15 انغؼذَٙأزًذ 

  51 انؾشثُٛٙأزًذ 

 100 أزًذ رٕفٛك 

 122 ,121 ,37 ,32 ,31 ( رسوم) جعٌصة أحمد. 

 ٌ20 أزًذ صٚذا 

 ّ98 أزًذ كشٚى ه 

 62 ( العربٌة إلى نملها) السٌد لطفى أحمد 

 118 ( إعداد) الدعوة وبحوث للفتوى العامة اإلدارة 

 62 أسعطٕهبنٛظ 

 137 ئسٚك ْٕسََٕح 

 50 أعبيخ غبَى 

 ٖ23 انسغٍٛ خنٛش 

 101 انغًبذ ػجذ هللا 

 33 انغٛذ ئثشاْٛى 

  133 فٓٛىانغٛذ 

 72 ( مراجعة) الكرٌم عبد مصطفى السٌد 

 35 ( رسوم) البابا أمانى 

 34 أيم خًبل 

 ٖ70 أيٛش انؼًش 

 ٖ43 أيٛش سيض 

 ٍٚ33 أيًٛخ ػض انذ 

 126 ( إعداد) المنعم عبد إنتصار 

 97 أٔفٛذ 

 21 أًٍٚ ثكش 

 ٖٔ36 ئٚٓبة انمغطب 

 )ب(

 62 ( ترجمة) سانتهلٌر بارتلمى 

 99 ثشْبٌ غُٛى 

 121 ثٓدذ فًٛذح 

 97 ( رسوم) بٌكاسو 

 ٌٕ44 ثٕٛسَغزٛشٌ ثٕٛسَغ 

 )ت(

 ٖ106 رمٗ انذٍٚ انًمشٚض 

 )ث(

 97 ، 74 ثشٔد ػكبؽخ 

 )ج(

 9 خبَٛذ ْٕيض 

 28 خالل انقٛبد 

 2 خًبل ٚبلٕد 

 ًٍ102 خًٛم ػجذ انشز 

 ٌ124 خٕل فٛش 
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 )ح(

 67 ( وتعلٌك إعداد)السٌد حسٌن حامدة 

 127 ( سٌنارٌو)فاروق حسام 

 ّ131 زغٍ أزًذ ؽسبر 

 85 زغٍ زبيذ 

 66 زغُبد انسكٛى 

 67 زغٍٛ انغٛذ 

 ٗ65 زًبدح انؾبفؼ 

 هٛم  48               زًذٖ أثٕ خ 

 33 ( رسوم) الكرارجى حنان 

 88 زٛبح انشاٚظ 

 )خ(

 ْٕٗ73 خبنذ انج 

 ٗ58 خبنذ دمحم انمبم 

 49 ( دراسة) مفتاح خالد 

 )د(

 ٍٚ41 دسٚخ ؽشف انذ 

 )ر(

 3 سؽب فهزظ 

 71 سمٕٖ ئثشاْٛى 

 127 ( رسوم) أسامة رغدة 

 )ز(

 25 صٚضٖ ؽٕؽخ 

 )س(

 8 ( ترجمة) دمحم جمال سارة 

 ٌ81 عبير يٓشا 

 125 ( رسوم) أمٌن سامى 

 17 عبيٛخ ػجذ انْٕبة 

 ٌ86 عهٕٖ يشخب 

 ٍ83 عهٛى زغ 

 9 ( ترجمة) طلبة سمر 

 39 عًٛش فشج 

 57 عٛذ سثٛغ 

 )ش(

 16 ؽؼجبٌ ػجذ انسكٛى دمحم 

 ٗ80 ، 79 ؽًظ انذٍٚ أثٕ ػجذ هللا دمحم ثٍ أزًذ انزْج 

 )ص(

 ٍٛ78 فبدق زغ 

 17 فجبذ زغٍٛ اندٛذ 

 46 فذلٗ سثٛغ 

 64 فالذ فنم 

 91 فالذ ْبؽى 

 )ط(

 139 هّ أزًذ دمحم ػجذ انؼهٛى 

 120 ( بملم) حسٌن طه 

 )ع(

 ٍٛ87 ػبدل ٔدٚغ فهغط 

 ٗ22 ػبفى انًشكج 

 69 ػبهف ػجذ انؼضٚض 

 27 ػبهف ػجذ انفزبذ 

 1 انطٛت ػبيش 

 5 ػبيش عُجم 

 123 ( رسوم) بكر الرحمن عبد 

 93 انشزًٍ زجٛت ػجذ 

 ٖ132 ػجذ انشزٛى انكشد 

 71 ػجذ انغزبس اثشاْٛى 
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 71 ػجذ انؼضٚض ثٍ ػجذ هللا انذخٛم 

 136 ، 135 ػجذ انؼضٚض فبنر 

 ّ40 ػجذ انًُؼى ؽسبر 

 125 ، 30 ػجذِ انضساع 

 6 ػضح يقطفٗ ػجذ انؼبل 

 ٖٔ140 ػقبو انذٍٚ انًُؾب 

 ٖ92 ػهٗ زبد 

 ٗ94 ػهٗ ػجذ انجبل 

 7 ػًش ػجذ انفزبذ 

 55 دمحم ػهٗ دمحم ػًش 

 106 ( وتمدٌم اختصار) لطف مصطفى عمر 

 66 ( رسوم) أمٌن عمرو 

 108 ، 107 ( وإعداد توثٌك) دوارة عمرو 

 )ف(

 َٗ42 فبمم عٕدا 

 80 ، 79 ( وتمدٌم إختصار) بدوى عطٌة فتحى 

 95 فشذ ػبدل 

 ٍ53 فشخُذح زغ 

 ٗ13 فإاد يشع 

 )ك(

 55 ( تمدٌم) عامر أحمد كمال 

 ٗ105 كٕثش يقطف 

 )م(

 ٖ103 يدذٖ اندبثش 

 97 (مراجعة) وهبه مجدى 

 134 ، 133 ، 30 ، 29 ( رسوم) الحفٌظ عبد محسن 

 ٗ60 دمحم انؾبفؼ 

 104 دمحم انؾسبد 

 29 دمحم خالل 

 63 دمحم زغٍ انجُب 

 38 دمحم زهًٗ زبيذ 

 26 دمحم عبنى ػجبدح 

 ٌ76 دمحم عٛذ سٚب 

 72 دمحم ؽسبد أزًذ اثشاْٛى 

 24 ( إعداد) زٌد صالح دمحم 

 124 ، 123 ( سٌنارٌو) ناصف الحافظ عبد دمحم 

 54 دمحم ػجذ انخبنك لؾمٕػ 

 ٖ89 دمحم ػجذ انشاصق فجش 

 141 ( تحرٌر) الخطٌب العال عبد دمحم 

 ٖ96 دمحم ػجذ هللا انٓبد 

 68 دمحم ػجذ انًمقٕد خطبة 

 11 دمحم ػجذ انْٕبة عٛذ أزًذ 

 45 ( تمدٌم) عفٌفى دمحم 

 9 ، 8 ( مراجعة / ترجمة) عنانى دمحم 

 82 دمحم فزسٗ فشج 

 129 ، 116 ، 14 دمحم يخزبس خًؼخ 

 114 (ومراجعة وتمدٌم إشراف) جمعة مختار دمحم 
122 - 127، 120 ، 115 - 117  

 ٗ90 يسًٕد ػجذ هللا رٓبي 

 59 يسًٕد كسٛهخ 

 137 ( وتمدٌم ترجمة) طه ماهر محمود 

 130 يذزذ ئثشاْٛى 

 28 ( رسوم) النحاس مرفت 

 ُٗ75 يقطفٗ ػجذ انغ 

 ِ45 يقطفٗ كبيم ػجذ 

 ٗ119 يًذٔذ دمحم انذيبه 

 77 يُزقش ثبثذ 

 19 يُٗ زٕاط 

 61 يُٗ نًهٕو 

 35 يُٛش ػزٛجخ 

 ٗ33 يٛشفذ انجهزبخ 
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 )ن(

 10 َبفش أزًذ اثشاْٛى 

 124-38 ( رسوم) حامد ناصر 

 34 ( رسوم) الماضى نرمٌن 

 (ـ)ه

 36 ( رسوم) محمود هاجر 

 127 - 121 ( إشراف) معوض حمٌد هدى 

 27 ( رسوم) السعٌد هشام 

 ٗ52 ُْذ انؾٕسثد 

 8 ُْشٖ خًٛظ 

 37 ْٕٚذا فبنر 

 ٗ128 ْٕٚذا يقطف 

 32 ، 31 ْٛثى ػجذ سثّ انغٛذ 

 )و(

 12 ٔخّٛ ػجذ انقبدق ػزٛك 

 56 ٔعبو انذٔٚك 

 21 ( تمدٌم) الدٌن عالء ولٌد 

 )ي(

 134 ٚبعش دٔٚذاس 

 44 ( وتمدٌم ترجمة) شعبان ٌاسر 

 122 ( إعداد) مجدى ٌاسمٌن 

  ٖ18 صكٗٚغش 
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 اخلبصخ ثبذليئخ ادلصريخ انعبيخ نهكزبة منافذ البيع:         ثانيا  

 رقم التليفوى العهواى اسم املكتبة م
 25775228 الماهرة -مبنى هٌئة الكتاب –رملة بوالق  -كورنٌش النٌل  1193 مكتبة المعرض الدائم  1

 25787548 ٌولٌو الماهرة 26ش  30 مكتبة مركز الكتاب الدولى  2

 25788431 الماهرة-ٌولٌو 26ش  19 يوليو 26مكتبة   3

 23939612 الماهرة –ش شرٌف  36 مكتبة شريف  4

 25740075 الماهرة -التوفٌمٌة  -مٌدان عرابً  5 مكتبة عرابي  5

 25913447 الماهرة –الحسٌن  -الباب األخضر  2مدخل  مكتبة الحسين  6

  الماهرة -السٌدة زٌنب -ش المبتدٌان 13 المبتديانمكتبة   7

 35721311 الجٌزة –مٌدان الجٌزة  -ش مراد 1 مكتبة الجيزة  8

  الجٌزة –بالحرم الجامعى –بجوار كلٌة اإلعالم  مكتبة جامعة الما رة  9

  الجٌزة –محطة المساحة –ش الهرم مكتبة رادوبيس  10

 35850291 الجٌزة –مبنى أكادٌمٌة الفنون  –ش جمال الدٌن األفغانً من ش الهرم  مكتبة أكاديمية الفنون  11

 03/ 4862925 اإلسكندرٌة –ش سعد زغلول  49 مكتبة اإلسكندرية  12

 3214078/064 اإلسماعٌلٌة  -مدخل)أ( 6عمارة  -المرحلة الخامسة -التملٌن مكتبة اإلسماعيلية  13

 064/3214078 اإلسماعٌلٌة. -الجامعة الجدٌدة -بكلٌة الزراعة  -الملحك اإلداري مبنى  مكتبة جامعة لناة السويس  14

 097/2302930 بورسعٌد -14، 11ناصٌة ش  -بجوار مدخل الجامعة مكتبة بور فؤاد  15

 09172440830 أسوان –السوق السٌاحى  مكتبة أسوان  16

 2322030/088 أسٌوط -ش الجمهورٌة 60 مكتبة أسيوط  17

 2364454/086 المنٌا –ش خصٌب  16 المنيامكتبة   18

 3332594/040 طنطا –عمارة سٌنما أمٌر –مٌدان الساعة مكتبة طنطا  19

  المحلة الكبرى -مٌدان المحطة  مكتبة المحلة الكبرى  20

  دمنهور -ش عبد السالم الشاذلى مكتبة دمنهور  21

 2246719/050 المنصورة -أما السكة الحدٌد -متفرع من مٌدان أم كلثوم  -ش السكة الجدٌدة مكتبة المنصورة  22

  مبنى كلٌة الهندسة االلكترونٌة "جامعة منوف" مكتبة منوف  23

  كلٌة اآلداب –جامعة بنً سوٌف  مكتبة بني سويف  24
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 مكتبات ووكالء البيع بالدول العربية
  المممكة العربية السعودية                          

 رمز( 70826الرياض )ص. ب:  -* مؤسسة العبيكان 
 –تقاطع طريق الممك فهد مع طريق العروبة  – 99111
المممكة العربية  – 4972298 – 4714404هاتف : 
 .السعودية 

 –جدة -شركة كنوز المعرفة لممطبوعات واألدوات الكتابية* 
 الشرفية شارع الستين.

. ت المكتب:  0986جدة  – 62647 ص.ب:  
7194000- 7162708- 7162600- 7192409 . 

المممكة العربية  –الرياض  -مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع* 
 السعودية.

 .4116419تميفون :  – 99414ياض الر  - 96100 ص.ب
المممكة  –الجوف  – مؤسسة عبد الرحمن السديرى الخيرية* 

  العربية السعودية دار الجوف لمعموم. 
هاتف :  -الجوف  418ص.ب : 

فاكس :     2217747046172

2217747046682  
 لبنان        

 ) فرع لبنان ( مكتبة الهيئة المصرية العامة لمكتاب
الحمرا شارع  -رأس بيروت -الفرع الجديد –بيروت 

تمفاكس :  سنتر ماربيا.  –الصيدني
17929610117 + 

  سوريا       
 -دمشق  -سوريا  -والتوزيع  دار المدى لمثقافة والنشر

المتفرع من  -شارع كرجيه حداد  -( 6677)ص.ب: 
 الجمهورية العربية السورية. –أيار  01شارع 

 تونس         
 –سوسة  4222 –شارع الطاهر صفر  4 –المكتبة الحديثة 

 .الجمهورية التونسية
  عمان  -      األردن     

 * دار الشروق لمنشر والتوزيع
فاكس :  -  4798919 - 4798912هاتف : 

2217074792271 
 * دار اليازورى العممية لمنشر والتوزيع

 شارع الممك حسين -وسط البمد  –عمان 
تمى فاكس :   -+   1704707707هاتف : 

17074794981 + 
 األردن 99910عمان :  – 102747ص. ب: 

 الجزائر        
 * دار كتاب الغد لمنشر والطباعة والتوزيع

جيجل  20محل  -مساكن م.ب.أ.ع عمارة هـ  – 60 حي
 الجزائر -
 264466900هاتف : 
 264411176فاكس : 
 2779448822موبايل: 
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