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                                                                                                         إٌ انُجبح انز٘ حققزّ انٓٛئخ انًصشٚخ انؼبيخ نهكزبة فٙ يجبل انُشرش ٚؼرٕد إنرٙ يجربل االْزًربو ثشفٚرخ يفكرش أٔ يجرذع 

                                                                       , فأصجحذ ْٛئخ انكزبة حٛبل انًسئٕنٛخ انٕطُٛخ فٙ اخزٛبس يب ٚسزحق أٌ ُٚشش                               فٙ اخزٛبس ػُٕاَّ ٔيحزٕ٘ إصذاسِ     ٔفق

                                        , ٔرُٕػذ اإلصذاساد يب ثرٍٛ اٜداة ٔ انؼهرٕو                                بئغ انُبس ٔظشٔف حٛبرٓى ٔثقبفزٓى                              يٍ خالل إثذاػبد رؼًقذ فٙ فٓى طج

                                                          يب ثٍٛ انكزت انؼبيخ ٔثٍٛ يب رى إدساجّ رحذ اسى سهسهخ ٔكزنك                                                   ٔ يب ثٍٛ انزشاس ٔانًؼبصشح فأخشجذ انٓٛئخ إصذاسارٓب 

                                                      إصذاس يطجٕػبد يكزجخ األسشح رحذ يسًٙ سالسهٓب انخبصخ ثٓب.

ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ؿخءص أ٤ٔٛش ٌٛٙ حُوخثٔش حُظ٢ ط٠ْ ر٤ٖ ىكظ٤ٜخ 

 (2016 ٤ٗٞ٣ٚ)ٖٓ ٣٘خ٣َ ا٠ُ  ٜٗق ػخّ اٛيحٍحص ٤ٛجش حٌُظخد ه٬ٍ

                                                            ك٤غ طْ طَط٤ذ ٌٛٙ ح٩ٛيحٍحص كٔذ ٬ِٜٓٓخ طَط٤زخ  أُق رخث٢ ٝىحهَ 

 ػ٘ٞحٕ حٌُظخدًَ ِِٓٔش ٣ؤط٢ حُؼزض حُزز٤ِٞؿَحك٢ ُ٪ٛيحٍحص ٓظ٠ٔ٘ش 

 –حُٔلون –حُٔظَؿْ –حُٔئُق حُٔ٘خٍى –)حْٓ حُٔئُقر٤خٕ حُٔٔج٤ُٞش  -

٣ن )ػيى ر٤خٗخص حُظٍٞ - ٌٓخٕ حَُ٘٘ ٝطخ٣ٍوٚ( -حَُٔ٘ف إ ٝؿي –حُٔؼي

ح٩ٗخٍس ا٢ُ ا٠٣خك٤خٕ ىحهَ حٌُظخد أٝ ؿيحٍٝ أٝ ٍٛٞ, : حُٜللخص 

حُٔؼَ : )حُظَه٤ْ حُي٠ُٝ حُٔٞكي ٌُِظخد(طيٓي  -حُظزَٜحص(  -كـْ حٌُظخد

 ٍهْ حُظ٤ٜ٘ق. - ٍأّ حُٟٔٞٞع -

                                                         ٝهددي حٗددظِٔض حُزز٤ِٞؿَحك٤ددش ػِدد٠ ٓـٔٞػددش ٓددٖ حُٔوظٜددَحص ٓدديُُٜٞخ 

  ١   -       حُٜدللش   ٙ   -    ٔظَ     ٓد٘ظ٤     ٓدْ   -         ا٠٣دخك٤خص                ًٔخ ٠ِ٣ ) أ٣ٞ

   ؽ.ّ.  -       حُطزؼدددددش       َٟٓدددددؾ  -          ؿ٤٘دددددٚ ٜٓددددد     ٝآم...   -     ٓـِدددددي         

         ٝآهَٕٝ(.

                                                            ٣ٜٝخكذ طِي حُز٤خٗخص حُزز٤ِٞؿَحك٤ش ٛدٍٞس ُـد٬ف حٌُظدخد ٓدغ اٟدخكش 

                                                              ٗزددٌس ػددٖ حٌُظددخد ًٝخُؼددخىس ٣ٞؿددي ً٘ددخكخص رددخُٔئُق ٝ حُؼ٘ددٞحٕ ُٔٔددخػيس 

          حُزخكؼ٤ٖ.

 

 

 خريطة األلوان
 اسم السلسلة 
 عنوان الكتاب(ن العنوا( 
  الؽالؾ( –الدراسة  –المحمك  –المترجم  –بيانات المسئولية )المإلؾ 
  )حجم الكتاب –الترليم )عدد الصفحات 
 )الرابط )رلم البطالة فى المائمة والكشافات 
 )التبصرة )بيان على صفحة الؽالؾ 
 )تدمن )الترليم الدولى الموحد للكتاب 
 السعر 
  الموضوعات )موضوع الكتاب(رإوس 
 )رلم التصنيؾ )باستخدام ديوى العشرى 
 )الشرح )نبذه عن مضمون الكتاب 

    جبد                                                                                                          ْٔزِ انكزت انًزضًُخ نزهك انقبئًخ يزٕفشح ثجًٛغ يُبفز انجٛغ انزبثؼخ نهٓٛئخ فٙ كبفخ يحبفظبد يصش ٔكزنك فٙ يكز

                                                                             . ْٔررزا يًررب ٚسرربػذ انجرربحثٍٛ ٔانًثقفررٍٛ ٔجًٛررغ انًٓزًررٍٛ ثرربنزاد انثقرربفٙ انحصررٕل ػهررٙ                     انجٛررغ ثبنررذٔل انؼشثٛررخ      ٔٔكررال  

                                       إصذاساد انٓٛئخ انًصشٚخ انؼبيخ نهكزبة.

           املعلومات      مركز          
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 )معرفة بالسالسل( 2016احصائية نشر عام مو يهاير إىل يونيه  

 إجمالى الكتب         الم ترجم        الم إلؾ السلسلة
Contemporary Arabic literature 0 3 3 

 1 0 1 إبداع عربى

 3 0 3 إشرالات جديدة

 6 0 6 اإلبداع الشعرى المعاصر

 9 0 9 األعمال الكاملة

 3 1 2 األلف كتاب الثانى

 7 0 7 التراث

 3 0 3 الثمافة الشعبية

 7 7 0 الجوائز

 2 0 2 الجيش المصرى

 2 1 1 السيرة الذاتية

 1 1 0 الماهرة

 7 0 7 المختصرات التراثية

 2 0 2 المكتبة السياسية

 1 0 1 تاريخ المصريين

 1 0 1 تراث النهضة

 2 0 2 دراسات أدبية

 1 0 1 دنيا العلم

 4 0 4 ديوان الشعر العامى

 4 0 4 ديوان الشعر العربى

 4 0 4 ذاكرة الفن

 3 2 1 رائدات الرواية العربية

 4 0 4 كتابات جديدة

 6 0 6 كتب أطفال

 8 7 1 كتب أطفال ) أدب الطفل حول العالم (

 2 0 2 كتب أطفال ) سنابل (

 79 3 76 كتب عامة

 20 0 20 كتب عامة ) رواية (

 16 1 15 كتب عامة ) شعر (

 4 0 4 كتب عامة ) مسرح (

 1 0 1 مدونات عصرية

 2 0 2 نجيب محفوظ

 218 26 192 اإلجمالـــــــــــــــــــــــى
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 2016احصائية نشر عام مو يهاير إىل يونيه 
 (بالديوى العشرى)معرفة 

        الم إلؾ التصنيؾ
 3 فلسفة وعلم نفس

 11 ديانات

 23 علوم اجتماعية

 10 لغات

 3 علوم بحتة

 1 علوم تطبيمية وتكنولوجية

 11 فنون

 130 أدب

 26 تاريخ وجغرافيا وتراجم

 218 اإلجمالـــــــــــــــــــــــى
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  معرفة بالسالسل(       2016احصائية نشر عام مو يهاير إىل ديسمرب( 
 Contemporary Arabic literature  5 

 8 .......................... اإلثذاع انشؼشٖ انًؼبصش 
 ٗ6 ..........................................  إثذاع ػشث 
 ٗ2 ...................................... األثذاع انًسشح 
 2 ........................................   إثذاػبد قصصٛخ 
 6 ......................................   اششاقبد جذٚذح 
 10 .................................................. األػًبل انكبيهخ 
 1 ..........................................  أفشٚقٛبد 
  َٗ6 .....................................................األنف كزبة انثب 
 2 ............................................  انقبْشح 
 ٍٛٚ1 ..........................................   ربسٚخ انًصش 
 14 .....................................................   انزشاس 
  ٖ2 .......................................... انزشاس انحضبس 
 2 ..............................................   رشاس انُٓضخ 
 4 ..................................................   انثقبفخ انشؼجٛخ 
 18 .....................................   انجٕائز 
 ٖ3 ...................................   انجٛش انًصش 
  2 ................................................ دساسبد أدثٛخ 
 1 ..................................   دساسبد إَسبَٛخ 
 3 ............................................   دَٛب انؼهى 
 ٗ10 ............................................  دٕٚاٌ انشؼش انؼبي 
 ٗ14 ...........................................  دٕٚاٌ انشؼش انؼشث 
 ٍ7 ............................................  راكشح انف 
 3 ...........................................   سائذاد انشٔاٚخ انؼشثٛخ 
 ًٗ2 ............................................  سٔائغ اإلثذاع انؼبن 
 2 ............................................  انسٛشح انزارٛخ 
 9 ...........................................  كزبثبد جذٚذح 
 11 ...........................................   كزت أطفبل 
 12 ..................... (أدة انطفم حٕل انؼبنى) كزت أطفبل 
 )10 ...................................   كزت أطفبل )سُبثم 
 3 ..................... )يسبثقخ َشش اإلثذاع( كزت أطفبل 
 115 ...........................................   كزت ػبيخ 
 ( سٔاٚخكزت ػبيخ)   .................................. 37 
 29 ................................ (  كزت ػبيخ )شؼش 
 )5 ...............................   كزت ػبيخ )يسشح 

 9 ..................................   انًخزصشاد انزشاثٛخ 
 2 .....................................   يذَٔبد ػصشٚخ 
  4 ................................... انًكزجخ انسٛبسٛخ 
 5 ........................................   َجٛت يحفٕظ 
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Ahmed shawqi: qais, laila and the death of 
cleopatra / Translated by Jeanett Wahba 
Atiya; General Editor M. Enani.- Cairo: 
GEBO, 2016.  

332 p;24 cm.  (1) 
I.S.B.N: 2-3790-91-977-978. 20 L.E 

 812 العربية المسرحيات
 
 
 

 ٧كٔي ٗؼ٣َظخٕ َٓٔك٤ظخٕ حُٔـِي ٠٣ْ
 ٝحُؼخ٤ٗش ٠ِ٤ُٝ ه٤ْ رؼ٘ٞحٕ ح٠ُٝ٧ ٗٞه٠
 ح٩ٗـ٣ِ٤ِش. رخُِـش ٝٓظَؿٔش ٤ًِٞرخطَح َٜٓع
 ٠ِ٤ُِ كزٚ ٓيٟ ه٤ْ ك٤ٜخ ٣٘وَ ح٠ُٝ٧
 َٜٝٓػٜخ. ٤ًِٞرخطَح كذ هٜش ٝحُؼخ٤ٗش
 
 
 
 

Almonds and a sea: poetic texts / Mado 
Abduh ; Translated with an Introduction By M. 
Enani.- Cairo: GEBO, 2014.  

90 p; 20 cm.  (2) 
I.S.B.N: 3-956-448-977-978. 8 L.E 

 811 العربى الشعر
 
 
 
 

 ػ٘خ٣ٖٝ طلَٔ ٗؼ٣َش هٜخثي ٓـٔٞػش
 ؿطخء.. حُلذ, ه٣َطش حُلِْ, ٜٓ٘خ ٓوظِلش
 ٝؿ٤َٛخ.
 
 
 
 
 
 

 

Aparty on the stake, and how beaautiful 
we are/ Mahfouz Abdul- Rahman; translated 
by Rada El Gohary, Salwa hozayen, revised.  

by Mustafa Riyad.- Cairo: GEBO, 2016. 
160 p.; 24 cm.  (3) 
I.S.B.N: 6-0821-91-977-978. 12 L.E 

 812 العربية المسرحيات
 

 ٌُِخطذ َٓٔك٤ظ٤ٖ ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ػ٠ِ كلِش ٛٔخ" حَُكٖٔ ػزي ٓللٞظ
 حُق كٌخ٣خص ٖٓ حهٌص ٝحُظ٠ " حُوخُٝم

 كٍٞ حَُٔٔك٤ش طظٔلٍٞ ك٤غ ٤ُِٝش ٤ُِش
 حَُؿخٍ ٖٓ ُٚ ٓٔخػي٣ٖ اهظخٍ كخًْ هٜش
 حُِٔذ رؤػٔخٍ كوخٓٞح حٌُلخءس ًٟٝ ؿ٤َ

 رٔخ ػِْ ؿ٤َ ػ٠ِ ٝحُِٔطخٕ ٝحُلٔخى ٝحُظِْ
 ٓخ " ٠ٛ ح٫هَٟ ٝحَُٔٔك٤ش كُٞٚ, ٣يٍٝ
 أؿِٔ٘خ
 
 
 
 
 

On translating salah jahin and other 
essays/ By M. Enani.- Cairo: GEBO, 2016.  

259 p; 19 cm. (4) 
I.S.B.N: 0491-91-977-978. 15 L.E 

 811 العربى الشعر
 
 
 

 أٗؼخٍ ٖٓ ُٔـٔٞػش ىٍحٓش حٌُظخد
 ٝطل٤َِ ؿخ٤ٖٛ ٬ٛف حُٔخهَ حَُحكَ حٌُخطذ

 رخُؼَر٤ش حُ٘ٔخًؽ ُزؼٞ ػَٝ ٓغ ُوٜخثيٙ
 حُٔـظٔؼخص ٣ؼَف ه٤ْ ًظخد ٝٛٞ حُلٜل٠
ء حُؼَد ٖٓ هٜٚ ح٧ىرخ ربٗظخؽ حُـَر٤ش

 ٝؿ٤َٛخ. َٝٓٔك٤خص ٝٗؼَ..
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The fulfilled promise / Taha Hussien, 
translated with an introduction by M.M.Enani.- 
Cairo: GEBO, 2016. 

269 p.;20 cm.  (5) 
I.S.B.N: 3-0806-91-977-978. 17 L.E 

 810 العربى االدب
 
 
 ٣ظٜق طخ٣ٍو٠ َٓى حٌُظخد ٌٛح

 رِٝم كٍٞ حُ٘ي٣ي ٝحُـٔخٍ رخُٔخك٣َش
 ٝحَُؿَ حَُٔأس طلٍَ حٗٔخ٤ٗش, ُلٌَس ح٬ٓ٫ّ

 ٫ٜٗٔخ حُ٘و٠ رخُوِذ ٝطزَ٘ٛٔخ حُو٤ي, ٖٓ
 .ح٫ٍٝ ٤َٓػخٕ
 
 
 
 
 
 

 املعاصش انشعشي اإلتذاع
 

 أحمد دراسة عوض؛ دمحم البيومى / شعر: النيل ياسيدى أبى
 ،الهيئة: الماهرة -الواحد. عبد صبرى غالف حنطور؛
2016. 
 (6) ْٓ. 20ٙ؛ 162
 ج.م. 7:  978-977-91-0595-6: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 رؤر٤ٚ حُ٘خػَ ػ٬هش ٣ٍٜٞ ٗؼَٟ ى٣ٞحٕ
 حُل٠ٍٞ ك٠ ٗلٔٚ ػ٠ِ ٝأػَٙ ُي٣ٚ ُِٝٓ٘ظٚ
 طْ٘ ٝحُوٜخثي حُل٤خس ك٠ ُيٍٝٙ ٍٝإ٣ظٚ ٝحُـ٤خد

 ح٣خٙ ٝكزٚ رٚ ٝرَٙ ُٞحُيٙ حُ٘خػَ ٝكخء ػٖ
 ١ٖٝ - رلَ ٣خ ٓوظِلش ػ٘خ٣ٖٝ حُوٜخثي ٝطلَٔ
 ه٤خّ. - ح٤ُظخ٠ٓ
 
 
 
 

 
 دراسة الالوندى؛ أحمد / شعر: أمر حين الماء ضحكة أنا
 .2016 الهيئة،: الماهرة -اللمانى. صالح

 (7)  ْٓ. 20ٙ؛  151
 ج.م. 7:  978-977-91-0760-8: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 ٜٗخ   ٝٓظ٤ٖ ٝحكي ػ٠ِ حُي٣ٞحٕ ٣٘ظَٔ
 أك٤خٗخ   ٣َٜ حٌُٟ حُو٤َٜ حُ٘ٚ ػ٤ِٜخ ٣ـِذ
 ٤ٔ٣طَ ح٫ى٠ٗ كيٙ ك٠ ٗؼ٤٣َٖ ٓط٣َٖ ا٠ُ
 ٓلٍٞ: أٓخ٤ٓخٕ ٓلٍٞحٕ حُي٣ٞحٕ ػ٠ِ
 ك٤غ ػخُغ ٝٓلٍٞ ح١ُٖٞ.. ٝٓلٍٞ حُلذ

 ًخٗض ٝحٕ ١ُِٖٞ ٗؼَٟ ٝطـ٤ٔي حُلز٤زش
 ٬٤ٓ ح٫ٍٝ حُٔلٍٞ ٗلٞ ط٤َٔ ح٤ُِٔحٕ ًلش

 حُ٘و٤ٜش حُطز٤ؼش ػٖ ًٝخٗلخ ٝحٟلخ
 ُ٘خػَٗخ. ٝحَُٝك٤ش

 
 
 
 
 
 

 غالف؛ شوشة فاروق تمديم العنتيل؛ فوزى / شعر: الممر أيها
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى
 (8) ْٓ. 20ٙ؛  197
 ج.م. 8:  978-977-91-0690-8: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 ُ٘خػَ ح٠ُٝ٫ حُزٞح٤ًَ ا٠ُ ٣ؼ٤يٗخ َٓس ٥ٍٝ حُي٣ٞحٕ ٌٛح ٣َ٘٘

 حُـ٤َ ٗؼَحء ٖٓ حُوخٓش ًز٤َ حُٔٞٛزش ػظ٤ْ
 ٌٛح ك٠ ٝٛٞ حُ٘ؼ٣َش حُليحػش أؿ٤خٍ ٖٓ ح٫ٍٝ

 طخ٣ٍن ك٤غ حُزيح٣خص كِْ ُ٘خ ٣ـِٞ حُي٣ٞحٕ
 ًخٕ ٤ًٝق (1951 )أًظٞرَ حُو٤ٜيس ًظخرش

 ٣ٝؼٍٞ ٣ٝ٘زٞ ٣ٝـ٠ِ ٣لٍٞ ٗخػَٗخ ٝؿيحٕ
 ٓ٘طوش ك٠ ح٤٣َُٜٖٔ حُليحث٤٤ٖ حكيحع ٓغ

 ٣ؼٍٞ ًِٜخ َٜٓ ٝؿيحٕ ًخٕ ٤ًٝق حُو٘خس
 ريء ٓٔـ٬   ٤ِٜٓٛخ حٌُٟ ُِليع طَهزخ   ريٍٝٙ

 ٤ُٞ٣ٞ ػٍٞس ك٠ ٓظٔؼ٬   حُلي٣غ طخ٣ٍوٜخ
1952. 
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 2016قائمة إصدارات 

 

 صبرى غالف بركات؛ جيهان / شعر: والترائب الصلب جذوة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد
 (9)   ْٓ. 18ٙ؛  123
 ج.م. 6:  978-977-91-0850-6: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ح٫ِٓٞد ًحص حُز٤ٔطش حُِٜٔش حُٔوظِلش
 ُـ٘ش ك٠ روٞس, حٌُظخد ٝهٌ: ٜٓ٘خ حُـ٤َٔ
 حُزيء هط٤جش ٠ٛ, ًؤٜٗخ كزي, طؼِٔض حُ٘ي,

 ٗـٟٞ. طَحرخ , ً٘ض ٌٓ٘ ٝحُٔ٘ظ٠ٜ,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غالف عنانى؛ دمحم دراسة وجدى؛ وفاء / شعر: زماننا فى الحب
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى

 (10)  ْٓ. 19ٙ؛  92
 ج.م. 6:  978-977-91-0594-9: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 حُليع طوي٣ْ ػ٠ِ حُ٘خػَس ٍإ٣ش طٔظط٤غ
 رل٤غ ُِٔخىس حَُِٟٓ ح٫ٓظويحّ ه٬ٍ ٖٓ
 اًظٔذ ٝهي ٗت ًَ ه٬ُٚ ٖٓ ٣زيٝ ا١خٍ ٣٘٘ؤ
 ٖٓ حُـِٔش حُ٘خػَس ٝطز٠٘ ؿي٣يح   ٣ٍِٓخ   ٓؼ٠٘

 ٖٝٓ ٝحُٔؼخ٠ٗ حٌُِٔخص طؼَٟ ٗل٣ٞش طَح٤ًذ
 ٗلخ٤ٓش ٓؼِٝكش - حٗظظخٍ: حُوٜخثي ػ٘خ٣ٖٝ
 رؼ٤ي. أٗض ُْ - ُوخء كَكش - ُِلَد
 
 
 
 

 

: الماهرة -األنور. هللا عبد فوالذ شعر/: البائدة الممالن رثاء
 .2016 الهيئة،

 (11) ْٓ. 18ٙ؛  152
 ج.م. 7:  978-977-91-0897-1: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 ُِ٘خػَ ٗؼ٣َش هٜخثي ػيس حٌُظخد ٠٣ْ
 حُط٤ِِش, ح٤ُٔيس ػٞىس: ٜٓ٘خ هللا ػزي ك٫ًٞ
 ح٤ُٔيحٕ, ا٠ُ حُِكق ٓغ حُزخثيس, حُٔٔخُي ٍػخء
 ك٠ حٗض حُوي٣ٔش, حُوخَٛس ر٤ٞص حُل٣َش, ُٜذ

 ٌٛح هٜخثي ًظزض ٝهي حُؼَحم فحؿظ٤خ كِٞحٕ,
 هزِٚ. ٝٓخ 2011 ػخّ ه٬ٍ حُي٣ٞحٕ
 
 
 
 
 
 
 
 

؛ بسيونى جابر دراسة البوهى؛ خالد / شعر: إنشادى نشيد سفر
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى غالف

 (12)  ْٓ. 20ٙ؛  98
 ج.م. 6:  978-977-91-0632-8: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 هٜخثيٙ رِـض ى٣ٞحٕ حٗ٘خىٟ ٤٘ٗي ٓلَ
 ك٤غ ٖٓ ٜٓ٘خ طٔغ طؼظٔي ه٤ٜيس ػَ٘س طٔغ

 "٤ٛٝش" ٠ٛٝ حُو٠ِ٤ِ حُزلَ ػ٠ِ حٌَُ٘
 رلَ ػ٠ِ " ٣ُخٍس " حُط٣َٞ رلَ ػ٠ِ

 كيحث٤ش " ", ط٣ٜٞي " ", ٝكيٟ " ح٣َُٔغ
 ػَ٘ ٝطؼظٔي حُز٢٤ٔ رلَ ػ٠ِ " ُلْ ر٤ض
 ٠ٛٝ حُظلؼ٤ِٚ ػ٠ِ أ٠٣خ حٌَُ٘ ك٤غ ٖٓ ٜٓ٘خ

 ؿِس, حػظٌحٍ, ٓو١ٞ, ٤َُ, حٗظلخٍ, طٞهق,
 رٞف. ؿل٤ْ, حٗ٘خىٟ, ٤٘ٗي ٓلَ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 غالف؛ لناوى حمزة / شعرية مختارات: والعيون الصمت
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى

 (13) ْٓ. 20ٙ؛ 116 
 ج.م. 6:  978-977-91-0767-7: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 
 

 َٓحكَ ك٠ ًظزض ُوٜخثي ٗؼ٣َش ٓـٔٞػش
 ر٤َٝص ٓؼَ ٓوظِلش ر٬ى ٝك٠ ٓوظِلش

 ٓوظِلش طـخٍد ٝطل٠ٌ ٝىر٠ ٝحُ٘خٍهش
 حُز٘لٔؾ أكؼ٠:  حُوٜخثي ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ ُِ٘خػَ

 ط٤ٚ ك٠ ٝحَُك٤َ, حُؼ٘ن , هِذ ا٠ُ ٍٓخُش ,
 حَُك٤َ. ُِّ ٓخ ًَ , ح٠ُخثغ حُلَىّٝ

 
 
 
 

 عشتً إتذاع
 

 -اللباد. أحمد غالف كاصد؛ الكريم عبد / شعر: شطرنج رلعة
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (14) ْٓ. 24ٙ؛  181
 ج.م. 12:  978-977-91-0562-8: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 ػ٘خ٣ٖٝ طلَٔ ٗؼ٣َش هٜخثي ٓـٔٞػش
 حٌُحًَس - حَُٔآس - ٗٞحكٌ: ٜٓ٘خ ٓوظِلش

 - ؿَٝد - ح٠ُلي - ٗطَٗؾ ٍهؼش - ٝح٤ُٔ٘خٕ
 ٝؿ٤َٛخ. ... ٝح٫ػَ حُؼ٤ٖ
 
 
 
 
 
 
 

 

 -مهران. صابرين غالف خريس؛ سميحة / رواية: عبيد فستك
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (15) ْٓ. 22ٙ؛  251 
 (.1) حُِِٔٔش ٖٓ حُؼخ٠ٗ ح٫ٛيحٍ
 ج.م. 13:  978-977-91-0947-3: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 ٗلٜٔخ حَُٝح٣ش رطِش ك٤ٚ طَٟ ًخرّٞ ٛٞ
 ًؤٜٗخ طؼَكٚ, ُٜيف ٣ٞ١َ ٣َ١ن ك٠ ط٤َٔ
 ىٕٝ ط٤َٔ حُٔٞىح٠ٗ, حُلٍٞ ٍِٓػش ح٠ُ ًحٛزٚ

 ٜٓ٘خ, ٣ٝٔو٢ أ١َحكٜخ أكي ٣ِظٟٞ ػْ ػٞحثن,
 طٞحَٛ ٌُٜٝ٘خ ٓيٓخٙ, كـٞس ٌٓخٗٚ ك٠ طخًٍخ  

 حٗوطغ ًِٝٔخ آهَ, ١َف ٣ٔو٢ ٌُٖٝ ٣َ١وٜخ,
 طٞحَٛ ٝظِض رٞؿؼٜخ ٗؼَص ًظِش ُلٜٔخ ٖٓ

 ط٤َٔ ًلٜخ ٗخٛيص حُط٣َن آهَ ٝك٠ ح٠ُ٘ٔ,
 طولِ ٓٔزوخ , ٓوطض ػ٤ٖ ٖٓ حٍحٛخ ٝكيٛخ,
 حٜٗخ طؼَف حٍُٞٛٞ, ٓلخُٝش ٝك٤يس حٌُق
 كِٜٔخ. ك٠ طٔخٓخ   حُٜٔ٘ي ٣ظٔؼَ إٔ هزَ طٜلٞ ٌُٜٝ٘خ طَٜ,
 
 
 

 غالف البحرى؛ يوسف / سيناريو - لصة: مرتين تكتب لصص
 .2016 الهيئة،: الماهرة -مهران. صابرين

 (16) ْٓ. 19ٙ؛  148
 ج.م. 8:  978-977-91-10455-5: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 حُو٤َٜس حُوٜٚ ٖٓ ػيى حٌُظخد ٠٣ْ
 )٤ٓ٘خ٣ٍٞٛخص ح٫ك٬ّ ٖٓ ُؼيى ٝح٤ُٔ٘خ٣ٍٞٛخص

 حُلخىٟ حُوَٕ حٝحثَ ك٠ ًظزض ٤ٓ٘ٔخث٤ش(
 ٜٓ٘خ ٗو٤ٜش هٜٚ رو٬ف ٌٛح ٝحُؼَٕ٘ٝ,

 حٜٗخ حٟ . ْٛ حُزلَٟ, ٣ٞٓق حُ٘ـَس, ٜٗق
 هٜٚ - َٓط٤ٖ طٌظذ حٕ حٌُٖٔٔ ٖٓ هٜٚ
 ٤ٓ٘ٔخث٤ش. ٫ك٬ّ ٤ٓٝ٘خ٣ٍٞٛخص ه٤َٜس
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 2016قائمة إصدارات 

 

 -اللباد. أحمد غالف التركى؛ المجيد عبد / شعر: اإلحتضار كتاب
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (17) ْٓ. 24ٙ؛  134
 ج.م. 7:  978-977-91-0752-0: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 أٗؼخٍ ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ِْٝٓ ٝر٢٤ٔ َٜٓ حِٓٞد ًحص ٓوظِلش
 حكظ٠خٍ ٌَٓط٤ٖ, ر٤ٖ: ٜٓ٘خ حُلِٕ ا٠ُ ٤ٔ٣َ

 ِٓـٞٓش هٞحطْ حُٔوخرَ, ٣ََُٜٓ حُزلٍٞ,
 ٓئؿِش. ؿ٘خُس رخُزٌخء,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الماهرة -اللباد. احمد غالف سليمان؛ نبيل / رواية: العشك مجاز
 .2016 الهيئة،

 (18) ْٓ. 24ٙ؛  288
 ج.م. 15:  978-977-91-1013-4: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 ك٠خء ك٠ حُؼ٘ن" "ٓـخُ: ٍٝح٣ش طوغ
 حُـْ٘ ٗٞػ٤ش طٌَٔ حُظ٠ ح٠ُٔخىس حَُٝح٣ش
 ٫ أكيحػٜخ ٓخهَ, رٌَ٘ ٝطلخ٤ًٚ حَُٝحث٠
 ٌُٜٝ٘خٓوخ١غ ػٔٞىٟ حٝ هط٠ رٌَ٘ ط٤َٔ

 ح٤ُٜخ ٤ُؼٞى ٓؼ٤٘ش ٤ُ٘ٓش ٗوطش ك٠ طزيأ َٓى٣ش
 حُٜ٘خ٣ش. ك٠

 
 
 
 

 
 صابرين غالف الجيالنى؛ مهدى علوان / شعر: الفراغ فى يد 

 .2016 الهيئة،: الماهرة -مهران.
 (19) ْٓ. 24ٙ؛  100
 ج.م. 8:  978-977-91-0977-0: طيٓي
 811   العربى الشعر

 
 
 

 ٜٓ٘خ ًؼ٤َس ػ٘خ٣ٖٝ طَ٘ٔ ٗؼ٣َش ٓـٔٞػش
 ٖٓ ػيى ٝط٠ْ حٗطلخءحص: حُٔؼخٍ ٓز٤َ ػ٠ِ

 ٟٞء -ٗخػَح   حػي ُْ ٓ٘ظ٤ٖ ٌٓ٘: ٓؼَ حُوٜخثي
 ٓـٔٞػش ًٌُي ٗظخء. -حُٔخ٣ِش -ح٫ػٔخم ك٠

 ٝطَ٘ٔ ح٫ٛيهخء رجَ ػ٘ٞحٕ طلض ٗؼ٣َش
: ػ٘خ٣ٖٝ ٝطلظٜخ ٛ٘ظـظٕٞ ٗلَس: ػ٘خ٣ٖٝ
 ٖٓ ٝؿ٤َٛخ ٗلَس -ػخىس -حُؼخُْ ٜٗق -طزي٫ص
 حُ٘ؼ٣َش. حُوٜخثي
 
 
 

 املسشحً اإلتذاع
 
 

 العال أبو دمحم / تسجيلية شبة مسرحية دراما: الشيطان رسائل
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الديب. انسى غالف السالمونى؛

 (20) ْٓ. 19ٙ؛  137 
 ج.م. 7:  978-977-91-0978-7: طيٓي

 812 العربية المسرحيات
 
 

 ٖٓ ح٫ٍرؼ٤٘٤خص ك٠ حَُٔٔك٤ش حكيحع طزيأ
 ,2015 ػخّ كظ٠ ٝطٔظَٔ حُٔخ٠ٟ حُوَٕ
 ٓ٘خهخص ؿِث٠ رٌَ٘ حٌُخطذ حٓظَ٘ف ك٤غ

 ( ٓل٤ٔظٞ ) ٤ٗطخٕ ه٘خع ٝحٓظؼخٍ كخٝٓض
 حُحكش ُظليع ٗو٤ٜخطٚ حكيٟ ػ٠ِ ٝحُوخٙ
 ح٫ٓطٍٞس ح٠ُ حُظخ٣ٍن ٖٓ ٝؿِث٤ش هل٤ش

 حَُٔح٣خ رلؼَ ٗز٤ٜش حُٔؼ٠٘ رٌٜح كخٌُظخرش
 ُٝؼزظٜخ.
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 2016قائمة إصدارات 

 

 وجوده االنسان.. فانتازيا: المعجزة للطفل الوهمية المسيرة
 انسى غالف الدويرى؛ رأفت / مسرحية درا رإية: ومصيره

 .2016 الهيئة،: الماهرة -الديب.

 (21) ْٓ. 19ٙ؛  79
 ج.م. 7:  978-977-91-1006-6: طيٓي

 792 المسرح
 
 حَُهْ ٣لِٔٚ ٓخ رٌَ ٓ٘خٛي ٓزؼش ك٠

 حُي٣َٟٝ ٍأكض ٛخؽ ى٫٫ص ٖٓ حُٔلَٟ
 ُِطلَ ح٤ُٔٛٞش ح٤َُٔٔس حًَُٔذ ٜٗٚ

 ٤ٛخؿش ك٠ أ٠ُٝ ٓلخٍهش ُظظٌٕٞ حُٔؼـِس
 حُٔؼـِس ٣ٝو٤ٖ حُْٞٛ ه٤خٍ ر٤ٖ ًحطٚ حُؼ٘ٞحٕ
 ٌِٓخص حُطلَ حٓظ٬ى ح٠ُ حُؼ٘ٞحٕ ٤٘٣َ ك٤غ

 ػزَ حُطلَ ُ٘خ طِو٠ ٓ٘لَىس ١ٝخهخص حٓظؼ٘خث٤ش
 ٓظلُٞش. ُٞكخص
 
 
 
 

 قصصيح إتذاعاخ
 

 / لصص: ( تاريخية )مالحمات الممام وطيب السماع حسن
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف يونس؛ محسن

 (22) ْٓ. 21ٙ؛  176 
 ج.م. 10:  978-977-91-0951-0: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 
 ٌُِخطذ ه٤ٜٜش ٓـٔٞػش حٌُظخد ٌٛح ك٠
 هٜٜٚ ك٠ ٣ؼَٝ ك٤غ ٣ْٞٗ ٓلٖٔ
 ٖٓ حٌُظخد ٣ٝظٌٕٞ حُز٢٤ٔ حَُٜٔ أِٓٞرٚ

 ح٠ُ حُيهٍٞ: ػ٘ٞحٕ طلض ه٤ٜٜش ٓـٔٞػخص
 حُٔٔخع كٖٔ -ًز٣َض ػ٠ِ ِٓق -حُـزَ هٔش

 -ٛي كخث٢ ه٘ٚ -ٓخٗـٞ رٌٍس -ح٬ٌُّ ٤١ٝذ
 حُٔٔخٕ. ٤١ٍٞ
 
 
 

 
 

: الماهرة -سمير. هند غالف حسين؛ هدى / رواية: شاهينوب
  .2016 الهيئة،
 (23) ْٓ. 19ٙ؛  299
 ج.م. 13:  978-977-91-0980-0: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 
 ٣ؼ٤ٖ إٔ ٬ٜٓ   ٤ُْ حَُٝح٣ش أؿٞحء ٖٓ
 ك٤ٚ ػخٕ حٌُٟ ٗلٔٚ حُز٤ض ك٠ ك٤خطٚ حُٞحكي
 أ٣خّ ػخَٛ حٌُٟ حُز٤ض ٝٗزخرٚ, ١لُٞظٚ
 ٓخ ٣ؼَف ٣ٌٖ ُْ ٝأ٣خّ ٍػٞٗظٚ, ٝأ٣خّ هَٜٙ
 ٗلٍٞٙ رؼي ٬ٜٓ   ٤ُْ رخَُٔس, ُٜٞٗخ

 ٓئهظٚ. أهَٟ ر٤ٞص ح٠ُ ٝهَٝؿٚ
 
 
 
 

 

 جذيذج إششاقاخ
 

 غالف الجيار؛ مدحت دراسة فوزى؛ عبير / شعر: ضلمة أوضة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الهاشم. لينا
 (24) ْٓ. 19ٙ؛  109 

 ج.م. 8:  978-977-91-0953-4: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ٝػَٕ٘ٝ هٔٔش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 طـَرش طٔؼَ ح٣َُٜٔش حُؼخ٤ٓش ٗؼَ ٖٓ ه٤ٜيس
 ػ٤ِٜخ حُٔظَحًٔش رخُو٤ٞى ط٘ؼَ ُ٘خػَس ٗؼ٣َش
 ٓظِٔش, كـَس ك٠ ٝطٌٜٔ٘خ كِٜٔخ ُظٔ٘غ
 ؿيحٍ ػ٠ِ: ٜٝٓ٘خ رخُظ٘خإّ حُوٜخثي ٝطظْٔ
 رخد ػ٘ي ٌٓظٞد, حُلَحم, رؼي حٌُٗٞد, ح٧َٓ,

 كٌخ٣خط٠. ٗخػَ, حٗض حُظـَرش, حُٔٔظل٤َ,
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 2016قائمة إصدارات 

 
 

 زيدان؛ دمحم دراسة؛ عمر فكرى / لصص: العالى النخل تراب
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى غالف
 (25) ْٓ. 19ٙ؛  161
 ج.م. 7:  978-977-91-0660-1: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ٣لٍٞ َٓىٟ ٤ٔٗؾ ٠ٛ حُو٤َٜس حُوٜش
 حُٔـَى ٖٝٓ حُ٘ٔز٠ ا٠ُ حُٔطِن ٖٓ حُِٖٓ
 ٝحهغ ح٠ُ حُلٌَ آكخم ٖٝٓ حُٔ٘وٚ ا٠ُ

 رؼ٤يح   حَُحٟٝ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُظ٠ ح٩ٗٔخ٤ٗش حُل٤خس
 حُظ٣ُٞغ ه٬ٍ ٖٝٓ أٝحُظـ٤َٔ حُظ٤٣ِٖ ػٖ

 ٖٓ ٟٓٞٞػ٤خ   ٍرطخ   حَُٔى ر٤ٖ ٣َر٢ حُلٌخث٠
 ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ أهَٟ ٗخك٤ش ٖٓ ٤ٓٝخه٤خ ٗخك٤ش

 -حُ٘ـّٞ ٤ٛي -حُزخٙ -حهظ٤خٍ: حُوٜٚ
 ُِ٘ٞحكٌ ٍٝىس -حُؼطخء ظَ -ٝحُـَٞٛس حَُٔأس
 ...ٝؿ٤َٛخ. حُٔـِوش
 
 
 
 
 

؛ الجيار شريف دراسة ماهر؛ كريم / عامية شعر: الرمل عروسة
  .2016 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى غالف

 (26) ْٓ. 20ٙ؛  96
 ج.م. 6:  978-977-91-0624-0: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 هطخد ػزَ ح٠ُٝ٧ طـَرظٚ حُ٘خػَ ٣ويّ
 ٝر٤٘ش ح٣َُٜٔش حُؼخ٤ٓش رؼزخءس ٣ِظلق ٓـخُٟ
 حُٔظٔخ٤ٛش حُ٘خػَس حٌُحص رؤ٤ٖٗ ٓلؼٔش ٗؼ٣َش

 ػخٗض حُظ٠ ح٣َُٜٔش حُ٘و٤ٜش أٝؿخع ٓغ
 ٝحهغ ١ٞح٣خ ك٠ ٝح٫ٗ٘طخٍ حُظ٤ٜٖٔ ٖٓ ًؼ٤َح  
 ١ٖٝٝ ٝحٌُخرّٞ ٝحُلِْ رخ٫ؿظَحد ٓ٘زغ
 ا٠ُ ٝح٫كظوخٍ ح٫ٗظٜخ٣ُش ١ٝؤس طلض ٣ظَٗق
: حُوٜخثي ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ .. ح٫ؿظٔخػ٤ش حُؼيحُش
 ًَٝٔ حُزٌخ ١زغ حُٔخكَ, حُلزَ, ٫ػذ
 ٝؿ٤َٛخ. كَحّ... هخ١َٙ
 

 
 

 -العزب. يسرى دراسة عيد؛ إكرام / شعر: توابيت الملوب كل
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (27) ْٓ. 19ٙ؛  131 
 ج.م. 8:  978-977-91-0960-2: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حُي٣ٞحٕ ٣لظٟٞ
 ح٤ًَُِس ٣ٔؼَ ٝحٌُٟ رخُٞؿغ حُٔلِٔش حُوٜخثي
 حُٜ٘ٞٙ, رخه٠ ػ٠ِ طظٔلٍٞ حُظ٠ ح٫ٓخ٤ٓش

 ٓغ حُٔظلخُق حُٞؿغ ٌٛح ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ
 طلَٔ حُٜ٘ٞٙ ٌٛٙ ٗـيإٔ حٗ٘خ ح٫ حُوٞف
 حُٔٔظوزَ ػ٠ِ حُ٘خػَس حٌُحص ٜٓ٘خ ططَ حٗؼش

 ػ٤٘ي, ٓوِٞم حُْ, ُلظش ": ٜٝٓ٘خ ح٫ؿَٔ
 ٍٓخُش, حُٔ٘ظ٠ٜ, ريح٣ش ٝؿغ, هي٣ْ, كِْ

 أَٓ. ُلظش َٛهخص,
 
 
 
 
 
 

 الجمال؛ خيرى محب / المصرية بالعامية اشعار: األخير الهزيع
: الماهرة -الواحد. عبد صبرى غالف الجيار؛ مدحت دراسة
 .2016 الهيئة،
 (28) ْٓ. 20ٙ؛  150
 ج.م. 6:  978-977-91-0754-7: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 حَُٝف ر٤ٖ حُو٢٤ِ حُ٘ؼَ ٖٓ حُي٣ٞحٕ ٌٛح
 ُٜٝـش حُ٘ؼز٠ ر٤ٖ رَ ٝحُلٜل٠ حُؼخ٤ٓش
 حُز٢٤ٔ حُؼخ٤ٓش ٗؼَ ر٤ٖ روخٛش, حُٜؼ٤ي
 ًٔخ حُ٘ؼَ ىٛ٘ش َٗ٘ ك٠ ٛخكزٚ ٍؿزش ٝر٤ٖ
 حُٔظظخ٤ُش, ح٫ؿ٤خٍ ٗؼَحء ُيٟ ٓٞؿٞى ٛٞ

 حُ٘خػَ رٜخ ٣ٔظؼٌ كِٕ ُكَس ًِش ٝحُي٣ٞحٕ
 ٍٝػش كِٕ ٝٛٞ كِٗٚ, ٣ٔظيٍ ك٤ٖ ٗلٔٚ ٓغ
 ٝحُـ٘خء رخُ٘ؼَ حُلل٠ حُ٘ؼز٠ حُ٘ؼَ ٖٓ

 حك٬ّ ٓٞحْٓ,: حُي٣ٞحٕ هٜخثي ٖٝٓ حُل٣ِٖ
 حُؤَس, كيحى, هٜخثي, ٗخػٔش, حُلوَح,
 حٌُِٔش. كٜخٍ,
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 2016قائمة إصدارات 

 
 

 سليم دراسة فرح؛ شاذلى / جنوبية حكايات ثالث: هوووى ليلة يا
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى غالف؛ كتشنر
 (29) ْٓ. 20ٙ؛  240
 ج.م. 10:  978-977-91-0634-2: طيٓي

 812 العربية المسرحيات
 
 

 ح٫رؼخى ًَ ١َف ػ٠ِ حُٔئُق كَٙ
 ك٠ حُٔؼَٟٝش حُظٞحَٛ ٝحٍؿخع حُٔظخكش
 حُلَٛش ٝاطخكش حُٔطِٞرش ُـٌٍٝٛخ حُ٘ٚ
 ػَحء ك٠ ٓؼ٘خ حُظؤَٓ ك٠ حُٔ٘خٛي حُوخٍة أٓخّ
 ٓظؼيىس ُل٠خٍحص ٝحٓظ٤ؼخرٚ حُ٘ؼز٠ طَحػ٘خ

 ٝح٤ٓ٬ٓش هزط٤ش ٍٝٓخ٤ٗش ٣ٞٗخ٤ٗش كَػ٤ٗٞش
 ح٧ٍٝ. ٗؼٞد ٖٓ آهَ ُ٘ؼذ طظٞكَ ُْ

 
 
 
 
 

 انكايهح األعًال
 

 غالف / األلم كتاب: 1 جزء النثرية. األعمال: الؽيطانى جمال
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عيسى. نائل
 (30) ْٓ. 24ٙ؛  564
 ج.م. 35:  978-977-91-0644-1: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ٓ٘دددَٝػٚ طؤٓددد٤ْ كددد٠ حُـ٤طدددخ٠ٗ ٓدددخػي
 ٜٓخىٍ طؼيى حُؼَر٠. حَُٔى ػخُْ ىحهَ حَُٔىٟ
 رخُظطٍٞ ٓؼَكظٚ ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي ٝطـيىٙ ط٣ٌٞ٘ٚ

 ٝحُٔلظٞف حُٔظؼيى حَُٜٟٔ ٝح٣٩ٔخ٠ٗ حُظخ٣ٍو٠
 حُٔؼ٤ٞٗش ح٫ٗٔخ١ هِذ ك٠ ٝحُ٘ؼز٠ ٝحُٔظؼخ٣ٖ

 حَُٝكددد٠ ٝحُظ٤ًَدددذ حُٜٔدددَٟ ح٩ٗٔدددخٕ ُددديٟ
 حًَُٔددددذ. ٝحُطوٞٓدددد٠ ٝحُٔؼظودددديٟ ٝح٣٫ٔددددخ٠ٗ
 ٝحُظ٘ددد٠ِ٤ٌ حُِددد٠ٗٞ حُلدددْ ٓؼَكدددش ٝطٔدددظط٤غ

 حُِـ٣ٞددش ح٫ٗٔددـش ٝط٘دد٤ٌَ ر٘ددخء كدد٠ ُددٚ ٓدديه٬  
 حُوخٛش. حٌُظخر٤ش حَُحثلش ًحص ٝحَُٔى٣ش

 
 

 / األسفار كتاب: [2 ]جزء النثرية. األعمال: الؽيطانى جمال
: الماهرة -عيسى. نائل غالف الممالح؛ العزيز عبد تمديم

 .2016 الهيئة،
 (31) ْٓ. 24ٙ؛  494
 ج.م. 30:  978-977-91-0650-2: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 رخد ىهَ َٜٟٓ ٍٝحث٠ حُـ٤طخ٠ٗ ؿٔخٍ
 ُٝٚ حُو٤َٜس حُوٜٚ رخد ٖٓ حَُٝح٣ش

 ٣ظ٘خرٚ ٫ٝ أكي ٣وِي ٫ كٜٞ ك٤ٜخ ه٤ٜٛٞظٚ
 ٣ظٞم ٍكِش ٝحٌُظخد ح٠ُٔٔخٍ ٌٛح ك٠ أكي ٓغ
 ٝأرطخُٚ حُٞحهغ ػٞحُْ حًظ٘خف ا٠ُ ك٤ٜخ

 حُؼٞحُْ حًظ٘خف ا٠ُ طٞهٚ حُٞحهؼ٤ٖ ح٫ك٤خء
 ٓغ ٣ظؼخَٓ ٝٛٞ حَُٝحث٤ش ًظخرخطٚ ك٠ حُٔظو٤ِش
 ًٔخ أرطخُٚ ٓغ طؼخِٓٚ ٣ٍِٝٛخ حُظ٠ حُٔيٕ
 ػَٟ ٓظلق رٌٞٗٚ ُِؼخُْ ٣ؼَٝ إٔ ٣لخٍٝ
 هخىٍس ٓيٍرش ػ٤ٕٞ ح٠ُ ٣لظخؽ ٓخ ٝحُٔ٘خٛي ح٫َٓحٍ ٖٓ ٣وظِٕ حُظ٘ٞع
 ح٫ٗـخٍ. ٤ٓٞٓٝو٠ حُٜوٍٞ ْٝٛٔ حٍُٜٞس حُظوخ١ ػ٠ِ

 
 

 / المصصية االعمال: 1 جزء الكاملة. االعمال: السروجى خالد
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عيسى. نائل غالف
 (32) ْٓ. 24ٙ؛  325
 ج.م. 17:  978-977-91-0699-1: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 حَُٔٝؿ٠ هخُي حَُحكَ حٌُخطذ ا٣ٔخٕ ًخٕ
 ًَ ٣ٔوَ ًٝخٕ ُٚ كيٝى ٫ ح٫ىد رو٤ٔش
 روَٜ ٣٘ؼَ ًٝخٕ اريحػٚ أؿَ ٖٓ أىٝحطٚ
 ٣ٔظط٤غ ٓخ أه٠ٜ أىرٚ ٣ٔ٘ق إٔ كوٍَ ك٤خطٚ
 حٓظطخع ٓخ كؤريع حُزخه٤ش حُو٤ِِش حُٔيس ٌٛٙ ك٠
 -حُيّ َُٛس: حُوٜٚ ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ ٣زيع.. إٔ

 -حُ٘خكذ حُٞؿٚ حرظٔخٓش -حُـيٍحٕ ٓو١ٞ
 حَُٟٔ. حُل٘خٕ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 -عمر. إسالم غالف / 2 جزء الروائية. االعمال: السروجى خالد
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (33) ْٓ. 24ٙ؛  599

 حَُٝحث٤ش. ح٫ػٔخٍ ( ح٫ٍٝ حُؤْ ) 2 ؿِء: حُٔلظ٣ٞخص
 ج.م. 8:  978-977-910-570-9: طيٓي

 813 العربية المصص
 

 حُيُٝش ؿخثِس ػ٠ِ حَُٔٝؿ٠ هخُي كَٜ
 كوي ؿيح   ٜٓٔخ   كيػخ   ًٝخٕ 2003 ػخّ حُظ٘ـ٤ؼ٤ش

 ح٫ػظَحف ٣ظْ ؿي٣ي ؿ٤َ ا٠ُ ٜٓٔش حٗخٍس ٓؼَ
 ؿخ٣ش ك٠ حُؼ٣َٖ٘ حُوَٕ ؿ٤َ ًٝخٕ روٞس رٚ

 ح٠ُ حٌُخطذ ُٜلش ُٝحىص حُليع رٌٜح حُلَف
 ػ٠ِ حُلٍٜٞ ٝ ًِٔظٚ ٝط٤َٛٞ ٝحَُ٘٘ حٌُظخرش

 ح٫ه٤َس حٍُٜ٘ٞ ك٠ ًُٝي طوي٣َ ٖٓ ٣ٔظلن ٓخ
 ٣ٔظط٤غ ٓخ أه٠ٜ أىرٚ ٣ٔ٘ق إٔ كوٍَ ك٤خطٚ ٖٓ
 ؿٜي. ٖٓ

 
 
 
 
 
 
 

 أحمد غالف / 2 جزء الفكرية. االعمال: العالم أمين محمود
 .2015 الهيئة،: الماهرة -اللباد.
 (34) ْٓ. 24ٙ؛  532
 ر٤ٖ حُؼَر٠ حُلٌَ - 1989 حٌٗخ٤ُش ٝه٠خ٣خ ٓلخ٤ْٛ: حُٔلظ٣ٞخص
 .1996ٝح٤ٌُٗٞش حُو٤ٜٛٞش
 ج.م. 35:  978-977-91-0181-1: طيٓي
 810.9 ونمد تاريخ - العربى االدب
 ٝٗوي٣ش ك٣ٌَش ٓيٍٓش ٛخكذ حُٔئُق

 ٝحُٔظؼيى حُوخٙ ٓ٘ظـٜخ ُٜخ ًخٕ ٝأىر٤ش
 ٝحٓظيص ط٘ٞػض ًظخرخص ك٠ ٝطٔؼِض حَُٝحكي
 رَإ٣ش ُظئْٓ هَٕ ٜٗق ٖٓ أًؼَ ٓيحٍ ػ٠ِ

 ٛ٘خى ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘يٍ هخٛش ٝحٗٔخ٤ٗش ك٠خ٣ٍش
 حُلو٤وش ػٖ رلؼخ   ػ٤ِٜخ ٣طِغ ُْ ٓظِو٠

 ًظخرخطٚ ك٠ حُؼخُْ ُٜخ ٓؼ٠ حُظ٠ ٝحُل٣َش
 حُٔظؼيىس.
 
 
 

 

 أحمد غالف / 3 جزء الفكرية. االعمال: العالم أمين محمود
 .2015 الهيئة،: الماهرة -اللباد.
 (35) ْٓ. 23 ٙ(؛ 625) 3ٓؾ

 ح٠ُ حُلخَٟ ٗوي ٖٓ -1996 حُظَحع ٖٓ ٗوي٣ش ٓٞحهق: حُٔلظ٣ٞخص
 .2000 حُٔٔظوزَ حريحع

 ج.م. 40:  978-977-91-0186-6: طيٓي
 810 مجموعات - العربى األدب

 ك٠ حُؼخُْ أ٤ٖٓ ٓلٔٞى ا٠ُ حُ٘ظَ ٣ٌٖٔ ٫
 ٝحُ٘خهي ٝحٌُخطذ حُل٤ِٔٞف كٜٞ ٝحكي حطـخٙ

 حُٞهض ك٠ ٝٛٞ ح٤ُٔخ٠ٓ ٝحُٔلٌَ ٝحُ٘خػَ
 ٣ئٖٓ ٓخ ٓغ طظٔن حُظ٠ حُٔٞحهق ٛخكذ ًحطٚ
 ٤ًل٤ش ك٠ ىحثٔخ   ٣ًَِ حٌُٟ ح٩ٗٔخٕ ٝٛٞ رٚ

 ًَ أَٓ ٖٓ ٝطل٣ََٙ ح٩ٗٔخٕ ك٤خس طط٣َٞ
 إٔ ٣٘يٍ هخٙ اٗٔخٕ كٜٞ حُـخٓيس ح٫كٌخٍ
 ٝح٫ىد ٝحُؼوخكش رخُلٌَ ٜٓظْ ٛ٘خى ٣ٌٕٞ

 ك٠ ُٜخ ٣َؿغ أٝ ػ٤ِٜخ ٣طِغ ُْ ٝح٤ُٔخٓش
 ُٜٔخ ح٠ُٝ حُِظ٤ٖ ٝحُل٣َش حُلو٤وش ػٖ رلؼٚ

 كخُٝ٘خ حٌُٟ حٌُز٤َ ٓ٘ٞحٍٙ ك٠ ح٫ٍٝ حٛظٔخٓٚ
 حٌُز٤َ حُٔلٌَ هيٓٚ ٓخ ػ٠ِ ٜٗخىس طٌٕٞ ُؼِٜخ حٌُخِٓش أػٔخُٚ ك٠ ؿٔؼٚ

 ُ٪ٗٔخ٤ٗش.
 
 
 

 غالف / 1جزء النمدية. االعمال:  4 جزء .العالم أمين محمود
 .2016 الهيئة،: الماهرة -اللباد. أحمد
 (36) ْٓ. 24ٙ؛  812
 ج.م. 45:  978-977-91-0833-9: طيٓي
 810.8  مجموعات – العربى االدب

 
 

 ُظٌٕٞ ح٣َُٜٔش رخُؼوخكش حُيٍحٓش طوظٚ
 ك٠ٜ ٝحُظؼ٤٤ٖ حُظلي٣ي ك٠ حُيهش ا٠ُ أهَد
 ٖٓ حُل٤ِ ٌٛح ك٠ ٝطٌخِٓض ػخٗض طـَرش
 َٜٓ أٍٝ ك٠ حُؼخث٘ش حُؼَر٤ش حُؼوخكش

 ٗوي٣ش ىٍحٓش ٠ٛ َٜٓ, ك٤خس ػٖ ٝحُٔ٘ؼٌٔش
 طِٜق ٟٓٞٞػ٤ش, ػ٤ِٔش أْٓ ػ٠ِ هخٓض
 ٝأىد ػوخكش أ٣ش ُ٘وي ىه٤وخ   ٓو٤خٓخ   طٌٕٞ إٔ

 ٝكٖ.
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 -عيسى. نائل غالف / 1 جزء الكاملة. األعمال: نصر مصطفى
 .2015 الهيئة،: الماهرة
 (37) ْٓ. 24ٙ؛  659

 -1983 ٗخػٔش ؿزَ -ح٫ٍٝ حُـِء حَُٝحث٤ش. ح٫ػٔخٍ: حُٔلظ٣ٞخص
 .1998-67 ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش-1988 حُٜٔخ٤َٓ - 1984 حُـ٠٘٤ٜ
 ج.م. 27:  978-977-91-0363-1: طيٓي

 813 العربية المصص
 ػخُْ ط٤ٌَ٘ ك٠ َٜٗ ٜٓطل٠ ٣ؼظٔي
 ٤ٔٔ٣ٜخ ١زو٤ش حهظ٤خٍحص ػ٠ِ ُي٣ٚ حَُٝح٣ش
 ٖٓ حَُؿْ ػ٠ِ ح٤ُٜٖ٘ٔٔ رطزوش حُ٘وخى رؼٞ
 حَُٜٟٔ حُٔـظٔغ ك٠ ح٧ػ٠ِ حُ٘ٔزش طٔؼَ أٜٗخ
 أٍٛوظْٜ ح٣ٌُٖ ٝحُٔطل٤ٖٗٞ حُلوَحء ١زوش
 ح٫ٓخٕ ػٖ حُزلغ ٍكِش ٝحٍٛوظْٜ حُل٤خس
 ٩ؿَحءحص أك٤خٗخ كبٓظِٔٔٞح ٝٓؤٟٝ ١ؼخٓخ  
 رٔخ أهَٟ أك٤خٕ ك٠ ه٘ؼٞح أٝ أه٬ه٤ش ؿ٤َ
 ٓـظٔغ ك٠ ح٥ٓ٘ش حُل٤خس ٖٓ ح٫ى٠ٗ حُلي ىٕٝ
 حُ٘لخً ه٬ٍ ٖٝٓ ًحطٚ ػ٠ِ ٓـِن حُلوَ ٗي٣ي
 ٬ٓٓق َٜٗ ٜٓطل٠ ٍْٓ حُ٘و٤ٜش ىحهَ
 ٝحهؼ٤ش. ٍإ٣ش ه٬ُٚ ٖٓ ٝحىحٍ ٝحَُٝحث٠ حُو٠ٜٜ ػخُٔٚ هط١ٞ
 
 
 
 

 -عيسى. نائل غالف / 2 جزء الكاملة. األعمال: نصر مصطفى
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (38) ْٓ. 24ٙ؛  763

 حُؼخ٠ٗ. حُـِء . حَُٝحث٤ش ح٫ػٔخٍ: حُٔلظ٣ٞخص
 ج.م. 35:  978-977-91-0364-8: طيٓي

 813 العربية المصص
 

 حَُٝحث٤ش حُ٘و٤ٜش ىحهَ حٌُخطذ ٣ـٞٙ
 ٜٓ٘خ ح٣ُٞٔش حُٔظؼيىس رؤٌٗخُٜخ حُٜٔٔ٘ش

 ح٫ؿظٔخػ٤ش حٌُحص ػٖ ٤ٌُ٘ق ٝحُٔؤُٝٓش
 ٜٓطل٠ حُوخٙ ٣َْٝٓ ٝطؼو٤يحطٜخ رٔٔخٝثٜخ

 حُو٠ٜٜ ػخُٔٚ هط١ٞ ٬ٓٓق َٜٗ
 ٤ُوَؽ كخىس ٝحهؼ٤ش ٍإ٣ش ه٬ٍ ٖٓ ٝحَُٝحث٠

 حُّٜٔٞ ر٤ٖ ك٤ٜخ ِٓؽ ٍٝحث٤ش ٓ٘ظٞٓش ُ٘خ
 ح٫ؿظٔخػ٠ حُظلٍٞ َٓحكَ ك٠ حُلَى٣ش

 حُو٤َ ر٘ٞػ٤ٜخ حُٔـظٔغ هخع ُ٘و٤ٜخص
 ٝح٣ََُ٘.

 

 

 -عيسى. نائل غالف / 3 جزء الكاملة. األعمال: نصر مصطفى
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (39) ْٓ. 24ٙ؛  323

 .1 حُـِء حُو٤ٜٜش. ح٫ػٔخٍ: حُٔلظ٣ٞخص
 ج.م. 17:  978-977-91-0365-5: طيٓي

 813 العربية المصص
 ح٤ُٜٖ٘ٔٔ ١زوش ػ٠ِ ػ٘يٙ حَُٝح٣ش ػخُْ ط٤ٌَ٘ ك٠ حُٔئُق ٣ؼظٔي

 حُلوَحء ١زوش ٖٓ حُـخُزش حُ٘ٔزش طٔؼَ ٝحُظ٠
 ك٠ حُل٤خس أٍٛوظْٜ ح٣ٌُٖ ٝحُٔطل٤ٖٗٞ

 ىحهَ حٌُخطذ ٣ٝـٞٙ حَُٜٟٔ.. حُٔـظٔغ
 ح٫ؿظٔخػ٤ش حٌُحص ػٖ ٤ٌُ٘ق أػٔخهْٜ
 ح٩ٗٔخٕ ٍٝحء ٝحُزلغ ٝطؼو٤يحطٜخ رٔٔخإٛخ
 ر٤ٖ ٣ِٝٔؽ ٤ٓخ٠ٓ حؿظٔخػ٠ ًخثٖ رٞٛلٚ
 ك٠ حُـٔخػ٤ش ٝحُّٜٔٞ حُلَى٣ش حُّٜٔٞ
 ٝحَُ٘ حُو٤َ ٗٞحُع ك٤ٚ طظؤَٛ حٌُٟ حُٔـظٔغ

 -ٝؿٞٙ -ُكخف كلَ: حُوٜٚ ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ
 . ٝك٤يس كـَس -حُط٤ٍٞ
 
 

 أفشيقياخ
 
 

 محسن غالف شعراوى؛ حلمى / افريميا فى والمثمفون الثمافة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -.1ط -الحفيظ. عبد

 229 ٙ :ٍٞٛ24 .ْٓ (40) 
 ج.م. 15:  978-977-91-0971-8: طيٓي
 301.2096 االفريمية الثمافة

 
 
 

 ك٠ حٌُظخد ٌٛح ه٬ٍ ٖٓ حٌُخطذ ٣ؤهٌٗخ
 طٔظي , ( ح٫ك٣َو٤ش حُؼوخكخص ) ػٞحُْ ح٠ُ ٍكِش
 حُٔؼخَٛ ح٫ك٣َو٠ حُلٌَ ػزَ حَُكِش ٌٛٙ

 حٗلخء ك٠ ٝح٫ىحد رخُلٕ٘ٞ ٓؼظٔٚ ٝحهظَحٕ
 حُوخٍس. ٌٛٙ أر٘خء ػوخكخص ٣ٝٔظؼَٝ حُوخٍس,
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 انثاًَ كتاب األنف
 حافظ؛ شرلاوى ترجمة نيرس؛ سالوميا اشعار / ليتوانيا بلبل

 .2016 الهيئة،: الماهرة -حسين. الحبيبة غالف
 (41) ْٓ. 24ٙ؛  232 

 ج.م. 15:  978-977-910-9497: طيٓي
 891.91 الروسى الشعر

 
 
 

 ه٢٤ِ ُٜٞ حُـ٘خث٠ ٓخ٤ُٓٞخ ٗؼَ ٣ؼظزَ
 حُؼخ١ل٤ش, ٝحَُهش حُٜخٍٓش حُيٍحٓخ ٖٓ ٓظلَى
 ُِظوخ٤ُي ٝح٫ه٬ٙ حُؼخ٤ُش حُ٘ؼ٣َش حُؼوخكش ٖٝٓ

 حٍُٔ٘٘ٞس حُوٜخثي أْٛ ٖٝٓ ُِ٘لْ. حُٔلززش
 ك٠ ٗزخد, حَُك٤َ, هزَ ٣خرلَ,: حٌُظخد ك٠

 ٗـْ ح٣َُخف, حُطَم, ٓلظَم ك٠ حُ٘لن,
 ٝؿ٤َٛخ, ٤ً٘ٔش.. ريٕٝ حُ٘زخد,
 
 
 
 
 
 

؛ مونتيل -كوادرا هيكتور تحرير / المنهج تنوع نحو العولمة
 الهيئة،: الماهرة -حسين. الحبيبة غالف؛ الجندى دمحم ترجمة
2016. 

 (42) ْٓ. 22ٙ؛  448 
 (. 437-397 ٙ )ٙ رز٤ِٞؿَحك٤ش اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 27:  978-977-910-60-69: طيٓي
 330 العولمة

 
 حُؼُٞٔش ظخَٛس ٓ٘خه٘ش ك٠ حٌُظخد ٣ٔخْٛ

 ٓئُلٞٙ ٣ٔؼَ ك٤غ ٓوظِلش ٓ٘خٛؾ ه٬ٍ ٖٓ
 أٍرغ ٖٓ حُي٤٤ُٖٝ ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ ٖٓ ٓـٔٞػش
 حُو٠خ٣خ ػ٠ِ ح٠ُٞء ط٢ِٔ ٓوظِلش هخٍحص

 طظليٟ حُظ٠ ٝحُظـخٍد ٝح٤ُٔخٓخص
 ْٝٛ حُؼُٞٔش كٍٞ حُٔخثيس ح١٧َٝكخص
 رظؼيى طظؼيى ُِؼُٞٔش ًؼ٤َس ٝؿٞٛخ   ٣ظَٜٕٝ
 ٓ٘ظٍْٞٛ ٖٓ حُـٔخػ٠ حَُٔ٘ٝع ٌٛح كٍٜٞ

 كبْٜٗ ٝرخُظخ٠ُ حُوخٙ حُٔؼَك٠ ح٧ًخى٠ٔ٣
 حُؼُٞٔش. ىحهَ ُِظ٘ٞع ٛٞطخ   ٣ٔ٘لٕٞ
 

 

 إبراهيم؛ حمادة وتمديم ترجمة روالن؛ رومان / الثورة مسرح
 .2016 الهيئة،: الماهرة -النحاس. ميرفت غالف

 (43) ْٓ. 24ٙ؛  706 
  -      ٝحُٔدددٞص      حُلدددذ      ُؼزدددش  -     ٤ُٞ٣دددٞ    14  -     حُٞهدددض       ٓددد٤ؤط٠  :          حُٔلظ٣ٞدددخص
        ىحٗظٕٞ.  -      حٌُثخد  -       ٍٝر٤٤َٔ
 ج.م. 40:  978-977-91-0805-6: طيٓي

 842 الفرنسية المسرحيات
 

 ٜٓ٘خ َٓٔك٤خص هْٔ ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ىحٗظٕٞ ٤ُٞ٣ٞ, 14 ٍٝرٔز٤َ, حُٞهض, ٤ٓؤط٠ "

 رخػظزخٍٛخ حُل٤َٔٗش حُؼٍٞس طئٍم ٝحُظ٠
 ٖٓ ٫ٍٕٝ ٍٝٓخٕ ٣ٍٜٝٞ حُؼخُْ ك٠ حًُ٘ٔٞؽ
 حُظِْ َُكغ حُٔٔظ٤ٔض حُل٤٤َٖٔٗ ًلخف ه٬ُٜخ
 ٍٝٓخٕ هٚ ٝهي ٝح٫ٓظؼزخى, ٝحُوَٜ

 ٛٔخ حُؼٍٞس ٗو٤ٜخص أَٜٗ ٖٓ ٗو٤ٜظ٤ٖ
 ك٤ٜٔخ كَِ رَٔٔك٤ظ٤ٖ, ٍٝٝرٔز٤َ ىحٗظٕٞ
 حُٔؼويط٤ٖ. حُ٘و٤ٜظ٤ٖ ٛخط٤ٖ
 
 
 
 
 

 بحجر/ ليس الملب -علينا وال البينا: الروسى المسرح روائع من
 غالف الغمرى؛ مكارم وتمديم ترجمة؛ إستروفسكى ألكسندر
 .2016 الهيئة،: الماهرة -النحاس. ميرفت
 (44) ْٓ. 24ٙ؛  176
 ج.م. 12:  978-977-91-0749-3: طيٓي

 891.72 الروسية المسرحيات
 
 

 ٝحُوِذ ػ٤ِ٘خ ٫ٝ ر٤٘خ ٫ َٓٔك٤ظخ طويّ
 آظَٝك٠ٌٔ َُٔٔف ًٗٔٞؿخ   رلـَ ٤ُْ

 حُطزخع رٞٛق ٣ٜظْ حٌُٟ ح٫ؿظٔخػ٠ ح٫ه٬ه٠
 ك٠ حَُٜحع ٣ٝظٌظ٘ق ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼخىحص

 ٖٓ ٓٔظٔي ر٢٤ٔ كيع ه٬ٍ ٖٓ حَُٔٔك٤ظ٤ٖ
 رظ٠خكَ حَُٔٔك٤ظخٕ ٝطظ٤ِٔ حُؼخى٣ش. حُل٤خس
 ٝػ٤وش ٓٔش ٠ٛٝ ٝحُيٍحٓخ ح٤ٌُٓٞي٣خ ػ٘خَٛ
 رخُٜيم ٝطظٔٔخٕ حٓظَٝك٠ٌٔ رَٔٔف حُِٜش

 حُٞحهغ. ط٣َٜٞ ك٠
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 دانتى / والمحلية العالمية واالدارية التشريعية األنظمة فى المياة
 -حسين. الحبيبة غالف اإلمام؛ حسام ترجمة كابونيرا؛ أ.

 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (45) ْٓ. 24ٙ؛  440
 ج.م. 22:  978-977-91-0607-6: طيٓي
 343.092 وتشريعات لوانين -المياة

 
 ح٫ىح٣ٍش ح٫ٗظٔش حٌُظخد ُ٘خ ٣ؼَٝ
 طِي ه٬ٍ ٓخىص حُظ٠ حُٔخث٤ش ٝحُظ٣َ٘ؼخص

 حُٔخث٤ش ح٫ٗظٔش أكيع ح٠ُ ر٘خ ٣َٜ ػْ حُلظَحص,
 ٣ؼي ٝٛٞ هَِ, أٝ َِٓ ىٕٝ حُٔؼخَٛس
 حُوخٍة ٖٓ ٌَُ حٍٗخى٣خ   ٝى٬٤ُ   ٓٞٓٞػش

 ٓٞحء, كي ػ٠ِ حُٔظوٜٚ ٝؿ٤َ حُٔظوٜٚ
 ٤ًٝق ح٤ُٔخٙ ٓغ حُويٓخء طؼخَٓ ٤ًق ُ٘ظؼَف
 ح٫ٗظٔش ه٬ٍ ٖٓ ًُي ططٍٞ ٤ًٝق كخكظٞح

 ػ٠ِ ٓٞحء حُٔؼخَٛس, ٝح٫ىح٣ٍش حُظ٣َ٘ؼ٤ش
 حُٔل٠ِ أّ حُؼخ٠ُٔ حُٔٔظٟٞ

 
 
 
 
 

 كامل؛ يحيى ترجمة؛ جرين جراهام / الؽرامية العاللة نهاية
 الهيئة،: الماهرة -النحاس. ميرفت غالف؛ عنانى دمحم مراجعة
2016. 

 (46) ْٓ. 24ٙ؛  228 
 ج.م. 16:  978-977-91-0785-1: طيٓي

 823 االنجليزية المصص
 
 

 ك٠ ح٫ٗـ٤ِِ حٌُظخد أْٛ ٖٓ ؿ٣َٖ ؿَحٛخّ
 ح٣ًٌٍُٞش ٛلش ٍٝح٣خطٚ ٝطلَٔ حُؼ٣َٖ٘ حُوَٕ
 ٌُٖٝ ٓؼوي رٌَ٘ حٌُخػ٠ٌ٤ُٞ حٌُٔٛذ ٝطلَٔ
 حٌَُح٤ٛش ػٖ حُوٜش ٝطل٠ٌ .. ؿخٓٞ ؿ٤َ

 ٝطوغ ٝحَُٜحع ح٧ُْ ٣ٔزذ حٌُٟ ٝحُلذ
 حُلَد ه٘خرَ هٌف أػ٘خء حٗـِظَح ك٠ حُوٜش
 ٛٞ رٔخ كْ ىحثٔخ   ٛ٘خى ٌُُي حُؼخ٤ٗش حُؼخ٤ُٔش
 حُِحثِش ٝحُطز٤ؼش ُ٪ٗٔخٕ ح٤ُٔطَس ػٖ هخٍؽ
 ُِل٤خس.
 
 

 انقاهشج
 مصطفى ترجمة؛ فييت جاستون / والتجارة الفن مدينة لماهرةا

 .2015 الهيئة،: الماهرة -اللباد. أحمد غالف العبادى؛
 (47) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 189
 ج.م. 13:  978-977-91-0295-5: طيٓي

 916 ورحالت وصؾ - الماهرة
 
 
 ٤ٍٓٞ ًٟ ُـٍٜٔٞ ٓٞؿٚ حٌُظخد ٌٛح
 ػٖ ٓئُق ُٟٞغ حُظٜيٟ ٝإٔ ٓوظِلش
 ٣وِٞ ٫ ػَٔ ُٜٞ حُظَٝف ًخٗض ٜٓٔخ حُوخَٛس

 حُظ٠ ح٤ٓ٬ٓ٫ش حُٔي٣٘ش ُؼِٜخ اً ٓوخ١َٙ ٖٓ
 أٛخُش ُٝؼَ ؿ٤َٛخ ٖٓ أًؼَ حُٔئٍه٤ٖ ك٤َص
 ػٖ ؿي٣يس رٌِٔخص حُظؼز٤َ ك٠ طوغ حُؼَٔ ٌٛح

 ُ٘لٔٚ حُٔئُق ٣يػ٠ ٫ رل٠خٍس ح٫ػـخد
 حُٔي٣٘ش ٌٛٙ كخٕ هٜخثٜٜخ حًظ٘خف ك٠َ
 ًُٝي حُلٖ طخ٣ٍن ك٠ َٓٓٞهخ   ًَِٓح   طلظَ
 ك٠ حُىَٛص حُظ٠ حُؼَٔح٤ٗش ح٫ػٔخٍ رل٠َ

 رخَٛح. حُىٛخٍح ٍرٞػٜخ
 
 
 

 زكى؛ الرحمن عبد حسن، دمحم زكى أخرجه / اإلسالمية مصر فى
 أحمد غالف وآخ[؛…]فييت ونتجاس الكتابة فى اشترن
 .2016 الهيئة،: الماهرة-اللباد.

 (48) ْٓ. 24ٙ؛ 181 
 ج.م. 12:  978-977-91-0568-0: طيٓي
 953 اسالمى تاريخ -مصر

 
 

 ح٫كٞحٍ رؼٞ حٌُظخد ٌٛح ٣ظ٘خٍٝ
 َُٜٔ ٝح٫هظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ح٫ؿظٔخػ٤ش

 حُظ٠ حٌُٔخٗش ٫ظٜخٍ حُٞٓط٠, حُؼٍٜٞ ك٠
 حُؼٍٜٞ طِي ك٠ ح٤ٓ٬ٓ٫ش حُو٬كش ُٜخ ًخٗض
 آُض حُظ٠ حُل٣َيس حٌُٔخٗش حٕ ُٔؼَكش ٝح٠٣خ
 ٤ُٝيس طٌٖ ُْ ح٠ٓ٬ٓ٫ حُظخ٣ٍن ك٠ ح٤ُٜخ

 حُؼَد كظق ٌٓ٘ ًخٗض رَ حُلي٣غ, حُؼَٜ
.َُٜٔ 
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 املصشيني تاسيخ
  / 1970 - 1954 تاريخية دراسة: المصرية الخارجية وزارة

 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى غالف طه؛ على رشا
2016. 
 (49) ْٓ. 24ٙ؛  337
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 15:  978-977-91-0563-5: طيٓي
  353   تاريخ - الخارجية وزارة
 ُٝحٍس ٌُٕٞ حُيٍحٓش ٌٛٙ أ٤ٔٛش طَؿغ
 حُِٔطش ٓئٓٔخص أْٛ ٖٓ ٝحكيس حُوخٍؿ٤ش
 ُٔيٟ كو٤و٤خ   ٝٓو٤خٓخ   حُيُٝش ك٠ حُظ٘ل٣ٌ٤ش
 حُوخٍؿ٠ حُٜؼ٤ي ػ٠ِ ٝهٞطٜخ حُيُٝش حٓظو٬ٍ

 ٟٓٞٞع ح٤ُِ٘ٓش حُلظَس طؼي أهَٟ ؿٜش ٖٝٓ
 حُوخٍؿ٤ش ٗ٘خ١ كظَحص أْٛ ٖٓ حُيٍحٓش
 أىٟ حٌُٟ ح٧َٓ حُلي٣غ حُؼَٜ ك٠ ح٣َُٜٔش

 ك٠ ح٫ػَ رخُـش ؿ٣ٌٍش طل٫ٞص حكيحع ا٠ُ
 حُلظَس. ٌٛٙ ك٠ ُُِٞحٍس حُظ٘ظ٠ٔ٤ ح٤ٌَُٜ
 

 انرتاث
 

 الغزالى دمحم بن دمحم بن دمحم حامد أبو / 1 جزء الدين. علوم إحياء
 الهيئة،: الماهرة -النجار. عامر وتمديم دراسة الطوسى؛

2015. 
 (50) ْٓ. 24ٙ؛  1079
 ج.م. 55:  978-977-91-0039-5: طيٓي

 260 االسالمى التصوؾ
 
 
 ٝحُظَر٤ش ٨ُه٬م ؿخٓغ ًظخد ٛٞ

 ٝحُٞػع ٝح٣َُ٘ؼش ٝحُلوٚ ٝحُظٜٞف
 أرٞحد حٍرؼش ح٠ُ حٌُظخد هْٔ ٝهي ٝح٫ٍٗخى,
 حُؼخىحص, ٍٝرغ حُؼزخىحص, ٍرغ: ْٝٛ ٍث٤ٔ٤ش
 حُٔ٘ـ٤خص ٍٝرغ حٌُِٜٔخص, ٍٝرغ
 
 
 
 
 
 

 

 أسعد بن دمحم / 2 جزء الفرلانية. والمصص النزول أسباب
: الماهرة -غانم. أحمد أحمد عصام وتحميك دراسة؛ العرالى
 .2015 الهيئة،
 (51) ْٓ. 24ٙ؛  1154
 ج.م. 30:  978-977-448-965-5: طيٓي
 223 النزول أسباب -المرآن

 
 آ٣خطٚ ٍِٗٝ ٌٓ٘ رخُوَإٓ حُؼ٘خ٣ش طٔؼِض ُوي
 ٖٓ كْٜٔ٘ كُٜٞخ حُٜلخرش كؤُظق ح٠ُٝ٧
 ك٠ ٣يٜٝٗخ ٖٓ ْٜٝٓ٘ حُٜيٍٝ ك٠ ٣للظٜخ
 ْٜٝٓ٘ حُٞك٠ ًظزش رؤْٜٗ ػَكٞح كظ٠ حُٔطٍٞ

 كٜٔٚ ٝ حُوَإٓ ريٍحٓش ٗلٔٚ ٗـَ ٖٓ
 ٝطِي .. ُِٜٗٝخ رؤٓزخد آ٣خطٚ ٍٝر٢ ٝطل٤َٔٙ
 حٌُٟ ح٫ٍع ٠ٛ كَٝػٜخ ر٘ظ٠ ًِٜخ حُؼ٘خ٣ش
 ُِٝٔئ٤ٖ٘ٓ ُٜلخرظٚ هللا)ٙ( ٍٍٓٞ طًَٚ
 ك٠ ٝٗزَحٓخ   ٜٓ٘ـخ   ُْٜ ٤ٌُٕٞ رؼيْٛ ٖٓ

 حُل٤خس.
 
 
 
 
 

 عبد بن البالى عبد / واللؽويين النحاة تراجم فى التعيين إشارة
: الماهرة -دياب. المجيد عبد ودراسة تحميك اليمانى؛ المجيد
 .2016 الهيئة،
 (52) ْٓ. 24ٙ؛  521
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. ٝاٍؿخػخص كٜخٍّ ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 25:  978-977-91-0762-2: طيٓي
 924 اللؽويين تراجم

 
 حُِـش ػِٔخء ٖٓ ُطخثلش حٌُظخد ٣ظَؿْ

 ٝٗلٞٛخ حُؼَر٤ش حُِـش ىٍحٓش ك٠ رَػٞح ح٣ٌُٖ
 حُؼِٔخء ٍطذ ٝهي حُلوَ, ٌٛح ك٠ ٝحٗظَٜٝح

 حُ٘و٤ٜخص. رخٓٔخء حُلزخث٠ طَط٤ذ
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 عباس بن خلف الماسم أبو / التؤليؾ عن عجز لمن التصريؾ
 -سامى. سماح موسى، مصطفى وتمديم تحميك الزهراوى؛

 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (53) ْٓ. 24ٙ؛  807
 حُؼظخّ(. ٝحُـَحكشٝؿزَ رخ٤ُي)ح٠ٌُ حُؼَٔ ك٠: حُؼ٬ػٕٞ حُٔوخُش

 ج.م. 35:  978-977-91-770-7: طيٓي
 610.9  تاريخ -الطب

 
 ػ٠ِٔ ػَٔ ػٖ ػزخٍس حُٔٞٓٞػش ٌٛٙ
 ًخٕ َُِِٛحٟٝ ح٤ُِٔٔ ح٫ٜٓخّ ٌُٖٝ ٟوْ,

 حٓظطخع كوي ؿ٤َٛخ ىٕٝ حُـَحكش ٓـخٍ ك٠
 حُٔوظِلش ٝٓؼخٍكٚ حُـَحكش رلٖ ح٫ٍطوخء
 حُي٤ٗخ ك٠ رَ ح٠ٓ٬ٓ٫ حُؼخُْ ك٠ كو٢ ٤ُْٝ
 ٌٛٙ ٣طخُغ ٖٝٓ ح٫ٍٝر٤٤ٖ, ػ٘ي هخٛش رؤػَٛخ

 حُؼزو٣َش ًخٗض ٓيٟ أٟ ح٠ُ ٣يٍى حُٔٞٓٞػش
 .ٝح٣َُخىس رخُٔزن طظ٤ِٔ حُؼَر٤ش
 
 
 
 
 
 

 على تحميك / وأدبية دينية ممارنات: وفارسية عربية خمريات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -على. إسماعيل أحمد
 (54) ْٓ. 24ٙ؛  430
 ٝحَُٔحؿغ. رخُٜٔخىٍ ػزض ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0500-0: طيٓي
 809 الممارن االدب

 
 ٤ُٝي ٣ٌٖ ُْ ٝٛٞ حُؤَٟ ُِ٘ؼَ ىٍحٓش

 رَ ٝكي٣ؼش هي٣ٔٚ ًخٕ ٓٞحء كلٔذ ١ٝ٘ٚ
 ػَر٤ش ػ٤ٔوش ٝؿٌٍٝ ٓ٘خرغ ُٚ ًخٗض

 حُلَّ ر٤ٖ حُؼ٬هش حٕ ٝحُٔؼَٝف ٝا٤ٓ٬ٓش
 ك٠ حُـٞحٍ ٣َ١ن ػٖ حُويّ ٌٓ٘ ٝحُؼَد
 كظؼَف حُـٔخٓ٘ش ٝى٣خٍ ًخ٤ُٖٔ ًؼ٤َس أٓخًٖ
 رْٜ ٝطؤػَٝح ٝػوخكظْٜ ُـظْٜ ػ٠ِ حُؼَد
 حُٜٞك٠ رخُٔـخٍ طٜظْ ٝحُيٍحٓش ك٤ْٜ ٝأػَٝح
 ٗؼَحثٚ ٝطؼَٝ ٗٞح١جٚ ٝ حُٞحٓؼش ٝرلخٍٙ
 ٠ٓخ٤ٜٓ٘خ. حهظ٬ف ػ٠ِ ٝأٗٔخ١ٚ ٝك٘ٞٗٚ
 
 

 

 بؤمور الناطك اإلنجيلية الكلمات رسالة وفيه: عربى إبن رسائل
 سعيد وتمديم تحميك عربى؛ إبن الدين محى / 2 جزء جلية.

 .2016 الهيئة،: الماهرة -الفتاح. عبد
 (55) ْٓ. 24ٙ؛  915 

 ج.م. 40:  978-977-91-0809-4: طيٓي
 260 االسالمى التصوؾ

 
 ًِٜخ حَُٓخثَ ٖٓ ػيى ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ

 ٍٓخُش -1: ٠ٛٝ ػَر٠ رٖ حُي٣ٖ ٓل٠٤ ٤ُِ٘ن
 -2ؿ٤ِش. رؤٍٓٞ حُ٘خ١وش ح٫ٗـ٤ِ٤ش حٌُِٔخص
 ً٘ق -3ٝحُِٔخٕ. حُوِذ أَٓحٍ ُطخثق

 ٍٓخثَ -4حُيٍؿخص. أهَ ك٠ حُٔ٘خٛيحص
 حُلٜٞح٤ٗش.

 ك٠ ؿ٤ٔؼخ   حَُٓخثَ ٝطيٍٝ ٝؿ٤َٛخ,
 ح٤ُٝ٫خء ٝهظْ حٌُخَٓ ح٫ٗٔخٕ ٟٓٞٞع
 ٝحُوظ٤ٔش ٝحُ٘زٞس ح٣٫ُٞش ٝٓلّٜٞ ٝحُٜٔيٟ
 ًُي. ح٠ُ ٝٓخ ٝحٌُظ٤ٔش,

 
 
 
 
 

 دمحم؛ الدين نجم بن دمحم الدين شمس / 3 جزء الصالحى. سفينة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -دبوس. دمحم تحميك
 (56) ْٓ. 24ٙ؛  1010

 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ٝ كٜخٍّ ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 ج.م. 45:  978-977-91-0251-1: طيٓي
 810.8 مجموعات - العربى األدب

 
 حُظ٠ ح٫ىر٤ش حُٔـٔٞػخص ٖٓ حٌُظخد ٣ؼي
 اطْٜ ُؼَٜ حُؼوخك٠ حُٔؼـْ هٞس طظَٜ

 ٝحُ٘ؼَ رخُ٘ؼَ ُحهَ ًِ٘ ٝٛٞ ح٧ىر٠ رخ٠ُؼق
 ػ٠ِ طلٞ حُظ٠ ٝحُوطخرخص ٝحُظَحؿْ ٝحُلٌْ
 ٖٓ حُ٘لْ ٝط٠ِٔ حُل٤ٔيس ح٫ه٬م حًظٔخد
 ٗزٌ ػ٠ِ حٗظَٔ ُٝوي حُـْ.. ًٝيٍ حُْٜ ١َٝم

 حُ٘ظْ ٝٓ٘ؼٍٞ حُ٘ؼَ ٓ٘ظّٞ ٖٓ ح٬ٌُّ ري٣غ ٖٓ
 ٖٓ ٝٓخُٜٔخ ٝحُز٬ؿش حُلٜخكش َٟٝٝد

 ح٤ُٜخؿش هٞحُذ ك٠ ٝحُٔزي حُظَح٤ًذ كٖٔ
 ٖٓ ك٤ٜخ ٝٓخ ٝح٤َُٔ حُظٞح٣ٍن ٖٓ ٝكٞحَٛ
 حَُٔٔ. ٝؿ٣َذ حُلي٣غ ػـ٤ذ
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 الرإوؾ فتح )توضيح بـ المسمى الحبيب خصائص شرح
 فتحى تحميك المناوى؛ الرؤوف عبد دمحم / ا جزء المجيب(.

 -النورج. إبراهيم حمدى وتمديم مراجعة بدوى؛ عطية
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (57) ْٓ. 24ٙ؛  619
 ٛٞحٖٓ. ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 25:  978-977-91-0633-5: طيٓي
 239  النبوية السيرة

 
 َٗف ىكظ٤ٚ ر٤ٖ حٌُظخد ٌٛح ٠٣ْ
 رٜخ هللا هٜٚ حُظ٠ )ٙ( دمحم حُ٘ز٠ ُوٜخثٚ

 حُي٤ٗخ ك٠ ٌُحطٚ روٜخثٚ هللا هٜٚ كوي
 ٧ٓظٚ ٝهٜخثٚ ح٫هَس ك٠ ٌُحطٚ ٝهٜخثٚ

 ُِٓ٘ظٚ ػِٞ ػ٠ِ ٣يٍ ٓٔخ ٝح٫هَس حُي٤ٗخ ك٠
 ٍرٚ ػ٘ي هيٍٙ ٝػظ٤ْ
 
 
 
 
 
 
 

 المجيب. الرإوؾ فتح بتوضيح المسمى الحبيب خصائص شرح
 عطية فتحى تحميك المناوى؛ الرؤوف عبد دمحم / 2جزء

: الماهرة -النورج. إبراهيم حمدى وتمديم مراجعة بدوى؛
 .2016 الهيئة،

 (58) ْٓ. 24ٙ؛  526
 ج.م. 25:  978-977-91-0659-5: طيٓي

 239 النبوية السيرة
 

 ٣ؼط٤٘خ ًٞٗٚ حٌُظخد ٌٛح أ٤ٔٛش طؤط٠
 حٍَُٓٞ ٤ٓيٗخ ٌٓخٗش ػٖ ٝحٟلش ٍٛٞس
 ٝكزخ ح٣ٔخٗخ ٣ِ٣يٗخ ٓٔخ ٍرٚ ػ٘ي ُِٓ٘ظٚ ٝػِٞ

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ُٚ. ٝحطزخػخ   ٝطٞه٤َح  
 حُظ٠ حُوٜخثٚ ُزؼٞ حٌُظخد ٣ٝؼَٝ
 ىْٜٝٗ ػ٤ِٚ ٝحؿزخص ٖٓ حٓظٚ ػٖ رٜخ حهظٚ
 ٝحٌَُحٓخص حُٔزخكخص ٖٓ رٚ حهظٚ ٝٓخ

 ٝحُل٠خثَ.
 
 

 

 الصحيح. الجامع شرح بالتنميح المسمى البخارى صحيح شرح
 ضبط الزركشى؛ بهادر ابن الدين بدر هللا عبد أبى / 6 جزء

 .2015 الهيئة،: الماهرة -رضوان. جامع رضوان وتحميك
 (59) ْٓ. 24ٙ؛  600
 ج.م. 27:  978-977-91-0335-8: طيٓي

 235.1 البخارى صحيح
 
 
 ٥كخى٣غ ؿخٓؼخ   حُزوخٍٟ ٛل٤ق ًظخد ٣ؼي
 ك٠ حُلي٣غ ًظذ أىم ٝٛٞ )ٙ( حٍَُٓٞ
 ٣ٝلظٟٞ ٌٛح. ٣ٞٓ٘خ كظ٠ ح٠ٓ٬ٓ٫ حُظخ٣ٍن
 ًظخد: حُظخ٤ُش حٌُظذ ػ٠ِ حُٔخىّ حُـِء
 ًظخد حُ٘لؼش, ًظخد حُِْٔ, ًظخد حُز٤ٞع,
 حُن حٌُلخُش... ًظخد حُلٞح٫ص, ًظخد ح٫ؿخُس,
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصحيح. الجامع شرح بالتنميح المسمى البخارى صحيح شرح
 ضبط الزركشى؛ بهادر بن الدين بدر هللا عبد أبى / 7 جزء

 .2016 الهيئة،: الماهرة -رضوان. جامع رضوان وتحميك
 (60) ْٓ. 24ٙ؛  712
 ج.م. 30:  978-977-91-0336-5: طيٓي

 235.1 البخارى صحيح
 
 

 هللا ًظخد رؼي ٝأٛلٜخ ح٬ٓ٫ّ ًظذ أؿَ
 حُزوخٍٟ ٨ُٓخّ حُٜل٤ق حُـخٓغ ٛٞ طؼخ٠ُ
 حُٜل٤ق حُلي٣غ ك٠ ٛ٘ق ٖٓ أٍٝ كٜٞ

 أٛق حٗٚ ػ٠ِ ح٧ٓش ػِٔخء أؿٔغ ٌُح حُٔـَى
 رخُوزٍٞ ٝطِوٞٙ ٝؿَ ػِ هللا ًظخد رؼي ًظخد

 رَ ٜٝٓ٘خ حَُ٘ٝف ػ٤ِٚ كٌؼَص ٝحُظوي٣َ
 رٜخىٍ حرٖ حُلخكع حُلو٤ٚ ح٫ٓخّ َٗف ٝأٜٛٔخ

 ح٠ًٍُِ٘.
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 دراسة الشاذلى؛ وفا دمحم / الكتمان الواح فى العرفان شعائر
 الهيئة،: الماهرة -العمباوى. الفتاح عبد الصباح نور وتحميك
2015. 
 (61) ْٓ. 24ٙ؛  588
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 30:  978-977-91-0061-6: طيٓي
 260 االسالمى التصوؾ

 
 ًُٝي ُِٔلزٞد حُ٘لْ رٌٍ ٠ٛ حُٔلزش

 ٖٓ ٝحَُٝف حُوِذ ٝٓ٘ق ُطخػظٚ رخ٤َُٔ
 رؤ٤ٔٛش طؼ٠٘ حُيٍحٓش ٌٝٛٙ رٔٞحٙ حُظؼِن
 ِٗػش رخػظزخٍس حُظٜٞف ػٖ حٌُؼ٤َ ٓؼَكش
 ح٩ٗٔخٕ طيكغ .. ح٫ٗٔخ٤ٗش حُ٘لْ ك٠ ح٤ِٛش
 ح٫ه٬م رل٠خثَ ٝحُظل٠ِ حَُٝك٠ حُٔٔٞ ا٠ُ
 دمحم " ح٤ُ٘ن ُ٘و٤ٜش حٌُظخد ٣ٝؼَٝ ..

 ٝأكٌخٍٙ. آٍحثش ٝأْٛ ٝكخ"
 
 
 
 
 
 

؛ الثعالبى دمحم بن الملن عبد منصور أبو / والتعريض الكناية
 الهيئة،: الماهرة -المطان. شاكر محمود ودراسة تحميك

2016. 
 (62) ْٓ. 24ٙ؛  424
-315ٙ )ٙ رز٤ِٞؿَحك٤ش ٝاٍؿخػخص كٜخٍّ ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
421.) 

 ج.م. 18:  978-977-91-0762-5: طيٓي
 414  العربية البالؼة
 ح٠ُٝ٫ حُؤٔش ح٫رٞحد ك٠ حٌُخطذ ٣ظليع

 رخ٬ٌُّ ح٫ه٣َ٤ٖ حُزخر٤ٖ ٝأكَى حٌُ٘خ٣ش ػٖ
 ر٤ٖ حُٞحهغ ٬ُهظ٬ف ًُٝي حُظؼ٣َٞ ػٖ

 ح٠ُ ح٫ٗخٍس ٖٓ ٫ري كٌخٕ حُز٬ؿ٤٤ٖ حُل٤٤ٖ٘
 ٠ٛ كخٌُ٘خ٣ش ٝحُظؼ٣َٞ, حٌُ٘خ٣ش ر٤ٖ حُلَم

 أٓخ حُلو٤و٠, ٓؼ٘خٙ ٫ُّ رٚ ٣َحى ُلع حٓظويحّ
 ٖٓ حُ٘ت ػ٠ِ حُيحٍ" حُِلع كٜٞ" حُظؼ٣َٞ

 ٫ٝ حُلو٤و٠ رخُٟٞغ ٫ حُٔلّٜٞ ٣َ١ن
 حُٔـخُٟ
 

 

 دراسة اليوسى؛ الحسن على أبو / التهانى شرح فى األمانى نيل
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سالمان. دمحم وتحميك

 (63) ْٓ. 24ٙ؛ 329 
 كٜخٍّ. ٝ رز٤ِٞؿَحك٤ش اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 15:  978-977-91-0759-2: طيٓي
 811.009 ونمد تاريخ - العربى الشعر

 
 حُزخه٠ ٤ٍٛيٛخ ٛٞ أٓش ًَ طَحع
 ػٖ حُٔؼزَ ٝٓيهَٛخ حُؼخرظش ًٝه٤َطٜخ
 . ٝؿ٤َٛخ ٝحُظَحع حُؼوخك٤ش حُل٠خٍس ٓـخ٫ص
 أْٛ ٖٓ ٝحكيح   ح٠ٓٞ٤ُ حُلٖٔ ػ٠ِ أرٞ ٣ٝؼي
 حُؼَر٠ حُٔـَد ك٠ ٝحُظٜٞف ح٫ىد أػ٬ّ
 ٝحُظ٠ حُيح٤ُش حُٔٔٔخٙ حُو٤ٜيس ٌٛٙ ٗظْ ُٝوي

 ٣ٌٍَح٠ٓٞ٤ُ ُْ ر٤ظخ 543 ٗلٞ ك٠ ٍٝىص
 ٜٓيٍح   ؿؼِٜخ حٌُٟ ح٫َٓ هٞحك٤ٜخ ٖٓ هخك٤ش
 ٝحُيٍحٓخص حُ٘ؼ٣َش حُٔؼخٍٟخص ٖٓ ٌُؼ٤َ
 ٝحُ٘وي٣ش. ح٫ىر٤ش
 
 

 احلضاسي انرتاث
 

 تحميك ظهيرة؛ إبن / والماهرة مصر محاسن فى الباهرة الفضائل
 -عامر. الدين بهاء غالف المهندس؛ كامل السما، مصطفى
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (64) ْٓ. 24ٙ؛  245 
 ً٘خكخص. ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 15:  978-977-91-0950-3: طيٓي
 907.2 التؤريخ -مصر

 
 ك٠ حُٜٔٔش حُظخ٣ٍو٤ش حُٜٔخىٍ أكي ٛٞ
 ٝٛٞ ح٠ٓ٬ٓ٩ ُِؼَٜ حَُٜٟٔ حُظخ٣ٍن
 ٝٛٞ 1483ّػخّ حُٔظٞك٠ ظ٤َٜٙ حرٖ طؤ٤ُق
 ٝرو٬ف حُٜـَٟ حُظخٓغ حُوَٕ ػِٔخء أكي

 كيٝى ػٖ ظ٤َٜس حرٖ ٣ظليع َُٜٔ حُظؤ٣ٍن
 ٝػـخثزٜخ ك٠ِٜخ ك٠ ٍٝى ٝٓخ َٜٓ

 َٜٓ ػِٔخء ٝأْٛ ٝؿـَحك٤ظٜخ ٝٓلخٜٓ٘خ
 . ٝؿَحثزٜخ َٜٓ ػـخثذ ا٣َحى ٓغ ٝكٌٔخثٜخ
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 2016قائمة إصدارات 

 

    بدن   دمحم    بدن   دمحم       الددين     ركن   /         ورسائله          ومماماته          الوهرانى        منامات
        مراجعدة      نغدش؛   دمحم       شدعالن؛         إبدراهيم       تحميك           الوهرانى؛      محرز
  :        المددداهرة  -     عدددامر.       الددددين      بهددداء     غدددالف   ؛       االهدددوانى ز     العزي     عبدددد

  .    2016         الهيئة،
 (65) ْٓ. 24ٙ؛  264
 ج.م. 20:  978-977-91-0976-3: طيٓي
 810.8 مجموعات -العربى االدب

 
 ٛٞ حَُٞٛح٠ٗ" ٓ٘خٓخص ًظخرخص" ٣ؼي
 ٣ًٞػخ   ٝح٫ًؼَ حُٔ٘خٓش كٖ ك٠ ح٫َٜٗ حٌُظخد
 ًؼ٤َس ٠ٛٝ ٝحُٔظؤه٣َٖ حُٔظوي٤ٖٓ ر٤ٖ

 هلش ػ٠ِ ى٫ُش ٝك٤ٜخ حُ٘خّ رؤ٣يٟ حُٞؿٞى
 ٝأُطق ظَكٚ, ًٝٔخٍ كخ٤ٗظٚ, ٍٝهش ٍٝكٚ,
 ػزخٍس. ٝأػٌد ٓوٜيح ,
 
 
 
 
 

 انُهضح تشاث
 

 شفيك أحمد / 1929 السادسة الحولية السياسية. مصر حوليات
: الماهرة -.2 ط -. الشلك زكريا أحمد ودراسة تمديم باشا؛

 .2016 الهيئة،
 (66) ْٓ. 24ٙ؛  1096 

 ج.م. 40:  978-977-91-0392-1: طيٓي
 320.962 السياسية االحوال - مصر

 
 ػخّ ح٤ُٔخ٤ٓش َٜٓ أكيحع ٣ظ٘خٍٝ حٌُظخد

 رٜلش َٜٓ ٝحكٞحٍ هخٛش رٜلش 1929
 ٓلٔٞى دمحم ُٝحٍس رٚ هخٓض ٓخ ك٤ًٌَ ػخٓش,
 ػي٠ُ ُٝحٍس حُؼي٤ُش, حُُٞحٍس ٓـت ػْ رخٗخ
 ٝٓٞهق ٗلٔٚ, حُؼخّ ٖٓ حًظٞرَ ك٠ رخٗخ

 حؿَحءحص ٖٓ ح٫هَٟ ح٤ُٔخ٤ٓش ح٫كِحد
 ح٫ٗـ٤ِِٟ ح٫كظ٬ٍ ٓغ ٝطؼخِٜٓخ حُلٌٞٓظ٤ٖ

 ك٠ حُؼي٤ُش حُُٞحٍس رخٓظوخُش حُـِء ٣وظظْ ػْ
 ٗلٔٚ حُؼخّ ٗلْ ٖٓ ى٣ٔٔزَ
 
 

 

 الجبرتى؛ الرحمن عبد / الفرنسيس دولة بذهاب التمديس مظهر
 وتمديم دراسة الدسولى؛ عمر جوهر دمحم حسن وشرح تحميك
 الهيئة،: الماهرة -الديب. أنس فغال الشلك؛ زكريا أحمد

2015. 
 (67) ْٓ. 24ٙ؛  406
 ً٘خكخص. ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0298-6: طيٓي
 962 الفرنسية الحملة - حديث تاريخ - مصر

 
 ٝٗخٛي ٜٓٔش طخ٣ٍو٤ش ٝػ٤وش ٣ؼي حٌُظخد

 رَٜٔ حُل٤َٔٗش حُلِٔش كظَس ػ٠ِ ػ٤خٕ
 ك٠ حٌُظخد أ٤ٔٛش ٝطٌٖٔ حُلظَس ُظِي ٝحُظؤ٣ٍن

 ٖٓ ًز٤َس ٓـٔٞػش ػ٠ِ ٣لظٟٞ حٗٚ
 ح٤َُٔٓش ٝحٌُٔخطزخص ٝحُز٤خٗخص حٍُٔ٘٘ٞحص

 حُل٠َٔٗ ح٫كظ٬ٍ ِٓطخص حٛيٍطٜخ حُظ٠
 حُلظَس طِي طخ٣ٍن حُـزَط٠ ىٕٝ ًٔخ رَٜٔ
 حُؼَٔ ٌٛح ٓٔخص أْٛ ٖٝٓ ٤ٓٞ٣خص ٤ٛجش ػ٠ِ
 حُلوخثن طو٠ٜ ك٠ حُيهش ٣ظلَٟ حٗٚ

 ٝح٫كيحع.

 انشعثيح انثقافح
 

 باستخدام الموضوعية المعالجة: الشعبية المؤثورات أرشيؾ
 الهيئة،: الماهرة -بغدادى. دمحم غالف فاروق؛ أحمد / المكانز
2016. 

 (68) ْٓ. 24ٙ؛  500 
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 25:  978-977-91-0861-2: طيٓي
 025.49 المكانز

 
 حُز٤٘٤ش حُيٍحٓخص ٖٓ حُيٍحٓش ٌٛٙ طؼي

 ر٤ٖ حُٔٞحثٔش حُٔٔظطخع هيٍ كخُٝض حُظ٠
 حُلٌٍُِٞٞ ٝػِْ حُٔؼِٞٓخص ٝ حٌُٔظزخص ػ٠ِٔ

 ٓٞحى طٞػ٤ن ك٠ حٓظويحٓٚ ٣ٌٖٔ ٜٓ٘ؾ ُظ٤َٓن
 ه٤ٖٔٔ ح٠ُ حُيٍحٓش ٝط٘ؤْ حُ٘ؼز٤ش ٓؤػٍٞحط٘خ

 أٓخ كٍٜٞ, هٔٔش ٣ٝلٟٞ ٗظَٟ ح٫ٍٝ حُؤْ
 حُؼ٤ِٔش حُظطز٤وخص ك٤ظ٘خٍٝ حُؼخ٠ٗ حُؤْ

 ططز٤وخص ٣ظ٘خٍٝ ٝحكي كَٜ ػ٠ِ ٣ٝلظٟٞ
 ٓٞحى طٞػ٤ن ك٠ حُلٌٍُِٞٞ ٌِٓ٘ حٓظويحّ

 حُٔظؼيىس. رٞٓخثطٜخ حُ٘ؼز٤ش حُٔؤػٍٞحص
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 2016قائمة إصدارات 

 

 األداء فن فى انثروبولوجية دراسة: النوبة فى الشعبى الرلص
: الماهرة -بغدادى. دمحم غالف الحى؛ عبد محيى / الحركى
 .2016 الهيئة،
 (69) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 318
 ج.م. 15:  978-977-91-0601-4: طيٓي

 793 الشعبى الرلص
 

 ٓـظٔؼ٠ ك٠ حُ٘ؼز٠ حَُهٚ أٗٔخ١ ٣ظ٘خٍٝ
 ٣ٝلِِٜخ ٠٣ٝؼٜخ ٝحُٔٞىح٤ٗش ح٣َُٜٔش حُ٘ٞرش

 حُظؼَف ه٬ٍ ٖٓ ػوخك٠ حؿظٔخػ٠ ٤ٓخم ك٠
 ٝأٗٞحػٚ حُ٘ٞرش ك٠ حُ٘ؼز٠ حَُهٚ ١ز٤ؼش ػ٠ِ

 أىحثٚ ١َٝم ٝهٜخثٜٚ ٌٝٓٞٗخطٚ ٝحٌٗخُٚ
 ٝأ٣ُخء ٤ٓٞٓو٤ش أىٝحص ٖٓ ٣ٜخكزٚ ٝٓخ

 حُؼوخك٤ش ٝحُي٫٫ص حُٞظخثق ٣َٛي ًٔخ ٝك٠ِ,
 حُيٍحٓش ٓـظٔؼ٠ ك٠ حُ٘ؼز٠ َُِهٚ

 حُؼوخك٤ش ٝحُؼ٘خَٛ رخُٔٔش ٝػ٬هظٜٔخ
 رٜيف طـ٤َحص ٖٓ ػ٤ِٜخ ١َأ ٝٓخ حُٔظٞحُٗش
 حَُهٚ ك٠ حُٔظٔؼِش حُلًَخص ٌٛٙ ػٖ حٌُ٘ق
 ٍحهٜش. كًَخص ٓـَى ٫ ػوخك٠ ًبٍع ُظوي٣ٔٚ حُ٘ؼز٠
 
 
 

 / م1880 سنة النادرة المصرية المخطوطة: الزيبك على سيرة
 -بغدادى. دمحم غالف؛ التواب عبد سيد دمحم ودراسة تمديم

 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (70) ْٓ. 24ٙ؛  239 ,27

 ج.م. 15:  978-977-91-0611-3: طيٓي
 398 الشعبية السير

 
 ٝػ٬ػ٤ٖ ٝػٔخ٤ٗش ٓخثظ٤ٖ ك٠ طوغ ح٤َُٔس

 ٠ٛٝ ٝحكيس ٗٔوش ٟٓٞ ٜٓ٘خ ٣ٞؿي ٫ ٛللش
 ٜٝٗق هَٕ ٖٓ أًؼَ ٌٓ٘ ح٥ٕ أ٣ي٣٘خ ر٤ٖ حُظ٠

 حُ٘ل٣ٞش ح٫هطخء ًٝؼَس ح٤ُٜخؿش ًٍخًش ٍٝؿْ
 حُظ٠ ح٣َُٜٔش حُؼخ٤ٓش ٝحُِٜـش ٝح٬ٓ٫ث٤ش

 ك٠ حٌُزَٟ ه٤ٔظٜخ حٕ ح٫ حُطزؼش ٌٛٙ رٜخ ًظزض
 حُ٘ٔوش حػظزخٍٛخ ٣ٌٖٔ حُظ٠ حُطزؼش ٌٛٙ ٗيٍس

 حَُٜٟٔ. ح٣ُِزن ػ٠ِ ٤َُٔس ح٤ِٛ٫ش
 
 
 
 

 

 عبد / 2 جزء الدمشمية. الرواية عن مفصحة:  هاللية السيرة
 -فرغلى. المجيد عبد عماد وتحرير إعداد؛ فرغلى المجيد
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (71) ْٓ. 24ٙ؛  ( 493) 2 ٓؾ
 ٝحُٔخرغ. ٝحُٔخىّ حُوخْٓ حُـِء: حُٔلظ٣ٞخص
 ج.م. 20:  978-977-91-0758-5: طيٓي

 398.2 الشعبية المصص
 

 ٖٓ أ٬٤ٛ   ؿِءح   ح٤ُ٬ُٜش ح٤َُٔس طؼظزَ
 حُٜؼ٤ي أَٛ ػ٘ي أ٤ٔٛظٜخ ُٜٝخ حُؼَر٠ حُظخ٣ٍن
 ٓٔؼ٤ش رَٝح٣خص حُ٘خّ ٣ظلخًخٛخ أٓطٍٞس ك٠ٜ

 ر٬ى ك٠ ظَٜص ػْ ٣٘٘يٜٝٗخ ٍٝحٙ ُٜخ ٝأٛزق
 إٔ حُٔئُق كلخٍٝ ٌٓظٞرش حَُٝح٣ش حُ٘خّ
 ٧ٍٝ طيحُٜٝخ طـَرش ٠ٛٝ حُ٘ٚ ٗؼ٣َش ٣ـؼِٜخ
 رزلٍٞٙ حُؼٔٞىٟ حُ٘ؼَ ك٠ ًظزٜخ ُٝوي َٓس

 حُلٜل٠ رخُِـش أٟ ٓلٜلش ػ٤ِٜخ حُٔظؼخٍف
 ٝطْ حُزخكؼ٤ٖ حٛظٔخّ ٗخُض ٓخروش ك٠ ًُٝي

 ٟٖٔ أ١ٞ٤ٓ ؿخٓؼش ح٥ىحد ٤ًِش ك٠ طي٣ٍٜٔخ
 حُ٘ؼز٤ش. ح٤َُٔ

 اجلىائز
 

 فيصل؛ طالل ترجمة بارنر؛ جوليان / رواية: بالنهاية اإلحساس
 .2015 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف
 (72) ْٓ. 24ٙ؛  180
 .2011 ػخّ حُي٤ُٝش رًَٞ أُٔخٕ ؿخثِس ػ٠ِ كَٜ

 ج.م. 15:  978-977-91-0277-1: طيٓي
 823 االنجليزية المصص

 
 ط٠ٗٞ حُ٘خد ًٌَٓحص حَُٝح٣ش طظ٘خٍٝ

 ٖٓ ٓزِـخ   كز٤زظٚ ٝحُيس ُٚ طًَض حٌُٟ ٝرٔظَ
 رؼي ك٤خطٚ ٓلطخص حُ٘خد طًٌَ .. ٤ًٛٞش حُٔخٍ
 إٔ ٣َٟ ٜٝٓ٘خ ػَٔٙ ٖٓ حُٔظ٤ٖ رِؾ إٔ

 ٣ؼخُؾ اٗٔخ حُ٘و٤ٜش ك٤خطٚ ُظخ٣ٍن ٓؼخُـظٚ
 ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي كُٞٚ ٣يٍٝ ُٔخ حُلو٤و٠ حُظخ٣ٍن
 حُٔ٘وٞٙ رخُظٞػ٤ن حُٔؼ٤زش حٌُحًَس اُظوخء
 أهَد حُظخ٣ٍن إٔ ٤ٗوٞهظٚ ك٠ ٣يٍى ٝأه٤َح  

 ٣٘ظَٜٝح ُْ ح٣ٌُٖ حُ٘خؿ٤ٖ ٣ًًَخص ٣ٌٕٞ ٧ٕ
 ٣ِٜ٘ٓٞح. ُْٝ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 وتمديم ترجمة نيومان؛ أندريس / رواية: ياماكان كان: األرجنتين
 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف المنوفى؛ إبراهيم على

2015. 
 (73) ْٓ. 24ٙ؛  284
 .2009 ػخّ َُِٝح٣ش حُؼخ٤ُٔش حُلخؿٍٞح ؿخثِس ػ٠ِ كَٜ

 ج.م. 17:  978-977-91-0612-0: طيٓي
 862 االرجنتينية المصص

 
 

 ٗو٤ٜخص ٠ٛ حَُٝح٣ش ٌٛٙ ٗو٤ٜخص
 ًَ إٔ ًٔخ حريحػ٠, ٓ٘ظٍٞ ٖٓ طظَٜ ٝحهؼ٤ش

 طزيٝ إٔ طٔظٜيف ك٤ٜخ طٞؿي حُظ٠ ح٫ٟخكخص
 حُليٝع. ٌٓٔ٘ش
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتمديم ترجمة كالفينو؛ إيتالو / رواية: األشجار ساكن لبارونا
 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف حبشى؛ فوزى أمانى

2016. 
 (74) ْٓ. 24ٙ؛  319 

 .1957 ػخّ ٨ُىد ك٤خ٣ٍـ٤ٞ ؿخثِس ػ٠ِ كخَٛ
 ج.م. 18:  978-977-91-0613-7: طيٓي

 853 االيطالية المصص
 

 ػ٬ػ٤ش ٖٓ حُؼخ٠ٗ حُـِء ٠ٛ حَُٝح٣ش ٌٛٙ
 ح٠ُ حُظَٔى هزَس حُٔئُق ُ٘خ ٣ويّ ك٤غ أ٬ٓك٘خ,
 حهظ٤خٍح   حُظَٔى ٣ٜزق ٝػ٘يٓخ كيٝىٙ, حه٠ٜ
 حُظَحؿغ ٣ٌٖٔ ٫ حهظ٤خٍح   ٣ٜزق ػ٘يٓخ ُِل٤خس,
 ٖٓ ُِؼي٣ي طؼَٟٚ ٖٓ رخَُؿْ حُٔٞص, كظ٠ ػ٘ٚ

 حُٔـظٔغ ٍكٞ ػٖ ٣ؼزَ حهظ٤خٍ ٌُٝ٘ٚ حُٔآُم,
 ٖٓ ػ٤ِٚ ٣ظَطذ ٝٓخ ح٫ؿظٔخػ٠ ر٣َخثٚ

 ٜٓ٘خ. ١خثَ ٫ ٍَٟٝٝحص طَٜكخص
 
 
 
 

 

 احمد غالف الزاهى؛ فريد ترجمة صوان؛ موحا / الحلوة أيامنا
 .2016 الهيئة،: الماهرة -اللباد.
 (75) ْٓ. 24ٙ؛  85
 ػخّ حُلَحٌٗل٠ٗٞ ح٫ىد ك٠ حٌُز٤َ ح١٫ِْ ؿخثِس ػ٠ِ كَٜ
2014. 

 ج.م. 15:  978-977-911-0820: طيٓي
 843 الفرنسية المصص

 
 حَُٝح٣ش ػٖ ٓظَؿٔش حُلِٞس ح٣خٓ٘خ ٍٝح٣ش
 " sruoj sonus lpuj arj " حُل٤َٔٗش

 ٝحُظ٠ ٓـَر٤ش حَٓأس " ك٤٠ِش " حَُٝح٣ش رطِش
 ٝحُظ٠ كخكع حُل٤ِْ ػزي رلذ ػ٘وخ   ط٤ْٜ
 ح٠ُ طظَٞٛ ٠ً حُٔٔظل٤َ طؼَٔ حٕ هٍَص
 رـ٤ظٜخ.
 
 
 
 
 
 
 

 السيد؛ لطفى ترجمة؛ كلوديل فيليب / رواية: برودين تمرير
: الماهرة -سمير. هند غالف سالم؛ رفعت وتمديم مراجعة
 .2015 الهيئة،
 (76) ْٓ. 24ٙ؛  349
 .2007 ػخّ حُل٤َٔٗش حُـٌٍٞٗٞ ؿخثِس ػ٠ِ كخَٛ

 ج.م. 20:  978-977-91-0531-4: طيٓي
 843 الفرنسية المصص

 
 رطُٞش رِي" رَٝى٣ي" طو٣ََ ٍٝح٣ش
 رخُٔؼ٠٘ أٝ حُؼخّ ح٫ٗٔخ٠ٗ أٝ ح٫ه٬ه٠ رخُٔؼ٠٘
 ٣ٔؼ٠ ٣ٌٖ ُْ حُٔئُق كِؼَ حُٔؼظخى ح٫ريحػ٠

 ٓخًخٕ رويٍ اػ٬ٜٗخ أٝ ٓخ رطُٞش طٔـ٤ي ا٠ُ
 ح٠ُ حُط٣َن ٝك٠ طٔخٓخ   حُ٘و٤ٞ ح٠ُ ٣ٔؼ٠
 ر٤ٖ حُلَى ٚرؤٗوخٛ حُؼخُْ ٣ظٌ٘ق حُظو٣ََ
 كلٔذ ٤ُٔض ك٠ٜ رزخٍ ٣وطَ ٫ ػٔخ طٞؿٜخطٚ
 رخُؾ ٣زيٝ ُ٘وٚ ؿ٣َزش هظَ ؿ٣َٔش ٍٝح٣ش
 كظخثغ ٍٝح٣ش أ٠٣خ   كلٔذ ٠ٛ٫ٝ حُـَحرش
 ٠ٛٝ حُ٘خ٣ُش ح٫ػظوخٍ ٝٓؼٌَٔحص ح٫كظ٬ٍ

 ١َف حػخىس ٠ٛ ٓخ رويٍ حُٜٔٔش حرؼخىٛخ أكي
 ح٫ٓخ٤ٓش. حُٞؿٞى ٫ٓجِش
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 2016قائمة إصدارات 

 

 غالف؛ المصرى يارا وتمديم ترجمة فو؛ وين لو / رواية: الذوالة
 2016 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند
 (77) ْٓ. 24ٙ؛  169
 ػخّ حُل٠َٔٗ ٝح٥ىحد حُلٕ٘ٞ ك٠ كخٍّ ٝٓخّ ؿخثِس ػ٠ِ كخَٛ
1989.ّ 

 ج.م. 10:  978-977-91-0635-9: طيٓي
 895.13 الصينية المصص

 
 ٌُِخطذ ًحط٤ش ٤َٓٝس حؿظٔخػ٤ش ٍٝح٣ش

 حُوي٣ْ ُِٔـظٔغ ًَٝٛٚ ٓوطش ك٤ٜخ ٣ٟٞق
 ك٠ ح٫ٗظَحى ا٠ُ ىكؼٚ حٌُٟ حُٔزذ ٌٛح ًٝخٕ
 رخ٫كٌخٍ ٓؼـذ ًخٕ ٧ٗٚ ٝحُظـ٤٤َ حُؼٍٞس
 ػزَ حَُٝح٣ش ٝطٌ٘ق حُٔؼخ٤ُش حُؼ٣ٍٞش

 ك٠ حُيه٤ن حُظؤَٓ ٖٓ ٗٞع ػٖ حُ٘و٤ٜخص
 ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫كٞحٍ ٝح٫كٌخٍ حُؼٍٞس

 ٝح٤ُٔخٓخص ح٫كٌخٍ رؼٞ ٝػٖ ٝح٫ؿظٔخػ٤ش
 ػ٬هش ُٜخ حُظ٠ حٌُٔظِٔش ٝؿ٤َ حُ٘خٟـش ؿ٤َ
 ٗؼذ. ٤َٜٓٝ رز٘خء
 
 
 

 / لصصية مجموعة: أخرى ولصص: المرح عن يكؾ ال رجل
 -سمير. هند غالف فرجانى؛ محسن وتمديم ترجمة مويان؛
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (78) ْٓ. 24ٙ؛  346 
 .2012 ػخّ ٦ُىحد ٗٞرَ ؿخثِس ػ٠ِ كخَٛ

 ج.م. 18:  978-977-910-622-9: طيٓي
 895.13 الصينية المصص

 
 ٣خٕ ٓٞ ح٠٘٤ُٜ حَُٝحث٠ حٌُخطذ ٣ظ٤ِٔ
 حُٔل٣َش حُٞحهؼ٤ش ر٤ٖ حُِٔؽ ك٠ رزَحػش

 حُظَحع ك٠ حُٔؼٜٞىس حُـَحثز٤ش ٝحُلٌخ٣خص
 ٓٔٞؽ رَحػظٚ ًخٗض ك٤غ حُوي٣ْ ح٠٘٤ُٜ
 كخٌُظخد ح٫ىد ك٠ ٗٞرَ ؿخثِس ػ٠ِ ُلُٜٞٚ
: ٜٓ٘خ حُو٤َٜس ٣خٕ ٓٞ هٜٚ ٖٓ ػيىح   ٣ؼَٝ
 ػٖ ٣ٌق ٫ ٍؿَ -ٍٛٞؤٓ ك٠ ك٠ ٟخٍ ًثذ

 حُظَ. هلش ٓغ حُظَف ٖٓ ٗت -حَُٔف
 
 
 

 

 نصر دمحم وتمديم ترجمة تشيجوفا؛ يلينا / رواية: النساء زمن
 .2016 الهيئة،: الماهرة -بالل. أحمد غالف؛ الجبالى الدين

 (79) ْٓ. 24ٙ؛  261 
 ح٤َُٓٝش. َُِٝح٣ش حُؼخ٤ُٔش حُزًَٞ ؿخثِس

 ج.م. 25:  978-977-911-0356: طيٓي
 891.73 الروسية المصص

 
 

 ك٤خس ٤َٜٓ كٍٞ حَُٝح٣ش ٌٛٙ حكيحع طيٍٝ
 ٛـ٤َس ١ٝلِش حُؼـخثِ ح٤ُٔيحص ٖٓ ػ٬ع

 ه٬ٍ ٖٝٓ ٓٞطٜخ. رؼي ٍػخ٣ظٜٖ ك٠ حٜٓخ طًَظٜخ
 حُٞحهغ ػ٠ِ ح٠ُٞء حٌُخطزش طِو٠ حُزط٬ص ك٤خس

 رَحػش حُِٔلض ٖٝٓ حُٔخ٠ٟ. حُوَٕ ك٠ ح٠َُٓٝ
 حُ٘وش ك٠ ك٤خطٜٖ ط٣َٜٞ ك٠ ط٤٘ـٞكخ
 ػٞحُٜٖٔ ػٖ حُظؼز٤َ ك٠ ٝأ٠٣خ   حُٔ٘ظًَش
 ٝٓؼخٗخطٜٖ. حُيحه٤ِش
 
 
 
 
 

 فوزى أمانى وتمديم ترجمة كالفينو؛ إيتالو / وجود بال فارس
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف حبشى؛
 (80) ْٓ. 21ٙ؛  167
 .1957 ػخّ ٨ُىد ك٤خ٣ٍـ٤ٞ ؿخثِس ػ٠ِ حٌُخطذ كَٜ

 ج.م. 17:  978-977-91-0995-4: طيٓي
 853 االيطالية المصص

 
 
 

 ٝح٫ه٤َ حُؼخُغ حُـِء ٠ٛ حَُٝح٣ش ٌٛٙ
 حٌُخطذ ٣ٞحَٛ ٝٛ٘خ ( أ٬ٓك٘خ ) ػ٬ػ٤ش ٖٓ

 ٌُٝ٘ٚ ٝحُظَرٟٞ ح٫ه٬ه٠ حُـخٗذ طوي٣ْ
 ُٚ ٝؿٞى ٫ ٛ٘خ كخُزطَ ِٓز٤خ   ١خرؼخ   ٣ٌظٔذ

 أ٬ٛ   ٓٞؿٞى ؿ٤َ كخٍّ ػٖ ػزخٍس ٛٞ رَ
 ٤ٛجظٚ. ك٠ ًحطٚ ٣ـي كؤٗٚ ًُي ٝٓغ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 بيرسا / رواية: محفوظ نجيب مع نزهة الماهرة شوارع فى
: الماهرة -سمير. هند غالف رؤوف؛ خالد ترجمة كوموتسى؛

 .2016 الهيئة،
 (81) ْٓ. 24ٙ؛  204
 .2001 حُي٤ُٝش ًلخك٤ْ ؿخثِس ػ٠ِ كَٜ

 ج.م. 22:  978-977-91-0772-1: طيٓي
 883 اليونانية المصص

 
 

 حَُٝح٣ش ٌٛٙ ك٠ ٠ًٞٓٞطٔ ر٤َٓخ طٜلز٘خ
 ٗـ٤ذ حُؼَر٠ ح٫ىد ػ٬ٔم ٓغ ِٗٛش ك٠

 ًٔظَؿٔش ٌُٖٝ ُٚ ًوخٍثٚ كو٢ ٤ُْ ٓللٞظ
 ٣لَٔ ٫ حُؼَٔ ٌٝٛح ُلِٔلظٚ, ٝٗخهِش ٫ػٔخُٚ
 ٍٝحث٠ ػَٔ ٌُٝ٘ٚ كلٔذ حٌُحط٤ش ح٤َُٔس ١خرغ
 ٗي٣يس ٓ٘ٞحص ك٠ حَُٜٟٔ حُٞحهغ ٣َٛي

 حُٔؼخَٛ. َٜٓ طخ٣ٍن ك٠ حُلٔخ٤ٓش
 
 
 
 
 
 

 وتمديم ترجمة الجماعى؛ المادر عبد / رواية: األخيرة األمير ليلة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف؛ حمام ساسى

 (82) ْٓ. 24ٙ؛  128 
 ج.م. 15:  978-977-91-0933-6: طيٓي

 833 الفرنسية المصص
 
 

 حُـٔخػ٠" حُوخىٍ ػزي حَُٝحث٠" ٣ٔظِْٜ
 ح٤ٓ٫َ ك٤خس ك٠ ٜٓٔش ٓلطخص ٖٓ ٍٝح٣ظٚ أكيحع
 ٝٗزخرٚ أظخكَٙ ٗؼٞٓش ٌٓ٘ حُـِحثَٟ حُوخىٍ ػزي

 حُظ٠ حُل٠َٔٗ ٨ُٓظؼٔخٍ ٝٓوخٝٓظٚ ٝٓزخ٣ؼظٚ
 ٍكوخثٚ ٓغ حُـِحثَ ٝٓـخىٍس رخٓظ٬ٔٓٚ حٗظٜض
 ٣طِن ٓيس ٝرؼي ٣ٔـٕ٘ٞ ك٤غ كَٗٔخ ٗلٞ

 ٣ٍٞٓخ ٗلٞ ػْ ط٤ًَخ ٗلٞ ك٤ظٞؿٜٕٞ َٓحكْٜ
 ٓل٠ هزِٚ ٌٓ٘ٚ حٌُٟ حُز٤ض ٣ٌٖٝٔ ٣ٔظوَ ك٤غ
 ٣يٍّ ك٤خطٚ رو٤ش ٣و٠٠ ٝٛ٘خى ػَر٠ رٖ حُي٣ٖ
 ح٫ٟٓٞ. رخُـخٓغ ح٫ًزَ ح٤ُ٘ن ًظذ

 
 

 

 / السبعينيات شعراء: المعاصر المجرى الشعر من مختارات
 شاندور؛ فودور مراجعة الهادى؛ عبد عالء وتمديم ترجمة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -.1ط -. سمير هند غالف
 (83) ْٓ. 20ٙ؛  190

 ح٫ى٣ذ ؿخثِس ػ٠ِ حُلخثِس حُظَؿٔش: حُؼ٘ٞحٕ ٛللش ػ٠ِ
 .1999 ٬٤ٕٓ كٞٗض حٌُز٤َ حُٔـَٟ
 ج.م. 12:  978-977-91-0755-4: طيٓي
 894.511 المجرى الشعر

 
 حُ٘ؼَ ُٜٔ٘ي ط٘خٍٝ أٍٝ ٣ؼي حٌُظخد ٌٛح
 ُوٜخثي ػَر٤ش طَؿٔش ٝأٍٝ حُٔؼخَٛ حُٔـَٟ

 طَؿٔٚ حٌُظخد ط٘خٍٝ ٝهي ٗؼَحثٚ ٖٓ ػيى
 حُـ٤َ ٌٛح ٖٓ ٓؼخ٣َٖٛ ٗؼَحء ُٔظش هٜخثي

 رخٍٟ ًٍٟٞ رخًخ, ٝحٗظلخٕ ر٤ظَٟ, ؿٍٞؽ: ْٛ
 ٣ٝظزٍٞ حُـ٤َ, ٌٛح ٗؼَحء أرَُ ٖٓ ٝٛٞ

 ًٔخ رخطٞطْ. ٝأٗيٍٕٝ ٝؿُٞٝك٤َٗظِ, ُحُٕٞ,
 ٗؼَحء ٖٓ ٫ػ٤ٖ٘ هٜخثي طَؿٔش حٌُظخد ط٘خٍٝ
 ٝآ٫ىٍٝ حٍَُٔٛٞكخص,: ٝٛٔخ حُٔظ٤٘خص ؿ٤َ

 ُِٞٓٞك٠
 
 
 

 عبد سعيد جمال ترجمة يلماز؛ دورالى / رواية: المستلبون
 .2015 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف الغنى؛
 (84) ْٓ. 24ٙ؛  235
 ّ.1982 ػخّ ٍٝحث٠ أك٠َ ؿخثِس ػ٠ِ كخَٛ

 ج.م. 15:  978-977-91-0545-1: طيٓي
 894.353 التركية المصص

 
 ح٫ؿظٔخػ٤دددش حُل٤دددخس حَُٝح٣دددش ٛدددٌٙ طظ٘دددخٍٝ
 رٔٔدددلش ط٘خُٜٝدددخ ٓدددغ ط٤ًَدددخ كددد٠ ٝح٤ُٔخٓددد٤ش

 كدد٠ حُددي٣ٌظخطٍٞ ظٜددٍٞ ٤ًل٤ددش ٝطلٌدد٠ ٛددٞك٤ش
 ح٫ٓددددخ٤ُذ ٝأرددددَُ ٝؿددددٞىس ٝٓزددددٍَحص ط٤ًَددددخ

 ٤ٓطَطٚ كَٝ ك٠ ا٤ُٜخ ٣ؼٔي حُظ٠ ٝحُٔٔخٍٓخص
 كٔددذ ٜٝٓ٘ددخ رخُٔددِطش ٝحكظلخظددٚ ٗددؼزٚ ػِدد٠

 طـ٣َدددي حٟ ػو٤ِدددخ   حُٔـظٔدددغ حٓدددظ٬د - حَُٝح٣دددش
 حُؼودَ. ٝٛد٠ حُل٤خط٤دش. أىٝحطٜدْ أٛدْ ٓدٖ أكدَحىٙ

 حُظل٤ٌَ. ٌِٓخص ٖٓ ٝطـ٣َيٙ حُؼوَ طـ٤ذ أٟ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 وتمديم ترجمة سيمين؛ تشارلز / يوميات: متاهتة يعشك المسخ
 .2015 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف الخطيب؛ تحسين
 (85) ْٓ. 24ٙ؛  124
 .2014ػخّ ح٧ىر٤ش ٤َٛرَص ُر٤ـ٤٘ق ؿخثِس ػ٠ِ كخَٛ

 ج.م. 8:  978-977-91-0534-5: طيٓي
 808.883 األدبية المذكرات

 
 
 ٖٓ ٓ٘ظوزش ٓـٔٞػش ٛٞ حٌُظخد ٌٛح
 حُؼ٣َٖ٘ حُٔ٘ٞحص ه٬ٍ حُٔئُق ًظزٜخ طي٣ٝ٘خص
 ٖٓ طظٌٕٞ طؼز٤َٙ ٛق إ ٠ٛٝ ح٫ه٤َس
 ٝأٓطَ ٝؿَٔ ٌُِٔخص ػ٘ٞحث٤ش هَر٘خص
 أٝ ٓٞحٙ ٖٓ أٝ طؤ٤ُلٚ ٖٓ ًخٗض ٓٞحء ٗؼ٣َش

 ٟٝؼٜخ ٝحٌُظذ حُـَحثي ٖٓ ه٤َٜس حهظزخٓخص
 ك٤خطٚ ػٖ ح٤ٓٞ٤ُخص ط٘زٚ ه٤َٜس طي٣ٝ٘خص ك٠
 ٓٔخ ٝؿ٤َٛخ ٓطخػْ أٝ ُٔظخكق ٣ُخٍحص ػٖ أٝ
 حُٔئُق. ٣ٔظٜٟٞ ًخٕ

 
 
 
 
 

 / المعاصر الصينى األدب من لصيرة ولصص المحبوس الوحش
 وتمديم ترجمة المعاصرين؛ الصينيين الكتاب من مجموعة

 .2016 الهيئة،: الماهرة -فرجانى. محسن
 (86) ْٓ. 24ٙ؛  211
 ج.م. 13:  978-977-91-0804-9: طيٓي

 895.3 الصينية المصص
 

 ٜٗٞٙ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 حُظَحع ُ٘خ ط٘وَ ح٤٘٤ُٜش ػٖ ٓظَؿٔش ه٤ٜٜش
 ٓغ ٝحُؼ٬هخص حُؼوخكش ٝ حُلٌَ ٝطخ٣ٍن حُوي٣ْ

 ٗو٤ٜش ٖٓ ٓظ٘ٞػش ؿٞحٗذ ُ٘خ ٝطويّ ح٤ُٜٖ,
 حُويٓخء حَُكخُش ٍآٛخ حُظ٠ طِي حُؼوخك٤ش ح٤ُٜٖ
 حُؼـخثذ ٝ رخ٫ُـخُ ٤ِٓجخ   أَٓحٍ ٛ٘يٝم
 حُوخُيس, ًٌَُِٟ ٛٞحٗؾ" حُٔؼِْ ٜٝٓ٘خ"
 ح٤ُِخ٠ُ ٤ٟق ٠ِ٤ٓ, حٗظلخٍ حُٔلزّٞ, حُٞكٖ
 حُؼـُٞ. حُـي ح٠ُ حٛيحء حُزخٍىس,
 
 
 

 

 رؤوف؛ خالد وتمديم ترجمة مارانجو؛ نيكسى / رواية: يزول
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف
 (87) ْٓ. 20ٙ؛  167
 ج.م. 12:  978-977-91-0784-4: طيٓي

 883 اليونانية المصص
 .1998حَُٝح٣ش كخِٛش ػ٠ِ ؿخثِس ًلخك٤ْ حُي٤ُٝش 

 
 

 ٠ٌ٤ٗ حٌُخطزش أػٔخٍ آهَ ٠ٛ ٣ٍِٝ ٍٝح٣ش
 حُ٘و٤ٜش َُك٬طٜخ طٞػ٤ن طٔؼَ ٓخٍحٗـٞ
 ػزَ ٍكِش كخَُٝح٣ش ك٤خطٜخ ػزَ حُٔوظِلش
 ٓخ ُ٘خ طويّ حٌُخطزش إٔ ٣ؼ٠٘ ٫ ٌٝٛح حُِٖٓ,
 ػ٘خَٛ طٞظق ٌُٜٝ٘خ حَُك٬ص رؤىد ٠ٔٔ٣
 ػَٜ٘ح   ٣ٔؼَ ٝحٌُٟ ًظخرخطٜخ ك٠ حُظَكخٍ أىد

 ٓخٍحٗـٞ ٠ٌ٤ٗ ٝكِٔلش كٌَ ك٠ أٓخ٤ٓخ  
 
 
 
 
 
 
 

 عيد دمحم وتمديم ترجمة توين؛ مارن / رواية: وحواء أدم يوميات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف إبراهيم؛

 (88) ْٓ. 21ٙ؛  144
 ٝح٫ىحد. ُِلٕ٘ٞ ح٤ٌ٣َٓ٧ش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ؿخثِس ػ٠ِ كخَٛ

 ج.م. 8:  978-977-91-0490-4: طيٓي
 823 االنجليزية المصص

 
 ك٠ حُزَة حُزيحث٠ حُؼخُْ ا٠ُ ط٣ٖٞ ٣خهٌٗخ

 ٝحُوطخس حُوي٤ٔ٣ٖ ػخُْ ا٠ُ ٝ ٝحُـ٘ش حُٔٔخء
 ٓظخػزٜٔخ ُٔٞحؿٜش ٜٓ٘ٔخ ًَ ٓٔخػ٠ ٓز٤٘خ

 ح٫ٍٝ ا٠ُ ٝكٞحء حىّ ٓو١ٞ هزَ ح٤ٓٞ٤ُش
 ػٖ رؼ٤يح   حَُٔكش حُٔو٣َش ٖٓ ٗٞع ك٠ ًُٝي

 ٛخر٤َ َٛحع هٜش ح٠٣خ   ٣ٝظ٘خٍٝ حُظٌْٜ..
 حُؼخُْ, ك٠ حُٔٞص رظيهَ ط٘ظ٠ٜ حُظ٠ ٝهخر٤َ
 حُٞحهؼ٠ حُلِْ ٝػزخص حُٔؼخ٠ُ حُلِْ ٣٘ظ٠ٜ ٝرٚ

 ط٤ٌق حُظ٠ حُظ٣ِٞ٘خص ٖٓ ر٣ِٔي ح٠ٍٟ٧
 حُـي٣ي. ُِؼخُْ كٜٜٔخ
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 الصين ألديب لصصية مختارات: أخرى ولصص مجنون يوميات
 فهمى حسانين تمديم السعيد؛ أحمد ومراجعة جمع / لوشون
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف حسين؛
 (89) ْٓ. 24ٙ؛  367
 .1986 ػخّ ُٕٞٗٞ ؿخثِس ػ٠ِ كَٜ

 ج.م. 15:  978-977-91-0757-8: طيٓي
 895.13 الصينية المصص
 ٤٘٤ٛش هٜش حٍٝ ٠ٛ ٓـٕ٘ٞ ٤ٓٞ٣خص

 رطَ ٣٘ظوي ك٤غ حُؼَر٠ ح٫ىد رخِٓٞد طٌظذ
 ٖٓ ؿؼَ حٌُٟ حٌُٞٗل٤ٗٞش طَحع حُوٜش

 ًظزٜخ ٝهي ح٫كَحى ٣لظَّ ٝك٘خ   حُٔـظٔغ
 ك٤ٚ حػظٔي ٓلٌْ ٝرؤِٓٞد رخُؼخ٤ٓش ُٕٞٗٞ
 حُظ٠ ح٠٘٤ُٜ حَُٔى ُظوخ٤ُي ه٬كخ   ٝك٤يح   ٍح٣ٝخ  
 ك٠ حُظـي٣ي ٌٛح كؤْٜٓ حَُٝحٙ طؼيى ٣ظز٠٘

 حُوٜش ٌٛٙ ٝك٠ حُـي٣يس حُوٜش ٌَُ٘ حُظ٣َٝؾ
 حُوي٣ٔش ٝح٫ػَحف ح٤٘٤ُٜش ح٫َٓ ٗظخّ ٣ٜخؿْ
 ػزَ ك٣َخطْٜ ٝطو٤ي حُ٘خّ ط٠طٜي حُظ٠

 حُٔـخ٤ٖٗ. أكي ًظزٜخ ًٌَٓحص
 

 املصشي اجليش
 

:  1جزء الحديثة. الدولة عصر: المديمة مصر فى الجيش
 غالف عباس؛ رأفت دمحم /الخصائص والشئون العسكرية 

 .2016 الهيئة،: الماهرة -عيسى. نائل
 (90) ْٓ. 24ٍّٓٞ؛: ٙ 261
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 13:  978-977-91-0615-1: طيٓي
 932 تاريخ - المديم مصر

 
 

 ٓـ٤يس ٛللش ػ٠ِ ح٠ُٞء حٌُظخد ٣ِو٠
 حُوي٣ٔش ح٣َُٜٔش حُل٠خٍس ٛللخص ٖٓ

 ٓزؼش ه٬ٍ ٖٓ ح٣َُٜٔش حُؼ٣ٌَٔش ٝطخ٣ٍن
 حُؼ٣ٌَٔش ٝح٫ْٓ حُ٘ظْ طظ٘خٍٝ كٍٜٞ
 حُـ٤ٖ هخىس حٍٓخٛخ حُظ٠ حُٔٔظٟٞ حَُك٤ؼش

 حُلي٣ؼش حُيُٝش ػَٜ ٓطِغ ٌٓ٘ حَُٜٟٔ
 
 
 

 

 - 1550 الحديثة الدولة عصر: المديمة مصر فى الجيش
 رأفت دمحم / والمعارن الحروب: 2 جزء )ق.م(.1069
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عيسى. نائل غالف عباس؛
 (91) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 334
  – رز٤ِٞؿَحك٤ش اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 ً٘خكخص. ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0627-4: طيٓي
 932 تاريخ - ةالمديم مصر

 
 أهيّ ٛٞ حُوي٣ْ حَُٜٟٔ حُـ٤ٖ ٣ُؼي
 ًٝخٕ حُظخ٣ٍن. ك٠ ػ٣ٌَٔش ٓئٓٔش ٝأػَم

 َُٜٔ حُل٤ٜٖ حُيٍع ٛٞ حُـ٤ٖ ًُي
 أؿٔغ ٝهي حُ٘خٓوش ُٝل٠خٍطٜخ حُوي٣ٔش

 ػَٜ ه٬ٍ حُـ٤ٖ ٌٛح إٔ ػ٠ِ حُٔئٍهٕٞ
 ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش ػَٜ أٝ حُلي٣ؼش حُيُٝش

 ػ٣ٌَٔش هٞس أًزَ رٔؼخرش ًخٕ ح٣َُٜٔش
 حٌُظخد ٣ٝؼَٝ حُوي٣ْ حُظخ٣ٍن ك٠ ٟخٍرش
 ه٬ُٜخ. ٝططٍٞٙ حُلظَس طِي ك٠ ُِـ٤ٖ
 
 
 

 يوميات من حية صفحات: األوسط الشرق فى والسالم الحرب
 سالم؛ محمود المليجى محمود إعداد / مماتل مصرى ضابط
 .2015 الهيئة،: الماهرة -أغا. أحمد غالف
 (92) ْٓ. 24ٙ؛  431

 ٝهَحث٢. ٝؿيحٍٝ ٍٛٞ ػ٠ِ َٔظ٣٘
 ج.م. 20:  978-977-91-0536-9: طيٓي
 962 تاريخ - مصر

 
 طخ٣ٍن ٖٓ كظَس ػٖ حٌُظخد ٌٛح ٣ل٠ٌ

 ٓلٖ ٖٓ ٝحؿٜظٚ ٝػٔخ حُلي٣غ َٜٓ
 ٖٓ ٗزخرٜخ ٝط٠ل٤ش رؼ٣ِٔش طوطظٜخ ٝٛؼخد
 ٛئ٫ء أكي ٝحُٔئُق ٝحُٜٔخر٤ٖ حُٜ٘يحء
 حٕ ا٠ُ ٣ٝؼَٝ ح٫كيحع طِي ػخَٛٝح ح٣ٌُٖ
 حُطز٤ؼ٠ ىٍٝٛخ ١ٞحػ٤ش ٓخٍٓض َٜٓ

 رخُؼَٔ ٝحىحٍطٚ حَُٜحع ه٤خىس ك٠ ٝحُط٤ِؼ٠
 كٖ ٠ٛ حُِػخٓش إٔ ٝأػزض حُٜخٓض.. حُيإٝد
 أ٣ُٞٝش ٝحٜٗخ حكظٌخٍٛخ ٤ُْٝ ح٫ىٝحٍ ط٣ُٞغ
 حُٜيحٍس ػ٠ِ كـش ٓ٘خكٔش ٤ُٝٔض أًلخء ر٤ٖ

 حُـٞكخء. ح٤ٌُِ٘ش
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 أدتيح دساساخ
 دمحم أسامة / ممارنة دراسات: الحداثية والمناهج البالؼى تراثنا

 .2016 الهيئة،: الماهرة -عيسى. نائل غالف البحيرى؛
 (93) ْٓ. 24ٙ؛  275
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 15:  978-977-91-0530-7: طيٓي
 414 العربية البالؼة

 
 

 ُز٬ؿ٤ددددشح حُو٠ددددخ٣خ حٛددددْ حٌُظددددخد ٣َٛددددي
 حُ٘وي٣دددش حُٔ٘دددخٛؾ رددد٤ٖ حُٔ٘دددظًَش ٝحُ٘وي٣دددش
 ٝأرؼخىٛدخ ٌٓٞٗخطٜدخ ٝطل٤َِ حُليحػ٤ش ٝحُز٬ؿش

 ٝحُٞحكدي حُؼَر٠ حُظَحع ك٠ أكخهٜخ ٝحٓظَ٘حف
 ح٫ؿ٘ز٠.
 
 
 
 
 
 
 

 -عيسى. نائل غالف معيكل؛ أسماء / والنمد اإلبداع تلمى فى
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (94) ْٓ. 24ٙ؛  236
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 12:  978-977-91-0458-9: طيٓي
 810.9 ونمد تاريخ - العربى االدب

 
 

 ٖٓ حٗظوخُٚ ك٠ حٌُظخد ٌٛح أ٤ٔٛش طٌٖٔ
 .. كؼ٤ِخ   ططز٤وٜخ ا٠ُ حُظ٘ظ٣َ٤ش حُٔو٫ٞص
 ٝػوخكظْٜ ٓظِو٤ٜخ رخهظ٬ف حُٜ٘ٞٙ ٝطوظِق
 ٝح٣٫يُٝٞؿ٠ ٝحُؼوخك٠ حُلٌَٟ حُِحى ك٠ ًُٝي

 ٓظِن ًَ ٜٓ٘خ ٣٘طِن حُظ٠ حَُإ٣خ ٝحهظ٬ف
 ػ٬ػش ك٠ حٌُظخد ٣ٝظ٘خٍٝ ٓخ. ُ٘ٚ طِو٤ٚ ك٠

 ػْ حُ٘ؼ٣َش حُٜ٘ٞٙ ٜٓ٘خ ح٧ٍٝ أهٔخّ
 حُ٘وي٣ش. حُٜ٘ٞٙ ٝأه٤َح   حَُٔى٣ش حُٜ٘ٞٙ

 
 
 

 إَساَيح دساساخ
 للجماعات وااللتصادية االجتماعية الشبكات: العميك المجتمع

 -الصياد. جمعة هدى حسن؛ على عمار / مصر فى االصولية
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (95) ْٓ. 24ٙ؛  356 
 ج.م. 20:  978-977-91-0981-7: طيٓي

 214.32 والسياسة االسالم
 

 ٝحٓظَحط٤ـ٤خص ٓٞحهق حٌُظخد ٣زَُ
 حُٔـظٔغ حُحء ح٤ُٞٛ٫ش حُـٔخػخص
 ك٠ ٤َٓح   ُظـ٤٤َٙ ٝحُٔؼ٠ ٝٓئٓٔخطٚ
 ٝحُظٌٖٔ حُِٔٔق, حُؼ٘ق: ٓظٞح٤٣ُٖ ٣َ١وظ٤ٖ
 ٖٓ ًُٝي ٝح٫ؿظٔخػ٠ ح٫هظٜخىٟ ٝحُظـِـَ

 ػ٠ِ حُٔئُق ٣ٝؼظٔي كٍٜٞ ٓزؼش ه٬ٍ
 حُٔؼظٔيس ح٫كٜخث٤ش حُٔؼِٞٓخط٤ش ر٤ٖ حُـٔغ
 ُطَف ًُٝي ٤ًٔش ٝحكٜخءحص ر٤خٗخص ػ٠ِ

 أكٌخٍٙ.
 

 انعهى دَيا
 عبد صبرى غالف يوسف؛ سيتى مينا / العلم وفلسفة البيولوجيا
 .2016 الهيئة،: الماهرة -.1ط -. الواحد
 (96) ْٓ. 24ٙ؛  294
 ٝٛٞحٖٓ. رز٤ِٞؿَحك٤ش حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 15:  978-977-91-0860-5: طيٓي
 574 علم االحياء،

 
 رخُؼِّٞ حُوخٛش حُٜٔ٘ـ٤ش حُٔـخ٣َس حٝؿٚ رظلي٣ي حُيٍحٓش ٌٛٙ طٜظْ

 ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي رٜخ حُوخٛش حُؼِْ كِٔلش حْٓ ٝرخُظخ٠ُ حُز٤ُٞٞؿ٤ش,
 حُٔيهَ رٔؼخرش ح٫ٍٝ حُلَٜ ٣ؼي كٍٜٞ, ٓض

 حُلَٜ ط٘خٍٝ ر٤٘ٔخ حُزلغ, ٟٓٞٞع ٌُِِٔ٘ش
 رخُز٤ُٞٞؿ٤خ, حُوخٛش ح٤ُٔؼٞىُٝٞؿ٤خ حُؼخ٠ٗ
 حُوخٕٗٞ ىٍٝ طلي٣ي ك٤ظ٘خٍٝ حُؼخُغ حُلَٜ أٓخ
 ػخّ, رٞؿٚ حُطز٤ؼ٤ش ٝحُؼِّٞ حُل٣ِ٤خء ك٠

 ك٠ حُٔلخ٤ْٛ ُيٍٝ ىٍحٓش حَُحرغ حُلَٜ ٣ٝؼي
 حُوخْٓ حُلَٜ ٣ظ٘خٍٝ ر٤٘ٔخ حُز٤ُٞٞؿ٤خ, ػِْ

 ٣ٝؼَٔ حُز٤ُٞٞؿ٤ش, حُؼِّٞ ك٠ حُ٘ظ٣َش ١ز٤ؼش
 حُٜٔ٘ـ٤خص طلي٣ي ٠ِػ حُٔخىّ حُلَٜ

 حُز٤ُٞٞؿ٤ش. ُِؼِّٞ حُٔخروش حُظل٣َ٤ٔش
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 شولى ناجى / الفراعنة مع الذهب ذهب هل: مصر فى الذهب
 -الواحد. عبد صبرى غالف عافية؛ سميح دمحم تمديم؛ بطرس

 .2015 الهيئة،: الماهرة -.1ط
 (97) ْٓ. 24ٙ؛  314

 . رخٍُٜٞ ِٓلن َٓكوخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ 
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 22:  978-977-91-0533-8: طيٓي
 553.41 صناعة - الذهب

 
 

 ك٠ حٌُٛذ ظٍٜٞ هٜش حٌُظخد ٣ويّ
 حُٔؼي٤ٗش حُؼَٝس ٜٓخىٍ ًؤكي حُوي٣ٔش َٜٓ
 ٤ًٝل٤ش هٞحٛٚ ٣ٝؼَٝ َٜٓ ك٠

 ٝطلخ٤ِٛٚ حُظطز٤و٤ش ٝكٞحثيٙ حٓظوَحؿٚ
 حُٔٔظوز٤ِش. ٝآكخهٚ حُظخ٣ٍو٤ش

 
 
 
 
 
 
 

 صبرى غالف وصفى؛ رؤوف / الحميمة جمال والمادة.. الفضاء
 .2016 الهيئة،: الماهرة -.1ط -. الواحد عبد

 (98) ْٓ. 24ٍٛٞ؛: ٙ 196 
 رخٍُٜٞ. ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 13:  978-977-91-0765-3: طيٓي
 523.1 الفضاء

 
 

 رخُل٠خء حٌُظخد ٟٓٞٞػخص طظؼِن
 حُظ٠ حُٔـخ٫ص ٖٓ ٓـخ٫   طٔؼَ ك٤غ ٝحُٔخىس
 ؿخثزش ًخٗض كوخثن ػٖ حُؼِْ ك٤ٜخ ً٘ق
 ؿ٤َ ٝحُظو٬٤ص حُوَحكخص ٖٓ ُكخّ ٢ٓٝ

 ً٘ق ك٠ حَُؿزش كًَض هي ًخٗض ٝإ حُؼ٤ِٔش
 حُؼ٠ِٔ ٝحُٜٔ٘ؾ رخُؼو٤ٗ٬ش ؿٟٜٔٞخ
 ٖٓ ٓـٔٞػش حٌُخطذ ٣ٝؼ٤َ ٝحُظـ٣َذ.

 ح٫ٗٔخٕ ك٤ٜخ كٌَ ١خُٔخ حُظ٠ حُٟٔٞٞػخص
 ح٧ٓخ٤ٓش حُوٟٞ: ٓؼَ طل٤َٔ ُٜخ ٣ـي ُْٝ

 -حُز٠٤خء حُؼوٞد -حُْ٘ٔ ػٍٞس -ٌُِٕٞ
 ٝؿ٤َٛخ. ٤ًٗٞش... ٓظيكوخص

 انعايً انشعش ديىاٌ
 على دمحم / المصرية بالعامية أشعار: العفاريت تسكنه أتعود

 .2016 الهيئة،: الماهرة -صالح. الحكيم عبد غالف النجار؛
 (99) ْٓ. 24ٙ؛  98

 ج.م. 10:  978-977-91-0826-1: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 أٗؼخٍ ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 رَىحٕ,: ٜٓ٘خ حُز٢٤ٔ رؤِٓٞرٜخ طظ٤ِٔ حُؼخ٤ٓش

 طٌٔ٘ٚ حطؼٞى ػخىٟ, ػ٤ِي, ٟلٌض أكٔي, ػْ
 ٤ٛخى. ؿي٣ي, ْٛ حُؼلخ٣ٍض,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -صالح. الحكيم عبد غالف منير؛ مدحت / الكاروهات بالمميص
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (100) ْٓ. 20ٙ؛ 128
 ج.م. 7:  978-977-91-0709-7: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 حُؼخ٤ٓش ح٫ٗؼخٍ ٖٓ ٓـٔٞػش حٌُظخد ٠٣ْ
 حٛلخر٠ حُؼ٤ٜخٕ,ٍٝم, َٓح٣ظ٠, ٜٓ٘خ..

 حُٔلخٍم, ك٠ ح٠ُٞء, َٗف ػ٠ِ حُِٔٞى,
 .ٝؿ٤َٛخ .. أهَ ًٝؼ٤َ
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 غالف مطر؛ المحسن عبد دمحم / شعر: الشوارع أكتاؾ على تايه
 .2016 الهيئة،: الماهرة -حامد. ايمان

 (101) ْٓ. 19ٙ؛  141 
 ج.م. 8 : 978-977-91-0994-7: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حُي٣ٞحٕ ٣لظٟٞ
 ١خرغ ٝطلَٔ رخُ٘ـٖ طظْٔ حُظ٠ حُوٜخثي
 ٛخٍ, ح٠ُِ ىح أٛٞ ": ٜٝٓ٘خ ٝأ٤ُق ك٤ْٔ

 ٣خهخُي أٓخٗش ٬ٓٓ٘خ حػظَحف, ٗظَس, ٓـخٍٝ,
 ". ٫رٞى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحكيم عبد غالف خطاب؛ إبراهيم / شعر: األولياء ترانيم
 .2016 الهيئة،: الماهرة -صالح.

 (102) ْٓ. 24ٙ؛ 238 
 ج.م. 12:  978-977-91-0667-0: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ٌٓخريحطٚ حُي٣ٞحٕ ٌٛح ك٠ حُ٘خػَ ٣ؼٌْ
 طؼٌْ ٓظلَىس ٗؼ٣َش ٤ٛـش ا٠ُ حُوخٛش
 طٌٖٔ ك٤غ ٝحُظلَى حُؼَحء رخُـش ٤َٔٓس
 ا٠ُ ٝحُظَٞٛ حُظـَرش هٞٝ ٖٓ حُ٘خػَ
 ًخٗلش ىحُش ُـش ػزَ ُ٪ُٜخّ حُلو٤و٤ش حُٔ٘خرغ
: حُوٜخثي ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ ٝطِىَٛ طٍٞم طظَ
 ٓ٘ظ٠ٜ حٗخ حُز٬رَ, ٝؿغ حُٔخًض, حُزٌخ ٣ٍلش

 ٝؿ٤َٛخ. ح٫ٌٓخٕ.. ىٛ٘ش أػِحث٠,
 
 
 
 

 

 -صالح. الحكيم عبد غالف فاروق؛ سيدة / ومر ضيؾ كؤنه
 .2015 الهيئة،: الماهرة
 (103) ْٓ. 22ٙ؛  104
 ج.م. 8:  978-977-91-0366-2: طيٓي
 811 العامى الشعر

 
 

 ٣ظ٠ٖٔ كخٍٝم ٤ٓيس ُِ٘خػَس ٗؼَ ى٣ٞحٕ
 كـَ, ٝهض, ح٣٫ي٣ٖ, ػ٘ٞحٕ طلض هٜخثي
 ًٌٍ٘ٞ: ٓؼَ ٝؿ٤َٛخ ١َٓخٕ حُوٞم, َُٛس

 ٝؿزخٍ أكٔخ٤ْٓ أٗؼخٍ ٣ٞٗٝش حُظل٤٠َ
 ٝى٤ٓٝش ُِٝظطز٤ن ٝح٬ٓ٩ ُِؼَٔ ًَٝح٣ٍْ

 ٍٝهش ح١َُٔخٕ رللٞٙ ٤ِٓخٕ ىّ ر٤٘و٢ ٤ٗي
 ًٔخٕ. ٍٝٝهش ٣ُخىس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد غالف السعيد؛ مجدى / شعر: الذات ورد تعكس مراية
 .2015 الهيئة،: الماهرة -صالح. الحكيم
 (104) ْٓ. 24ٙ؛  119
 ج.م. 7:  978-977-91-0529-1: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ٣ظٌٕٞ حُٔؼ٤ي ٓـيٟ ُِ٘خػَ ٗؼَ ى٣ٞحٕ
 حُؤْ حَُٝف, ك٬ٝس ح٫ٍٝ حُؤْ ه٤ٖٔٔ ٖٓ

 ػٍٞس ٜٗيحء ا٠ُ اٛيحء كٜٞ ؿي٣يس ػظزش حُؼخ٠ٗ
 ح٫ٗـخٍ ح٠ُ - حُـي٣يس َٜٓ ح٠ُ - ٣٘خ٣َ 25
 حُـي. ٍُٛٞ حٗـزض حُظ٠
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 الهيئة،: الماهرة -حامد. ايمان غالف خميس؛ فوزى / ورق مركب
2016. 
 (105) ْٓ. 20ٙ؛  143
 ج.م. 6:  978-977-92-0805-3: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 آػَ ٗؼَٟ ٓظلق ىحهَ حُي٣ٞحٕ ٠٣ؼ٘خ
 ٖٓ ُٚ حط٤ق ٓخ ًَ ح٤ُٚ ٠٣ْ إٔ ٛخكزش
 ػزَ ٣زٍِٞٛخ حٕ ك٠ ٝٗـق ؿٔخ٤ُش. حٌٓخٗخص

 ٝح٫ىحءحص ح٫ٌٗخٍ ٖٓ حُٜخثَ حُظ٘ٞع ًُي
 حُ٘خػَ هزَس حطٔخع ػٌٔض حُظ٠ حُ٘ؼ٣َش

 -حُٔخه٤ش -ٛزَ ؿ٘ٞس: حُي٣ٞحٕ هٜخثي ٖٝٓ
 ٝؿ٤َٛخ ُِٔخُي حُِٔي -ْٜٓ ٖٓ -ُلظش حهَ

 
 
 
 
 
 
 

 الحكيم عبد غالف الحميد؛ عبد بكرى / بطئ موت مالمح
 .2016 الهيئة،: الماهرة -صالح.
 (106) ْٓ. 22ٙ؛  144
 ج.م. 8:  978-977-91-0823-0: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ٓؼَ حُز٤ٔطش حُِٜٔش رخُِـش رخُؼخ٤ٓش حٌُٔظٞرش
 ُٓٞي ىٍ, ُِوِق حُل٤ٖ٘, ٍٝى حُْ٘ٔ, ١ِٞع
 ك٠ ٣وٍٞ حُ٘خػَ ك٘ـي ٝؿ٤َٛخ. ىٍح٣ٖٝ... ر٬

 : ٗؼٔش ه٤ٜيس
 ػ٤ٞٗي ٖٓ

  ح٬ٌُّ ٌٓي طزظيٟ
 ك٤٘خ ح٠ُِ حُظٞٛش طزظيٟ
 حُِكخّ ؿٞس ط٘ل١َ
 حُٔ٘خػَ ٣يؿيؿٚ ح٫كٔخّ ٣زظيٟ
 ٣ـ٠٘ حُؼخُْ ٣زظيٟ
 ح٬ُّٔ حٗخ٤ٗي ٖٓ

 

 الحكيم عبد غالف سامى؛ سحر / الحنين شجر من منحوتة
 .2015 الهيئة،: الماهرة -صالح.
 (107) ْٓ. 22ٙ؛  161
 ج.م. 10 : 978-977-91-0383-9: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 حُـِء ؿِث٤ٖ ٖٓ ٣ظٌٕٞ ٗؼَ ى٣ٞحٕ
 ؿ٘خث٤خص: حُؼخ٠ٗ حُـِء ًخٕ, ٛٞ ٓخ: ح٫ٍٝ
: هخث٬   ربِٓٞرٚ ػَٝ هي ٝ حُلـَ, ٤َٜٛ
 حُٔؼ٠٘ ك٠ ٣َٝكَ ػ٤٘٤ٜخ ٝكِٕ ٗلٔٚ ر٤ٌيد

 ٣ٝيٟ ٬٤ُط٠ هِزٚ ر٤َحؿغ ًخٕ ٛٞ ٓخ حٌٍُٔٔٞ
 حُظخ٠ٗ حُزَ ع ػٜلٍٞ ؿ٘خف ٌَُ ٬ٓٓلٚ
 حٌَُحٓش ؿٕ٘ٞ ف ٓطٍٞ حُي٤ٗخ ٓلَ ٣لٍٞ

 ٝحُـَرش ٝحُيٛ٘ش ح٠ُخ٣غ حُٞهض ع حُلخ٤ٟش
 ٣ؼٍٞ.
 
 
 
 
 

: الماهرة -حامد. ايمان غالف المجد؛ ابو على / سليمان هيكل
 .2016 الهيئة،

 (108) ْٓ. 19ٙ؛  125 
 ج.م. 8:  978-977-91-1042-4: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 أرٞ ػ٠ِ ُِ٘خػَ ٤ِٓٔخٕ ٤ٌَٛ ى٣ٞحٕ
 طزَ٘ حُظ٠ حُ٘ؼ٣َش ح٧ػٔخٍ ٖٓ ٝحكي حُٔـي
 ػ٤ِٚ ط٠لي ُْ . ًز٤َح   ٤ٌٕٓٞ ٗخػَ ر٬٤ٔى
 ٖٓ ٣َٜ٘ ٝٓٞح٣ٍؼٚ ٫رخثٚ ٝك٤خ   كظَ حُ٘يحٛش
 ٓغ ٣ٝظٞحَٛ حُؼ٣َش طٜخحٝرخى حُؼخ٤ٓش ًُ٘ٞ

 ٖٓ ا٤ُٜخ ٤٠٣ٝق ك٤ٜخ ٣ٝـيى حُٔلزش ٍٝكٜخ
 ػ٠ِ ٫كظش ٝهيٍس ؿي٣يس ٍإٟ حُوخٙ ِٓحؿٚ
 حُِـش. ٫ٓظويحّ حُـي٣ي حُظ٤ٌَ٘
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 انعشتً انشعش ديىاٌ
 -الجناينى. أحمد غالف السميع؛ عبد فتحى / لحجر ظال عشر أحد

 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (109) ْٓ. 20؛ ٙ 108 

 ج.م. 5:  978-977-91-0683-0: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ٝحُز٢٤ٔ حَُٜٔ رؤِٓٞرٜخ طظ٤ِٔ حُظ٠ حُو٤َٜس
  ٓـٔٞػخص ػ٬ػش ح٠ُ ٓؤٔش
 حُزخد هٞ -أ
 حُ٘يّ ٖٓ ٣وّٞ ُلـَ ظ٬   ػَ٘ حكي -د

 ٣ٌل٠, ٌٝٛح ٗلخكش "ػظخ٠ٓ: ٜٝٓ٘خ
 "ح٣ََُٔ ك٠ كـَ حُزِطش, ٫كلخى ٝٓخّ

 حُزخد ػ٠ِ ظَ ٜٝٓ٘خ حُٞىحع ٍؿلش -ؿـ
 حُٔلظٞف.

 
 
 

 
 

 -الجناينى. احمد غالف بركات؛ عفت / شعر: تشبهنى أوطان
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (110) ْٓ. 21ٙ؛  102
 ج.م. 5:  978-977-91-0838-4: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 رخِٓٞرٜخ رًَخص ػلض خػَس٘حُ طظ٤ِٔ
 ػ٠ِ حُي٣ٞحٕ ٌٛح ك٠ طًَِ ك٤غ حَُٜٔ حُٞحٟق
 حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي ح١ٝ٫خٕ

 رٔخط٤ٖ -ٓئؿِش ط٤ٜ٘يحص ُٜخ ح١ٝخٕ: ػ٘ٞحٕ طلض
 ػَٟض ًٌُي ..حُزلَ ٤ُٝٔش - ح٠ٓ -ح٤ُٞى

 ح١ٝخٕ طوٚ حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش حُ٘خػَس
 ط٠ٜٔخ. حهَٟ
 
 
 
 
 

 

 أحمد غالف/  1 جزء الشعرية. المسرحيات: سويلم أحمد ديوان
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الجناينى.

 (111) ْٓ. 24ٙ؛  307
 ٝحُٔؼِّٞ. حُٔـٍٜٞ حُلخٍّ, ٣َٜٗخٍ, حه٘خطٕٞ,: حُٔلظ٣ٞخص
 ج.م. 15:  978-977-91-0721-9: طيٓي

 808.82 الشعرية المسرحيات
 
 

 حَُٔٔك٤خص ٖٓ ٓـٔٞػش حٌُظخد ٠٣ْ
 ػخّ ًٝخٗض حه٘خطٕٞ ػ٘خ٣ٖٝ طلض حُ٘ؼ٣َش
 َٝٓٔك٤ش 1980 ٣َٜٗخٍ َٓٔك٤ش -1978
 طلض حَُحرؼش حَُٔٔك٤ش ػْ 1988 حُلخٍّ
 ٝحُٔؼِّٞ. حُٔـٍٜٞ: ػ٘ٞحٕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الماهرة -الجناينى. أحمد غالف / 2 جزء .سويلم أحمد ديوان
 .2016 الهيئة،
 (112) ْٓ. 24ٙ؛  471
 ج.م. 20:  978-977-91-0708-0: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ٣ظ٘خٍٝ ىٝح٣ٖٝ ػٔخ٠ٗ ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 حُـ٤ِٔش حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش ى٣ٞحٕ ًَ ك٠

 حُوَٕ رخْٓ ِٛٔض, , حُظٔؤ ٜٓ٘خ ٝحُز٤ٔطش
 حُوٜخثي. ٖٓ ٝؿ٤َٛخ حُ٘ؼَ, ٛٞص حُؼ٣َٖ٘,
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 ورتبه وشرحه وضبطه صححه / باشا صبرى إسماعيل ديوان
 عبد السماح تمديم ؛بن رفعت حسن بجمعه لام الزين؛ أحمد
 .6102 الهيئة،: الماهرة -هللا.
 (113) ْٓ. 26ٙ؛  299
 ٛٞحٖٓ. ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 12:  978-977-91-0626-7: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 حُؼَر٠ حُ٘ؼَ هَحء ح٠ُ حٌُظخد ٌٛح ٣ويّ
 ٓٞهغ ٗلْٜٞٓ ٖٓ ٤ٓوغ ٤ٗجخ   ٝٓلز٤ٚ حُلي٣غ
 ٤ٓظِو٠ ٖٓ إٔ ٗي ٫ٝ ٝحُٞكخء ٝحُلذ حَُٟخ
 رٚ ٣ظ٤ِٔ ُٔخ ح٫ػَ ٗلٔٚ ك٠ ٤ٓظَى حُي٣ٞحٕ ٌٛح
 هخٛش حَُحثن حٌُٝم ٖٓ " ٛزَٟ " ٗؼَ
 ك٠ " ٛزَٟ " طلٌٚ ٝهي ٓ٘ٚ حُـ٘خث٠ حُ٘ؼَ
 حُلٌخٛش ٣ؼَف ُْ ٌُٝ٘ٚ حُ٘ت رؼٞ ٗؼَٙ

 ٜٓ٘خ أهَد ٌِٜٓش ٗخكٌس ٜٓخٓٚ حٕ ح٫ حُوخُٜش
 حهَ. ٗت حٟ ح٠ُ

 
 
 
 
 

 -الجناينى. أحمد غالف / 2 جزء رمضان. المنعم عبد ديوان
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (114) ْٓ. 24ٙ؛  597 
 ج.م. 40:  978-977-91-0859-9: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 
 حُي٣ٞحٕ ٖٓ حُؼخ٠ٗ حُـِء ٛٞ حُـِء ٌٛح
 ٠ٍٓخٕ, حُٔ٘ؼْ ػزي حُٔؼَٝف ُِ٘خػَ حُ٘ؼَٟ
: ٜٓ٘خ ٓظ٘ٞػٚ ٗؼ٣َش هٜخثي ٠٣ْ ٝحٌُٟ

 حُٜ٘ذ حُؼخ٤ُش, ح٣َُق حُوخىّ, حُزٜٞ حُوخَٛس,
 ٬٤ُ , حُـخرش حؿ٬م ٣٘خ٣َ, آهَ, رٜٞ حُظًٌخٍٟ,

 حُلخطلش. ػ٠ِ حُٔؼخ٠ٗ ح٤ُ٘٘ي, كخطلش
 
 
 
 
 

 

 الهيئة،: الماهرة -الجناينى. أحمد غالف / فرؼلى فتحى ديوان
2016. 
 (115) ْٓ. 24ٙ؛  431
 ج.م. 18:  978-977-91-0747-9: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 ٗؼ٣َش ىٝح٣ٖٝ ػٔخ٤ٗش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ٝطـ٤َص حُلذ, ًظخد ٖٓ كٍٜٞ ػ٘خ٣ٖٝ طلض
 ٌٝٛح ٝٓو٤خٛخ, حَُٝف ٝظٔؤ ػ٤ِٜخ, ٖٝٓ حُز٬ى
 ٝطـ٤ِخص حُٞهض, ؿَٔ هِز٠, ػ٠ِ ح٫ٍٝ ظَ

 طلض حُؼخٖٓ ٝؿخءحُي٣ٞحٕ ٝٓ٘خٛي, ٠ِ٤ُ,
 " ح٫ٍٝ ؿِث٤ٖ ح٠ُ ٣ٞٛٝ٘ؤْ حُـلِش ػ٘ٞحٕ

 حُٔوطؼخص" " ٝحُؼخ٠ٗ حُٔط٫ٞص"
 
 
 
 
 
 
 

: الماهرة -الجناينى. أحمد غالف / 2 جزء سليمان. دمحم ديوان
 .2016 الهيئة،

 (116) ْٓ. 22ٙ؛  352 
 ح٠ٔٓ -٠ُِٔؾ ٛخُلش أػ٘خد -أهَٟ ٓٔخء طلض: حُٔلظ٣ٞخص

 حُـزخٍ. ىكخطَ -أٗخ ٤ُْ
 ج.م. 22:  978-977-91-0026-5: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 ًظزض ٤ِٓٔخٕ ُٔلٔي ٗؼَٟ ى٣ٞحٕ
 ٝأ٣ٞح ٤ٌٗخؿٞ ٝٓي٣٘ظ٠ حُوخَٛس ك٠ هٜخثيٛخ
 حُٜلق ك٠ َٗ٘ٛخ ٓزن ٝهي رؤ٣ٌَٓخ

 حُوٜخثي ٝطلَٔ ٝحُؼَر٤ش ح٣َُٜٔش ٝحُٔـ٬ص
 أٍٝحم ٖٓ , حُزَحٍٟ:  ٜٓ٘خ ٓوظِلش ػ٘خ٣ٖٝ
 ٝؿ٤َٛخ. حُٔو٠ٜ... ك٠ ٌٌٛح , حُؼخرَ
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: الماهرة -الجناينى. أحمد غالف / 3 جزء سليمان. دمحم ديوان
 .2016 الهيئة،
 (117) ْٓ. 24ٙ؛  369
 ج.م. 23:  978-977-91-0038-8: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 حُؼَر٤ش رخُِـش ًظزض ؿ٤ِٔش هٜخثي ٓـٔٞػش
 حُظ٠ حُظـخٍد ٖٓ ُٔـٔٞػش طؼَٝ حُلٜل٠

 ٣ؼَٝ ٝأ٠٣خ ك٤خطٚ ٓيحٍ ػ٠ِ حُ٘خػَ رٜخ َٓ
 . كُٜٞخ ٝٓخ ٣٘خ٣َ حُٔـ٤يس حُؼٍٞس أػ٘خء طـَرظٚ
 ٓؼَ - ٛ٘خ ٝؿ٠ٜ - ػَػَس حُوٜخثي ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ
 -ػٞحءى ٣خًَٜ ًٍَ -٣يى ػ٠ِ ٗـٔش ٟغ -حٗخء
 هطخٍح . ٤ُْ ٛٞط٠ -٤١ذ ٍؿَ
 
 
 
 
 
 
 

: الماهرة -الجناينى. أحمد غالف / 2 جزء نسيم. محمود ديوان
 .2016 الهيئة،

 (118) ْٓ. 24ٙ؛  447 
 ٓظـُٞش. ُوطخص -ٓظؤهَس ريح٣خص -حُلوخٍ ١خثَ: حُٔلظ٣ٞخص
 ج.م. 23:  978-977-91-0012-8: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ٣ؼَٟٜخ ٗؼ٣َش ىٝح٣ٖٝ ٓظش حٌُظخد ٠٣ْ
 ك٤غ حُلٜل٠ حُؼَر٤ش رخُِـش ٤ْٔٗ ٓلٔٞى
 ٣َٝ٘ٔ حُلوخٍ ١خثَ: ػ٘خ٣ٖٝ ىٝح٣ٝ٘ٚ طَ٘ٔ

 -حُـَكش ك٠: ٜٓ٘خ حُؼ٘خ٣ٖٝ ٖٓ ٓـٔٞػش
 كٌخٕ حُوخْٓ حُي٣ٞحٕ رخه٠ -حٌُٔخٕ أٛٞحص
 ػ٘خ٣ٖٝ ٣َٝ٘ٔ ٓظؤهَس ريح٣خص: ػ٘ٞحٕ طلض
 حُي٣ٞحٕ ك٠ ػْ حُٜ٘خٍ, روخ٣خ -حُلوَ هخىّ: ٜٓ٘خ

 أٍٝ -آٖٓ َٓٔ -ػخرَ ٍَٓٝ: رؼ٘ٞحٕ حُٔخىّ
 آهَ. ٌٓخٕ
 
 

 

: الماهرة -الجناينى. أحمد غالف اللمانى؛ صالح / الفراش ذهب
 .2015 الهيئة،
 (119) ْٓ. 20ٙ؛  153
 ج.م. 7:  978-977-91-0481-2: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 
 ُِ٘خػَ حُلَحٕ ًٛذ ى٣ٞحٕ ٓلظٟٞ ٖٓ
 ًٛذ حُٔل٠٤, أٗخ ح٬ٌُّ, ٝطي حُِوخ٠ٗ ٬ٛف

 أٍم, ٓٔظل٤َ, كيٝى, رخرَ, ه٤ٜيس حُلَحٕ,
 ٝؿ٤َٛخ. ؿَرخء ٤َُ, ٍإ٣ش, ُؼذ, حُط٤َ, ٓ٘طن
 ِٓي رؤٗخ ٣ِظٜن حٌُٟ حٌُٛذ ػٖ حُظ٣ٞ٘ٚ ٌُٖٝ
 ٝؿٞى٣ش ٣ُخىس ٛٞ ٤ًخٜٗخ ٖٓ ؿِء حُلَحٗش ٖٓ
 ٝؿٞىٛخ. ٖٓ ٝحٗظوخٙ ُي

 
 
 
 
 
 
 

 -الجناينى. أحمد غالف العالمى؛ الحكم عبد / الصيؾ رطب
 .2014 الهيئة،: الماهرة
 (120) ْٓ. 19ٙ؛  148
 ج.م. 10:  978-977-448-0001-2: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 ٣ظ٘خٍٝ حُؼَر٠ حُ٘ؼَ ى٣ٞحٕ ح٤ُٜق ١ٍذ
 هخٍ حُل٤خس ٓلزش ك٠: ٜٓ٘خ حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش

 ٟخثوٚ ٖٓ أ٤ٟن ًِٔش حُٔيٟ ٛخكز٠, ٠ُ
 ػزي ػخ١ق: ػ٘ٞحٕ طلض حُوٜخثي ٖٓ ٝؿ٤َٛخ
 ىٝىٝ ػ٠ٔ ػ٣ِِس, حُـيس ٝ أر٠ هخطْ حُؼ٣ِِ,
 اُن. ٝحُٔؼٍِٞ حُؼِش حُـزَ, ٣َ١ن حُؼخري حُٔوخ,
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 أحمد غالف بدر؛ أسامة / الموتى من اإلختباء يمكنن ال
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الجناينى.

 (121) ْٓ. 19ٙ؛ 151 
 ج.م. 6:  978-977-91-0702-8: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 ح٫ٗؼخٍ ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ػٍٞس, ؿيى, ؿ٤َحٕ ٓٞػي, حُٔٞط٠,: ٜٓ٘خ

 أهَٟ, ؿ٣َٔش رَة, ؿيح , ؿَرخء ك٤ٖ٘, كخىع,
 ٝؿ٤َٛخ. حُٔيٕ.. ٣ُِخىس ١وّٞ أ٠ٓ, ٓؼَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -الجناينى. أحمد غالف جاد؛ إبراهيم أحمد / بالمطر عاللة له
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (122) ْٓ. 20ٙ؛  166
 ج.م. 8:  978-977-91-0684-7: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حُي٣ٞحٕ ٣لظٟٞ
 ًًَٟ, ح٤َُِ, حٗؼ٠ حَٓأس, ٤١ق: ٜٓ٘خ حُو٤َٜس

 ٓؼ٤ٜش, كٜخٍ, َٓح٣خ, ٓٞػي, رَم, ح٣خّ,
 طظ٤ِٔ حُظ٠ حُوٜخثي ٖٓ ٝؿ٤َٛخ حُٔخٓش.. ػٞىس,

 حُز٢٤ٔ. حَُٜٔ رخِٓٞرٜخ
 
 
 
 
 
 
 

 انفٍ راكشج
 دراسة / الشعبية الحياة بهجة: ( مئويته فى ) الراعى حافظ

: الماهرة -مصطفى. إبراهيم يحيى غالف بيصار؛ صالح
 .2016 الهيئة،

 (123) ْٓ. 20020 ٍٛٞ؛: ٙ 96
 .رخٍُٜٞ ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-910-876-6: طيٓي
 927.7 المصريين المصورين تراجم
 ٣ؼ٤ٖ ٣٫ِحٍ ك٘خٕ حٌُظخد ٣ويّ

 كخكع ٛٞ ُٞكيٙ ٤ٔٗؾ ٝٛٞ ر٤٘٘خ
 حٍطزخ١ٚ ٖٓ كزخَُؿْ حَُحػ٠,
 حَُٔث٤ش حُطز٤ؼش رؼ٘خَٛ طخ٣ٍو٤خ
 ٝٗو٤ِٜخ أٜٗخٍٛخ ٝطَػٜخ رلوُٜٞخ

 ٤ٛٝخى٣ٜخ.. ٍُٝػٜخ ٝأٗـخٍٛخ
 حٓظ٘ٔخهخ   ٤ُٔض ُٞكخطٚ كبٕ

 ُوِن ٣ٔؼ٠ كٜٞ ُٜخ.. طو٤ِي٣خ
 هزَ حُلطَس طلٌٜٔخ ٓٞح٣ُش ١ز٤ؼش
 حٌُظخد ٣لظٟٞ ًٔخ حُٔـَىس حَُإ٣ش
 .أػٔخُٚ ٧ْٛ ٍٛٞ ػ٠ِ

 

 دراسة / 2002-1936 بالنار والرسم درويش نبيل الخزاؾ
 يحيى غالف؛ نجيب الدين عز تمديم الهوارى؛ عزت هبه

 .2016 الهيئة،: الماهرة -مصطفى. إبراهيم
 (124) ْٓ. 20×20 ٍّٓٞ؛: 96ٙ
 رخٍُٜٞ. ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0789-9: طيٓي
 927.38 المصريين الخزافين تراجم
 أٍٝ ح٫ٗٔخ٤ٗش ٝٓطَص ح٫ٜٗخٍ ٟلخف ػ٠ِ حُل٠خٍحص ُٝيص
 أْٛ ٖٓ حُوِف كٖ ٝظَ حُط٤ٖ.. ُوخٓش حُظ٠ِ٤ٌ٘ ح٫ريحع ٓطٍٞ

 َٗحٛخ.. حُظ٠ حُل٠خ٣ٍش حُٔ٘ـِحص
 ك٠ حُيٍحٓش ٌٛٙ أ٤ٔٛش ٝطٌٖٔ
 ُزؼٞ ٝطل٬٤ِ   ٍٛيح   طٔؼَ أٜٗخ

 حَُحكَ حُل٘خٕ اٗظخؽ ٖٓ ٗٔخًؽ
 رؼٞ ٝطٟٞق ى٣ٍٖٝ ٗز٤َ

 ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حُؼوخك٤ش حُظؤػ٤َحص
 طـَرظٚ ُٜخ طؼَٟض حُظ٠ ٝحُظو٤٘ش

 حُز٤٘ش كلٚ إٔ َٟٝٗ حُظ٤ِ٤ٌ٘ش,
 ٛٞ حَُٜٟٔ ُِٔـظٔغ ح٫ريحػ٤ش
 حُؼوخكش ٌٓٞٗخص ك٠ حُزلغ ٓلٍٞ

 ظَٜ ٝحٌُٟ حُل٘خٕ ػ٘ي حُٔظـٌٍس
 أػٔخُٚ. ؿ٤ٔغ ك٠
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 ]تمديم[؛ عطية محسن / الحديث المصرى الفن فى التجديد طليعة
: الماهرة -مصطفى. إبراهيم يحيى غالف نجيب؛ الدين عز

 .2016 الهيئة،
 (125) ْٓ. 19ٍّٓٞ؛: ٙ 108 

 رخٍُٜٞ. ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 ج.م. 17:  978-977-9110-18-9: طيٓي
 927 الفنانين تراجم

 
 ٖٓ ك٘خ٤ٖٗ أٍرؼش حُٔئُق حهظخٍ

 ح٫ريحع ًٝ كوٚ ح٠ُّٜٔٞ ك٤َٜ
 ٢ِٔ٣ ُْ ٌُٖٝ حٍُٜٔ٘ٞ حُل٠٘

 ْٝٛ حٌُخك٤ش رخٍُٜٞس ػ٤ِْٜ ح٠ُٞء
 ٜٝٓطل٠ ٤ٓيٙ ٣ٞٓق ٣ٞٓق

 ُطل٠ ه٤َِ ٝأرٞ ح٧ٍٗخإإ٠١
 ًخٗٞح ٍحثي٣ٖ ٝٛ٘خى ه٤ْٔ ٝكٔيٟ
 حُلٖ ك٠ حُط٤ِؼ٤ش حُٜلٞس ٍٝحء

 حُل٘خٕ ٝٛٔخ َٜٓ ك٠ حُظ٠ِ٤ٌ٘
 ٣ٝٞٓق أ٤ٖٓ ٣ٞٓق ك٤ٖٔ
 . حُؼل٤ل٠
 

 / ( الشعب بوجع موجوع للب ): الجزار الهادى عبد الفنان
 -مصطفى. إبراهيم يحيى غالف عصمت؛ عديلة دراسة
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (126) ْٓ. 20ٙ؛  12 ,96
 . رخ٫ٗـ٣ِ٤ِش ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 رخٍُٜٞ. ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-9109-282: طيٓي
 927 المصريين الفنانين تراجم

 ٝح٫ؿ٤خٍ حُٔخ٠ٟ حُوَٕ حٍرؼ٤٘٤خص ٖٓ حُؼخ٠ٗ حُٜ٘ق ؿ٤َ ر٤ٖ ٖٓ
 ٓويٓش ك٘خٕ حْٓ ٣لظَ ُْ حُظخ٤ُش
 حكظِٚ ًٔخ حُل٘خ٤ٖٗ ٖٓ ح٫ٍٝ حُٜق
 ٣ٝظ٘خٍٝ حُـِحٍ. حُٜخىٟ ػزي حْٓ

 حُ٘و٤ٜش ٝطل٤َِ طظزغ حٌُظخد
 حٓظٔيٛخ حُظ٠ ٝحُٔ٘خرغ ٝأػٔخُٚ

 حًؼَ حُٔ٘خرغ ٌٛٙ ٛخٍص كظ٠ ٜٓ٘خ
 طٞظ٤ق ك٠ رَع كوي ٤ٔ٣ِٙ ٓخ

 ٌٓ٘ٞٗخطٚ ػٖ ُِظؼز٤َ حَُُٓٞ
 طٞظ٤ق ك٠ ٗـق ًٔخ ٝٝؿيحٗٚ,
 ٝحٓظويحّ حُظؼز٤َٟ ح٫طـخٙ ػ٘خَٛ
 .ح٫ُٞحٕ

 

 إبراهيم يحيى غالف لاسم؛ صفوت دراسة / سعيد محمود الفنان
 .2016 الهيئة،: الماهرة -مصطفى.

 (127) ْٓ. 20×20ٙ؛ 96
 .رز٤ِٞؿَحك٤ش اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 رخٍُٜٞ. هخٙ ِٓلن

 ج.م. 17:  978-977-910-651-9: طيٓي
 927.7 المصريين الفنانين تراجم

 
 رخُؼَحء ٓؼ٤ي ٓلٔٞى أِٓٞد ط٤ِٔ
 رو٤ْ حريحػخطٚ طِهَ ك٤غ ٝحُظ٘ٞع
 ك٤غ ٖٓ ٓٞحء ُٜخ كيٝى ٫ ٝحرؼخى

 ٝحَُإٟ حُو٤ْ حٝ حُ٘ل٠ٔ حُٔلظٟٞ
 حُل٤٘ش ُِٔ٘خٛؾ طظٔغ رل٤غ حُـٔخ٤ُش
 ك٤غ ٝحُظل٤َِ حُوَحءس ك٠ حُٔوظِلش
 حُلي٣ؼش حُـٔخ٤ُش حُ٘ظ٣َخص طٞحًذ

 ػٔن ك٠ ؿٌٍٝٛخ طٔظي ر٤٘ٔخ حُٔظطٍٞس
 ٣ٝلخٍٝ حطـخٙ ًَ ك٠ حُل٠٘ حُظَحع
 حُـٔخٍ ٓٞح١ٖ حٓظٌ٘خف حٌُخطذ
 ه٤ي ح٫ػٔخٍ ػ٤ِٜخ حٓظ٘يص حُظ٠ حُل٤٘ش ٝح٫ْٓ ح٫ًٍخٕ أْٛ ٫رَحُ

 حُيٍحٓش.
 
 
 

 إبراهيم يحيى غالف فكرى؛ أحالم دراسة / عمار ممدوح الفنان
 .2016 الهيئة،: الماهرة -مصطفى.

 (128) ْٓ. 20×20ٙ؛ 96
 رخٍُٜٞ. ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-910-652-6: طيٓي
 927.462 المصريين الرسامين تراجم

 
 حُلًَش ٓخكش ػ٠ِ ػٔخٍ ظَٜ
 ٓ٘ظٜق ك٠ َٜٓ ك٠ حُظ٤ِ٤ٌ٘ش

 ٌُ٘ٚ حُٔخ٠ٟ حُوَٕ ٖٓ حُو٤ٔٔ٘خص
 ًُي رؼي ػَٔٙ ٤ٖ٘ٓ ٖٓ ػويح   أ٠٠ٓ

 َْٓٓ ر٤ٖ ُِلٖ ىٍحٓظٚ حٓظٌٔخٍ ك٠
 حُؼخَٓ ُؼَ ٝ هخٍؿ٤ش ٝىٍٝ ح٫هَٜ
 ٝرٍِٞس طؤ٤ًي ك٠ ٝكٔٔخ   طؤػ٤َح   ح٧ًؼَ

 ح٩ٗٔخ٤ٗش ٗو٤ٜظٚ ٛٞ حُل٤٘ش ٗو٤ٜظٚ
 رل٤ٞٝ رخٓظ٬ثٚ ػ٤ِٜخ كطَ حُظ٠

 ٍٝكخ٤ٗش.
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 أحمد دراسة / حياة فى الضوء نبضات: الكريم عبد عايدة الفنانة
 الهيئة،: الماهرة -مصطفى. إبراهيم يحيى غالف؛ العزيز عبد

2016. 
 (129) ْٓ.20×20 ٍٝٛٞ؛ ٍّٓٞ: ٙ 96
 رخٍُٜٞ. ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0786-8: طيٓي
 927 المصريين الفنانين تراجم
 حُؼ٠ِٔ ر٘٘خ١ٜخ حُل٘خٗش ط٤ِٔص
 ٤ٓيس أٍٝ ًخٗض ك٤غ ٝحُٞظ٤ل٠

 ك٠ حُظوٜٚ ىرِّٞ ػ٠ِ طلَٜ
 ربٛيحٍ ٝهخٓض 1947 ػخّ حُ٘لض

 ٝٓـخ٫ص حُٔـخٍ ٌٛح ك٠ ىٍحٓخص
 حُؼي٣ي ُٜٝخ حُٔؼظْ ٝحُِؿخؽ حُوِف

 رخ٫ػٔخٍ طِهَ حُظ٠ حُٔؼخٍٝ ٖٓ
 ٬ٓٓلٜخ ٗٔؾ ك٠ َٟٝٗ حُٔظ٤ِٔس.
 رخٍٗٞح٤ٓش ُٞكش ٝحُل٤٘ش ح٫ٗٔخ٤ٗش
 ك٠ ٝؿٞىٙ ٣٘يٍ ًُ٘ٔٞؽ ػ٠٣َش
 حُؼخ٠ُٔ. ٝ حَُٜٟٔ حُلٖ كًَش
 

 انعشتيح انشوايح سائذاخ
 

 سامى ودراسة تمديم العاليلى؛ جميلة / رواية: تتآلؾ أرواح
 .2016 الهيئة،: الماهرة -اللباد. أحمد غالف؛ أحمد سليمان

 (130) ْٓ. 20ٙ؛ 182 
 ج.م. 8 : 978-977-91-0707-3: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ٖٓ أًؼَ ػ٠ِ ك٤٘خ طـ٣َزخ حٌُخطزش طويّ
 ك٠ حَُٓخثَ طو٤٘ش حٓظويحّ ٜٓ٘خ ٓٔظٟٞ
 ر٤ٖ حُـٔغ ٓٔظٟٞ ٝ حَُٔى٣ش حُز٤٘ش ٤ٛخؿش
 ٤ٓٝخ٤ٓش حؿظٔخػ٤ش ٝه٠خ٣خ ػخ١ل٤ش ه٤٠ش

 طؤ٤ًي ا٠ُ طٔؼ٠ ٣ٞٔٗش ٍإ٣ش اٗظخؽ ٝٓٔظٟٞ
 ٌَٗ ك٠ ًُٝي ح٫ٗؼ٣ٞش حٌُظخرش ٛٞص طلَى

 ه٠ٜٜ.
 
 
 
 

 

 دسولى ترجمة الدمرداشية؛ الملوب لوت / الحريم إبنة رمزة
 أحمد غالف التواب؛ عبد سيد دمحم ودراسة تمديم سعيد؛
 .2015 الهيئة،: الماهرة-اللباد.

 (131) ْٓ. 20ٙ؛  182
 ج.م. 8:  978-977-91-0575-8: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 ٖٓ ٤ٓيس حُيَٓىح٤ٗش حُوِٞد هٞص إ
 ك٠ ُ٘خ طويّ حُلي٣غ حُؼَٜ ػ٬ٓخص أرَُ

 ٝحُ٘ٔخء حُـٞحٍٟ ٧ٟٝخع ٍٛٞس "ٍِٓس"
 ٝح٫ٍٓظوَح٤١ش حُوي٣ٞ٣ش حُوٍٜٞ كَِٓي ك٠

 ٖٝٓ حٓٔخػ٤َ حُوي٣ٟٞ ػٜي حػ٘خء ح٣َُٜٔش
 ٍٝح٣ش ك٠ٜ حُٔخ٠ٟ. حُوَٕ ١ٞحٍ رؼيٙ ؿخءٝح
 ك٠ ٝح٫َٓحٍ حُٔلخؿجخص ٖٓ حٌُؼ٤َ طٌ٘ق
 حُل٣َْ. ػخُْ
 
 
 
 
 
 
 

 سعيد؛ دسولى ترجمة؛ الدمرداشية الملوب لوت / رواية: زنوبة
-اللباد. أحمد غالف التواب؛ عبد سيد دمحم ودراسة تمديم

 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (132) ْٓ. 19ٙ؛  220
 ج.م. 10:  978-977-91-0605-2: طيٓي

 843 الفرنسية المصص
 

 حٜٗخ ا٫ ٝهخُزخ   هِزخ   ػَر٤ش حَُٝح٣ش ٌٛٙ
 طيٍٝ ٠ٛٝ حُل٤َٔٗش رخُِـش ح٫ٓخّ ك٠ ًظزض
 ٜٓ٘خ ٣ٔوَ رخ٤ُش طوخ٤ُي رَكٞ َٛحع كٍٞ
 ػَ٘ حُظخٓغ حُوَٕ ك٠ أكيحػٜخ طيٍٝ أك٤خٗخ  
 ٓؼَ ٓظ٘خه٠ش ػٞحُْ ٢ٓٝ آَأس طؼ٤ٖ ك٤غ

 ك٠ .. ٝحَُكخ٤ٛش ٝحُِٛي ٝحُؼَحء حُظٜٞف
 ط٣َي ٫ ٌُٜ٘خ رخُل٣َش حَُٔأس ططخُذ حُؼخُْ ٌٛح

 أَٓس ر٤ٖ َٛحع حٗٚ حُظوخ٤ُي ػ٠ِ حُوَٝؽ
 حُـَد. رِـش ٣ٌظذ ٝأىد ِٓٔٔش ٣َٜٓش
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 2016قائمة إصدارات 

 انعاملً اإلتذاع سوائع
 / وبرولوج فصول ثالثة فى كوميديا:       أبدا   تنتهى ال اإلمتحانات

: الماهرة -إبراهيم. حمادة وتمديم ترجمة فيليبو؛ إدواردودى
 .2016 الهيئة،
 (133) ْٓ. 20ٙ؛  135
 ج.م. 10:  978-977-91-0870-4: طيٓي

 852 االيطالية المسرحيات
 

 ػٖ طظليع كٍٜٞ ػ٬ػش ٖٓ َٓٔك٤ش
 ٍى ٖٓ ط٘طِن ٝحُٔـظٔغ, حُلَى ر٤ٖ حَُٜحع

 حٗٔخٕ ٓغ ط٠خٖٓ ٛٞ حُظِْ, ٟي ٓؼ٤ٖ كؼَ
 ػ٠ِ ػٍٞس ٛٞ حُزَ٘, ٖٓ ٓـٔٞػش أٝ

 ُِؼَٜ. حُٔـخك٤ش حُزخ٤ُش حُوٞح٤ٖٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترجمة كونيتيرو؛ ألفاريز جواكين سيرافين، / المئوى الميالد عيد
 عنتر مرفت غالف نجيب؛ متولى مراجعة شاهين؛ فوزى

 .2016 الهيئة،: الماهرة -النحاس.
 (134) ْٓ. 19ٙ؛ 141 

 ج.م. 8:  978-977-91-0828-5: طيٓي
 862 االسبانية المسرحيات

 
 ح٣ٍ٘خ٤ُْ ٓي٣٘ش ك٠ حَُٝح٣ش حكيحع طيٍٝ
 -حُط٤ذ حُؼـُٞ ؿٞحٕ ُيٕٝ رخُوَٜ رؤٓزخ٤ٗخ

 ٣ٝٞٗي ح٫َٓس أكَحى ٤ٔٔ٣ٚ ًٔخ ؿٞحٕ رخرخ أٝ
 هِن ٝٛٞ حُٔخثش ٬٤ٓىٙ رؼ٤ي ٣لظلَ إٔ حُؼـُٞ
 حر٘خءٙ ؿ٤ٔغ ح٤ُٜخ ىػخ حُظ٠ حُٔ٘خٓزش ٌُٜٙ

 حٌُخطذ ٢ِٔ٣ ك٤غ كليطٚ. ٝحر٘خء ٝكليطٚ
 رٚ ٣ظ٤ِٔ ٝٓخ ؿٞحٕ رخرخ ٗو٤ٜش ػ٠ِ ح٠ُٞء

 ٝٓئٓ٘ش. َٓكش ٗو٤ٜش ٖٓ
 
 
 

 

 انزاتيح انسريج
؛ كازانتزاكيس نيكوس / فكرية ذاتية سيرة: ؼريكو إلى تمرير

 -الواحد. عبد صبرى غالف عدوان؛ ممدوح وتعليك ترجمة
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (135) ْٓ. 24ٙ؛  637
 ج.م. 30:  978-977-91-0603-8: طيٓي
 920 الذاتية السير

 
 ًحط٤ش ٤َٓس ٤ُْ ؿ٣ٌَٞ" ا٠ُ "طو٣ََ

 ٝرٌَ٘ حُو٤ٔش رؼٞ ُٜخ حُ٘و٤ٜش كل٤خط٠
 ٧ٟ رخُ٘ٔزش ٤ُْٝ ٠ُ رخُ٘ٔزش طٔخٓخ   ٗٔز٠

 حػَكٜخ حُظ٠ حُٞك٤يس ٝحُو٤ٔش آهَ ٗوٚ
 ىٍؿش ٖٓ حُٜؼٞى أؿَ ٖٓ حُـٜٞى ك٠ ًخٗض
 حٕ ٣ٌٖٔ ٗوطش حػ٠ِ ح٠ُ ٍُِٞٛٞ أهَٟ ح٠ُ

 حُظ٠ حُؤش ٝػ٘خىٛخ هٞطٜخ ح٤ُٜخ طِٜٞٛخ
 "ح٬١٫ُش رـ حػظزخ٤١ش ط٤ٔٔش ٤ٔٓظٜخ
 ك٠ ٓظـي حُوخٍة أ٣ٜخ كبٗي ٌُُٝي " ح٣ٌَُظ٤ش

 ى٠ٓ. ٖٓ هطَحص هِلظٚ حٌُٟ ح٧كَٔ ح٧ػَ حُٜللخص ٌٛٙ
 
 
 

 الهيئة،: الماهرة -السميع. عبد فتحى / والحجر والطفل الشاعر
2016. 
 (136) ْٓ. 24ٙ؛  133
 ج.م. 10:  978-977-91-0824-7: طيٓي
 811.009 ونمد تاريخ - العربى الشعر

 
 ك٠ ح٩ٗٔخٕ ٓ٘خَٟٛ أًزَ ٖٓ ٝحكي ٛٞ حُ٘ؼَ إٔ حُ٘خػَ ٣َٟ
 َٗٓش ٓؼًَش ٣وٞٝ ك٤غ حُل٤خط٤ش طـَرظٚ

 أ٤ٔٛش ُٚ حُ٘ؼَ إٔ ٣َٟٝ .. حُزوخء أؿَ ٖٓ
 حُٔئٓٔخص ػ٠ِ إٔ ٣َٟٝ ك٤خط٘خ ك٠ هٜٟٞ

 رخُ٘ؼَ ح٫ٛظٔخّ ٝح٩ػ٤ٓ٬ش حُظؼ٤ٔ٤ِش
 ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘زـ٠ حُظ٠ ٌٓخٗظٚ ك٠ ٟٝٝؼٚ
 ح٧ٓش ُٔخٕ ٛٞ حُ٘ؼَ إٔ ك٤غ ػ٤ِٜخ

 َُكِش َٓى ٝحٌُظخد حُل٠خ٣ٍش, ٝٝحؿٜظٜخ
 ػ٤ِٚ. حُ٘ؼَ ٝطؤػ٤َ ك٤خطٚ ك٠ حُ٘خػَ
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 2016قائمة إصدارات 

 جذيذج كتاتاخ
 

 أحمد غالف رضوان؛ طلعت / رواية: عصرية حب أسطورة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -اللباد.
 (137) ْٓ. 22ٙ؛  261
 ج.م. 10:  978-977-91-0656-4: طيٓي

 813 العربية المصص
 

 ٓلٌْ طو٤ِيٟ ر٘خء ك٠ حَُٝح٣ش ؿخءص
 رط٣َوش حُٔؼخَٛ حُٞحهغ طو٠غ ٌُٜٝ٘خ
 ٛظخكخص ىٕٝ ٗت ًَ طوٍٞ ٝحَُٝح٣ش ٓؼخ٤ُش
 حٌُخطذ حٕ ٝحُٔؼَٝف َٛحم أٟ ىٕٝ

 رٌؼخكش طظـ٠ِ ُٝـ٣ٞش ك٣ٌَش رو٠خ٣خ ّٜٓٔٞ
 حَُٝح٣ش. ٌٛٙ ك٠

 
 
 
 
 
 
 
 

 -صالح. ايمان غالف الدوين؛ جالل رالية / نصوص: الوداد أهل
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (138) ْٓ. 19ٙ؛  115 
 ٫ٝ ٓلزش.. ٖٓ ٫ٗزَأ حُٞىحى.. َٛأ ٗلٖ: حُؼ٘ٞحٕ ٛللش ػ٠ِ

 أًٟ. ٣ئٍه٠٘
 ج.م. 8:  978-977-91-1004-2: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 حُو٤ٜٜش ٓـٔٞػظٜخ ك٠ حٌُخطزش طوٚ
 حُٞهض, ٓغ حَُٟٔ كي٣ؼٜخ ٖٓ رؼٞ ٌٛٙ,
 حُٔٔغ طط٤َ إٔ ىٝٓخ   ك٤ٚ كَٛض ٝحُظ٠
 ًٝخٗض , ٜٓٔش ٍٓخثَ ٝك٤ٜخ حُوٍٞ ذٝطو٠
 ٝكيٙ ح٤ُٚ حُٔؼ٠٘ ٗخٓزش رؤٓخٗش طيٜٝٗخ ٠ٛ

ا٠ُ حُٞهض حٌُٟ طؼظزَٙ ح٤ُٔي ٝحُٔؼِْ 
 .ٝحُلز٤ذ
 
 

 

 إيمان / لصصية مجموعة: دائما تهفهؾ لصيرة جونالت
 .2016 الهيئة،: الماهرة -صالح. ايمان غالف عاطف؛

 (139) ْٓ. 21ٙ؛  184
 ج.م. 8:  978-977-91-0979-4: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 رخِٓٞرٜخ طظ٤ِٔ حُظ٠ حُو٤َٜس حُوٜٚ
 حُِـش ر٤ٖ حُٔئُلش ك٤ٜخ ؿٔؼض حُز٢٤ٔ,
 خٓش,٣ٔ ٓؼَ ؿ٘خكخٕ": حُؼخ٤ٓش ٝحُِـش حُؼَر٤ش
 ٓلخف" طلو٤ن, حُ٘ٞحٍّ, ًًَ ح٤ُٔيس, ٓظَٝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحمد غالف عدوى؛ جمال / شعر: وشبهن شبهى حكايات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -اللباد.
 (140) ْٓ. 18ٙ؛  101
 ج.م. 5:  978-977-91-0830-8: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ططَف كٌخ٣خص ػٖ ػزخٍس ٠ٛٝ حُط٣ِٞش
 حٓجِش ك٠ٜ ؿَحكخ, ٝطلظق حؿخرش ىٕٝ ح٫ٓجِش

 ح٫ كط٣َش حٜٗخ ٍٝؿْ ٓٞؿؼش ٌُٜٝ٘خ َٓ٘ٝػش
 ػ٘خ٣ٖٝ حُوٜخثي ٝط٠ْ ؿي٣يس ًٝؤٜٗخ طزيٝ حٜٗخ

 كٌخ٣ش حُل٠ٗ٬, ه٬ٕ كٌخ٣ش: ٜٓ٘خ ٓوظِلش
 ٝؿ٤َٛٔخ. حُزِلش...
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 2016قائمة إصدارات 

 

 أحمد غالف يونس؛ هدى / لصصية مجموعة: ضوء سرمدية
 .2015 الهيئة،: الماهرة -اللباد.
 (141) ْٓ. 19ٙ؛  140
 ج.م. 7:  978-977-91-0499-7: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 رخُظٌؼ٤ق ٣ْٞٗ ٛيٟ هٜٚ طظ٤ِٔ
 حُظ٠ حُؼخرَس ٨ُكيحع طظؼَٝ ٠ٛٝ حُ٘ي٣ي
 ُظؤ٬ٓص طو٠غ ٠ٛٝ حُزؼٞ رٜخ ٣َٔ

 طوّٞ ا٠ُ ر٘خ ُظَٜ ٝكِٔل٤ش ه٤ٜٜش
 ك٤ٞحص حٌُخطزش ٝطَٔى حُظَحؿ٤ي٣ش. حُٔآ٠ٓ
 حُؼو٤ِش. حُل٤خس ١ٝؤس طلض حُٞحهؼ٤ٖ أرطخُٜخ
 - ٓٞؿؼٚ أٗخص: حُوٜٚ ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ

 ٤ٓٝٞ - حُٜيكش - ٓـ٤٘ش ٓٔخٗيس - ٓلخًٔش
 ٓٞح١٘ش. ك٤خس ك٠ ٣ّٞ -

 
 
 
 
 

 إيمان غالف جابر؛ خالد / عامية شعر: األحمر كل علمت
 .2016 الهيئة،: الماهرة -صالح.
 (142) ْٓ. 18ٙ؛  104
 ج.م. 7:  978-977-91-1049-3: طيٓي
 811 العامى الشعر

 
 

 أٗؼخٍ ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ٠ٛ" ٓـٔٞػخص هٔٔش ح٠ُ ٓؤٔٚ حُؼخ٤ٓش
 حُو٣َٖ, " ٜٝٓ٘خ رٍٞه٤ْ" ىٍؽ ٖٓ أٍٝحم
 ٝحُٞؿغ حُزٔخ١ش ؿخ٣ش ك٠ ح٫َٓ ُٜخ, ٍٓخثَ

 حُزلَ, حٗظٜخء هزَ ٓ٘ظَى, ػخَٓ ٜٝٓ٘خ "
 حهَ ٗي, ٍإ٣خ, " ٜٝٓ٘خ " حُطٞكخٕ ؿٚ حٕ

 ٖٓ حَٓع " ٜٝٓ٘خ " ُِظوَد ٓلخ٫ٝص
 حٌُظخد ك٠ ٝحًًَ ح٫كَٔ, ًَ ػِوض حُٔؼظخى,

 ح٬ُٔى ٌٛح ٤ِٓٔخٕ, ى٣٘خ " ٜٝٓ٘خ "
 ح٫ه٤َ".
 
 

 

 أبوجويلى؛ دمحم باسم / فصحى شعر:  انثى لعطر أنيمة كبدايات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -صالح. ايمان غالف

 (143) ْٓ. 20ٙ؛  150 
 ج.م. 8:  978-977-91-0958-9: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 15 ػ٠ِ ٣لظٟٞ ح٫ٍٝ حُؤْ ُو٤ٖٔٔ ط٘ؤْ
 ػٞىس,: ٜٝٓ٘خ حُز٢٤ٔ رؤِٓٞرٜخ طظ٤ِٔ ه٤ٜيس
 حُؼخ٠ٗ ٝحُؤْ ٜٗخد. ٣َٓش, ٓئحَٓس ٛٔض,
 ٜٗٞٙ. هٔٔش ػ٠ِ ٣لظٟٞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -اللباد. أحمد غالف صميدة؛ بهجت / شعر: أخر رأى للنهار
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (144) ْٓ. 20ٙ؛  141
 ج.م. 7:  978-977-91-0733-2: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ٓويٓخص ىٕٝ ػخُٔٚ ك٠ حُ٘خػَ ٣يهِ٘خ
 ٣ؼَك٘خ إٔ ٣لخٍٝ ػْ حُٞحهؼ٠ حُٔئحٍ ٣ٝطَف
 ٍٝٝكخ٤ٗش.. رَحءس ًٝ ٗوٚ رؤٗٚ ر٘لٔٚ
 ؿي٣يس رطَم حَُٝٓخ٤ٔٗش هٜخثيٙ ك٠ طظـ٠ِ
 ؿ٤َٙ ٌِٜٓخ ػٔخ ٓوظِلش ٓوخٍؽ ػٖ طزلغ
 حُظ٠ ُِٔٔخص ٣ٝؼَٝ حُويح٠ٓ حُ٘ؼَحء ٖٓ

 ح٧ه٤َس ح٧ٝٗش ك٠ ح٣َُٜٔش حَُٝف حٗظخرض
 -حُٔو٤ْ حُظخ٣ٍن كظ٘ش: حُوٜخثي ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ
-ػ٠٘ طزلغ هٜخثي -ٝحُٜٟٞ حُٔٞص ػٖ
 ٝؿ٤َٛخ. حُلِْ ر٘خٍ ٣ـظَٔ ١ٖٝ
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 2016قائمة إصدارات 

 

: الماهرة -اللباد. أحمد غالف سليمان؛ دمحم / رواية: النيل ورد
 .2015 الهيئة،
 (145) ْٓ. 20ٙ؛  301
 ج.م. 10:  978-977-91-0515-4: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 حَُٔى٣ش.. حٌُظخرش ٓغ طخ٣ٍن ُٚ حٌُخطذ
 َُِأٓٔخ٤ُش حُٔيَٓس ح٫ػخٍ ٣ؼخُؾ ٝحٌُظخد

 حُظ٠ حٌُٞحٍع ٣ٝٔظؼ٤ي ػٔٞٓخ   ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ
 حُل٤خس ػ٠ِ ح٫هظٜخىٟ ح٫ٗلظخف طًَٜخ

 ١لض حُظ٠ ؿ٤ٔؼخ   ٝحُ٘و٤ٜخص ح٣َُٜٔش..
 ح٠ٓٞ٤ُ ُِؼَٔ ٟلخ٣خ ٛ٘خ حُل٤خس ٓطق ػ٠ِ

 حُزَ٘. أٍٝحف ٣ـِٝح حٌُٟ ٝحُـ٘غ
 
 
 
 

 أطفال كتة
 

 آدم؛ الرحمن عبد / لألطفال خيالية حكايات: االصبع عملة أحالم
 .2015 الهيئة،: الماهرة -حسين. الحبيبة رسوم
 (146) ْٓ. 24 ٍّٓٞ؛: ٙ 35
 ٓ٘ش. 12 - 8 حُٖٔ

 ج.م. 5:  978-977-91-0600-7: طيٓي
 813 العربية المصص - األطفال كتب
 

 ًْ حُٜـ٤َ حٌُخثٖ ًُي ح٫ٛزغ ػوِش
 ً٘خ ػ٘يٓخ رلٌخ٣خطٚ أٓؼيٗخ ًْٝ أٟلٌ٘خ
 ك٤غ ٛـَٙ رٔزذ ك٣ِٖ حٗٚ ح٫ ٛـخٍح ..

 ػ٠ِ ٣ٝ٘ظَٜ حُلن ػٖ ٤ُيحكغ ٣ٌزَ إٔ أٍحى
 ٣لظخؽ ح٠ُؼ٤ق إٔ ِٗٔٚ ُٚ كوخُض ح٫َٗحٍ

 حَُكٔش ح٫ٍٝ ك٠ ُظظُٞي حُوٟٞ ا٠ُ
 هللا.. كٌٔش ٝطِي حُظؼخٕٝ ٤ُظُٞي ٝحُؼٌْ

 حُِٔللخس: ح٫هَٟ حُوٜٚ ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ
 حُـ٤٘ش كٌخ٣ش -ٝحُـخرش حُلطخد -ٝحُؼـُٞ
 ٝؿ٤َٛخ. ح٤ُ٘ن ٛي٣ن - حُؼـُٞ
 

 

 -هللا. عبد سحر رسوم عالم؛ نجالء / كبير سر ... سر بيننا
 .2015 الهيئة،: الماهرة

 (147) ْٓ. 20ٙ؛  28
 ٓ٘ٞحص. 8-4 ٖٓ حُؼ٣َٔش حَُٔكِش
 ج.م. 5:  978-977-91-0472-0: طيٓي
 813 العربية المصص - األطفال كتب
 
 

 ١٬ُلخٍ هٜٚ ٓـٔٞػش
 ه٬ٍ ٖٓ ٝحُو٤ْ حُٔزخىة طؼِْٜٔ

 حُ٘و٤ٜخص ٖٓ ٓـٔٞػش
 حُوٜٚ ٝطلَٔ ُي٣ْٜ حُٔلزٞرش
 حُز٤ٞ: ٜٓ٘خ ٓوظِلش ػ٘خ٣ٖٝ
 ِْٗٔ ٤ًق هَٝك٠, ح٣ٖ , حُِٕٔٞ

 ٝؿ٤َٛخ. حُْ٘ٔ...
 
 
 
 
 
 
 

 دمحم؛ لرنى أحمد / للطفل لصة: األحمر العرؾ ذى الدين حكاية
 .2015 الهيئة،: الماهرة -ممتاز. جرجس رسوم
 (148) ْٓ. 28 ٍّٓٞ؛: ٙ 24
 ٓ٘ش. 12-8 ٖٓ حُؼ٣َٔش حَُٔكِش
 ج.م. 5:  978-977-91-0590-1: طيٓي
 813 العربية المصص - األطفال كتب
 

 حُط٤ٍٞ حِٗػخؽ ػٖ حُوٜش طل٠ٌ
 ؿ٤خد ٖٓ حُـخرش ك٠ طؼ٤ٖ حُظ٠ ٝحُل٤ٞحٗخص

 ٖٓ ك٤ٞهظْٜ كـَح   ٤ٜ٣ق ًخٕ حٌُٟ حُي٣ي
 ػَكٞح ٌُْٜٝ٘ ٓلخٓزظٚ ٝآٍحىٝح حُّ٘ٞ
 ٛي٣وخ   ٝأٛزق ػ٘ٚ كؼلٞح أ٤ٔٛظٚ ٓويحٍ
 ٓؼخىس. ك٠ ٣ؼ٤ٖ حُـ٤ٔغ ٝأٛزق ٌَُِ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 / 1 جزء لألطفال. شولى أحمد شعر من: وحكايات حواديت
 الهيئة،: الماهرة -الظاهر. عبد صفاء رسوم غنايم؛ مصطفى
2015. 

 (149) ْٓ. 24 ٍّٓٞ؛: ٙ 39
 ج.م. 5:  978-977-91-0547-5: طيٓي
 813 العربية المصص - األطفال كتب
 
 رؼٞ طو٤٤ْ اػخىس ػٖ ػزخٍس حٌُظخد ٌٛح
 حُ٘ؼَحء أ٤َٓ ٛخؿٜخ حُظ٠ حُ٘ؼ٣َش حُلٌخ٣خص
 حُوٜخثي ٌٛٙ طل٣َٞ ه٬ٍ ٖٓ ١٨ُلخٍ

 ٗؼَٟ رؤِٓٞد ٝكٌخ٣خص هٜٚ ا٠ُ ٝح٫ٗؼخٍ
 ٓيػٔخ   ح٤ُٓٞٔو٠ رخ٣٫وخع ٣ظْٔ ه٠ٜٜ
 ٝحُل٤ٞحٗخص ُِط٤ٍٞ ٝحٍُٜٞ رخَُّٓٞ

 حُٔ٘ظٜخ ػ٠ِ حُلٌخ٣ش ؿَص حُظ٠ ٝح٫ٗوخٙ
 ح٠ُ ٣َٜ كظ٠ رخُليٝطش حُطلَ ٫ٓظخع طلو٤وخ  
 رط٣َوش ٝحُلخثيس ٝحُؼظش ٝحُٜيف حُٔـِٟ
 ٝٓئػَس. ٝٓٔظؼش ؿٌحرش
 
 
 
 

 / 2 جزء لألطفال. شولى أحمد شعر من: وحكايات حواديت
 الهيئة،: الماهرة -الظاهر. عبد صفاء رسوم غنايم؛ مصطفى
2016. 

 (150) ْٓ. 24ٍّٓٞ؛: ٙ 31 
 ٝحُلٔخٓش ٤ِٓٔخٕ -حٗويع حٌُٟ حُؼؼِذ: حُٔلظ٣ٞخص
 ٓ٘ش. 14 - 8 ٖٓ حُؼ٣َٔش حَُٔكِش

 ج.م. 5:  978-977-91-1005-9: طيٓي
 813 العربية المصص -االطفال كتب
 
 رؼٞ طوي٣ْ حػخىس ػٖ ػزخٍس حٌُظخد ٌٛح
 أ٤َٓ ٛخؿٜخ حُظ٠ حُ٘ؼ٣َش حُلٌخ٣خص
 ٌٛٙ طل٣َٞ ه٬ٍ ٖٓ ١٨ُلخٍ حُ٘ؼَحء
 رخ٣٫وخع طظْٔ ٝكٌخ٣خص هٜٚ ح٠ُ حُوٜخثي

 ػ٠ِ طـَٟ حُلٌخ٣خص ٌٝٛٙ ح٤ُٓٞٔو٠,
 طلو٤وخ   أٗوخٙ ٝ ٝك٤ٞحٗخص ٤١ٍٞ حُٔ٘ش
 ٝحُلخثيس حُٜيف ح٠ُ ٣َٜ كظ٠ حُطلَ ٩ٓظخع
 حٌُٟ حُؼؼِذ: ٛٔخ كٌخ٣ظ٤ٖ حٌُظخد ٠٣ْٝ
 ٝحُلٔخٓش. ٤ِٓٔخٕ ٝكٌخ٣ش حٗويع,
 
 

 

 / 3 جزء لألطفال. شولى أحمد شعر من: وحكايات حواديت
 الهيئة،: الماهرة -الظاهر. عبد صفاء رسوم غنايم؛ مصطفى
2016. 

 (151) ْٓ. 23ٍّٓٞ؛ ًِٚ: ٙ 37
 ش..طٝحُو حُلخٍس -ٝحٗخ حٗض -حُزّٞ ٍرخٛخ حُظ٠ حُز٬رَ: حُؼخُغ حُـِء ٓلظ٣ٞخص

 ج.م. 5:  978-977-91-1056-1: طيٓي
 813 العربية المصص -االطفال كتب
 

 كٌخ٣خص ػ٬ع حُؼخُغ حُـِء ٌٛح ٠٣ْ
 حٗض ٝكٌخ٣ش حُزّٞ ٍرخٛخ حُظ٠ حُز٬رَ ٠ٛ
 ٛ٘خ ٝطَٟ ٝحُوطش حُلخٍس كٌخ٣ش ٝحه٤َح   ٝحٗخ
 ٝحَُٔف حُلٌخٛش ػ٠ِ حػظٔي ٗٞه٠ حٕ

 حُٔ٘ٞهش حُؼ٘خَٛ ًَ كٌخ٣خطٚ ك٠ كخؿظٔؼض
 ٝحُل٤ٞحٕ ٝحُلٌخٛش رخُ٘ؼَ ٖٓ ُِطلَ

 حِٓٞد ك٠ حُوٜش َٓى ك٤غ ٝحُوٜش
 حُٔؼخ٠ٗ ٣ظ٠ٖٔ ٤ٗن ه٠ٜٜ ٗؼَٟ
 حَُك٤ؼش. ٝح٤٘١ُٞش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حُوِل٤ش
 
 
 
 

 الهيئة،: الماهرة -السعيد. هشام رسوم لملوم؛ منى / فرح حيرة
2016. 

 (152) ْٓ. 24 ٍّٓٞ؛: ٙ 55
 ج.م. 8:  978-977-91-0858-2: طيٓي
 813 العربية المصص -االطفال كتب
 

ؤٍ طٔ ًخٗض ٝػ٘يٓخ كَف, حُٜـ٤َس حُطلِش طَحٝى حٓجِش ٛ٘خى ًخٗض
 ر٘لٜٔخ, حؿخرظٜخ ػٖ كظزلغ طو٘ؼٜخ, طٌٖ ُْ ح٫ؿخرخص رؼٞ ٝحُي٣ٜخ,

 : ح٫ٓجِش ٌٛٙ ٖٝٓ
 هللا؟ َٟٗ ٫ ُٔخًح -
 حهظزؤٗخ؟ حًح هللا ٣َحٗخ ٤ًق -
 ح٬ُٔثٌش؟ هللا هِن ُٔخًح -
 حُ٘خٍ ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ هللا هِن ٤ًق -

 رٜخ؟ ٤ٓٝلَهٚ
 حُـ٘ش؟ ٌَٗ ٓخ -
 هزَ حُ٘ت ٣ؼِْ ًخٕ إ هللا ٣لخٓز٘خ ُٔخًح -
 ٗلؼِٚ؟ حٕ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 شيماء رسوم المطارلى؛ الظاهر عبد دمحم / مضيئة شخصيات
 .2015 الهيئة،: الماهرة -على.
 (153) ْٓ. 24 ٍّٓٞ؛: ٙ 43
 ٓ٘ش. 12-9 ٖٓ حُؼ٣َٔش حَُٔكِش
 ج.م. 7:  978-977-91-0591-8: طيٓي
 813 العربية المصص -األطفال كتب
 
 

 ٝػزخٍحص ٤ٍٗن رؤِٓٞد حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 حُؼِٔخء ػظٔخء ٖٓ ػ٬ػش هٜٚ ٤ٍٛ٘ش
 حُوخْٓ حرٞ حُـَحك٤ٖ ٍحثي ْٜٓ٘ حُؼَد

 حرٖ حُي٣ٞٓش حُيٍٝس ٌٝٓظ٘ق حَُِٛحٟٝ
 رٖ ػزخّ ح٫ٗيُْ ك٤ٌْ ٝأه٤َح   حُ٘ل٤ْ
 ٝحُؼزَ ك٤خطْٜ هٜٚ ٣ٝل٠ٌ كَٗخّ

 ْٜٓ٘. حُٔٔظلخىس
 
 
 
 
 
 
 

 / للطالئع شعرية مسرحية: الكنوز مملكة فى والعجوز الصبية
 الهيئة،: الماهرة -ممتاز. جرجس رسوم سالم؛ جيهان

2015. 
 (154) ْٓ. 24 ٍّٓٞ؛: ٙ 42
 ٓ٘ش. 16 - 12 ٖٓ ح٤ُ٘ٔش حَُٔكِش
 ج.م. 5:  978-977-91-0357-0: طيٓي
 812 العربية المسرحيات - األطفال كتب
 

 ر٢٤ٔ رٌَ٘ طٟٞق ١٨ُلخٍ َٓٔك٤ش
 حٛظٔخّ ٝػيّ حُ٘ؼٞد ػ٠ِ حُـٞع أػَ

 حُ٘ٞحٍع ك٠ حُؼٍٞحص ٣ُٞي ٓٔخ رٌُي حُِٔٞى
 ٣لخُٕٝٞ ٛـخٍ ٛز٤ش أٍرؼش ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي
 حٌُٟ حُِٔي ا٠ُ ح٠ُؼلخء ٛٞص ٣ِٞٛٞح إٔ
 رْٜ. ٣ٌظَع ٫

 
 
 
 
 

 

 -العال. أبو عزيزة غالف نجم؛ السيد / الفريدة الحيوانات لؽز
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (155) ْٓ. 24ٍٛٞ؛: ٙ 78
 .رز٤ِٞؿَحك٤ش حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 .ٓ٘ش 12 -8 ٖٓ حُؼ٣َٔش حَُٔكِش: حُؼ٘ٞحٕ ٛللش ػ٠ِ
 ػِّٞ. طز٢٤ٔ: حُـ٬ف ٛللش ػ٠ِ

 ج.م. 8:  978-977-91-0641-0: طيٓي
 813 العربية المصص -االطفال كتب
 
: ٓ٘ظًَش ٛلخص ُٜخ حُل٤ش حٌُخث٘خص ًَ
 ح٫هَحؽ,.. حُلًَش, حُظ٘لْ, حُظٌخػَ, حُ٘ٔٞ,
 حُز٤جخص أٝ حٌُخث٘خص طِي حٌٗخٍ حهظِلض ٜٓٔخ
 ك٠ حٝ حُزلَ أٝ حُزَ ك٠ ك٤ٜخ.. طؼ٤ٖ حُظ٠

 ك٣َيس حٌُخث٘خص رؼٞ ٛ٘خى ًُي ٝٓغ حُٜٞحء..
 أكَحى رو٤ش رٌُي طوخُق حُٜلخص, رؼٞ ك٠

 ٓخ ٝٛٞ ح٤ُٚ, ط٘ظ٠ٔ حٌُٟ حُٜ٘ق أٝ حُ٘ٞع
 حُل٤ٞحٗخص طِي ػ٠ِ ك٤ظؼَف حٌُظخد, ٣زلؼٚ

 ٓؼ٬٤طٜخ. ػٖ حُل٣َيس ٝح٫ٓٔخى ٝحُط٤ٍٞ
 
 
 
 

: الماهرة -رمضان. سحر رسوم الشراكى؛ عزيزة / نؽنى يال
 .2016 الهيئة،

 (156) ْٓ. 15 ٍّٓٞ؛: ٙ 56
 ٓ٘ش. 15: 8 ٖٓ ٖٓ حُؼ٣َٔش حَُٔكِش
 ج.م. 6:  978-977-91-0539-0: طيٓي
 811 العربى الشعر -االطفال كتب
 
 
 
 
 

 ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 طظ٤ِٔ ١٨ُلخٍ حُو٤َٜس حُوٜخثي ٖٓ

: ٜٓ٘خ ٝحُز٢٤ٔ حَُٜٔ رؤِٓٞرٜخ
 ٣َْٓٝ, حٗخ.. ٗـ٠٘, ٬٣ ٓٔلَحط٠,

 حُْ٘ٔ. ٍٗٞ كز٤ز٠, رخرخ
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 2016قائمة إصدارات 

 (انعامل حىل انطفم )أدب أطفال كتة
 

 جعفر؛ سماح ترجمة / الفلبين من شعبية حكاية: ليموكون أبناء
 .2015 الهيئة،: الماهرة -الحفيظ. عبد محسن رسوم
 (157) ْٓ. 20×20 ٍٛٞ؛ ًِٚ: ٙ 24

 ج.م. 7:  978-977-910-505-5: طيٓي
 895 الفليبنية المصص - األطفال كتب
 

 ٗؼٞد أَٛ طل٠ٌ ر٤ٔطش هٜش
 ح٫ٓطٍٞس طوٍٞ ٝحُظ٠ ح٤ًُِٕٔٞٞ

 طز٤ٞ حُز٤٘خٕ ه٣ٞش ٤١ٍٞ أر٘خء أْٜٗ
 حَُٜ٘ ٜٓذ ػ٘ي ٝحكيس ر٠٤ظ٤ٖ
 ػٖ حُزؼ٤ي حُـخٗذ ك٠ ٝح٫هَٟ
 ٝح٫هَ ٍؿ٬ طلوْ اكيحٛخ ٓٔخٍٙ
 ًَ ُٝيص ْٜٝٓ٘ آَأس طٜزق

 حُٔخ٣ٞ. َٜٗ ػ٠ِ حُلخ٤ُش حُ٘ؼٞد
 
 
 
 
 
 

 إيفان / الروسية الشعبية الحكايات من: المنص ولسمة األسد
 -الحفيظ. عبد محسن رسوم العيادى؛ كمال ؛ترجمة كريلوف
 .2015 الهيئة،: الماهرة

 (158) ْٓ. 20×20ٙ؛  24
 ج.م. 7:  978-977-910-5703: طيٓي
 891.73 الروسية المصص - أطفال كتب
 

 ح٫ىد ٖٓ حُٔئُق حٓظلخى
 حُطخرغ ػ٤ِٚ ٣ـِذ حٌُٟ حُلخ٠ٍٓ
 ػ٠ِ رخُظ٤ِٔق حُٔزطٖ ٝحُ٘وي حُل٠ٌٔ

 حُؼَر٤ش حُِـش ا٠ُ طَؿْ ٓٔخ طؼَف ٓخ
 طٌٖٔ ُٝوي ٝىٓ٘ش. ٤ًِِش كٌخ٣خص ٖٓ

 ر٤ٖ حُلخؿِ ٣َكغ إٔ رٌُي ٣ًَِٞف
 ٝحٛزلض حُز٢٤ٔ ٝحُ٘ؼذ حُ٘ؼَ

 رِـض ك٤غ ٓؼِٞٓش ٍُٓٞح   ك٤ٞحٗخطٚ
 حُز٢٤ٔ. ٝحُؼخَٓ ح٠ٓ٫ حُل٬ف ٍٓخُظٚ
 أٓي هٜش طل٠ٌ ؿ٤ِٔش ٝحُوٜش
 ١ٔخع.

 

 / االيرلندية الشعبية الحكايات من: المبعة ذو والمزم بيللى
 الهيئة،: الماهرة -نوار. فايزة رسوم طه؛ مدحت ترجمة
2016. 

 (159) ْٓ. 19 ٍّٓٞ؛: ٙ 19
 ج.م. 7:  978-977-910-7288: طيٓي
 891.6 االيرلندية المصص - األطفال كتب
 
 

 حُ٘خد ر٠ِِ٤ ػٖ حُوٜش طل٠ٌ
 ُٝوي ٓلَٟ هِّ هخرَ حٌُٟ حُٜـ٤َ
 آَطٚ طلض ٝؿؼِٚ حُوِّ ٖٓ طٌٖٔ

 ػلخ كظ٠ حُِٖٓ ٖٓ كظَس ٝهيٓظٚ
 ٝطًَٚ هيٓظٚ ٖٓ ٝػخهٚ ٝكَ ػ٘ٚ
 ٖٓ حُؼي٣ي ُٚ ٓزذ حٕ رؼي ُلخُٚ

 حُٔ٘خًَ.
 
 
 
 
 
 
 

 دمحم عاطف ترجمة / النرويج من شعبية حكاية: الثالثة التيوس
 الهيئة،: الماهرة -الحفيظ. عبد محسن رسوم المجيد؛ عبد

2015. 
 (160) ْٓ. 20ٙ؛  24

 ج.م. 7:  978-977-910-5697: طيٓي
 839.833 النرويجية المصص - األطفال كتب
 
 

 ط٤ّٞ ػ٬ػش ػٖ حُوٜش طل٠ٌ
 حَُٜ٘ كؼزَٝح رخُـٞع ٗؼَٝح أٗوخء
 حُوِّ هخرِٞح أْٜٗ ح٫ حُـَٔ كٞم

 كٔخ ٣ؤًِْٜ إٔ كخٍٝ حٌُٟ ح٣ََُ٘
 أ١خف حٕ ح٫ حٌُز٤َ حُظ٤ْ ٖٓ ًخٕ
 حَُٜ٘. ك٠ كؤٓوطٚ روَٝٗٚ رٚ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 داليا ترجمة / األيرلندية الشعبية الحكايات من: والؽراب الثعلب
 .2016 الهيئة،: الماهرة -السنباطى. نبيل رسوم فتحى؛

 (161) ْٓ. 21ٙ؛  27
 ج.م. 10:  978-977-910-9121: طيٓي
 891.623 االيرلندية المصص -االطفال كتب
 
 
 

 ػٖ طل٠ٌ ١٬ُلخٍ ٓٔظؼش هٜش
 رٔزذ ػؼِذ ٖٓ ؿَحد حٗظوخّ

 ًًٝخء حُـَحد ُٜـخٍ حُظٜخٓش
 هطظٚ ط٘ل٤ٌ ك٠ حُـَحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من: جريم االخوين حكايات من: الشعور أم البركة جنية
 غالف السالم؛ عبد علية ترجمة / االلمانية الشعبية الحكايات

 .2016 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند
 (162) ْٓ. 21ٍّٓٞ؛: ٙ 28 

 ج.م. 8 : 978-977-910-7387: طيٓي
 833 االلمانية المصص

 
 ح٫ُٔخ٤ٗش حُ٘ؼز٤ش حُلٌخ٣خص ٖٓ
 حطلوض حُظ٠ حُزل٤َس ؿ٤٘ش هٜش طل٠ٌ
 أًؼَ ٝطـؼِٚ طٔخػيٙ رؤٕ حُطلخٕ ٓغ

 طؤهٌ إٔ ر١َ٘ ٌُٖٝ ٝٓؼخىس ػَحء
 ػ٠ِ ٣لخكع حُطلخٕ ٝظَ ُٝيٙ, ٓ٘ٚ
 ٗلٌص ٌُٖٝ حُزل٤َس ػٖ ٣ٝزؼيٙ حر٘ٚ

 حٓلَ ح٠ُ ٝٓلزظٚ طٜي٣يٛخ حُـ٤٘ش
 ٗخرخ . أٛزق إٔ رؼي حُزل٤َس
 
 
 
 

 

 من: الخوؾ عن الباحث الفتى حكاية: جريم األخوين حكايات
 رسوم السالم؛ عبد علية ترجمة / االلمانية الشعبية الحكايات

 .2016 الهيئة،: الماهرة -السنباطى. نبيل
 (163) ْٓ. 20؛ ٍّٓٞ: ٙ 39

 ج.م. 10:  978-977-910-7295: طيٓي
 833 االلمانية المصص - األطفال كتب
 
 

 ُُٞي٣ٖ ٝحُي ػٖ طل٠ٌ هٜش
 ك٠ طٔزذ ؿز٠ ٝح٫هَ ٠ًً أكيٛٔخ
 ٍٝحء ح٫د ٝظَ ح٬ٌُ٘ٔص ٖٓ حُؼي٣ي
 حُل٤خس ك٠ ٣ؼ٤ٖ ٤ًق ٣ظؼِْ كظ٠ حر٘ٚ

 ٗلٔٚ. ػ٠ِ ٣ٝؼظٔي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خلود ترجمة / االيرلندية الشعبية الحكايات من: الناى عازؾ
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الغنى. عبد حسن رسوم الجرايحى؛

 (164) ْٓ. 21 ٍٛٞ؛: ٙ 24
 ج.م. 10:  978-977-910-3773: طيٓي
 891.6 االيرلندية المصص -االطفال كتب
 
 

 ػٖ حُ٘خٟ ػخُف هٜش طل٠ٌ
 حكظِظٜخ حُظ٠ ٛخ٤ِٖٓ" " ٓي٣٘ش

 حُ٘خٟ ػخُف ٝحٓظطخع حُلجَحٕ,
 حُلجَحٕ طِي ٖٓ حُٔي٣٘ش ٣وِٚ إٔ
 حُٔي٣٘ش أػ٤خٕ ٝػيٙ إٔ رؼي

 إٔ رؼي ٌُٖٝ ٓخى٣ش رٌٔخكؤس
 ٍك٠ٞح حٕجَحُل ٖٓ هِْٜٜ
 ػَٔ ٝحػظزَٝٙ حٌُٔخكؤس حػطخثٚ
 ح٫ٗظوخّ حُ٘خٟ ػخُف كوٍَ ٟج٤َ,
 كؼَ ًٔخ رؤ١لخُْٜ ٝكؼَ ْٜٓ٘

 رخُلجَحٕ.
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 / الهندية الشعبية الحكايات من: الخسيس الصديك من       حذرا   كن
: الماهرة -السنباطى. نبيل رسوم حافظ؛ شرلاوى ترجمة
 .2016 الهيئة،

 (165) ْٓ. 20ٙ؛  27
 ج.م. 8:  978-977-910-7318: طيٓي
 891 الهندية المصص -األطفال كتب
 
 

 حُؼَٜ ٓخُق ك٠ أٗٚ ٣ل٠ٌ
 ٓخىٝطخطخ حٓٔٚ أٓي ٛ٘خى ًخٕ ٝح٫ٝحٕ
 ح٣ٌُٖ ر٤ٖ ًٝخٕ ؿخرش ك٠ ٣ؼ٤ٖ

 آٟٝ حرٖ حُـخرش ك٠ ٓؼٚ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ
 ٖٓ حُؼ٬ػش ٛئ٫ء طوَد ًٝثذ ٝؿَحد
 ٌُٖٝ ٓؼٚ ٛيحهظْٜ ٝػُِٝح ح٫ٓي
 ٗو٠ٜ ٛيف ْٜٓ٘ ٝحكي ٌَُ ًخٕ

 ٓغ حُِٔػٞٓش ٛيحهظٚ ٍٝحء ٣ول٤ٚ
 ح٫ٓي.
 
 
 
 
 

 دى جيرالد / الفرنسية الشعبية الحكايات من: األسمان ملكة
 -السنباطى. نبيل رسوم الهادى؛ عبد ايمن ترجمة نرفال؛
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (166) ْٓ. 21ٍّٓٞ؛: ٙ 27 
 ج.م. 10:  978-977-910-9114: طيٓي
 843 الفرنسية المصص -االطفال كتب
 

 ػٖ طل٠ٌ ١٨ُلخٍ هٜش
 ًخٗخ ٝكظخس ٛز٠ ر٤ٖ حُٜيحهش
 ٢ٓٝ ك٠ ٥هَ ٝهض ٖٓ ٣ِظو٤خٕ
 ح٫ٜٗخٍ ٟلخف ػ٠ِ حُـخرش

 ٣ـٔغ حُٜز٠ ًخٕ حُٜـ٤َس,
 طٜطخى ًخٗض ٝحُلظخٙ حُلطذ,
 ٝحٓظَٔص ٝح١َُٔخٗخص, ح٫ٓٔخى

 حٗظٜض كظ٠ حُز٣َجش حُِوخءحص ٌٛٙ
 رِٝحؿٜخ.

 
 
 

 

 / المعاصر الروسى األدب من: الوسادة حكايات كتاب سلسلة من
 عبد محسن رسوم توفيك؛ سامية ترجمة؛ كورتوج ناتالى

 .2016 الهيئة،: الماهرة -الحفيظ.
 (167) ْٓ. 20×20 ِٓٞٗش؛ ٍّٓٞ :ٙ 64
 ٍُٛٞ حُوي٣ْ, حُوطش ر٤ض كٜخٕ, كِْ: حُؼ٘ٞحٕ ٛللش ػ٠ِ

 حُٔؼ٤يس. حُِػ٘لش ٝحُٔلخرش, حُزجَ حَُٔكش, حٌُرخرش حَُر٤غ,
 ج.م. 12:  978-977-910-5024: طيٓي
 891.97 الروسية المصص - اطفال كتب
 

 ٤ٍٓٝش هٜٚ ٓـٔٞػش
 ٖٓ ؿِء ط٘وَ ١٬ُلخٍ ٓظَؿٔش
 ١٨ُلخٍ ٓظَؿٔش ح٤َُٓٝش حُؼوخكش
 ٓزخىة ٝطلَٔ حُؼَر٠ ٨ُىد ط٘وِٜخ
 ٝطلَٔ حُطلَ. ك٠ طـَّ ؿ٤ِٔش ٝه٤ْ

 حُزجَ كٜخٕ, كِْ ػ٘خ٣ٖٝ حُوٜٚ
 ٝؿ٤َٛخ. ٝحُٔلخرش...

 
 
 
 
 
 

 مى ترجمة / الصينية الشعبية الحكايات من: الجبل يزيح يولونػ
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سيد. كريم رسوم شاهين؛

 (168) ْٓ. 20ٙ؛  15
 ج.م. 6:  978-977-910-7264: طيٓي
 895 الصينية المصص -األطفال كتب
 

 أٓخّ ٣ٞؿي ًٝخٕ " ٣ٞهٞ " ٣يػ٠ ػـُٞ ٍؿَ ٛ٘خى ًخٕ حٗٚ ٣ل٠ٌ
 " ٝٝ ٝحٗؾ " ؿزَ: ؿز٬ٕ ر٤ظٚ
 ٖٓ ٣ّٞ ٝك٠ " طخ٣٘٘ؾ " ٝؿزَ
 حُـز٤ِٖ ٣ٌٖٛ إ ٧ِٛٚ هخٍ ح٣٫خّ

 حٗؼش ٣ٝٔ٘ؼخٕ ٣َ١و٘خ ٣ؼٞهخٕ
 إٔ ٝػ٤ِ٘خ ح٤ُ٘خ حٍُٞٛٞ ٖٓ حُْ٘ٔ
 ٩ُحكظٜٔخ ٝٓؼ٘خ ك٠ ٓخ ًَ ٗٔظويّ
 طلظٜٔخ. رخُللَ
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 ( سُاتم ) أطفال كتة
 

: الماهرة -حسن. عبير رسوم الزراع؛ عبده / لصة: عمر ألوان
 .2016 الهيئة،

 (169) ْٓ. 28 ِٓٞٗش؛ ٍّٓٞ: ٙ 31 
 ج.م. 6:  978-977-910-863-6: طيٓي
 813 العربية المصص -االطفال كتب
 
 
 

 ح٫ُٞحٕ ٠ٛ حرطخُٜخ ١لخ٨ٍُ ٓٔظؼش هٜش
 ر٤ٖ حُلَم طظ٘خٍٝ حٌُٔز٤ٞطَ ٝؿٜخُ

 حُؼخى٣ش ح٫ٓظويحٓخص ٝ حُلي٣ؼش ح٫هظَحػخص
 ٬ً ٝحٓظويحٓٚ أ٤ٔٛظٚ ٗت ٌَُ ٝإٔ ح٤ٓٞ٤ُش

 ٝٝهظٚ. ىٍٝٙ ُٚ
 
 
 
 
 
 
 

 -هللا. عبد سحر رسوم سليمان؛ حمدى / شعر: النايم البحر
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (170) ْٓ. 28 ٍّٓٞ؛: ٙ 24
 ج.م. 5:  978-977-910-780-6: طيٓي
 811 العربى الشعر - اطفال كتب
 
 
 
 
 

 ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 كخّٗٞ ٗخ٣ْ, حُزلَ: ٜٓ٘خ ١٬ُلخٍ ح٫ٗؼخٍ
 ىرخى٣ز٠. كٍِ, كٍِ ٤١خٍ,
 
 
 
 
 

 

 -البابا. أمانى رسوم شرلاوى؛ الطاهر / لصص: األزرق الجمل
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (171) ْٓ. 27 ٍّٓٞ؛: ٙ 30
 ج.م. 6:  978-977-910-763-9: طيٓي
 813 العربية المصص - األطفال كتب
 
 

 ح٫هظ٤ٖ ػٖ ؿ٤ِٔش هٜٚ ٓـٔٞػش
 حٌُٔز٤ٞطَ ؿٜخُ طلزخٕ حُِظ٤ٖ ٠ِٔٓٝ ٓٔخ

 ه٬ُٚ ٖٓ حَُْٓ طظؼِٔخ إٔ طلخ٫ٕٝ ٝحُِظخٕ
 طلو٤وٚ ك٠ ٣ٔخػيْٛ حٌُٟ حُو٤خٍ ٝٓيٟ
 ٓغ ٝطؼ٤٘خٕ حُو٤خٍ ك٠ ح٫هظخٕ طَٔف
 حُي٣ٖ ٝػ٬ء ٓ٘يرخى ٓؼَ حُويٓخء ح٫رطخٍ

 حُـَٔ: حُوٜٚ ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ ٝؿ٤َٛٔخ
 كٌخ٣ش. طٌظذ ٓٔخ ح٫ٍُم,
 
 
 
 
 
 
 

: الماهرة -جعيصة. احمد رسوم الرحيم؛ عبد احمد / سحابتى
 .2016 الهيئة،

 (172) ْٓ. 27ٙ؛  32
 ج.م. 8:  978-977-910-925-1: طيٓي
 813 العربية المصص -االطفال كتب
 
 
 
 

 ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ٓلخرظ٠, " ٠ٛ ١٬ُلخٍ حُو٤َٜس حُوٜٚ

 ٣ٜزق حٕ حٍحى حٌُٟ حُوَى حُْ٘ٔ؛ ٣٘وٌ ٖٓ
 رخِٓٞد ًظزضٝحُظ٠ " ح٫كِحٕ ؿَكش ؿِح٫ ,
 حُطلَ. ٣٘خٓذ َٜٓ
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: الماهرة -حامد. ناصر رسوم نجيب؛ موسى / الجميل شارعنا
 .2016 الهيئة،

 (173) ْٓ. 28 ِٓٞٗش؛ ٍّٓٞ: 24ٙ 
 ج.م. 5:  978-977-910-864-3: طيٓي

 انؼشثٛخ انقصص -االطفبل كزت
 
 

 حُؼَٔ ػ٠ِ طلؼْٜ ١٨ُلخٍ ه٤َٜس هٜش
 طٜيف ًٔخ أٗلْٜٔ, هيٓش ٝػ٠ِ حُـٔخػ٠

 ٓز٤َ ك٠ ٝحؿظٜخى رـي حُؼَٔ طؼ٤ِْٜٔ ح٠ُ
 ٝحُـٜي حُٞهض رظ٘ظ٤ْ ٝرؤٗٚ ٝحُٔـظٔغ حُزِي

 ك٠ ٗؼ٤ٖ كظ٠ ُ٘لؼِٚ حٌُؼ٤َ ُي٣٘خ ٣ٜزق
 .أك٠َ ٓـظٔغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد محسن رسوم المماحى؛ السيد / لصص: الؽابة فى شجاعة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الحفيظ.

 (174) ْٓ. 28ٍّٓٞ؛: ٙ 32 
 ج.م. 6:  978-977-910-573-4: طيٓي
 813 العربية المصص -االطفال كتب
 
 
 

 ه٤َٜط٤ٖ هٜظ٤ٖ ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ٓـخَٓس طل٠ٌ حُـخرش" ك٠ ٗـخػش ح٠ُٝ٫"
 ٣َ١وْٜ ِٟٞح حْٜٗ ٤ًٝق حُـخرش ك٠ ٛي٣و٤ٖ

 ٝحُٔؼَكش, حُوَحءس رل٠َ ٝٝؿيٝٙ حُـخرش ك٠
 ٓ٘خػَ ك٠ هز٤َ ه٤َِ " حُؼخ٤ٗش ٝحُوٜش
 ػ٠ِ ه٤َِ كٍٜٞ ػٖ طل٠ٌ حُط٤ٍٞ"
 ٨ُٗـخٍ كزٚ رٔزذ ُٚ حُٔ٘خٓزش حُٞظ٤لش
 ٗلٔٚ. ك٠ ٝػوظٚ
 
 
 

 

 رسوم عمرو؛ جمال دمحم / والفتيان لألطفال شعر: األلوان شدو
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الحفيظ. عبد محسن

 (175) ْٓ. 28ٙ؛  31
 ج.م. 6:  978-977-910-756-1: طيٓي
 811 العربى الشعر - األطفال كتب
 
 

 حُٔزخىة رؼٞ ٣ؼِْٜٔ ١٨ُلخٍ ٗؼَ
 ٤َٓٔس رط٣َوش حُٔؼِٞٓخص ٣ٝؼط٤ْٜ ٝحُو٤ْ
 ٓوظِلش ػ٘خ٣ٖٝ حُوٜخثي ٝطلَٔ ِٜٝٓش
 ؿيٟ رِيٟ, حك٠ٔ ح٫ٗظَٗض, رلَ ٜٓ٘خ

 ٝؿ٤َٛخ. ٝؿيط٠..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسماء رسوم فهمى؛ محمود / شعر:  وطيبة حب مليان عالم
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سامى.

 (176) ْٓ. 28ٍّٓٞ؛: ٙ 32
 ج.م. 8:  978-977-910-926-8: طيٓي
 811 العربى الشعر - األطفال كتب
 
 
 
 
 

 حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش حٌُظخد ٠٣ْ
 ٖٝٓ ٤َٓٝٔ َٜٓ رؤِٓٞد ُِطلَ حُٔٞؿٜش
 ػ٠ِ - حُْ٘ٔ - كيٝطش:  حُوٜخثي ػ٘خ٣ٖٝ
 ٝؿ٤َٛخ. .. حُزٌِٞٗش ٍٓٞ
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 رسوم توفيك؛ أحمد / لألطفال مسرحية: المسحور والماء فرفور
 .2016 الهيئة،: الماهرة -جعيصة. أحمد
 (177) ْٓ. 28ٙ؛  32

 ج.م. 7 : 978-977-910-782-0: طيٓي
 812 العربية المسرحيات -االطفال كتب
 
 

 حُٜـ٤َ ؿِحء ١٨ُلخٍ طٟٞق َٓٔك٤ش
 ح٫ر٘خء ٝؿِحء حٌُز٤َ, ٬ٌُّ ٣ٔظٔغ ُْ حٌُٟ
 ح٥رخء, ٜٗخثق ح٠ُ ٣ٔظٔؼٕٞ ٫ ح٣ٌُٖ

 هٜش ه٬ٍ ٖٓ ٝحُؼوٞم حُظَٔى ٝؿِحء
 " َٝٗٔ ًِٝذ ٝهطش كؤٍ " أرطخُٜخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -جعيصة. احمد رسوم كشين؛ دمحم / : شعرعصفور أكون نفسى
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (178) ْٓ. 26ٙ؛  48
 ج.م. 10:  978-977-910-986-2: طيٓي
 811 العربى الشعر -االطفال كتب
 
 
 
 

 ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 حًٕٞ ٗل٠ٔ ": ٜٓ٘خ ١٨ُلخٍ ح٫ٗؼخٍ

 ٓخ أٍٝ ؿٞحرخص, ؿ٤ِٔش, حُي٤ٗخ ًَ ػٜلٍٞ,
 َٝٛ, حٍُ٘ٞ ر٤٘خى٠٘٣, حُلـَ ٜٗخٍ, ١َ

 ٝؿ٤َٛخ ..ك٬ٍ ٍٗٞٛخ حُْ٘ٔ
 
 
 
 
 

 (اإلتذاع َشش )يساتقح أطفال كتة
 

 الهيئة،: الماهرة -السعيد. هشام رسوم الرحيم؛ عبد أحمد / األبطال
2016. 

 (179) ْٓ. 20ٍّٓٞ؛: ٙ 80 
 -2015 ح٠ُٝ٫ حُيٍٝس: حُلخثِس ح٫ػٔخٍ: حُـ٬ف ٛللش ػ٠ِ

2016. 
 ج.م. 8:  978-977-910-8131: طيٓي
 813 العربية المصص -االطفال كتب
 

 طٔؼش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 رخ٧كيحع ٤ِٓجش ١٨ُلخٍ كٌخ٣خص

 ": ٠ٛٝ حُٔٔظؼش ٝحُٔـخَٓحص
 ٗخهَ ح٫رظٔخٓخص, رجَ ح٫رطخٍ,
 ٣٨ُـخٍ, ٣َٓلش ٓلذ حُوزِ,
 حُؼزوَٟ, حُلَ حُؼـُٞ, حُٔطَد
 حُز٘لٔـ٤ش, ح٤ُخهٞطش ٝحُ٘ٞحكٌ, حُز٤ض

 حُطخثَس. حَُ٘كش
 
 
 
 

 .2016 الهيئة،: الماهرة -سيد. كريم رسوم زرد؛ السيد / صاحبى
 (180) ْٓ. 21ٙ؛  48

 ج.م. 6:  978-977-910-8155: طيٓي
 813 العربية المصص -االطفال كتب
 
 
 
 
 

 كٌخ٣ش طل٠ٌ ١٬ُِلخٍ هٜش
 ػَ٘ حُٔخىّ ػخٓٚ حطْ حٌُٟ حكٔي
 ٝكخَٗ ٓيٖٓ ح٠ُ طلٍٞ حٗٚ ٤ًٝق
 ُٚ. حَٓطٚ حٛٔخٍ رٔزذ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 صديك دمحم / ( واحد فصل ) لألطفال مسرحية: النجوم مملكة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سيد. كريم رسوم حسن؛

 (181) ْٓ. 21ٙ؛  67
 ج.م. 7 : 978-977-910-8162: طيٓي
 812 العربية المسرحيات -االطفال كتب
 
 

 9 ) ػَٔ ٖٓ ١٨ُلخٍ َٓٔك٤ش
 حٝحهَ ك٠ حكيحػٜخ طيٍٝ ٓ٘ش ( 13-

 كٌخ٣ش طل٠ٌ حُٜـَٟ حَُحرغ حُوَٕ
 حه٘ؼظٚ حٌُٟ ح٫ٌٓخك٠ ٍٜٓ٘ٞ
 حُظ٘ـ٤ْ ك٠ رخُؼَٔ ٤ِٓلش ُٝؿظٚ
 حُ٘وٞى. ٖٓ ح٣ُِٔي ُٜخ ٣ل٠َ كظ٠

 
 
 
 
 
 

 عايح كتة
 

 هند غالف الشماع؛ بسام / السويس لناة ضفتى على أاثارنا
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سمير.

 (182) ْٓ. 24ٙ؛  103 
 رخٍُٜٞ ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 12 : 978-977-91-917-6: طيٓي
 386.43 تاريخ -السويس لناة
 

 حُظ٠ حُو٘ٞحص أْٛ ٖٓ ح٣ُْٞٔ ه٘خس طؼظزَ
 كوي حُز٣َ٘ش. طخ٣ٍن ك٠ ح٫ٗٔخٕ ٗوٜخ

 ر٤ٖ ح٫ٗظوخ٫ص ِٜٝٓض حُٔٔخكخص حهظَٜص
 حُُٔٞٛٞش حُزلخٍ ر٤ٖ ِٝٝٛض حُوخٍحص

 ٓطٔغ َٜٓ طخ٣ٍن َٓ ػ٠ِ ٠ٛٝ رخُٔل٤طخص
 ػيس حٌُظخد ك٠ حُٔئُق ٣ٝظ٘خٍٝ ٨ُػيحء.

 ه٘خس ٓغ حُ٘و٤ٜش طـَرظٚ ٜٓ٘خ ٟٓٞٞػخص
 ٗوٜخ ٝطخ٣ٍن طؤ٤ٜٓٔخ ٝهَحٍ ح٣ُْٞٔ,
 ٠ٜ٘٣ ًٔخ َٜٓ. طخ٣ٍن ك٠ حرطخٍ ح٠ُ رخ٫ٟخكش
 ٍُِٜٞ. رِٔلن حٌُظخد

 

 عبد / 2 جزء النجارية. الممامات: الممامات فى إبتسامات
 الهيئة،: الماهرة -سكر. دمحم غالف النجار؛ المجيد عبد العزيز
2016. 
 (183) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 186
 ج.م. 18:  978-977-91-0669-4: طيٓي

 814 العربية الممامات
 

 حُٔوخٓخص ػ٠ِ ٌُِخطذ حُؼخ٤ٗش ح٬١٫ُش اٜٗخ
 ٝٗٞحىٍ كٌخ٣خص ٖٓ ك٤ٜخ رٔخ حُؼخ٠ٗ ؿِثٜخ ك٠

 ٌٛٙ ك٠ حٌُخطذ كخٍٝ ٝهي ٟٝلٌخص. ٝرٔٔخص
 ح٧ُلخظ ػٖ ٓزظؼيح   ك٤٘ش ٓظؼش ا٣ـخى حُٔوخٓخص
 ٝرؼ٠ٜخ حُل٤خس ك٠ ؿَص حكيحع أٜٗخ حُـ٣َزش
 ٝح٠ُلٌش حُزٔٔش ػ٠ِ حكيحػٜخ حكظٞص
 رؤر٤خص ٓوخٓش ًَ ٝحهظظٔض ٝحُلٌَس ٝحُؼزَس

 حُٔوخٓخص ًَ ك٠ حُؼخىس ؿَص ًٔخ حُ٘ؼَ ٖٓ
 ِٓٞٗش َٓٓٞٓش رِٞكش ٓوخٓش ًَ ُٝىص ًٔخ

 أكيحػٜخ. ػٖ ٓؼزَس
 
 
 
 
 

 مصر/ فى واالرهاب الدينى التطرؾ وجذور: المسلمون اإلخوان
 .2015 الهيئة،: الماهرة -أغا. أحمد غالف يوسف؛ السيد
 (184) ْٓ. 24ٙ؛ 738
 ٛٞحٖٓ. ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 35:  978-977-91-0068-5: طيٓي
 217.6 المسلمون االخوان

 
 

 ح٫هٞحٕ ؿٔخػش ٗ٘ؤس حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 ٝحُلٌَٟ حُظ٘ظ٠ٔ٤ ٝر٘خإٛخ ح٤ُِٖٔٔٔ
 ٝح٫كِحد ح٫ٓظؼٔخٍ ٖٓ حُـٔخػش ٝٓٞهق

 كٖٔ حؿظ٤خٍ كظ٠ ح٠ٌُِٔ رخُوَٜ ٝػ٬هظْٜ
 هزَ حُـ٤ٖ ٖٓ ٓٞهلْٜ ٣يٍّ ًٔخ حُز٘خ,
 حُٞكيس ٖٓ ٝٓٞهلْٜ 1952 ٤ُٞ٣ٞ ػٍٞس

 ه٤ٔش ٓٞٓٞػ٤ش ىٍحٓش ٝحٌُظخد ح٤٘١ُٞش..
 ػخٓش. رٜلش ك٤خطْٜ طـط٠
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 2016قائمة إصدارات 

 

 دمحم لابيل فتحى / االلتصادية للتنمية المومية والرإية اإلدارة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الحميد. عبد صالح غالف متولى؛
 (185) ْٓ. 24ٙ؛  110
 ج.م. 6 : 978-977-91-0746-2: طيٓي

 338.9 االلتصادية التنمية
 
 
 

 ح٩ىح٣ٍش ح٧ٓخ٤ُذ حٌُظخد ٌٛح ٣ويّ
 ٣َٟ ك٤غ ح٩ىحٍس ػِْ ك٠ حُلي٣ؼش ٝحُ٘ظ٣َخص

 ىٍٝ ٛ٘خى ٤ُْ أٗٚ حُؼخُْ ك٠ ح٫هظٜخى ػِٔخء
 ٓظوِلش ىٍٝ طٞؿي ٓخ رويٍ حهظٜخى٣خ   ٓظوِلش
 حٌُظخد ٣ٝويّ ح٫ىحٍس, ك٠ حٌُِٔ٘ش ٫ٕ اىح٣ٍخ  
 ه٤ٓٞش ٍإ٣ش ٣طَف ًٔخ ح٩ىحٍس ػِْ ك٠ ٗٔخًؽ
 ٤ٓيح٤ٗش ىٍحٓخص ه٬ٍ ٖٓ ح٫هظٜخى٣ش ُِظ٤ٔ٘ش
 ُِظ٘ل٤ٌ. هخرِش ٝػ٤ِٔش
 
 
 
 
 

 

 الناصر عبد من ذاتية رحلة: لرن نصؾ فى وتليفزيون إذاعة
: الماهرة -العال. أبو عزيزة غالف متولى؛ عباس / أوباما الى

 .2016 الهيئة،
 (186) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 255
 ج.م. 13:  978-977-91-0692-2: طيٓي

 384 مصر - االذاعة
 طـذ ُْ ػخٓخ   ه٤ٖٔٔ حٓظيص َٜٟٓ ٣ٌٓغ ٍكِش ٣ظ٘خٍٝ حٌُظخد ٌٛح
 ح٤ُٜ٘ٔش طـَرظٚ َٓى ػٖ حُظخ٣ٍو٤ش هِل٤ظٜخ

 ػخّ حُؼَد ٛٞص ك٠ ريأص حُظ٠ ٝح٫ٗٔخ٤ٗش
 هزَ ح٤ُٖٔ ك٠ حُؼَٔ ٓلطخطٜخ ِٝٗٔض 1955
 حًحػش ا٠ُ ٝحٗظوِض ٓزخَٗس 1967 ٌٗٔش
 1975 ػخّ ٍٝىّ ؿ٣َِس ك٠ أ٣ٌَٓخ ٛٞص

 ػٖ ٣ؼزَ كٜٞ 1977 ػخّ ٝحٗ٘طٖ ح٠ُ ػْ
 ٝطخ٣ٍو٠. ٤ٓٝخ٠ٓ ٠ٜ٘ٓ ٓ٘ظٍٞ ٖٓ حُلظَس

 رؤىد ٣ٌٕٞ ٓخ أٗزش ٓـِٔٚ ك٠ ٝحٌُظخد
 حُؼَٔ ك٠ ٤ٓخكش ٌُٜٝ٘خ ح٤ُٔخك٤ش حَُك٬ص
 هِل٤خطٚ رٌَ ٝأ٣ٌَٓخ َٜٓ ك٠ ح٫ػ٠ٓ٬
 ٝحُظخ٣ٍو٤ش. ٝح٤ُٔخ٤ٓش ح٤ُٜ٘ٔش

 

 حاتم / اإلسالمى الخطاب فى ثمافية لراءات: إسالمات أم إسالم
 .2015 الهيئة،: الماهرة -مصطفى. نها غالف حافظ؛
 (187) ْٓ. 20ٙ؛  178
 ج.م. 10:  978-977-91-6416-4: طيٓي

 213 االسالمية الدينية الخطب
 
 

 ح٠ٓ٬ٓ٫ ُِوطخد هَحءس حٌُظخد ٌٛح ٣ويّ
 َٓحؿؼش إٔ كُٜٞٚ ػزَ ٣ٝئًي حُٔؼخَٛ
 ٤ُٔض ٍَٟٝس ح٠ُٞٛ٫ ح٠ٓ٬ٓ٫ حُوطخد
 طظِح٣ي ح٠ٓ٬ٓ ٝحهغ ٗلن ٖٓ ُِوَٝؽ كلٔذ

 كو٤و٠ حه٬ه٠ َٓىٝى ىٕٝ ح٬ٓ٫ّ ٓظخَٛ ك٤ٚ
 ػٖ حُوطخد ٌٛح ٤ُظو٠ِ ح٠٣خ ٌُٖٝ

 حُظ٠ حُؼظ٤وش ٝأكٌخٍٙ حُوي٣ٔش ٜٓطِلخطٚ
 حُظ٠ ٝح٫كوخى ح٠ُـخثٖ رٔزذ ح٤ُٚ طِِٔض
 ح٫ٓظؼٔخٍٟ ح٫كظ٬ٍ ُٖٓ حُِٕٔٔٔٞ ػخٜٗخ

 ح٣ُٜٞش ىػخٟٝ طلض كَٟخ   ػ٤ِٚ ٝكَٟض
 ٝحُو٤ٜٛٞش.

 
 
 
 

 للشبهات معالجة تؤصيلية دراسة: الدولة وإنسانية اإلسالم
 سعد / الجامعة االنسانية الدولة الى ومبادرة والتوصيات

: الماهرة -.2ط -. الديب أنس غالف هاللى؛ مسعد الدين
 .2016 الهيئة،

 (188) ْٓ. 24ٙ؛  326 
 ج.م. 30:  978-977-207-322-1: طيٓي

 320.214 والدولة االسالم
 

 ٝحُيُٝش حُي٣ٖ ر٤ٖ حُؼ٬هش حٌُظخد ٣ٟٞق
 كظ٘ش ٖٓ ٣ٝلٜٖ حُظؼخٍٝ ٗزٜخص ٣َكغ رٔخ

 ٓٞحء ًِٔش ح٠ُ حُ٘خّ ٣ٝيػٞ ر٤ٜ٘ٔخ, حُٞه٤ؼش
 ٍٛٞطٚ ك٠ ٣ؼظٔي اٗٔخ٤ٗخ   ى٣٘خ ح٬ٓ٫ّ ربػظزخٍ
 ر٤ٖ ٖٓ ٝحهظ٤خٍٙ ح٫ٗٔخٕ هَحٍ ػ٠ِ حُظخَٛس
 حُلوٜخء حٓظ٘زطٜخ ح٫ٗٔخ٠ٗ ُِلٌَ ٗخِٓش أٝؿٚ
 حَُ٘ػ٤ش. حُٜ٘ٞٙ ى٫٫ص ٖٓ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 نها غالف / 2 جزء الكاملة. األعمال:  النميب إسماعيل
 .2015 الهيئة،: الماهرة -مصطفى.

 (189) ْٓ. 24ٙ؛  929
 ج.م. 60:  978-977-91-0203-0: طيٓي

 810.8 الكاملة المإلفات
 

 حُظز٢٤ٔ ػ٠ِ هخىٍ حُزٔخ١ش ٗي٣ي ٓظَّٔ ًخطذ ٗظخؽ ٣ي٣ي ر٤ٖ
 ٖٓ " ٝٛ٘ق ٛ٘ق أُق " ٓوِٕ أَٜٗ ٣ِٔي
 ٝحُيػٞس ًٝظخرٜخ حٌُظذ ٝٗوي ٝحُلٌخ٣خص حُ٘ؼَ
 ٓوخ٫طٚ ٝطؼي حُظويّ ه٠خ٣خ ٝطز٠٘ ح٬ٛ٩ف ا٠ُ
 ٣وٍٞ ٫ٝ ٣ِٔف حَُٔى كٕ٘ٞ ٧ٛؼذ ٍحثغ ػَٔ
 حٌُظخد ٌٛح ك٠ ٌُْ ح٧ط٤ش حٌُِٔخص ٌٛٙ كوخ , ح٫
 إٔ ًِٚ ػَٔٛخ ك٠ طؼَف ُْ حَُ٘ف ر٤ض ٖٓ
 حٌُٔخٍ ٓؼ٠٘ ٝطؼَف ٣َٗلش ٥ٜٗخ طزخع أٝ طز٤غ

 ٠ٛٝ حُلذ َٜٓٛخ حُ٘و٤ذ آٔخػ٤َ كٌِٔخص
 ٤ًق ٝػَكض حُلوٍٞ حه٠َحٍ ٖٓ ؿخءص أ٤َٓس
 ٝح٤َُٔ حَُٓخٍ ٜٛي كٞم حُل٠ٜ ػ٠ِ ط٠٘ٔ

 ىٓٞع طٔٔق ٣يٛخ طٔي ٝرخُلذ حُـزخٍ ظ٬ٍ ك٠
 حُؼ٘ذ.
 
 
 

 -أغا. أحمد غالف لرنى؛ عزت / الفن: 1 جزء: الفن أصول
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (190) ْٓ. 24ٙ؛  480

 ح٣َُٜٔش. حُلِٔلش حٗ٘خء ٓـٔٞػش: حُؼ٘ٞحٕ ٛللش ػ٠ِ
 ج.م. 22:  978-977-91-0653-3: طيٓي
 701 الفلسفة -الفن
 
 
 ٥ٍحء ػَٟخ   ٣لظ٫ٟٞ  حٌُظخد ٌٛح
 رَ حُلٖ" "١ز٤ؼش ٗؤٕ ك٠ ٝٓ٘ظ٣َٖ ك٬ٓلش

 هخُٜش ٣َٜٓش أ٤ُٞٛخص أٝ كِٔلش ٣ويّ ٛٞ
 حُلٖ كِٔلش ر٤ٖ حُلخَٛ حُظ٤ِٔ كٍٞ ٝٓٔظوِش
 ٝحُل٤ٔش حُظؼ٤ٖ ٓزيأ ٝػٖ حُـٔخٍ ٝكِٔلش
 ٖٓ ٝحُلٖ حُل٠٘ ٝحُوِن ٝح٫ِٓٞد ٝحٌَُ٘
 ٬ٛٝطٚ طؼز٤َ ٛٞ ك٤غ ٖٝٓ طٔؼ٤َ ٛٞ ك٤غ

 رخُٜ٘ؼش ٝػ٬هظٚ ٝحَُِٓ حُِـش رٔل٠ٜٓٞ
 ٝٝٓخثِٚ. ١َٝٗٝٚ

 
 

 

 غالف الماضى؛ شكرى / 1973 أكتوبر شهداء: الرجال أؼلى
 .2016 الهيئة،: الماهرة -العال. أبو عزيزة

 (191) ْٓ. 24ٍٛٞ؛: ٙ 230 
 ج.م. 13:  978-977-91-1019-6: طيٓي
 962.071 مصر -1973 اكتوبر حرب

 
 
 

 حؿ٘خى ُو٤َ ُِظخ٣ٍن ؿخىس ٓلخُٝش حٌُظخد
 َٜٓ طخ٣ٍن ًظخرش ك٠ حٜٓٔٞح ح٣ٌُٖ ح٫ٍٝ
 حًظٞرَ كَد ه٬ٍ ح٤ًٌُش ريٓخثْٜ حُٔؼخَٛ
 ٖٓ ٓـٔٞػش حْٜٗ ,1973 ػخّ حُٔـ٤يس
 ٝػ٠ِ رٔؼِْٜ حُِٓخٕ ٣ـٞى هِٔخ ح٣ٌُٖ حَُؿخٍ
 ٍِٟٓ, ٝأكٔي حَُكخػ٠, حرَح٤ْٛ ٍأْٜٓ

 ح٫رَحٍ ٍكوخثْٜ ٝرو٤ش حُظٞحد ػزي ٝحرَح٤ْٛ
 حٌُظخد. ط٘خُْٜٝ ح٣ٌُٖ
 
 
 
 
 
 

 -األغر. رجب وتحميك إعداد / موت االلهة بحيرة: لشموتا
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (192) ْٓ. 19ٍٛٞ؛: ٙ 243
 ج.م. 12:  978-977-91-0896-4: طيٓي

 962.156 تاريخ -المليوبية محافظة
 
 
 

 َٜٓ هَٟ ٖٓ ه٣َش ٠ٛ حُ٘ٔٞص
 ٣ؼَٝ حُو٤ِٞر٤ش ٓلخكظش ك٠ طوغ حُوي٣ٔش
 حُؼخث٬ص ٝحْٛ حُو٣َش طخ٣ٍن حٌُخطذ ك٤ٜخ

 ٝحُ٘و٤ٜخص ك٤ٜخ حُز٤ض حٍ ح٠ُ حُٔ٘ظٔزش
 ٝحُي٤٘٣ش حُؼ٤ِٔش حُل٤خس آػَص حُظ٠ حُٜخٓش

 حُؼي٣ي ٣ظ٘خٍٝ ًٔخ ٝؿ٤َٛخ ٝحُل٤٘ش ٝح٫ىر٤ش
 طِي رٜخ طظ٤ِٔ حُظ٠ ٝحُظوخ٤ُي حُؼخىحص ٖٓ

 حُو٣َش.
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 2016قائمة إصدارات 

 

 ميرفت غالف عطية؛ ممدوح لنصوة، أمانى / خفى عدو األلؽام
 .2015 الهيئة،: الماهرة -النحاس. عنتر
 (193) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 162
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 8:  978-977-91-0538-3: طيٓي
 623 االلؽام

 
 ك٠ ح٧ُـخّ ٌُِٔ٘ش حٌُظخد ٌٛح ٣ظؼَٝ

 ح٧ُـخّ طؼ٣َق طَ٘ٔ حُظ٠ حرؼخىٛخ رٌخكش َٜٓ
 حُٟٞغ ط٤ٟٞق ٓغ ٝحٗٞحػٜخٝطخ٣ٍوٜخ

 حُول٠ حُوخطَ ح٬ُٔف ٫ٓظويحّ حُوخ٠ٗٞٗ
 ح٥ٕ حُلخىع حُظطٍٞ أ٠٣خ   حٌُظخد ٣ٝظ٠ٖٔ

 حُـٜٞى ه٬ٍ ٖٓ حٌُِٔ٘ش ٌٛٙ ٓٞحؿٜش ك٠
 حُ٘ظَ ُٞؿٜش ط٤ٟٞق ٓغ حُي٤ُٝش ٝحُوَحٍحص
 ٌٛح ٣ٟٞق ًٔخ حُ٘ؤٕ. ٌٛح ك٠ ح٣َُٜٔش
 ٌٛٙ كَ ك٠ حُؼ٠ِٔ حُزلغ ىٍٝ حٌُظخد

 رَحٓؾ ٟي هطَح   ػخثوخ   طؼظزَ ٝحُظ٠ حٌُِٔ٘ش
 حُلو٤َس حُيٍٝ ك٠ هخٛش ٝحُظ٤ٔ٘ش. حُظط٣َٞ

 ح٧ُـخّ. رٜخ ط٘ظَ٘ حُظ٠
 
 
 

 غالف مباشر؛ عبده / الرابع الرايخ إلى والطريك والوحدة ألمانيا
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سليم. مصطفي

 (194) ْٓ. 24؛ ٙ 286
 ج.م. 15:  978-977-91-1058-5: طيٓي
 943.09 االلمانية الوحدة - حديث تاريخ - المانيا

 
 

 أرٞحد طٔؼش ه٬ٍ ٖٓ حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 طؼظزَ ٝحُظ٠ أُٔخ٤ٗخ ك٠ حُٞكيس ػ٤ِٔش

 ُؼَٔ ٣ظطِغ ٖٓ ًَ رٚ ٣وظيٟ حٌُٟ حًُ٘ٔٞؽ
 كٞم ٓخ ػَٜ ك٠ ح٫ُٔخ٤ٗش رخُٞكيس ٝكيٟٝ,
 ٝطؤػ٤َح   ٗلًٞح   طٔخٍّ أُٔخ٤ٗخ ريأص حُو٤ٓٞخص
 ٛظَِ. أٝ رٔٔخٍى ا٤ُٚ ططِغ ٓخ ًَ طـخُٝ
 
 
 
 
 
 

 

 الى االلتصادية االزمة مواجهة من: األمريكية المتحدة ألواليات
 تمديم بسيونى؛ جالل أحمد / 1945-1932الدولية الميادة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -حجر. محمود جمال

 (195) ْٓ. 24ٙ؛  296 
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 25:  978-977-91-0766-0: طيٓي
 338.973 االلتصادية االحوال -االمريكية المتحدة الواليات

 
 حطوٌطٜخ حُظ٠ ح٤ُ٥خص حٌُظخد ٣٘خهٖ
 ح٫هظٜخى٣ش ح٫ُٓش ُٔٞحؿٜش حُٔظليس ح٣٫ُٞخص
 حُظ٠ حُي٤ُٝش ح٫ٟٝخع حٓظؼٔخٍ ػْ ٝطزؼخطٜخ,
 حُؼخ٤ٗش حُؼخ٤ُٔش حُلَد ر٘٘ٞد طـ٤َص
 رطَف ًُٝي حُي٤ُٝش حُو٤خىس ح٠ُ ُِٜؼٞى
 كَح٤ٌِٖٗ حَُث٤ْ كٌْ كظَس ه٬ٍ حُظـَرش
 حُؤش. ح٠ُ حٌُزٞس ٖٓ حُوَٝؽ ك٠ ٍُٝكِض
 
 
 
 
 
 
 

: الماهرة -فهمى. أمل فنى إخراج هللا؛ فتح دمحم / ربع إال إمرأة
 .2016 الهيئة،
 (196) ْٓ. 20ٙ؛  236
 ج.م. 10:  978-977-91-0593-2: طيٓي
 814 العربى االدب فى المرأة

 
 

 ك٠ حَُٔأس ٬١ْٓ كي حٌُظخد ٣لخٍٝ
 رؼ٠ٜخ كٌخ٣خص ه٬ٍ ٖٓ حُِـِ ُلَ ٓلخُٝش
 ٓوظِق ٖٓ ٝحرطخُٜخ ه٤خ٠ُ ٝح٫هَ كو٤وش
 ٣ؼؼَ حٕ أَٓ ػ٠ِ ٝأٗؼخٍ ٝهٜخثي حُؼخُْ ىٍٝ

 رؤَٓأس ٣ٌظل٠ أّ حٌُخِٓش حَُٔأس ػ٠ِ حُٔئُق
 ٍرغ. ا٫
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 2016قائمة إصدارات 

 

 إسماعيل النمر شهاب / والثورة والسحر الحب بالد: إندونيسيا
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر. إسالم غالف شهاب؛

 (197) ْٓ. 24ٍٛٞ؛: ٙ 202 
 ج.م. 12:  978-977-91-0916-9: طيٓي

 915.95 رحالت وصؾ -اندونيسيا
 
 
 

 حػٔخم ح٠ُ ٍكِش ك٠ حٌُظخد ٣ؤهٌٗخ
 حٌٗخٍ ػ٠ِ ُِظؼَف ح٫ٗي٠ٔ٤ٗٝ حُٔـظٔغ
 ٌٓخٗٚ ٝأٗ٘طش حُٔظؼيىس, ٍٝٛٞٛخ حُل٤خس
 ٝحُٜ٘خػش حٍُِحػش ر٤ٖ ط٘ٞػض حُظ٠

 ٝحُظوخ٤ُي حُؼخىحص ط٘ٞع ح٠ُ رخ٫ٟخكش
 ٝحَُٔحْٓ. ٝحُطوّٞ

 
 
 
 
 
 
 
 

 غالف الشرلاوى؛ جالل / الحديث المصرى المسرح فى إنمالب
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر. إسالم
 (198) ْٓ. 24ٙ؛  577

 حُؼخُغ. حٌُظخد -حَُٔٔف ك٠ ك٤خط٠: حُـ٬ف ٙ ػ٠ِ
 ج.م. 30:  978-977-91-0935-0: طيٓي

 792.962 نمد -المسرح
 
 حُل٤٘ش حُٔلطخص ٖٓ ٓـٔٞػش حٌُظخد ٌٛح

 ك٤خطٚ ك٠ أ٤ٔٛش أًؼَ حُٔئُق ٣َحٛخ حُظ٠
 ٠ٛٝ حٗو٬د حٝرَح حُٜٝخ كخهظخٍ حَُٔٔك٤ش
 ٣ٝظطَم ٝٛؼٞرش. طؼو٤يح ح٫ًؼَ حَُٔٔك٤ش
 حُٔلَٟ حَُٔٔف ىٍحٓش ح٠ُ حُٔئُق

 ػ٠ِ ح٠ُٞء ٣ِو٠ ًٌُٝي ح٫ٓٞى. ٝحَُٔٔف
 حَُٔٔف ٝٓؼٔخ٣ٍش حَُٔٔف ٤ِٓح٤ٗش

 حُوخٛش حُظٌظ٤ٌ٤ش ح٬ٌُ٘ٔص ٝأْٛ ٝح٫ٟخءس
 ػ٠ِ ططَأ هي حُظ٠ حُظؼي٬٣ص ًٌُٝي رخَُٔٔف
 حُزؼٞ.
 
 

 

 -عادل. عال غالف بكير؛ أمين / المصرى المسرح إعتماد أوراق
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (199) ْٓ. 21ٙ؛  214
 ج.م. 8:  978-977-91-0580-2: طيٓي

 792.09 نمد - المصرى المسرح
 
 

 ػَٝ ىحٍ ٤ُْ َٓٔك٘خ إٔ حٌُخطذ ٣ئٖٓ
 ٩ٝػَحء ٝحُظؼو٤ق ُِظ٣َٞ٘ ىحٍ ٛٞ ٝحٗٔخ كو٢

 أٍٝحم ًٝ طخ٣ٍن ُٜخ ٝحُظ٠ حَُٔٔك٤ش حُلًَش
 ٖٓ حػظٔخى ا٠ُ طلظخؽ ٝػخثن طؼظزَ ٝحُظ٠
 حٌُٟ حَُٔٔف كٖ ػ٘خم ًَٝ حُزخكؼ٤ٖ أػ٤ٖ

 ط٠خكَ ا٠ُ حُ٘ؼذ ٣ٝلظخؽ .. رْٜ ح٫ ٣ِىَٛ ٫
 ط٠غ ٠ٌُ ٝحُؼوٍٞ ٝح٫كٌخٍ حُوٟٞ ًَ

 هَحءس حؿَ ٖٓ ٝحُل٠خٍٟ حُؼوخك٠ َٓ٘ٝػٜخ
 ٝح٧كلخى. ٫ٝ٬ُى ح٧ؿيحى ٍٓخثَ
 
 
 
 
 
 

 تمديم ثابت؛ حسين / العربى المومى األمن ولضايا العلمى البحث
 .2016 الهيئة،: الماهرة -على. شيماء غالف الناظر؛ هانى
 (200) ْٓ. 24ٙ؛  156
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 10:  978-977-91-0526-0: طيٓي
 507.2 بحوث - العلوم

 
 حُ٘ظخّ ٓلَى ٛٞ حُؼ٠ِٔ حُزلغ أٛزق
 ٖٓ أٓش طٜ٘ٞ ُٖ ٝرـ٤َٙ حُـي٣ي حُؼخ٠ُٔ
 ٍكخ٤ٛش حُؼ٠ِٔ حُزلغ ٣ؼي ُْ ك٤غ ح٧ْٓ

 حُزخكؼ٤ٖ ٖٓ ٓـٔٞػش طٔخٍٜٓخ أًخى٤ٔ٣ش
 ٣ٝلخٍٝ .. كو٢ ٓوظزَحطْٜ ػ٠ِ حٌُٔ٘ز٤ٖ
 ر٘يح   كو٢ ٤ُْ حُزلغ إٔ ػ٠ِ ٣ئًي إٔ حٌُظخد

 رخػظزخٍٙ رَ حُؼَر٤ش حُيٍٝ ٓٞحُٗخص ر٘ٞى ٖٓ
 ػَر٠. ه٠ٓٞ أٖٓ ه٤٠ش
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 2016قائمة إصدارات 

 

 المصصى المشهد فى لراءات: الوالع وضراوة الحكى بهجة
 -عمر. إسالم غالف الكافورى؛ السعداوى / المعاصر العربى
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (201) ْٓ. 20ٙ؛  84
 ج.م. 5:  978-977-91-0732-5: طيٓي

 813.009 ونمد تاريخ - العربية المصص
 
 حُٜٔ٘ي ُوَحءس ٓلخُٝش حٌُظخد ٌٛح

 ػ٠ِ حػظٔخىح   حُٔؼخَٛ حُؼَر٠ حُو٠ٜٜ
 حُو٤ٜٜش ح٫ريحػخص ٖٓ ُٔـٔٞػش هَحءحص
 رٞحهؼ٘خ ٍٝرطٜخ ٓئهَح   ٛيٍص حُظ٠ حُؼَر٤ش
 ٝإٔ ٤ٓٔخ ٫ ٝحؿظٔخػ٤خ   حهظٜخى٣خ   حُٔؼ٠٘٤
 حُٞحهغ ٓغ ط٘ظزي ح٫ػٔخٍ ٌٛٙ ٓـَٔ

 ُظؼٌْ حُوٚ كٖ ه٬ٍ ٖٓ ٓؼٚ ٝطظلخػَ
 ٝأٓخ٤ُذ حُل٤خس ١َٝم حُِٔٞى حٗٔخ١ رـ٬ء
 ١ٝ٘٘خ رِيحٕ ر٤ٖ ًؼ٤َح   طظ٘خرٚ حُظ٠ حُظل٤ٌَ
 حُؼَر٠.
 
 
 
 
 

 اللباد أحمد غالف التواب؛ عبد سيد دمحم / العربية الرواية بواكير
 .2016 الهيئة،: الماهرة -.2ط -.

 (202) ْٓ. 24ٙ؛  327
 ٝرز٤ِٞؿَحك٤خ. ٛٞحٖٓ ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-1026-4: طيٓي
 813.009 ونمد تاريخ -العربية المصص

 
 ٜٗٞٙ ػ٠ِ ح٠ُٞء حٌُظخد ٢ِٔ٣
 حُؼَر٠ ح٫ىد طخ٣ٍن ٣ؼَكٜخ ُْ ػَر٤ش ٍٝحث٤ش
 حَُٝح٣ش رظؤ٣ٍن حٌُظخد ٣وّٞ أٟ هزِٚ,

 حٍٛٞ ك٠ حُ٘ظَ حػخىس ٓلخ٫ٝ   حُؼَر٤ش,
 هخٛش ٍإ٣ش ػزَ ٣ٍٝخىطٜخ حُؼَر٤ش حَُٝح٣ش
 حُظ٠ ح٠ُٝ٫ حَُٝحث٤ش حُٜ٘ٞٙ ػ٠ِ طؼظٔي
 حَُٝح٣ش ىٍحٓش طخ٣ٍن ٖٓ ٝحٓوطض ٛٔ٘ض
 حٌُخطذ ٣ويّ حٌُظخد ٜٗخ٣ش ٝك٠ حُؼَر٤ش

 ) حُلظَس ك٠ حُؼَر٤ش حَُٝح٣ش ػٖ رز٤ِٞؿَحك٤خ
1859- 1914 .) 
 
 

 

 ميلر - همنجواى مع رفيو باريس حوارات: بالمجانين حافل بيت
 -سونتاج -أوستر محفوظ -كونديرا -فوينتس -بورخيس -

 -اللباد. أحمد غالف شافعى؛ أحمد وتمديم ترجمة / إكو
 .2015 الهيئة،: الماهرة
 (203) ْٓ. 20ٙ؛  371
 ج.م. 10:  978-977-91-0522-2: طيٓي

 808 االدبى الحوار
 ٜٓٔظٜخ ًخٗض ( ٍك٤ٞ رخ٣ٍْ ًٟ ) ٓـِش
 ػ٠ِ طًَِ إٔ حُزٔخ١ش رخُـش حُظل٣َ٣َش

 حُ٘وي ط٣ِق ٝإٔ ٝحُ٘ؼَٟ حُو٠ٜٜ ح٫ريحع
 أؿِذ ك٠ ٣لظِٚ حٌُٟ ح٤ُٔٔطَ ٌٓخٗٚ ٖٓ

 حٌُٟ ٟٓٞؼٚ ك٠ ُظ٠ؼٚ ح٧ىر٤ش حُٔـ٬ص
 ٕٝلٍَحُٔ ٝحٗظ٠ٜ ٌُِظخد ًوِل٤ش ٣ٔظلوٚ

 ٌُِظخد ٣ظ٤لٞ إٔ حُـخ٣ش ٌٛٙ طلون ٤ٛـش ا٠ُ
 ٌٌٝٛح أػٔخُْٜ ػٖ ُِلي٣غ كَٛش أٗلْٜٔ
 ػيى ٣ٜيٍ ُْ ػخٓخ   ٓظ٤ٖ ٖٓ أًؼَ ٓيحٍ ػ٠ِ
 ًخطذ ٓغ أًؼَ أٝ كٞحٍ ٝك٤ٚ ح٫ حُٔـِش ٖٓ

 أٝؿٜٜخ. ٗظ٠ ٖٓ طـَرظٚ ٣ٔظؼَٝ
 
 
 
 

 / ممارنة دراسة: الحديث العربى االدب فى بو االن إدجار تؤثير
: الماهرة -مصطفى. نها غالف رمضان؛ دمحم إسماعيل هانى

 .2015 الهيئة،
 (204) ْٓ. 24ٙ؛  246
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ؽ.ّ. 12:  978-977-91-0282-5: طيٓي
 809 الممارن االدب
 ٍٝحكي ٖٓ ٍحكيح   ( رٞ آ٫ٕ اىؿخٍ ) ٣ؼي
 ٝٗخهي ٗخػَ كٜٞ ٝحُؼَر٤ش حُـَر٤ش حُؼوخكش
 حُ٘ؼ٣َش ٌِٓخطٚ ػ٠ِ حُ٘وخى حطلن ٝهخٙ
 رؼٞ ػٖ ُ٘خ ً٘ق ٝهي ٝحُو٤ٜٜش ٝحُ٘وي٣ش
 ح٥ىحد ك٠ حُؼَر٠ ٨ُىد حُٔوخٍٗش حُيٍحٓخص
 " ٓؼَ حُوي٣ْ, حُؼَر٠ ح٧ىد ٝهخٛش حُؼخ٤ُٔش
 ح٥ىحد حٓظٞػزظٚ حٌُٟ ٤ُِٝش" ٤ُِش حُق ًظخد

 ُظو٤٤ْ حٌُظخد كٌٜح حُؼَر٠ ح٫ىد ٖٓ حُـَر٤ش
 حُلي٣غ. حُؼَر٠ ح٫ىد ك٠ رٞ آ٫ٕ اىؿخٍ طؤػ٤َ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 نها غالف خاطر؛ سيد / المسرحى االبداع فى مصر تاريخ
 .2015 الهيئة،: الماهرة -مصطفى.

 (205) ْٓ. 24ٙ؛  380
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 15:  978-977-91-0430-0: طيٓي
 792.09 تاريخ - المسرح

 
 ٝح٫كٌخٍ حُؼٞح١ق ػٖ ٣ؼزَ حُلٖ إٔ
 ًُٝي ٣ٍِٓش ٍٛٞس ك٠ حُٔزيع حُل٘خٕ ٤ُ٘وِٜخ
 حُ٘ظخّ ٣ؼٌْ ٧ٗٚ ُٔـظٔؼٚ ىٍحٓظٚ ػزَ

 حٗظخؿٚ ك٠ ِٝٗػخطٚ أ٤١خكٚ رٌَ ح٫ؿظٔخػ٠
 ػ٬ؽ ٝٝٓخثَ ٓزَ ا٠ُ ٍُِٞٛٞ حُل٠٘

 طَٜ ر٤ٔطش رطَم ٣طَكٜخ حُظ٠ ح٬ٌُ٘ٔص
 حُٔظِو٠. ح٠ُ

 
 
 
 
 
 
 
 

 شمس أحمد / العربى االدب فى الفنى الخلك أسطورة تجليات
 الهيئة،: الماهرة -حسن. دمحم عاصم غالف الحجاجى؛ الدين

2016. 
 (206) ْٓ. 24ٙ؛  176
 ج.م. 10:  978-977-91-0527-7: طيٓي

 810.9 العربى االدب فى االساطير
 

 حُوِن حٓطٍٞس ريٍحٓش حُزلغ ٌٛح ٣وّٞ
 ح٠ُ ٓؤْ ٝحُزلغ حُؼَر٠, ح٫ىد ك٠ حُل٠٘
 حٌُٔظٞرش رخ٫ػٔخٍ ح٫ٍٝ حُزخد ٣وظٚ رخر٤ٖ,
 كوي حُؼخ٠ٗ حُزخد أٓخ ك٤ِٜٖ ح٠ُ ٝٓؤْ ٗؼَح

 حُ٘ؼ٣َش, حٌُظخرخص ُيٍحٓش حٌُخطذ هٜٜٚ
 حٌُخطذ ٝكخٍٝ ك٤ِٜٖ, ح٠ُ أ٠٣خ   ٓؤْ ٝٛٞ
 ػ٠ِ ح٫ٓطٍٞس طٔخػي كي حٟ ح٠ُ ٣ٌ٘ق إٔ
 ك٠ ٝىٍٝٛخ ٝٝظ٤لظٚ ح٫ىر٠ حُؼَٔ ١ز٤ؼش كْٜ

 حُـٔخ٠ُ. ط٤ٌِ٘ٚ
 
 
 

 

 / التاريخ عبر صوفية نصوص: اإلسالم فى الروحية التجليات
 أنور؛ حسن أحمد سكاتولين؛ جوزيبى وتمديم وإعداد دراسة
: الماهرة -نصار. مصطفى غالف الطيب؛ أحمد تصدير
 .2015 الهيئة،
 (207) ْٓ. 24ٙ؛  684
 ج.م. 19:  978-977-420-617-6: طيٓي

 260.9 تاريخ - االسالمى التصوؾ
 
 حٌَُحّ ُِوَحء ٗويٓٚ حٌُٟ حٌُظخد ٌٛح
 طٔؼَ حُظ٠ حُٜ٘ٞٙ ٖٓ ٝحكَح   ػيىح   ٣ـٔغ
 ٓٔخ حُٜٞك٤ش ٝحُظ٤خٍحص حُ٘و٤ٜخص أْٛ

 ح٠ٓ٬ٓ٫ ُِظٜٞف ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُلوزش ٣ؼظزَ
 حُٔخرغ حُوَٕ ا٠ُ ح٧ٍٝ حُوَٕ ٖٓ أٟ

 ح٠ُ حُٔخرغ حُوَٕ ٖٓ ٣وخرَ ٓخ حُٜـَٟ,
 ح٫ٍٝ ٝٛيك٘خ ح٬٤ُٔىٟ ػَ٘ حُؼخُغ حُوَٕ

 ٖٓ حُٔوخٍرش ط٤َٜٔ حُؼَٔ ٌٛح ٖٓ ٝح٫ٓخ٠ٓ
 ُِوَحء ٤ُْ حُ٘خّ رؼخٓش حُٜٞك٤ش حُٜ٘ٞٙ

 حُوَحء. ٌَُ رَ كلٔذ حُؼَر٤ش رخُِـش
 
 
 
 

 سراج إسماعيل / والعنؾ التطرؾ لمجابهة ثمافية رإية: التحدى
 .2015 الهيئة،: الماهرة -مصطفى. نها غالف الدين؛
 (208) ْٓ. 24ٙ؛  314
 ٬ٓكن. ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 15:  978-977-91-0556-7: طيٓي
 301 الثمافى التؽيير

 ٝح٠ٓ٬ٓ٫ حُؼَر٠ حُؼخُْ ك٠ حُٔظيحهِش حُيٝحثَ ك٠ ٓل٣ٍٞخ   ىٍٝح   َُٜٔ إ
 حُو٤خّ ك٠ طؤهَٛخ ٝحٕ ٝحُٔظٞٓط٠, ٝح٫ك٣َو٠

 ٌٛٙ أر٘خء ًَ ػٔ٘ٚ ٣يكغ حُؼوخك٠ حُيٍٝ رٌٜح
 ٖٓ حُلخ٤ُش حُظَٝف ًخٗض ٝحٕ حُٔظيحهِش حُؼٞحُْ
 حُظويّ ٖٓ أٝ ح٫ه٣َٖ, ٝكوَ حُزؼٞ ػَحء

 طئىٟ هي ؿ٤َْٛ ٝطؤهَ ُوّٞ ٝحُٔؼَك٠ حُظؼ٠ٔ٤ِ
 ح٫ٜٓخّ ػٖ ؿ٠٘ ك٠ رؤْٜٗ رؼ٠ْٜ ٗؼٍٞ ا٠ُ

 ٣ٌٝٛذ رَ ٤ٗجخ   ٓ٘ٚ ٣َ٣يٕٝ ٫ٝ حَُٜٟٔ
 ك٠ هٟٞ َٜٟٓ ىٍٝ ظٍٜٞ ٓلخٍرش ا٠ُ رؼ٠ْٜ

 حُلخىف حُؼٖٔ ٣ؼٞح إٔ ىٕٝ طِي أٝ حُٔخكش ٌٛٙ
 ٝح٤ٓ٬ٓ٫ش حُؼَر٤ش حُؼوخكخص طيكؼٚ حٌُٟ

 حُو٬م َٜٓ ىٍٝ ُـ٤خد ٝحُٔظٞٓط٤ش ٝح٫ك٣َو٤ش
 حُز٘خءس. ٝهيٍطٜخ حُٔزيع ٝحٜٓخٜٓخ
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 -.1ط -. اللباد أحمد غالف عصفور؛ جابر / العمل تحرير
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (209) ْٓ. 24ٙ؛  431
 ج.م. 30:  978-977-91-0648-9: طيٓي

 149.7 العمالنية
 
 
 حُلٌَ حٗلَحف ٖٓ ٣زيأ ح٩ٍٛخد إٔ حُلن 

 ػخّ رٞؿٚ حُلٌَ ٖٓ طزيأ ًٔٞحؿٜظٚ ٝػ٬ؿٚ
 حٗلَحف ٝٓؼخُـش هخٙ رٞؿٚ حُي٠٘٣ ٝحُلٌَ
 ٝٛٞ رخُؼوخكش ػْ ٖٝٓ رخُلٌَ طزيأ إٔ ٫ري حُلٌَ
 حُي٠٘٣ ح٫ٍٛخد ٓلخٍرش إٔ ٣ؼ٠٘ حٌُٟ ح٫َٓ
 كؼ٤ِٔش ٝحُٔؼٟ٘ٞ. حُٔخىٟ ك٤ٜخ ٣ِىٝؽ إٔ ٫ري

 ػ٤ِٔش ٨ُْٓ حُـٔؼ٠ حُٞػ٠ ط٤ٌَ٘ اػخىس
 طِىحى حُِٖٓ ػزَ ٓٔظيس ٓؼويس ٣ٞ١ِش

 طلخػَ ح٣ـخر٤ش ٝرويٍ ُٜٗٔٞخ رويٍ كخػ٤ِظٜخ
 طٌٕٞ ػ٘يٓخ هٜٞٛخ   ٝؿي٣ظٜخ ػ٘خَٛٛخ
 رخُيٓخٍ ٜٓيىس حُٜؼٞرش رخُـش حُظلي٣خص
 اريحػ٠. طَحع حٝ ك٠خٍٟ ر٘خء ٌَُ ٝحُٜيّ
 
 
 

 عثمان؛ المعطى عبد عثمان / العصور عبر المسارح تصميم
 .2016 الهيئة،: الماهرة -العال. أبو عزيزة غالف
 (210) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛ ٍّٓٞ,: ٙ 365
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0869-8: طيٓي
 725.822 تصميم - المسارح

 
 
 ٝحٗٔخ٤ٗش ك٤٘ش هزَس ك٤ِٜش حٌُظخد ٌٛح
 ٖٓ حَُٔٔك٤ش حُلٕ٘ٞ ك٠ ٝػ٤ٔوش ٗخِٓش
 ُٔٔخٍف ط٤ٜٔٔخص ٣لظٟٞ ح٤ُخء, ح٠ُ ح٫ُق
 ٝكظ٠ حُلَػ٠ٗٞ حَُٔٔف ريح٣ش ٖٓ حُؼخُْ
 ري٣ٌٍٞحطٜخ ح٬٤ُٔىٟ حُؼ٣َٖ٘ حُوَٕ

 هخػيس ٝط٤ٜٔٔخص ٬ٓٝرٜٔخ ٝٓ٘خظَٛخ,
 ٝحُُِٔ٘وش, ٝحُيٝحٍس, حُيحث٣َش, حُٔٔخٍف

 .حٌُؼ٤َ ًُي ٝؿ٤َ
 
 
 

 

 -الحفيظ. عبد محسن غالف النجار؛ عامر / النفسى التصوؾ
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (211) ْٓ. 24ٙ؛  503 
 ج.م. 23:  978-977-91-0936-7: طيٓي

 260 االسالمى التصوؾ
 
 
 

 أؿِذ ؿٔغ ٌٛح ًظخرٚ ك٠ حٌُخطذ ٣لخٍٝ
 ٣ؼي ٝحٌُٟ حُٜـَٟ حُؼخُغ حُوَٕ ٛٞك٤ش أٍحء
 ػ٠ِ َٓص حُظ٠ حُل٣ٌَش حُوَٕٝ أهٜذ ٖٓ

 ح٥ٍحء ػ٠ِ حٌُظخد ٣ًَِٝ ح٠ٓ٬ٓ٩ حُؼخُْ
 ٝحُظٔظَٟ ٝحُظَِٟٓ حُٔلخٓز٠ ُيٟ حُ٘ل٤ٔش
 ٝر٤خٕ ح٩ٗٔخ٤ٗش ُِ٘لْ حَُحثغ ٝطل٤ِِْٜ
 ػ٬ؿْٜ ٤ًٝل٤ش ٝػ٤ٞرٜخ ٝآكخهٜخ أكٞحُٜخ
 . ٝحُوِذ حُ٘لْ ٥كخص
 
 
 
 
 
 

 السالم عبد / المعاصر العربى االدب فى والتجريب التؽريب
 .2015 الهيئة،: الماهرة -مصطفى. نها غالف الشاذلى؛

 (212) ْٓ. 24ٙ؛  317
 ج.م. 15:  978-977-91-0474-4: طيٓي
 810 العربى االدب

 
 
 حُظـ٣َذ" " ٟٓٞٞع ٣ظ٘خٍٝ حٌُظخد ٌٛح

 حُؼخٓش ٝحُؼوخك٤ش ٝحُل٣ٌَش حُ٘ل٤ٔش أرؼخىٙ رٌَ
 حُظَحع أٝ ح١ُٖٞ ػٖ ح٫ؿظَحد ٖٓ ً٘ٞع

 ٍإ٣ش ك٠ حُؼ٤ٔن طؤػ٤َٙ ٝر٤خٕ ٝح٣ُٜٞش
 ٝػ٠ِ حُٔؼخَٛ حُؼَر٠ ح٫ىد ك٠ حُٔزيػ٤ٖ
 ح٫ىر٤ش ح٫طـخٛخص ططٍٞ ػزَ حُل٤٘ش طـَرظْٜ
 ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ٖٓ ًَ ك٠ ٝحُٔؼخَٛس حُلي٣ؼش
 ٖٓ ػيى ٝك٠ ٝحُٞحهؼ٤ش ٝحَُٝٓخ٤ٔٗش حُـي٣يس
 - حُؼَحم - َٜٓ ) حُٔوظِلش حُؼَر٤ش ح٫هطخٍ
 ػ٠ِ ىحُش ً٘ٔخًؽ ( طْٞٗ - ح٤ُٖٔ - حُـِحثَ
 ح٫ىر٤ش. ح٫ػٔخٍ ك٠ ٝطـٌٍٛخ حُظخَٛس ػٔن
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 إسالم غالف بركات؛ على عمرو / الشرطة لرجل اللماح التفكير
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر.
 (213) ْٓ. 24ٙ؛  263
 ج.م. 12:  978-977-91-0705-9: طيٓي
 363.2092 الجنائى البحث

 
 

 ٍؿخٍ ط٣ِٝي ح٠ُ حُزلغ ٌٛح ٣ٜيف
 حُـ٘خث٠ حُزلغ ٍٝؿخٍ ػٔٞٓخ , ح١َُ٘ش
 ٝطؼ٤ِْ ُلْٜ ٝػ٠ِٔ ػ٠ِٔ رٔيهَ هٜٞٛخ  
 ٖٓ ٣ٌْٜٔ٘ ٝحٌُٟ حُٔظـيى, حُظل٤ٌَ أٓخ٤ُذ
 ك٠ حُل٤٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ك٤خطْٜ ك٠ ػ٤ِٔخ   ططز٤وٚ
 ح٠ُ ٝطوي٣ْٜٔ حُـَحثْ َٓطٌز٠ ٟز٢ ٓـخٍ

 ٣َ١ن ػٖ ًُٝي حُؼخىُش, حُـ٘خث٤ش حُٔلخًٔش
 حُيٍحٓخص ك٠ ٜٓٔش ٜٓ٘ـ٤ش ػـَس ٓي

 ح٤١َُ٘ش.
 
 
 
 
 
 

 أمين دمحم / الوطن ثمافة على إضاءات: مصر فى الثمافى التنوع
 الهيئة،: الماهرة -الحميد. عبد صالح غالف الصمد؛ عبد

2015. 
 (214) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: 487ٙ 

 ج.م. 20:  978-977-91-0219-1: طيٓي
 306.4 العربية الثمافة

 
 ُؼوخكش رخٍٗٞح٤ٓش ٍإ٣ش ٣ويّ حٌُظخد ٌٛح
 ُؼزو٣َش ٝطٔؼ٤ِٜخ ٝػَحثٜخ ط٘ٞػٜخ ك٠ ح١ُٖٞ

 ٝحٌُٟ حُؼوخكش ٌٛٙ ٝٛخثؾ ٛخٗغ حَُٜٟٔ
 ُطْٔ ٓلخ٫ٝص رخٌُحص ٝح٤ُّٞ ح٤ُّٞ ٣ٞحؿٚ
 ػ٘خَٛٛخ ٝط٢٤ٔ٘ ٓلخِٜٛخ ك٠ ٝحُؼزغ ػوخكظٚ
 ٬ٓٓق ح٫ ٣لَٔ ٫ ٛلَح٣ٝخ   ط٤ٔ٘طخ   آخ

 ؿ٣َزخ   ػوخك٤خ   ط٤ٔ٘طخ   ٝحٓخ ٝح٫هٜخء حُظوِق
 حُـ٤َ ػوخكش ُؼ٘خَٛ ُٔٔظِٜي ٣لُٞٚ ٣ِٓلخ  

 َُٜٔ كٜٖ ك٬ ٌُح ٝهطظٚ رَؿزظٚ
 ١ُِٖٞ ٓ٘ـ٠ ٫ٝ ػوخكظْٜ ٟٓٞ ٝح٤٣َُٜٖٔ

 رٜخ. ا٫
 

 

  / الكريم المرآن ضوء فى الطبيعية للموارد اإللتصادى التوظيؾ
: الماهرة -الحميد. عبد صالح غالف الراضى؛ عبد مفتى حشمت
 .2015 الهيئة،

 (215) ْٓ. 24ٙ؛  705
 (.699-673 ٙ )ٙ رز٤ِٞؿَحك٤ش اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م.35:  978-977-448-914-3: طيٓي
 330.121 وااللتصاد االسالم

 
 ٌَُ حُٔ٘ظْ ٛٞ حُي٣ٖ إٔ حٌُخطذ ٣َٟ

 ح٬ٓ٩ّ ًخٕ كٔخ ٝحُي٤ٗخ حُي٣ٖ ك٠ حُل٤خس أٍٓٞ
 ك٠ طئىٟ حُظ٠ حُِٜٞحص ػ٠ِ هخَٛح  

 ٝؿ٤َٛخ ٝحُلؾ ُِّٜٞ أ٣خّ أٝ حُٔٔخؿي
 ط٘ظْ حُظ٠ ٝحُوٞحػي ح٧ْٓ ٠٤ُغ ؿخء ٌُٝ٘ٚ
 ٗظ٠ ك٠ حُٔز٤َ ُْٜ ٝط٤َ٘ حُزَ٘ ك٤خس

 رٚ, طٔٔي ُٖٔ حُ٘ـخس ١ٞم كٜٞ .. حُٔـخ٫ص
 آ٣خص إٔ ٗـي ح٩هظٜخىٟ حُٔـخٍ ٗخك٤ش ٖٝٓ

 حُظ٢ٓٞ ػ٠ِ ٝكؼض رٚ حٛظٔض حُوَإٓ
 حُل٤خس. ٗٞحك٠ ًَ ك٠ ٝح٫هظٜخى

 
 
 
 

 تمديم؛ عاشور خالد / والتاريخ االدب بين إخناتون: األول الثائر
 الهيئة،: الماهرة -حسين. الحبيبة غالف الدين؛ نور الحليم عبد

2016. 
 (216) ْٓ. 24ٙ؛  408
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 18:  978-977-91-0596-3: طيٓي
 932.132 والحكام الملون - المديمة مصر
 ٣طَ ًخٕ حُظخ٣ٍن َٗكخص أٟ ٖٓ طَٟ

 ؿؼَ حٌُٟ اه٘خطٕٞ حُ٘خد حُِٔي ًُي ػ٤ِ٘خ
 كَػٕٞ أٓخّ ٣وق ُْ ًٔخ أٓخٓٚ ٣وق حُظخ٣ٍن

 ح٫ٓجِش ٖٓ ػيىح   ١خٍكخ   ٓظل٤َح   ًح٬ٛ   آهَ
 ظَ ُوي ؿٟٔٞخ   ح٫ ح٧َٓ ط٣ِي ٫ اؿخرخطٜخ
 ح٫ه٬ّ ٜٟٓٞ ٝك٤خطٚ ٤َٓٝطٚ حه٘خطٕٞ طخ٣ٍن
 كوي ػْ ٖٝٓ حُظخ٣ٍن َٓ ػ٠ِ ح٫ىحد ٗظ٠ ٖٓ

 ُْ ػيس ٝطخ٣ٍو٤ش أىر٤ش هَحءحص ٤َٓطٚ هَثض
 رويٍ ح٫ ؿٟٔٞٚ طٍِ أٝ ٬١ٓٔٚ ٣لي

 ًَٝٛخ , كزخ   ػ٤ِٚ حُ٘خّ حهزخٍ ٖٓ ٓخُحىص
 ٝطلو٤َح . اؿ٫٬   ٝٓوطخ   طؼخ١لخ  
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 عصر الى العربى التدوين عصر من: والحداثة الدين جدل
 -الحفيظ. عبد محسن غالف سالم؛ صالح / الؽربى التنوير
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (217) ْٓ. 24ٙ؛  577 
 ج.م. 30:  978-977-91-0963-3: طيٓي
 291.175 والحداثة الدين

 
 ح٫ٓظَحط٤ـ٤ش طل٣َٞ ح٠ُ حٌُظخد ٣ٜيف
 ٣و٠٠ حٌُٟ حُظٞك٤ن ٓلّٜٞ ػٖ ح٣ٞ٠ُٜ٘ش

 ح٠ُ ح٫هَٟ رٚ طوخّ َٓؿؼخ   ػوخكش حػظٔخى ح٠ُ
 طظٞحُٟ ك٤غ حُـي٠ُ, حُظخ٣ٍو٠ حُ٘وي ٓلّٜٞ
 كًَش ٝٓغ ر٤ٜ٘خ, ك٤ٔخ ٝطظلخػَ حُؼوخكخص
 ِٜٓٔخ , حُؼَر٠ حُظي٣ٖٝ ػَٜ ٤ُٜزق حُظخ٣ٍن,
 ك٤ٔخ كخَٟح , حُـَر٠ حُظ٣َٞ٘ ػَٜ إٔ ٓؼِٔخ

 َٓطٌِحص طو٤٤ْ رٜٔٔش حُ٘ويٟ حُلْ ٣ٜ٘ٞ
 .ح٫ُٜخّ ٜٝٓخىٍ حُل٠ٍٞ
 
 
 
 
 
 

 إسالم غالف لدرى؛ سامية / الحداثة بعد وما الحداثة بين الجسد
 .2016 الهيئة،: الماهرة -ومحممة. جديدة ط -. عمر
 (218) ْٓ. 24ٙ؛  373
 ٝٛٞحٖٓ. رز٤ِٞؿَحك٤ش اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0674-8: طيٓي
 301 المرأة حموق

 
 ٖٓ حُـٔي ه٤٠ش ٣ظ٘خٍٝ حٌُظخد ٌٛح

 ٝٛٞ "ح٤ُٓٞٔٞأٗؼَٝرُٞٞؿ٠"٘ظٍٞ ٔحُ
 حَُٔأس ٝؿٔي ح٫ٗٔخ٠ٗ حُـٔي ٣لٍَ ٓ٘ظٍٞ
 حُـخٗٔش حُوز٠ش ٖٓ هخٙ ٗلٞ ػ٠ِ

 حُي٠٘٣ ح٤ٔ٤ُٖ ُٜخ ٍٝؽ حُظ٠ حُٔزظٌُش ُِٔلخ٤ْٛ
 ػ٠ِ حُٞٛخ٣ش ٝكَٝ حهلخثٚ ا٠ُ ٣ٝيػٞ
 حُٔظ٘خه٠ش ٝحُ٘ظَس حُـٔي ٌٛح رٔزذ حُ٘ٔخء

 حُٞك٤ي حَُِٓ حٗٚ ًٔخ حُيْٗ ١ٖٞٓ كٜٞ ُٚ
 ح٫َٓس َٗف ٖٓ ًَٝ حُ٘و٠ٜ َُِ٘ف
 حَُ٘ف ؿَحثْ ٝطوغ ٝح٫ٓش ٝح١ُٖٞ ٝحُوز٤ِش

 ٖٓ ؿَٟ ٓخ رٌَ حُـٔي رٔزذ حُ٘ٔخء ٟي
 ٝٝظخثلٚ. ١ز٤ؼظٚ كٍٞ أٓخ٤١َ ٖٓ ٗٔـٚ

 

 يوسؾ أمين أعمال فى نمدية رإية: السردى النص جماليات
 الهيئة،: الماهرة -عمر. إسالم غالف نيل؛ عادل / ؼراب

2015. 
 (219) ْٓ. 24ٙ؛  290
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 8:  978-977-91-0554-3: طيٓي
 813.009 ونمد تاريخ - العربية المصص

 
 حُٜ٘ٞٙ هَحءٙ ا٠ُ ٣ٜيف حٌُظخد ٌٛح
 هَحءس حُو٤َٜس ٝحُوٜش حَُٝح٣ش ك٠ ح٫ريحػ٤ش

 حَُٔىٟ هطخرٜخ ٣لِٔٚ ٓخ ػ٠ِ ُِٞهٞف ك٤٘ش
 حُوطخد ك٠ ٣ظٌَ٘ ٝٓخ ٝى٫٫ص, ؿٔخ٤ُخص ٖٓ

 أِٓٞر٤ش ٝٓٔخص ك٠ٌ ١َحثن ٖٓ حَُٔىٟ
 حُلٌخ٣ش ٓلظٟٞ طوي٣ْ ك٠ حٌُخطذ ٣ٞظلٜخ
 ٝٓوخ١زش حُٔظِو٠ أٓخّ ٓؼخ٣٘ش ٝطـ٤ٔي
 حُل٤٘ش حُـخ٣خص ٖٓ ٝؿ٤َٛخ ٝطو٬٤طٚ ٓيًٍخطٚ

 أػٔخُٚ. ك٠ حٍُٜٞس طـٔيٛخ حُظ٠
 
 
 
 
 

 عذاب / المعاصر العربى االبداع فى ودراسات رإى: الحالمون
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر. إسالم غالف الركابى؛
 (220) ْٓ. 26ٙ؛  287
 ج.م. 15:  978-977-91-0610-6: طيٓي
 810.9 ونمد تاريخ -العربى االدب

 
 

 ك٠ حُٔزيػ٤ٖ ٖٓ ٌُؼ٤َ حٌُظخد ٣ئٍم
 طل٤َِ ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي حُلٌَ, ٝ ح٫ىد ٓـخٍ
 رٜخ, حٗظَٜٝح ٝحُظ٠ ًظخرخطْٜ, ُزؼٞ ٝٗوي
 ٝؿخىس حُٜزخف ٓؼخى ح٣ٌُٞظ٤ش حُ٘خػَس ٓؼَ

 ػزي ٝحرَح٤ْٛ ح٬ٕٛ ٝحرَح٤ْٛ حُٔٔخٕ
 حَُر٤ؼ٠ حَُكٖٔ ٝػزي ػٜلٍٞ ٝؿخرَ حُٔـ٤ي

 ٝؿ٤َْٛ.
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 األول/ والمملوكى األيوبى العصرين فى مصر فى الفكرية الحركة
 الهيئة،: الماهرة -حمزة. جيالن تمديم حمزة؛ اللطيف عبد

2016. 
 (221) ْٓ. 24ٙ؛  402 

 ٨ُػ٬ّ. كَٜٓض ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 ج.م. 20:  978-977-91-0796-7: طيٓي

 306.4 الفكرية الحركات
 

 حُؼو٤ِش حُل٤خس ٬ٓٓق أْٛ حٌُظخد ٣َٛي
 ٝح٠ًُِٞٔٔ, ح٣٫ٞر٠ حُؼ٣َٜٖ ك٠ ٝح٫ىر٤ش

 ٝحٌُٟ ٜٓ٘ٔخ, ػَٜ ًَ ٗو٤ٜش َٓحػخٙ ٓغ
 ٝح٫ؿظٔخػ٤ش, حُطز٤ؼ٤ش حُظَٝف هِوظٚ

 ػِْ ٖٓ ٗظخؿٜخ ك٠ حُ٘و٤ٜش ٌٛٙ ٝطظـ٠ِ
 ٓظخَٛ أ٠٣خ   حٌُظخد ٣َٝٛي ٝآىحد, ٝكٖ

 ًُي ٝحٗؼٌخّ ٤ِٔٓٝحطٜخ ح٣َُٜٔش حُ٘و٤ٜش
 ك٠ َٜٓ ك٠ ٝح٫ىر٠ حُؼ٠ِٔ حُ٘ظخؽ ػ٠ِ

 ٝح٠ًُِٞٔٔ. ح٣٫ٞر٠ حُؼ٣َٜٖ
 
 
 
 
 

 عبد سهام غالف رضا؛ دمحم / االسرة محكمة فى المرأة حموق
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الحميد.

 (222) ْٓ. 24ٙ؛  292 
 ج.م. 13:  978-977-91-0894-0: طيٓي
 301.412 المرأة حموق

 
 
 ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٬ٌُ٘ٔص ٓؼظْ ًخٗض ُٔخ
 حُٞػ٠ هِش ا٠ُ طَؿغ َٜٓ ك٠ ٗؼ٤ٜ٘خ حُظ٠

 طَطذ ح٧كَحى, ُيٟ ٠ٗٝحُوخٗٞ ح٫ؿظٔخػ٠
 حُٔظؤش حُُٜٔٞش حُو٠خ٣خ ٖٓ ًْ ػ٤ِٚ

 ٖٓ ٫ٜٗخث٠ ٝػيى َٜٓ ك٠ رخُٔلخًْ
 أٗٚ ك٤ٖ ك٠ حُٔلخًْ أٍٝهش ىحهَ حُٔظوخ٤ٟٖ

 حُوخ٤ٗٞٗش رلوٞهْٜ ُِٔٞح٤٘١ٖ طز٤َٜ ٣ٞؿي ٫
 ا٠ُ ٓٞؿٜش طٌٕٞ حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُٔئُلخص كخٌُظذ

 ُِٔٞح١ٖ ٣ٞؿٚ حٌُظخد كٌٜح كو٢ حُوخ٤٤ٖٗٞٗ
 حُوخ٠ٗٞٗ حُٞػ٠ ٍكغ ا٠ُ ٣ٜٝيف حَُٜٟٔ

 . ُي٣ٚ
 

 

 فى دراسة: نيجيريا فى الهوسا عند الشعبية الحكايات
 غالف الباجورى؛ الفتاح عبد نادية / الثمافية االنثروبولوجيا

 .2015 الهيئة،: الماهرة -الحميد. عبد صالح
 (223) ْٓ. 24ٙ؛  370
 . هَحث٢ ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 15:  978-977-91-0463-8: طيٓي
 398.2 الثمافية االنتروبولوجيا

 
 ُٞظخثق ػوخك٤خ طل٬٤ِ حٌُظخد ٌٛح ٣طَف
 طِي ٝٓلّٜٞ حُٜٞٓخ٣ٝش حُ٘ؼز٤ش حُلٌخ٣خص
 ٝأٌٗخُٜخ ٝٗ٘ؤطٜخ ٝططٍٞٛخ حُلٌخ٣خص

 ٝح٣َُِٓش ٝٗو٤ٜخطٜخ ٝطي٣ٜٝ٘خ ٜٝٓخىٍٛخ
 ح٫ك٣َو٠ حُٜٞٓخ ٓـظٔغ ىحهَ ًُٝي .. ك٤ٜخ

 ٣ٝلظَ ٤ٗـ٣َ٤خ ٗٔخٍ ٣ٔٞى حٌُٟ ح٠ٓ٬ٓ٫
 حُٔل٤طش. حُٔـظٔؼخص ٓخثَ ىحهَ ًز٤َس ٌٓخٗٚ
 ِٓي حُؼؼِذ: ك٤ٜخ حُوٜٚ ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ

 أ٣ٜخ ٨ُه٣َٖ, ٣ليع ٓخ ػزَس ًل٠ , حُل٤ِش
 ٝؿ٤َٛخ. ُظ٘ظَٜ. ػظ٤ٔخ   ؿٜيح   حرٌٍ حُـ٬ّ
 
 
 

 غالف مشالى؛ فارس إيناس / العليا مصر وآثار الفرنسية الحملة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر. اسالم
 (224) ْٓ. 24؛ ٙ 260
  رخٍُٜٞ هخٙ ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 15:  978-977-91-0875-9: طيٓي
 962.02 الفرنسية الحملة - مصر

 
 كٍٜٞ أٍرؼش ه٬ٍ ٖٓ حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 ُٜخ طؼَٟض حُظ٠ ٝحُِٔز٤ش ح٣٫ـخر٤ش حُ٘ٞحك٠

 ػ٠ِ حُل٤َٔٗش حُلِٔش أػ٘خء حُؼ٤ِخ َٜٓ آػخٍ
 حُؼِٔخء ؿٜٞى ػ٠ِ ح٠ُٞء ٣ِو٠ ًٔخ , َٜٓ

 ىٍٝ ٣ٟٝٞق ح٥ػخٍ, طـخٙ حُؼَد ٝحَُكخُش
 حُللخظ ك٠ ًز٤َ ريٍٝ هخٓٞح ح٣ٌُٖ حُؼِٔخء
 ػ٠ِ ٝحُللخظ ح٥ػخٍ ٌٛٙ حًظ٘خف ػ٠ِ

 ٬ٓٓلٜخ.
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 ميرفت غالف محرم؛ مصطفى / 4 جزء السينما. فى حياتى
 .2016 الهيئة،: الماهرة -النحاس. عنتر
 (225) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 190
 رخٍُٜٞ. ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 15:  978-977-91-0625-0: طيٓي
 927 السينمائيين تراجم

 
 ٖٓ ٠ً٘ٛ ك٠ ٓخىحٍ أٟق إٔ حٓظط٤غ ٫
 أٓظط٤غ كظ٠ ًحًَط٠ ٝر٤ٖ ر٠٘٤ ٓؼخٍى

 رؼي رٌظخرظٜخ هٔض حُظ٠ ح٫ك٬ّ طَط٤ذ ٝأٓظؼ٤ي
 أكخٍٝ ً٘ض ( حُيهخٕ ٣ط٤َ ٫ كظ٠ ) ك٤ِْ

 رلَ ػٖ أرظؼي كظ٠ ًحًَط٠ أهَٜ إٔ ؿخٛيح  
 ً٘ض ٤ٔٗخٜٗخ.. أٓٞحؽ ك٠ أهٞٝ ٫ٝ ظِٔخطٜخ
 أَٛ إٔ أكخٍٝ ً٘ض أىم رٔؼ٠٘ أٝ أطِْٔ

 حٓظط٤غ حٌُٟ ٝحُٜلخء حُْ٘ٔ ٟٞء ا٠ُ
 ح٫ك٬ّ ٣َطذ إٔ ه٬ُٚ ٖٓ ٠ً٘ٛ ٣ٝٔظط٤غ
 رٟٞٞف.
 
 
 
 
 

 ناجى تمديم؛ إبراهيم فاروق / السينما فى والؽيبيات الخرافات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر. إسالم غالف فوزى؛
 (226) ْٓ. 24ٙ؛  202
 ٝأك٬ّ. حك٤٘خص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 12:  978-977-91-0734-9: طيٓي
 791 السينما
 حُظ٠ حُٜٔطِلخص ٖٓ ػيىح   ًظخرٚ كٍٜٞ ه٬ٍ ٖٓ حُٔئُق ٣ظ٘خٍٝ

 ٝٓخ ٓلخ٤ٜٛٔخ ػ٠ِ حُٞهٞف حُْٜٔ ٖٓ حٗٚ ٣َٟ
 حُٞهض ك٠ ػ٤ِٚ ٝطلظٟٞ حُٔلخ٤ْٛ ٌٛٙ طظ٘خُٝٚ
 ح٤ُٔ٘ٔخ ػ٬هش ا٠ُ ٣ظطَم حُٔئُق كبٕ ًحطٚ
 ك٠ حُٔٞص ٓٔؤُش ك٤ظ٘خٍٝ حُؼ٘خَٛ ٌٛٙ رٌَ

 حٝ حُظَحؿ٤ي٣ش ٓٞحء حُيٍح٤ٓش حُٔؼخُـخص
 حُلٔي ٖٓ ًَ ٓٔخثَ ٣ظ٘خٍٝ ًٔخ حُلٌخ٤ٛش
 حُلٞحّ رؼي ٝٓخ ٝحُظوخ١َ ٝحُ٘ؼًٞس ٝحُيؿَ
 ٝح٤ُ٘خ٤١ٖ حُـٖ ٓٔخثَ ػٖ ك٬٠ حُؤْ

 ٖٓ ًِٚ ًُي ٣ويّ ٝحُٔئُق رٜخ ٣ظَٜ ٝٓخ
 ح٫ك٬ّ ٖٓ ػيى ٓلظ٣ٞخص ٖٓ ٣ؼَٟٚ ٓخ ه٬ٍ

 ٌٛٙ طظ٘خٍٝ حُظ٠ ٝح٫ؿ٘ز٤ش ح٣َُٜٔش
 حُٟٔٞٞػخص.

 

 من السوداء الرايات: الجديدة والفوضى اإلرهاب خريؾ
 أبو عزيزة غالف شعيب؛ مختار / داعش الى سيكارى

 .2016 الهيئة،: الماهرة -العال.
 (227) ْٓ. 24ٙ؛ 486 

 ج.م. 23:  978-977-91-0753-6: طيٓي
 364.131 االرهاب

 
 طٞحؿٚ ى٤ُٝش ٓ٘ظٔش ؿ٣َٔش ٛٞ ح٩ٍٛخد

 ًُٝي حُٔوزِش حُؼوٞى ه٬ٍ ٝحُيٍٝ حُ٘ؼٞد
 ح٬ُٔف ػ٠ِ حُلٍٜٞ ُٜٓٞش رٔزذ

 ٓ٘ظٔش 2500 ٖٓ حًؼَ ٝٝؿٞى ٝحُظ٣َٞٔ
 ٝػوخكخص ُ٘ؼٞد ط٘ظ٠ٔ حُؼخُْ ك٠ ٓظطَكش
 حُؼزخى ر٤ٖ ٝحُلٔخى حَُػذ طَ٘٘ ٓوظِلش
 حػخٍٙ ٝطَى حٛيحكٚ ُظلو٤ن ح٫ٍٛخد ٣ٝٔؼ٠
 حُي٤ُٝش حُـٜٞى طيػ٤ْ ٖٓ ٫ٝري حُؼخُْ ػ٠ِ

 ح٫ٍٛخد ٌُٔخكلش حُي٠ُٝ حُظؼخٕٝ ٖٓ ٣ِٓٝي
 حُي٤ُٝش ح٫ىحٍس ٝطلؼ٤َ حػخٍس ٖٓ ٝحُلي

 رلِّ. ُٔٞحؿٜظخ
 
 
 
 

 الشريف؛ إبراهيم أحمد / سرور نجيب عند الشعرى الخطاب
 .2016 الهيئة،: الماهرة -العال. أبو عزيزة غالف
 (228) ْٓ. 24ٙ؛  387
 ج.م. 17:  978-977-91-0748-6: طيٓي
 811.009 ونمد تاريخ - العربى الشعر

 
 أ٠٣خ   طلظٟٞ ًٔخ ٝح٫هظ٬ف حُٔـخ٣َس ٖٓ هيٍح   حُ٘ؼَ ُـش طلظٟٞ

 ٛ٘غ ػ٠ِ حُويٍس ٖٓ ًز٤َ ؿخٗذ ػ٠ِ
 طؼٌْ ٌِٓ٘س ُـش ٌُٜٞٗخ ًُٝي حُٔلخؿؤس
 حُ٘خػَس حٌُحص ػ٤ِٚ ط٘طٟٞ ٓٔخ حٌُؼ٤َ
 ُحىٛخ ٓوظِلش ك٤٘ش كخُش ٍَٓٝ ٝٗـ٤ذ
 ػ٘يٙ حُ٘ؼَٟ حُوطخد ك٠ ٝٛ٘خ ط٤ِٔح حُ٘ؼَ
 ٝرلؼٚ حُ٘خػَ ٗو٤ٜش ُلْٜ ٓلخُٝش
 حُ٘ؼَ. ه٬ٍ ٖٓ حُٔلوٞى حُؼيٍ ػٖ حُٔٔظَٔ
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 العزيز؛ عبد دمحم إيناس / الممارن الفارسى األدب فى دراسات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -السعيد. هشام غالف

 (229) ْٓ. 24ٙ؛  361 
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0720-2: طيٓي
 891.55 الفارسى االدب

 
 ح٬ُٜص ىٍحٓش حٌُظخد ٌٛح ٣ٔظٜيف

 حُؼَر٠ ٝح٫ىد حُلخ٠ٍٓ ح٫ىد ر٤ٖ حُٔوخٍٗش
 ٝطؤػ٤َٛٔخ حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ ٝحُل٠َٔٗ

 ظِض حُظ٠ حُؼَر٤ش حُِـش حٌُظخد ٣ٝ٘خهٖ ػ٤ِٚ
 ٖٓ ه٤َٖٗ ١ٞحٍ ا٣َحٕ ك٠ حُٔٔظويٓش حُِـش

 ح٤ِٛ٫ش.. ُـظْٜ حُلَّ أك٤خ إٔ ا٠ُ حُِٓخٕ
 حُلخ٠ٍٓ ػ٠ِ حُؼَر٠ ح٫ىد طؤػ٤َ ٓظخَٛ ٖٝٓ
 حُِٓخٕ ري٣غ ُٔوخٓخص حُي٣ٖ ك٤ٔي طو٤ِي

 روٜش أ٠٣خ   ٝطؤػَْٛ ٝحُل٣ََٟ.. حٌُٜٔح٠ٗ
 ٝؿ٤َ ٓؼخُـظٜخ ك٠ ٝحهظ٬كْٜ ٝحُٔـٕ٘ٞ ٠ِ٤ُ
 حُٔظ٘ٞػش. ٟٝٓٞٞػخطٚ أىرٚ أٗٞحع ٖٓ ًُي

 
 
 
 

 معايير تؤثير مدى: المصرى الضرائب لمانون إنتمادية دراسة
 الشركات دخل ضرائب لانون نصوص على المحاسبة
 -عمر. إسالم غالف طوبار؛ مى / المصرية المساهمة

 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (230) ْٓ. 24ٙ؛  290 

 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 ج.م. 13:  978-977-91-0246-7: طيٓي

 343.04 وتشريعات لوانين -الضرائب
 
 ُوخٕٗٞ ٗوي٣ش ىٍحٓش حٌُظخد ٣ؼي

 ٍهْ حُيهَ ػ٠ِ حُـي٣ي حَُٜٟٔ ح٠َُحثذ
 طل٤َِ ٓغ حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٫ٝثلظٚ 2005 ُٔ٘ش 91

 ٝحُظٌخ٤ُق ٣٬َُحىحص ح٣َ٠ُز٠ حُو٤خّ حْٓ
 ك٠ َٜٓ ك٠ حُؼخِٓش حُٔٔخٛٔش ًَُِ٘خص

 ح٫ٗظوخى٣ش حُيٍحٓش ٌٝٛٙ حُوخٕٗٞ ٌٛح ٟٞء
 حُٔـظٔغ حكَحى ٖٓ ًز٤َس ٣َٗلش طويّ

 ك٠ ْٜٓ ًٍٔٞى ح٠َُحثذ ح٤ٔٛش ح٠ُ رخ٫ٟخكش
 ُِيُٝش. حُؼخٓش حُوِحٗش

 

 / شعرية دواوين فى لراءات: معاصرة نماذج: المصيدة درامية
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عارف. إلهام غالف الزراع؛ عبده
 (231) ْٓ. 24ٙ؛  132
 ج.م. 7:  978-977-91-0887-2: طيٓي
 811.009 ونمد تاريخ -العربى الشعر

 
 
 ٍؿزش حُ٘ؼَحء, ٖٓ ُؼيى ٗوي٣ش ٍإ٣ش ٠ٛ

 حُ٘ؼ٣َش ح٫ٛٞحص رؼٞ ػ٠ِ ح٠ُٞء اُوخء ك٠
 ُْٝ حُ٘ويٟ, رخ٫ٛظٔخّ طلع ُْ حُظ٠ حُٜٔٔش
 ٌٛٙ َٗ٘ص ٝهي حُٔطِٞد.. رخٌَُ٘ ح٤ُٜخ ٣ِظلض

 ػَ٘ حُؤٔش ٓيٟ ٝػ٠ِ طزخػخ , حُوَحءحص
 ح٫ه٤َس. ػخٓخ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراكز -الثمافة لصور -المكتبات: الثمافية األنشطة دليل
 سلطان؛ عزة / للربح الهادفة ؼير المإسسات -الثمافية
 .2015 الهيئة،: الماهرة -الحميد. عبد صالح غالف
 (232) ْٓ. 24ٙ؛  294
 ج.م. 17:  978-977-91-0176-7: طيٓي

 301 أدلة - الثمافى النشاط
 
 ) رٔؼخرش حُؼوخك٤ش ح٧ٗ٘طش ى٤َُ ًظخد ٣ؼي
 حُؼوخك٤ش ح٫ٗ٘طش ػَ٘حص ٠٣ْ ( ًظخُٞؽ
 ٝحٌُظخد حُٔظ٘ٞػش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُل٤٘ش
 حُٔئٓٔخص ك٠ حُؼخِٕٓٞ ٓ٘ٚ ٣ٔظل٤ي

 ًٔ٘ظؾ حُؼوخكش رظوي٣ْ طؼ٠٘ حُظ٠ ٝح٤ُٜجخص
 حُظ٠ ح٧َٓ ٓ٘ٚ ٝطٔظل٤ي كَػ٠ أٝ ٍث٠ٔ٤
 ٝحُوَٝؽ حَُِٔ ُيكغ ح٣َٓ٫ش رخ٫ٗ٘طش طٜظْ
 حٓظويحٓخص طلَٟٜخ حُظ٠ ُشحُؼِ ٖٓ

 حُلخ٠ُ. حُؼَٜ ك٠ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 جودة؛ دمحم راضى / 1906 -1810 الحديث التاريخ فى دمياط
 .2016 الهيئة،: الماهرة -النحاس. عنتر ميرفت غالف

 (233) ْٓ. 24ٍٛٞ؛: ٙ 424 
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. ٝحٍؿخػخص رخٍُٜٞ ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 20:  978-977-91-0913-8: طيٓي
 962.12 تاريخ -دمياط

 
 ٓي٣٘ش طخ٣ٍن ػ٠ِ حُيٍحٓش ٌٛٙ طًَِ

 هٜٚ كٍٜٞ, هٔٔش ه٬ٍ ٖٓ ى٤ٓخ١
 ٝحُو٠خء" ح٫ىحٍس " ُيٍحٓش ح٫ٍٝ حُلَٜ
 حُلَٜ أٓخ حُٔلخكظش, ى٣ٞحٕ ىٍٝ ٝط٘خٍٝ
 ط٘خٍٝ كوي ح٫هظٜخىٟ" حُ٘٘خ١ " حُؼخ٠ٗ

 ر٤٘ٔخ حُٔلخكظش, ٫هظٜخى حُٔوظِلش حُـٞحٗذ
 حُؼ٤ِٔش حُل٤خس " حُؼخُغ حُلَٜ ط٘خٍٝ

 " ؿخء ػْ أٌٗخُٚ, رٌَ حُظؼ٤ِْ ٝحُي٤٘٣ش"
 ٤ُظ٘خٍٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش" حُل٤خس " حَُحرغ" حُلَٜ
 ى٤ٓخ١, ٓلخكظش ك٠ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُل٤خس ؿٞحٗذ

 حُيٍٝ " ٝح٫ه٤َ حُوخْٓ حُلَٜ هيّ ػْ
 ٝحُزَُٔخ٤ٗش. ح٤ُ٘خر٤ش حُٔـخُْ ك٠ ى٤ٓخ١ ٧ر٘خء " ٝحُلَر٠ ح٤ُٔخ٠ٓ
 
 
 

 غالف الشحات؛ سعيد / وأكثر ... عام ألؾ يوميات ... يوم ذات
 .2015 الهيئة،: الماهرة -الصياد. جمعة هدى
 (234) ْٓ. 24ٙ؛  (818) 1ٓؾ

 ج.م. 35:  978-977-92-04799-9: طيٓي
 907 التؤريخ

 
 
 ٝهغ طخ٣ٍو٤ش ٧كيحع طي٣ٖٝ حٌُظخد ٌٛح
 ػٖ ٣ٝ٘وذ ٝأًؼَ ػخّ أُق ٌٓ٘ رؼ٠ٜخ

 رؤِٓٞد ًٝظخرظٜخ كخىػش ًَ ك٠ ػ٘ٚ حٌُٔٔٞص
 ٤ُْ ٝٛٞ ؿٌحد ىٍح٠ٓ َٝٓى َٜٓ ٛلل٠
 حُٞهض ٗلْ ك٠ ٌُٖ هخُٜش أًخى٤ٔ٣ش ؿَػش
 كخَٟس ٓخُحُض أٝ ٤ٔٗ٘خٛخ ٍرٔخ أكيحع ريٕٝ
 هز٤ؼش. ٧ؿَحٝ طؤ٣ِٜٝخ ٣ظْ ٌُٖ

 
 
 
 
 

 

 الخالك عبد / المصرية الدولة بناء إلعادة االستراتيجية الركائز
 .2016 الهيئة،: الماهرة -ايوب. مادلين فنى إخراج؛ فاروق
 (235) ْٓ. 24 ؿيحٍٝ؛: ٙ 761
 ج.م. 38:  978-977-91-0678-6: طيٓي
 320.962 السياسية االحوال - مصر

 
 

 ح٤٘١ُٞش حُٞحؿزخص أ٠ُٝ ٖٓ أٛزق
 حُوخْٓ ػٍٞس رؼي حُـخى ُِزخكغ ٝحُؼ٤ِٔش

 ح٫ٗظوخٍ 2011 ػخّ ٣٘خ٣َ ٖٓ ٝحُؼ٣َٖ٘
 حُ٘ويٟ ا١خٍٙ ٖٓ حُلٌَٟ َٝٓ٘ٝػٚ رؤكٌخٍٙ

 حُؼخٓش ح٤ُٔخٓخص طوي٣ْ ٓـخٍ ا٠ُ ٝحُظل٠ِ٤ِ
 أٗي ك٠ حُيُٝش ر٘خء اػخىس ػ٠ِ حُوخىٍس
 حُٔئُق اهظخٍ ٝهي ٝهطَح   كَؿخ   َٓحكِٜخ

 ٓويٓظٜخ ك٠ طؤط٠ حُز٘خء ٩ػخىس ًٍخثِ ٓزغ
 ٝٓظٞحُٕ ػخىٍ ٗظخّ ر٘خء ػْ ٝحُٜلش حُظؼ٤ِْ
 ٤ٓخٓخص ؿخٗزٜخ ٝح٠ُ ٝحَُٔطزخص ٨ُؿٍٞ
 اػخىس ًُي ح٠ُ ٠٣خف ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٫ُحكش

 ًِٜخ حُلٔخى ىُٝش ًٍخثِ ٝطل٤ٌي ح٫ىحٍٟ ٝحُـٜخُ ح٠٘ٓ٧ حُـٜخُ ر٘خء
 ٝحكيس. كِٓش ك٠

 
 

 وفاء / االخوان حكم لحمبة صحفى تؤريخ: الوطنى الرهان
 .2016 الهيئة،: الماهرة -أغا. أحمد غالف صندى؛

 (236) ْٓ. 24ٙ؛  315
 (. 315 - 291ٙ )ٙ رز٤ِٞؿَحك٤ش اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0645-8: طيٓي
 217.604 مماالت - المسلمين االخوان

 
 ٓغ رخُظِحٖٓ حٌُظخد ٌٛح كٍٜٞ ًظزض

 ٝهخٛش َٜٓ ك٠ حُٔظٔخٍػش ح٫كيحع ٝط٤َس
 كظ٠ رو٤َِ ح٫هٞحٕ كٌْ هزَ ٓخ حُلظَس ك٠

 حُٞك٤يس ُِٔ٘ش طئٍم ٠ٛٝ .. ّ 2013 ٤ٗٞ٣ٞ
 ٓوخ٫ص ٠ٛٝ ٠َٓٓ دمحم حَُث٤ْ كٌْ ٖٓ

 ٝٓخ حَُٜٟٔ حُؼٍٟٞ حُلَحى ُظٞػ٤ن ٟٝؼض
 ح٫كيحع ٍٛي ٓغ حٗظوخ٤ُش َٓحكَ ٖٓ ط٬ٙ
 حُول٠ حَُٜحع ٣َ٘ف ك٤غ .. ٓـَىس رؼ٤ٖ
 ح٠ٓ٬ٓ٫ حُظ٤خٍ ٝر٤ٖ حُؼ٣ٌَٔش حُٔئٓٔش ر٤ٖ
 َٛحػخص. ٖٓ ًُي ػٖ ٗظؾ ٝٓخ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 إبراهيم؛ سمر / فياض سليمان إبداعات عن مماالت: السرد سحر
 .2016 الهيئة،: الماهرة -.1ط -. عامر عمرو غالف
 (237) ْٓ. 24ٙ؛  391
 ج.م. 17:  978-977-910-655-7: طيٓي

 813.009 ونمد تاريخ - العربية المصص
 
 

 ٤ِٓٔخٕ ػخُْ ػٖ حٌُظخد ٌٛح ٣ٌ٘ق
 ٤َٓٝ ٝحَُٝح٣ش حُوٜش ك٠ حُٔظؼيى ك٤خٝ
 ًظخرخطٚ طظ٘خري ٤ًٝق ٝحُِـش ٝحُلٌَ حُ٘خٗجش

 ػ٬هخص حٌُظخد ٌٛح ُ٘خ ٣َْٝٓ ح٥ٕ ٝحهؼ٘خ ٓغ
 حُظخ٤ُش ٝح٫ؿ٤خٍ ؿ٤ِٚ رَكخم ك٤خٝ ٤ِٓٔخٕ
 أًؼَ أ٠٣خ   ٠٣ْٝ ُي٣ْٜ حُوٜٚ كٖ ٝططٍٞ

 ٝحُٔؼول٤ٖ حُ٘وخى ٌُزخٍ ٓوخ٫ ه٤ٖٔٔ ٖٓ
 ؿ٬ٍ ْٜٝٓ٘ ٝحُؼَد ح٤٣َُٜٖٔ ٝحُٜلل٤٤ٖ

 ٤ٓي رٌَ, ِٟٓٞ ه٘زش, ٓخ٠ٓ أ٤ٖٓ,
 ٝؿ٤َْٛ. ٓلٔٞى... ٤ٓي ه٤ْٔ,
 
 
 
 
 

 تمديم؛ غمرى رشيد / الفرافرة -الخارجة -الداخلة: الواحات سحر
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سرور. خالد غالف مجاهد؛ أحمد
 (238) ْٓ. 24؛ ٍٛٞ ًِش: ٙ 229
 ج.م. 25:  978-977-91-0712-7: طيٓي

 916.226 الواحات
 
 

 ٍٝف طِظو٢ إٔ حٓظطخػض رخُؼيٓش ٍكِش
 ػزَ ح٩ٗٔخٕ ٓغ ٝطزلَ هزخ٣خٙ ٝط٠ت حٌُٔخٕ
 ٝٓيٕ ٝٗٞحٛي ح٬١ٍ ه٬ٍ ٖٓ حُظخ٣ٍن
 حُ٘خث٠ ػخُٔٚ ٓغ طلخػِٚ ٝطَٛي ٜٓـٍٞس
 ٝؿؼِٜخ حُل٤خس ٛؼٞرش ػ٠ِ ُِظلخ٣َ ٝحريحػٚ
 ٓ٘خٛيس ٖٓ ط٘زغ ٫ ٛ٘خ ٝحُؼ٤ٖ أؿَٔ.

 ٝٛ٘خى ٛ٘خ ٝحٍُِع حُٔخء ٝحٗزؼخم حُٜلَحء
 ٣ؼ٤ي حُو٤ٜٛٞش ٗي٣ي ٠٘٤١ ٓؼٔخٍ ٖٓ ٫ٝ

 ٌٌٝٛح ح٤ُّٞ ٓيحٍ ػ٠ِ ط٤٤٘يٙ ح٠ُٞء
 ٓل٣َش ط٤ُٞلش طٔـَ إٔ حٌُخ٤َٓح حٓظطخػض

 حُٞحكخص. ُؼخُْ
 

 

 / الحياة وضؽوط بالتوتر مشحون عالم فى الشخصية السعادة
 الهيئة،: الماهرة -مصطفى. نها غالف إبراهيم؛ الستار عبد

2015. 
 (239) ْٓ. 20ٙ؛  333
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 15:  978-977-91-0330-3: طيٓي
 171.4 السعادة

 
 حٌُخطذ ٍٜٓٔخ ٍكِش ٣ؼظزَ حٌُظخد ٌٛح
 ُِٔؼخىس ك٤ش ٜٝٓخىٍ ٗٞحكٌ ػٖ ُي ُظٌ٘ق
 ُي طَْٓ ٝإٔ هزَ ٖٓ ططَهٜخ ُْ حُز٣َ٘ش
 طلو٤وٜخ ١ٝخهش رخُل٣ٞ٤ش ٓلؼٔش ؿي٣يس أٛيحكخ  
 ؿخىس ىػٞس ٜٓ٘خ طٔظوِٚ إٔ أٍؿٞ .. ر٘ـخف
 ػ٠ِ هيٍحطي ٝطط٣َٞ ٝحٌُلخءس حُطخهش ُظ٤ٔ٘ش
 ُي حُطخهش ٝط٘ظ٤ْ ٝحُ٘٘خ١ ح٣٫ـخر٠ حُلؼَ
 كُٞي. ْٛ ُٖٝٔ
 
 
 
 
 
 

 شعبان / المصرية والداعشية المعولم االرهاب: األخير السلفى
 الهيئة،: الماهرة -الحفيظ. عبد محسن غالف الدين؛ بهاء أحمد

2016. 
 (240) ْٓ. 22ٙ؛  238
 رخٍُٜٞ. ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 12:  978-977-91-0844-5: طيٓي
 364.131 االرهاب

 
 ٌٛح ٛللخص ه٬ٍ ٖٓ حٌُخطذ ٣ظ٘خٍٝ

 حُ٘ٞع ًُي حُٔؼُْٞ" "ح٫ٍٛخد ظخَٛس حٌُظخد
 ح١٫َ ٣ظـخُٝ حٌُٟ ح٫ٍٛخد ٖٓ حُوطٍٞس رخُؾ

 ٝحُٔٔظٜيكخص ٝح٫ٌٓخٗخص حُ٘٘ؤس ك٠ حُٔل٤ِش
 ًزَٟ ٤ًٗٞش هٟٞ رٞهٞف ٣ٝظٜق ٝحُلًَش
 ٝى٬٣ٝص ٝىٍٝ ػخ٤ُٔش حٓظوزخٍحص ٝأؿِٜس
: ٠ٛ أهٔخّ ػ٬ع ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي ؿ٤٘ش حه٤ٔ٤ِش
 حُؼخ٠ٗ ٝحُؤْ , ح٫ٗز٤خء: ح٫ٍٝ حُؤْ

 حُؤْ ٝأه٤َح   حُٔؼُْٞ ح٫ٍٛخد رؼ٘ٞحٕ..
 .حُٔٞحؿٜش ك٠ حُٞػ٠ رؼ٘ٞحٕ حُؼخُغ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 مجلس - 1984 - 1979 الشعب مجلس: المبة تحت سنوات
 -أغا. أحمد غالف حسن؛ فرخندة / 2011-1984 الشورى
 .2015 الهيئة،: الماهرة
 (241) ْٓ. 24ٙ؛  545
 ٬ٓكن. ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 20:  978-977-91-0394-5: طيٓي
 328.2 الشعب مجلس - مصر

 
 حُظ٠ حُزَُٔخ٤ٗش حُظـَرش حٌُظخد ٣ظ٠ٖٔ
 ٤ُِٔيس ػخٓخ   ػ٬ػ٤ٖ ٖٓ ٫ًؼَ حٓظَٔص
 ح٣ـخر٤خص ٖٓ ك٤ٜخ رٔخ .. كٖٔ كَه٘يس

 ٖٓٔ حُزؼٞ ٣ل٤ي هي ٝحهلخم ٝٗـخف ِٝٓز٤خص
 ك٠ ٌُُي ٣ظطِغ أٝ حُزَُٔخ٠ٗ حُؼَٔ ٣ٔخٍّ

 ٝح٤ُٔخ٠ٓ حُي٠ُٝ حُزؼي ٣زَُ ًٔخ حُٔٔظوزَ
 ٓٔظلخىس ىٍٝٓخ   ٣ٝٔؼَ حُزَُٔخ٠ٗ ُِؼَٔ

 رٚ. ُِؼخ٤ِٖٓ ٝحٟخكش
 
 
 
 
 
 

 دمحم والحواشى الممدمة وكتب ترجمها / شكسبير سونيتات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عنانى.
 (242) ْٓ. 24ٙ؛  437
 ج.م. 30:  978-977-91-0737-0: طيٓي
 821.009 ونمد تاريخ - االنجليزى الشعر

 
 

 ُِوٜخثي ٓول٠ ٓ٘ظّٞ ٌَٗ ٠ٛ ح٤ُٗٞٔظ٤ش
 ػَر٤ش ٗظخثَ طؼظزَ ٜٗٞٛخ   حُٔظَؿْ هيّ ُٝوي

 ح٧ُلخظ ُٔؼخ٠ٗ ٗٔوخ   ٫ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ُِٜ٘ٞٙ
 حُؼَر٤ش ك٠ ًٔخ ُِ٘ؼَ ا٣وخع ط٠ٖٔ رَ كلٔذ

 ٓطَح   14 ٖٓ ٣ظٌٕٞ ٗؼَٟ ٌَٗ ٝح٤ُٗٞٔظ٤ش
 هٞحك٤ٜخ ٝٗظخّ حُيحه٠ِ ر٘خإٛخ ٣ظ٘ٞع

 ح٧ؿ٤٘ش أٝ حُٜـ٤َ حُٜٞص ٣ؼ٠٘ ٝحُٜٔطِق
 حُ٘ؼَٟ حُظَحع ك٠ أٗٞحع ػ٬ػش ُٜٝخ

 ح٧ٍٝٝر٠.
 
 
 

 

 أحمد غالف إبراهيم؛ موريس ماجد / الديممراطية سيكولوجية
 .2016 الهيئة،: الماهرة -أغا.
 (243) ْٓ. 24ٙ؛  359
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0711-0: طيٓي
 321 الديممراطية

 
 

 حُي٣ٔوَح٤١ش ٟٓٞٞع حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 ُِظـَرش ٓ٘ظؾ أٜٗخ أٟ اٗٔخ٤ٗش طـَرش ًٜٞٗخ

 ٣ٝؼَٝ ٝحُظؼي٣َ. ُِظط٣َٞ هخرَ حُز٣َ٘ش
 أٍٝهش ىحهَ ٖٓ رخُي٣ٔوَح٤١ش ُِوَٝؽ ح٠٣خ

 ٝحُٔئٓٔخص ح٤ُٜجخص ك٠ ح٤ٌُٔلش حُوخػخص
 ػوخكظٚ ك٠ حُ٘وٚ ٣ظٔؼَ كظ٠ ح٤َُٔٓش
 ُِل٤خس. ًؤِٓٞد
 
 
 
 
 
 
 

 هند غالف عفيفى؛ دمحم / الماهرة فى صؽيرة إسكندرية: شبرا
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سمير.

 (244) ْٓ. 24ٍٛٞ؛: ٙ 251 
 رخٍُٜٞ. ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 30:  978-977-91-1030-1: طيٓي
 711.58 وضواحى أحياء -الماهرة

 
 حر٘خء ك٠ حُؼـ٤ذ حُل٠ ٌٛح ٗزَح..
 ٝحُيُظخ حُٔظ٢ٓٞ حُزلَ ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ
 ٓظؼيى .. ؿي٣يح   ػخُٔخ   ٤ُوِوٞح ٝحُٜؼ٤ي
 ٝحُظؼ٤ِْ حُؼوخكش ٓ٘لظق ٝح٫ػَحم ح٫ؿ٘خّ
 ٓي٣٘ش كخٍ ح٠ُ أهَد ػخُْ ك٤ٚ حُٔٔظوزَ ٬ٓف

 حٌُظخد ٢ِٔ٣ حُِحَٛ. ػَٜٛخ ك٠ ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش
 ػوخكش ك٠ أػَ حٌُٟ حُل٠ ٌٛح ػ٠ِ ح٠ُٞء
 حٌُظخد. ٓئُق ٝٝؿيحٕ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 -مصطفى. نها غالف مجلى؛ نسيم / تاريخ لها شخصيات
 .2015 الهيئة،: الماهرة
 (245) ْٓ. 24ٙ؛  302
 ج.م. 18:  978-977-91-0197-2: طيٓي
 920.71 رجال - تراجم

 
 
 

 ٓظ٤ِٔس ٗو٤ٜخص حٌُظخد ٌٛح ٣ظ٘خٍٝ
 حُل٤خس ٤ٓخى٣ٖ ك٠ ٜٓٔش أىٝحٍح   ُؼزض

 ٝحُظَؿٔش ٝحُلٌَ حُؼوخكش ٜٓ٘خ حُٔوظِلش
 ٗخًَ, ٓلٔٞى ك٤ٖٔ, ١ٚ أٓؼخٍ ٝح٤ُٔخٓش

 رٌٍ ٖٓٔ حٌُؼ٤َ ٝؿ٤َْٛ ٓلٔٞى ٗـ٤ذ ٠ًُ
 ر١ٞ٘ٚ. ٝح٣ٔخٗٚ ٓزخىثٚ ٓز٤َ ك٠ ك٤خطٚ
 
 
 
 
 
 
 
 

 يس؛ السيد / االخر وصورة الذات مفهوم بين العربية الشخصية
 الهيئة،: الماهرة -ومنمحة. مزيدة ط -. الديب أنس غالف

2015. 
 (246) ْٓ. 24ٙ؛  274
 ج.م. 15:  978-977-91-0468-3: طيٓي

 320 العربية المومية
 
 

 حُ٘ويٟ حُظل٤َِ حٌُظخد ٖٓ حُٜيف ًخٕ
 ٝطٜخكض ٟؼق ػٖ ح٫َٓحث٤ِ٤ش ُِِٔحػْ

 حُ٘و٤ٜش هِزٜخ ٝك٠ حُؼَر٤ش حُ٘و٤ٜش
 ٖٓ حُٜلش ٌٛٙ ٗل٠ حٌُخطذ ٝكخٍٝ ح٣َُٜٔش
 حُؼ٣ٍٞش ُِظـ٤َحص حٌُظخد ٣ٝؼَٝ .. حُؼَد
 ػ٠ِ ٝأٜٛٔخ حُؼَر٠ حُؼخُْ ك٠ كيػض حُظ٠

 ك٠ ريأص حُظ٠ حُؼَر٠ حَُر٤غ ػٍٞحص ح٬١٫م
 ٝح٤ُٖٔ. ٣ٍٞٓٝخ َٜٓ ا٠ُ ٝحٓظيص طْٞٗ
 
 
 

 

 / الممالين عصر نهاية إلى االسالم صدر من: مصر فى الشرطة
 غالف احمد؛ الرازق عبد احمد تمديم األشمر؛ الغنى عبد دمحم

 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر. اسالم
 (247) ْٓ. 24ٙ؛  137
 ج.م. 7:  978-977-91-0795-0: طيٓي

 350.74 مصر - الشرطة
 
 

 ٝٗ٘ؤطٜخ ح١َُ٘ش ٓلّٜٞ حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 ٝكظ٠ ح٬ٓ٫ّ ٛيٍٝ ٌٓ٘ َٜٓ ك٠ ٝططٍٞٛخ

 حهظٜخٛخص ٣ٟٝٞق حُٔٔخ٤ُي ػَٜ ٜٗخ٣ش
 ؿ٤َْٛ ىٕٝ ٍؿخُٜخ رٜخ ط٤ِٔ حُظ٠ ح١َُ٘ش

 ٓغ أكٞحُْٜ طيٍٛٞص إٔ ا٠ُ حُيُٝش ٍؿخٍ ٖٓ
 حُٔٔخ٤ُي. كٌْ ٜٗخ٣ش
 
 
 
 
 
 
 
 

 شيماء غالف سليمان؛ محمود / معاصر ماض من صفحات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -على.
 (248) ْٓ. 24ٙ؛  128
 حُوخ٤ٗٞٗش. رخَُٔحؿغ هخثٔش ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 7:  978-977-91-0808-7: طيٓي
 962 تاريخ - مصر

 
 أػٞحّ ك٠ ىه٤وش َٓكِش َٜٓ ػخ٣٘ض

 ٖٓ ٓـِن ٣َ١ن ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش ك٠ ٓخهظٜخ ٠ٓض
 أٓخ ح٫ٓظؼٔخٍ ػـِش ٝطٞهق ح٫ٓظوَحٍ ػيّ
 ٝحكيس ىُٝش اٗلَحى ه٤٠ش كٌخٗض حُوخٍؽ ك٠
 حُٟ٘ٞٝ ح٬ُٔف ربٓظ٬ى ح٢ٓٝ٫ حَُ٘م ك٠

 ُٜٞ ٓٔخػَ ٜٗؾ ك٠ كٌَص اًح ؿ٤َٛخ ٬ٓٝكوش
 ٌٛح ػٖ رؼ٤يح ٤ُْٝ حُؼخُْ ػ٠ِ ٗي٣ي أَٓ

 حٍهخٓخ   رِـض حُظ٠ ح٬ُٔف طـخٍس ٓٔؤُش طؼخظْ
 حُ٘ؤٕ ا٠ُ ػٞىس ػْ حٗظ٘خٍٙ كـْ ًخٗلش ك٤ٌِش

 ح٩ػ٬ّ. ٝك٣َش حُيحه٠ِ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 غالف الجندى؛ أحمد / الجميل الزمن نجوم: السينما صناع
 .2016 الهيئة،: الماهرة -النحاس. عنتر ميرفت

 (249) ْٓ. 24ٙ؛ 270 
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 13:  978-977-91-0672-4: طيٓي
 927 المصريين السينمائيين تراجم

 
 ػَكض حُظ٠ حُؼخُْ ىٍٝ أٝحثَ ٖٓ َٜٓ

 ك٘خ٤ٜٗخ ٖٓ ًخَٓ ؿ٤َ ٝطلَٔ ح٤ُٔ٘ٔخ كٖ
 ػخطوْٜ ػ٠ِ ٝأهٌٝح ح٣َُخىس ػزت حُطٔٞك٤ٖ

 ٠ٜٗٝظٜخ. ح٣َُٜٔش ح٤ُٔ٘ٔخ ططٍٞ ٜٓٔش
 ٖٓ حٌُزخٍ ٛئ٫ء كن ٖٓ إٔ ٗـي ٛ٘خ ٖٝٓ
 ٝٛخٗؼ٠ ٍٝٝحىٛخ ح٣َُٜٔش ح٤ُٔ٘ٔخ ك٘خ٠ٗ

 حُِٖٓ ٍَٓٝ ٓغ أٛزلٞح ٝح٣ٌُٖ ٠ٜٗظٜخ
 ٖٓ حُـ٤َٔ.. حُلٖ ٖٓ ُؼَٜ ٝٗـٞٓخ   ٍُٓٞح  
 ح٧ؿ٤خٍ ٝٗؼَف ٌَْٜٗٓ إٔ ػ٤ِ٘خ كوْٜ

 ٝحُل٤٘ش. ح٤ُٔ٘ٔخث٤ش ٤َٔٓٝطْٜ رظخ٣ٍوْٜ
 
 
 
 
 

 / 1974 -1945 مصر فى التنمية محور: الثميلة الصناعات
: الماهرة -الحميد. عبد صالح غالف أحمد؛ حسن سحر

 .2016 الهيئة،
 (250) ْٓ. 26ٙ؛  347 

 ج.م. 17:  978-977-91-0890-2: طيٓي
 338.2 االلتصادية التنمية - مصر

 
 حُظ٤ٔ٘ش ًٍخثِ أْٛ حُؼو٤ِش حُٜ٘خػخص طؼي

 ؿَحء ًزَٟ ىٍٝ ٝػٔش ح٫هظٜخى٣ش
 حُٜ٘خػخص ػ٠ِ ٓلٍٟٞ حػظٔخىٛخرٌَ٘

 كوي ػْ ٖٝٓ ح٫هظٜخىٟ ٤ًخٜٗخ ُز٘خء حُؼو٤ِش
 ( حُ٘خَٛ ػزي ؿٔخٍ ) حَُحكَ حَُث٤ْ كَٙ
 حً حُيٍٝ ٌٛٙ ٜٓخف ك٠ َٜٓ ٠٣غ حٕ ػ٠ِ
 سهخػي ُظ٣ٌٖٞ حُؼو٤ِش حُٜ٘خػخص حْٓ ىٖٗ

 ك٠ حٌُظخد أ٤ٔٛش ٝطؤط٠ ًزَٟ. حهظٜخى٣ش
 حُٜ٘خػخص ُـيٟٝ ٓٔظوز٤ِش ٍإ٣ش ٟٝغ

 كَرش ٍأّ طٔؼَ حُٜ٘خػخص طِي إٔ اً حُؼو٤ِش,
 ح٤ُٔخ٠ٓ. ٝحُظلٞم ح٫هظٜخىٟ حُظويّ
 

 

 على عايدى / مختارة نماذج فى دراسة: الشعر فى الصوت
 .2016 الهيئة،: الماهرة -السعيد. هشام غالف جمعة؛
 (251) ْٓ. 24ٙ؛  152
 ج.م. 7:  978-977-91-0802-5: طيٓي
 811.009 ونمد تاريخ -العربى الشعر

 
 

 ك٠ حُٜٞط٤ش حُل٫ٞٔص حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 ٗٔخًؽ ٣َٛي ك٤غ حُلي٣غ حُؼَر٠ حُ٘ؼَ
 حهظخٍ ٝهي حُٜٞط٤ش حُظخَٛس ٓظظزؼخ   ٓوظخٍس

 ا٠ُ طؼخ٠ُ ) ُٜخ طٔؼ٬٤ حُ٘ٔخًؽ ٖٓ ٓـٔٞػش
 (. ٝأى٤ْٗٝ حَُر٤غ, ك٠ ِٗٛش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحمد / سبتمبر 11 بعد العالمية السينما فى العرب صورة
 .2015 الهيئة،: الماهرة -عيسى. نائل غالف عاطف؛

 (252) ْٓ. 24ٙ؛  148
 ج.م. 12:  978-977-91-0358-7: طيٓي

 791.437 السياسية الجوانب - السينما
 ه٬ٍ ٖٓ حُـَد ٓغ ح٤ُٔ٘ٔخث٤ش ُؼ٬هظ٘خ ٝحٓؼش ٍٛٞس ٣ؼط٠ حٌُظخد

 ر٬ىْٛ ك٠ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ػَد ٓوَؿٕٞ ٛ٘ؼٜخ حُظ٠ ح٧ك٬ّ: ٓزخكغ ػيس
 ح٣ٌُٖ حُؼَد حُٔوَؿٕٞ رخُـَد. ػ٬هظ٘خ ػٖ

 حُؼَر٤ش ح٫ك٬ّ - ٝأك٬ْٜٓ حُـَد ك٠ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ
 ًزَٟ ٤ٓ٘ٔخث٤ش َٜٓؿخٗخص ك٠ ػَٟض حُظ٠
 حهَؿٜخ حُظ٠ ح٫ك٬ّ - ٝر٤َُٖ ًخٕ ٓؼَ

 / ػَر٤ش ػ٬هخص ػٖ ؿَر٤ٕٞ ٓوَؿٕٞ
 حُلخىٟ أكيحع إٔ ٝحُٔئًي ؿَر٤ش ح٤ٓ٬ٓش
 أرِؾ ُٜخ ًخٕ 2001 ػخّ ٓزظٔزَ ٖٓ ػَ٘
 طِي ُظ٘خهٖ ح٫ك٬ّ ػيى حُى٣خى ك٠ ح٫ػَ

 حٌُظخد ٣ٝؼٌْ ٝر٤ْٜ٘ ر٤٘٘خ حُـي٤ُش حُؼ٬هش
 حُظ٠ حُٟٔٞٞػخص ك٠ حٌُز٤َ حُظ٘ٞع كـْ

 ح٫ك٬ّ. طِي ططَكٜخ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 أحمد غالف منصور؛ مى / الكاملة االعمال: منصور الرحيم عبد
 .2015 الهيئة،: الماهرة -أغا.
 (253) ْٓ. 23ٙ؛  585
 ج.م. 25:  978-977-91-0470-6: طيٓي
 811.009 ونمد تاريخ - العربى الشعر

 
 
 رٜلظٜخ ٤ُْ حٌُخطزش ط٘خُٝظٚ حٌُظخد ٌٛح

 ٌُٖٝ ٍٜٓ٘ٞ كٔيٟ حُ٘خػَ ٗو٤ن حر٘ش
 حُٔزيػ٤ٖ ٣ٌٖٛ ػ٘خم ٖٓ ٝحكيس رٜلظٜخ
 حكٔخْٜٓ رل٤ِذ ًِٔخطٜخ حٍٟؼخ ح٣ٌُِٖ
 ًًَص ٝهي حُـخٓق حريحػْٜ ٝرٌَ حُٔل١َ
 ٍٜٓ٘ٞ حَُك٤ْ ػزي ًِٔخص رخُلؼَ حٌُخطزش

 ٧ٜٗخ ٗخ٤ٖٛ ٣ٞٓق هزَ ػ٠ِ حُٔللٍٞس
 ٗخػَٗخ أٍحى ٓخ ٌٛح أؿٔغ, ٧ٗٔخ٤ٗش حهظٜخٍ

 ح٫ حُ٘خّ, ٌَُ ٣َٜ إٔ ٍٜٓ٘ٞ حَُك٤ْ ػزي
 ٓخ ٝأؿَٔ ٝأٗزَ أْٛ ٛٞ ح٩ٗٔخٕ إٔ: ٝٛٞ

 ٓ٘خ. ًَ ٣ل٣ٞٚ
 
 
 
 

 لرية فى حالة دراسة:  السياسية والمشاركة العائلية العصبية
 نائل غالف؛ عدلى هويدا تمديم نعيم؛ سمير وفاء / مصرية
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عيسى.

 (254) ْٓ. 24 ؿيحٍٝ؛: ٙ 270 
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 13:  978-977-91-0334-1: طيٓي
 320 السياسى االجتماع

 ًزَٟ ػ٘خ٣ش رخُؼٜز٤ش هِيٕٝ ارٖ ػ٠٘
 ك٤غ حُؼَٔحٕ ُ٘ظ٣َش ط٘خُٝٚ ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي
 ٓئ٬ٛص أكي ٝؿؼِٜخ ٍكزخ   ٌٓخٗخ   ُٜخ أكَى

 طؤهٌ حُؼٜز٤ش إٔ ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ حُو٬كش
 ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ ٣ـٔغ ٓخ ٛ٘خى كبٕ ٓظؼيىس أٌٗخ٫  

 كبًح ُِـٔخػش حُيحثٔش حُٔ٘ظًَش حُِٜٔلش
 , ٝحُظ٘خَٛ حُ٘ؼَس ؿخءص رٌُي ح٫ُظلخّ كَٜ
 حُؼخث٤ِش حُؼٜز٤ش ٤ُيٍّ حٌُظخد ؿخء ٛ٘خ ٖٝٓ

 ح٣َُق ك٠ ح٤ُٔخ٤ٓش رخُٔ٘خًٍش ٝػ٬هظٜخ
 ًٗٔٞؿخ   حُلٜش ه٣َش ًٝخٗض حَُٜٟٔ
 ُِيٍحٓش.
 

 

 / االشكاليات -المفاوضات - االبعاد: االوربية - التركية العاللات
 الهيئة،: الماهرة -عارف. الهام غالف السكرى؛ مجدى أحمد

2016. 
 (255) ْٓ. 24ٙ؛  781
 ج.م. 35:  978-977-91-0801-8: طيٓي
 327.56104 اوربا - الخارجية العاللات - تركيا

 
 طل٤ِ٤ِش ٟٓٞٞػ٤ش ٍإ٣ش ٛٞ حٌُظخد

 ه٬ٍ ٖٓ ح٧ٍٝٝر٤ش حُظ٤ًَش حُؼ٬هخص ُٔٔخٍ
 ك٠ حُز٤٘٤ش ُِظلخػ٬ص ٓظ٘خرٌش ٓٔظ٣ٞخص ػ٬ع
 ٣ٌٖٔ ٝحُظ٠ ح٧ٍٝٝر٠ ٝح٫طلخى ط٤ًَخ ٖٓ ًَ

 ٝأْٛ ٝٓليىحطٜخ حُؼ٬هخص طِي ػزَ طلي٣يٛخ
 ٓٔخٍ ػ٠ِ طئػَ حُظ٠ حُ٘خثٌش حُو٠خ٣خ

 ح٫طلخى ا٠ُ ط٤ًَخ ح٠ٗٔخّ ٓلخٟٝخص
 أٓخ٤ٓخ   ٓلٜٞٓخ   حُيٍحٓش ٝطظ٘خٍٝ ح٧ٍٝٝر٠

 حُٔئػَس ٝحُٔظـ٤َحص حُي٠ُٝ حُظلخٝٝ ٝٛٞ
 ُؼ٘خَٛ ٝػَٝ ُِيٍٝ حُظلخ٠ٟٝ حُِٔٞى ك٠
 ٓ٘خٛؾ ػزَ ٝطل٤ِِٜخ ٝٓزخىثٜخ حُؼ٤ِٔش طِي
 ػ٤ِٜخ. حُٔظؼخٍف حُي٠ُٝ حُظلخٝٝ ٤ٓٝخٓخص ٝحٓظَحط٤ـ٤خص رلغ
 
 
 

 / التجريبية المسرحية المالعب فى جولة: سؤلونى التجريب عن
: الماهرة -.1ط -. أحمد على أميمة غالف صليحة؛ نهاد

 .2015 الهيئة،
 (256) ْٓ. 20ٙ؛ 304
 ج.م. 15:  978-977-91-0090-6: طيٓي

 808.82 التجريبية المسرحيات
 

 ك٠ حُظـ٣َذ ٓلّٜٞ حٌُظخد ٌٛح ٣ٟٞق
 ا٠ُ ٣ٜيف ًٔخ ٝحُؼخ٤ُٔش حُؼَر٤ش ٓزخهخطٚ

 حَُٔٔك٤ش حُظـخٍد ٖٓ ػيى ػ٠ِ حُوخءح٠ُٞء
 حُٔٞؿش ط٣ٌٖٞ ك٠ ٓخٛٔض حُظ٠ حُٜٔٔش

 ك٠ - حَُٜٟٔ حَُٔٔف ك٠ حُؼخ٤ٗش حُظـ٣َز٤ش
 طَ٘ ُْ ًُي ٍؿْ ٌُٜ٘خ ٝح٫هَحؽ حُظؤ٤ُق ٓـخٍ
 حُ٘ويٟ ٝحُظو٤٤ْ حُظل٤َِ ٖٓ حٌُخك٠ كوٜخ

 َٜٓؿخٕ ػٞىس رؼي حُؼخّ ٌٛح ٛيٍٝٙ ٣ٝظِحٖٓ
 .2015 حُظـ٣َز٠ حَُٔٔف
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 2016قائمة إصدارات 

 

 عارف؛ شريف / والمكان والزمان الناس: والثورة العشك عن
 .2016 الهيئة،: الماهرة -العال. أبو عزيزة غالف
 (257) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 230
 ج.م. 12:  978-977-91-0842-1: طيٓي
 962 حديث تاريخ - مصر

 
 ر٤٘٘خ ٣ل٤خ رؼ٠ْٜ حرطخُٜخ حُلٞحٍحص ٖٓ ِِٓٔش حٌُظخد ٌٛح ٣ظ٘خٍٝ
 حٌُظخد ٌٛح ٝك٠ هللا, ًٓش ك٠ ح٫هَ ٝحُزؼٞ

 حٛلخرٜخ ٣ٞػن طخ٣ٍو٤ش ٜٗخىحص حُٔئُق ٣ويّ
 حُلي٣غ َٜٓ طخ٣ٍن ٖٓ ٜٓٔش َُٔكِش
 كٞحٍْٛ ٖٓ ًَ ر٤ٖ حُٔ٘ظَى ٝحُوخْٓ
 ٝحُلي٣غ حُزِي, ٌُٜح حُؼ٘ن كخُش ٛٞ حُٔئُق

 حٗظٜخٍحص ٖٓ ٣ٜخىكٜخ ٝٓخ حُؼٍٞس كٌَس ػٖ
 ٣لخٍٝٛخ حُظ٠ حُ٘و٤ٜخص ِٛحثْ.ٖٝٓ حٝ

 دمحم ٌَّٓ ٝحٌُخطذ كخٓي ٝك٤ي حٌُخطذ حُٔئُق
 حُٜٔيٟ. دمحم ٝحُيًظٍٞ أكٔي
 
 
 
 
 
 

 والفعل المراوغ السإال: المصرى المسرح فى فلسطين
 غالف الرفاعى؛ دمحم / الدرامى النص فى لراءة: المستحيل

 .2015 الهيئة،: الماهرة -عيسى. نائل
 (258) ْٓ. 24ٙ؛  215
 ج.م. 10:  978-977-91-0512-3: طيٓي

 792.013 فلسطين - المسرح
 

 ٤ٌٓ٘خ حُلِٔط٤٘٤ش حُو٤٠ش ٛخٍص
 ًؼَس ٖٓ طؼٞىٗخٙ ٛيٍٝٗخ ك٠ ٓـَٝٓخ
 ِٗع حٌُظخد رؼٞ كخٍٝ ُٝوي ٝح٫ُْ حَُٜحم

 .. أهَٟ َٓس ٝطَٜم حُيّ ٤ُِ٘ف ح٤ٌُٖٔ ٌٛح
 حُطَك٤ٖ ٣َٜ إٔ ح٫هَ حُزؼٞ ٝكخٍٝ
 رخُٔخُذ - حُلِٔط٤٘٤ش حُو٤٠ش - حُٔٞؿذ
 ٝحَُ٘حٍس حَُػ٘ش ُظليع حُؼَر٠ حُٔظؼٞى

 حُلؼَ ٝحٌُِٔش حُ٘ز٤َ ُِـ٠ذ طيكؼ٘خ ٍرٔخ حُظ٠
 حُظؼٞى. َٛهش ٤ُْٝ حُو٬ٙ ٝحَُٜهش
 حُو٠خ٣خ ٖٓ أهَٟ ٓـٔٞػش حٌُظخد ٣َٝ٘ٔ
 حُِٗٞؽ. ًو٤٠ش
 

 

 مصطفى / االنسانى التعاطؾ الى السياسى التؤييد من فلسطين
 .2016 الهيئة،: الماهرة -اغا. أحمد غالف الفمى؛
 (259) ْٓ. 24ٙ؛  304
 ج.م. 20:  978-977-91-0647-2: طيٓي

 956.903 حديث تاريخ - فلسطين
 

 كظَس ك٠ ٝحُي٣ٍٝخص حُٜلق ك٠ ٓظ٘خػَس َٗ٘ص ٓوخ٫ص ٓـٔٞػش
 25 ك٠ حَُٜٟٔ حُ٘ؼذ ػٍٞس ػ٠ِ ٓخروش
 ك٤ش حُلِٔط٤٘٤ش حُو٤٠ش ًٝخٗض 2011 ٣٘خ٣َ
 حُٔ٘ظٔخص ٝحؿ٘يحص حٌُزَٟ حُيُٝش ٤ٓخٓخص ك٠

 ٫ حٗٚ حٌُظخد ٣َٝ٘ف حُؼَر٤ش ٝحُيٍٝ حُي٤ُٝش
 رخُلْٜ ح٫ ك٤ٚ ٗلٖ ٓٔخ ُِو٬ٙ ٓز٤َ

 ػ٠ِ ٣وّٞ حٌُٟ حُؼَر٠ ُِظ٠خٖٓ حُٟٔٞٞػ٠
 ٓيٍٝٓش. ٝػوخك٤ش حهظٜخى٣ش حْٓ
 
 
 
 
 
 
 
 

 عفاف / اليونانية الفلسفة على وأثرها المديمة المصرية الفلسفة
 الهيئة،: الماهرة -الحميد. عبد صالح غالف نصر؛ فوزى

2015. 
 (260) ْٓ. 24ٙ؛  218
 ج.م. 12:  978-977-91-0327-3: طيٓي

 181.2 المديمة المصرية الفلسفة
 
 حُوي٣ٔش ح٣َُٜٔش حُل٠خٍس حٕ ه٬ٍ ٖٓ

 طؼظزَ َٜٓ ٝإٔ ح٫ٗٔخ٤ٗش حُل٠خٍحص أهيّ ٖٓ
 طٞٓخّ َٟٛ٘ طؼز٤َ كي ػ٠ِ ح٫ٗٔخ٤ٗش ٓؼِٔش
 ُْٜ ًخٗض ح٤٣َُٜٖٔ حُلٌٔخء ٛئ٫ء ٝإٔ

 ٌٛح ه٬ٍ ٖٝٓ ك٠خٍطْٜ ٍٝحء ٖٓ كِٔلش
 ػٖ حُ٘وخد ٤ٌُ٘ق حٌُظخد ٌٛح ؿخء حُٔ٘ظٍٞ

 طخ٣ٍن ك٠ ٝحػَٛخ ح٣َُٜٔش حُل٠خٍس ىٍٝ
 حُوي٣ٔش. حُلِٔلش
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 2016قائمة إصدارات 

 
 مصطفى تمديم فهمى؛ عمرو / كاريكاتير: الصميم فى
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الفمى.

 (261) ْٓ. 28×20ٍّٓٞ؛: ٙ 216
 ج.م. 30:  978-977-91-0846-9: طيٓي

 741.5 الكاريكاتير
 

 ٗي٣يس َٓكِش ًخ٣ٌٍخط٣َ٤ش ٍّٓٞ ه٬ٍ ٖٓ حٌُظخد ٌٛح ٣َٛي
 طل٠ٌ ٫ حَُّٓٞ ٌٝٛٙ ح٠٘١ُٞ, طخ٣ٍو٘خ ك٠ حُظؼو٤ي رخُـش حُلٔخ٤ٓش

 ُٞكش طٌٕٞ ٧ٕ ٝطِٜق ٝحَُٝػش رخُـٔخٍ طظ٤ِٔ ٌُٜٝ٘خ كو٢, حُٞحهغ
 حُٔزيع ٝحُل٘خٕ حٌُخطذ رٚ ٣وّٞ ًخٕ حٌُٟ حُيٍٝ ٝٛٞ ٓٔظوِش, ك٤٘ش

 حُل٘خٕ ٛٞ ٝٛخ ح٫هزخٍ, ك٠ ٍؿذ أكٔي حٌُخطذ ٓغ ك٤ٖٔ ٜٓطل٠
 ٌٛح ٨ٔ٣ ك٠ٜٔ ػَٔٝ حُ٘خد
 ربػيحى ٓ٘لَىح ٣ٝوّٞ رَ حُلَحؽ
 ٖٓ ًُي ٓٔظٔيح   ٍٜٝٓٔخ حُلٌَس
 ُِ٘خّ ٝكٜٔٚ حُ٘و٤ٜش ػوخكظٚ

 ٝحُٔٞحهق.
 
 
 
 
 
 

: المعاصر و الحديث مصر تاريخ فى دراسات:  التاريخ محبة فى
 اعداد سالم؛ دمحم لطيفة تحرير / الشلك زكريا أحمد إلى مهداه

 الهيئة،: الماهرة -أغا. أحمد غالف؛ سعيد دمحم المنعم عبد
2016. 

 (262) ْٓ. 24ٙ؛  634 
 ج.م. 28:  978-977-91-0855-1: طيٓي
 962 تاريخ - مصر

 
 ٓظ٤ِٔس ٓـٔٞػش ىكظ٤ٚ ر٤ٖ حٌُظخد ٠٣ْ

 حُلي٣غ حُظخ٣ٍن ك٠ ح٤َُٛ٘ش حُيٍحٓخص ٖٓ
 ٖٓ ٜٓيحٙ ٍٝى٣ش رخهش طٌَ٘ ٝحُٔؼخَٛ
 ٝحُظوي٣َ ح٫كظَحّ ًَ ٣لِٕٔٞ ٓئٍه٤ٖ
 ُٚ ٓلزظْٜ ػٖ طؼز٤َح   حُِ٘ن ٣ًَُخ ُِيًظٍٞ
 ك٠ حُـ٤ٔغ رٚ ٣ٜ٘ي حٌُٟ حُْٜٔ ُٝيٍٝٙ
 ٝحكوخهخ   ح٥ه٣َٖ ٓغ ٝٓؼخ٬ٓطٚ ػ٬هخطٚ

 حٌُٔظزش طؼَٟ حُظ٠ حُؼ٤ِٔش ٩ٜٓخٓخطٚ
 حُظخ٣ٍو٤ش.

 
 

 

 عربى. - هيروؼليفى الوسيط العصر: المصرية اللؽة لاموس
 الدين؛ نور الحليم عبد تمديم؛ ممار سامح إعداد / 1 جزء

 .2015 الهيئة،: الماهرة -.1ط -. أحمد على أميمة غالف
 (263) ْٓ. 24ٙ؛  494
 ٬ٓكن. ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 22:  978-977-91-0040-1: طيٓي
 493.203 معاجم - المديمة المصرية اللؽة

 
 حُزَ٘ ر٤ٖ حُظلخْٛ أىحس ٠ٛ ًخٗض أ٣خ   حُِـش
 ػٖ ُِظؼز٤َ حُؼخرظش ح٤ُِٓٞش ٠ٛ ٝحٌُظخرش
 ٍٓٞٝػ٘خ ػ٠ِ طظؼَف ٠ٌُٝ حُلٌَس..

 رخُِـش ح٫ٛظٔخّ ٖٓ ك٬ري حُوي٣ْ حُل٠خٍٟ
 ٝح٫ٗظوخم حَُٜف ك٤غ ٖٓ ح٣َُٜٔش
 ٖٓ ك٤خط٘خ ك٠ ٍٝػ٘خٙ ٓخ حرَحُ ٖٓ ُ٘ظٌٖٔ
 حُظؼَف ٣َٜٔ ٝحُوخّٓٞ .. حؿيحىٗخ ك٤خس
 ِٜٓش رط٣َوش حُٔلَىحص ٝٓؼخ٠ٗ حُِـش ػ٠ِ

 ٤َٓٝٔس.
 
 
 
 

 عربى. - هيروؼليفى الوسيط العصر: المصرية اللؽة لاموس
 الدين؛ نور الحليم عبد تمديم؛ ممار سامح إعداد / 2 جزء

 .2016 الهيئة،: الماهرة -أحمد. على أميمة غالف
 (264) ْٓ. 24ٙ؛  416
 ٬ٓكن. ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 18:  978-977-91-0088-3: طيٓي
 493.203 معاجم - المديمة المصرية اللؽة

 
 ًِٔش 15.000 ػ٠ِ حُٔؼـْ ٣٘ظَٔ

 ػَٜ ٖٓ ح٤َُٜٝؿ٤ِل٠ رخُو٢ هي٣ٔش ٣َٜٓش
 حُوزط٠ أٓخ حُؼَر٠. ٝٓوخرِٜخ حُٞٓط٠ حُيُٝش

 حٝ ٛؼ٤يٟ ًخٕ ٓٞحء حُٔوظِلش رِٜـخطٚ
 ٍٝى رٔخ حُٔؼي كخًظل٠ ... ك٠ٓٞ٤ أٝ رل٤َٟ

 ػٖ حٛيحٍٙ حُٔخرن حُٞؿ٤ِ حُٔؼـْ ك٠
 َٗف ػ٠ِ حُٔؼـْ ٣لظٟٞ ًٔخ .. ح٤ُٜجش
 ػ٬ٓش 500 ٖٓ ٣وَد ُٔخ حُٞحك٤ش رخ٫ٓؼِش

 أّ ط٣َ٣ٜٞش ًخٗض ٓٞحء ؿي٣يس. ٤َٛٝؿ٤ِل٤ش
 حُؼ٬ٓخص ًَ طٔؼَ ٠ٛٝ ٓوٜٜخ حّ ٛٞط٤ش
 كًَٞ٘. رٔؼـْ ٍٝىص حُظ٠
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 2016قائمة إصدارات 

 

 طالب أبو / المصريين المراء معجم: مصر بصوت المرآن
 الهيئة،: الماهرة -النحاس. عنتر ميرفت غالف محمود؛
2016. 
 (265) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 456
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 20:  978-977-91-0696-0: طيٓي
 922.2803 معاجم - المصريين الممرإن

 
 حُٔ٘خ٣ن أػ٬ّ ٤َٓ حٌُظخد ٌٛح ٣ظ٠ٖٔ

 ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ط٬ٝس كٖ ػ٠ِ ٗ٘ؤطْٜ ٝطؤػ٤َ
 ٝطو٣ْٜٞٔ رْٜ ح٫ػظ٘خء ك٠ حٌُظخط٤ذ ٝىٍٝ

 ٣ظ٘خٍٝ ًٔخ ُي٣ْٜ.. ح٫ه٬ه٤ش حُوٞحػي ٝط٤َٓن
 رٚ حُٔظؼِوش ٝحُؼِّٞ حُوَحءس ُؼِْ ىٍحٓظْٜ
 ػ٠ِ ٝطؤػ٤َٛخ حُيػ٣ٞش ٍك٬طْٜ ٖٓ ٝؿخٗزخ  
 ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ٓ٘لٚ ٝٓخ ح٠ٓ٬ٓ٫ حُؼخُْ

 ٝط٣َ٘ق. ٝط٣ٌَْ ٟٝٝخءٙ رًَش ٖٓ ُِٔ٘خ٣ن
 
 
 
 
 
 

 بول: الفرنسيين الكتاب أشهر من لجماعة تمثيلية لصص
 / بريستين هنرى كابو، الفريد كوريل، فرنسوادى هرفيو،

 .2016 الهيئة،: الماهرة -عيسى. نائل غالف حسين؛ طه
 (266) ْٓ. 20ٙ؛  363
 ج.م. 10:  978-977-91-0552-9: طيٓي
 840.9 ونمد تاريخ - الفرنسى االدب

 
 
 

 ٝحُظل٤َِ حُ٘وي ك٠ حُلٍٜٞ ٖٓ ٓـٔٞػش
 حُلي٣غ حُظٔؼ٤َ ح٣خص ٖٓ ١خثلش ط٘خُٝض
 ٖٓ رؼ٠خ   ك٤ٜخ ٣ظَٜ ٓظلَهش ًُي هزَ َٝٗ٘ص
 ٝحٌُٔحٛذ حُلِٔل٤ش ٝح٧ٍحء حُؼَر٠ ح٫ىد
 حُؼَد. ح٧ىرخء ك٠ ًُي ٝآػَ حُٔوظِلش حُل٤٘ش
 
 
 
 
 

 

 الشماع؛ بسام / واالعالم واالسطورة الحميمة بين: كليوباترا
 .2016 الهيئة،: الماهرة -مصطفى. نها غالف

 (267) ْٓ. 20 ٍٛٞ؛: 211ٙ 
 رخٍُٜٞ. ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 8:  978-977-91-0643-4: طيٓي
 932.132 والملون الحكام - لديم تاريخ - مصر

 
 

 أىٟ ١ٔٞكٜخ كخًٔش ٌِٓش ٤ًِٞرخطَح٠ٛ
 ٗو٤ٜش ٠ٛٝ ًخ٬ُٔٔص ٗخٛوش حُوزَ ا٠ُ رٜخ
 . شظٜٗخ٣ طَٟ ٫ ًخُزلَ ١ٔٞكٜخ ٗخػٔش ػ٣َش
 ٬١ٜٓٔخ كي ٣لخٍٝ ك٤خطٜخ أٓخّ حٌُخطذ ٣وق

 أَٓحٍٛخ. هزخ٣خ ٣ٌٝ٘ق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عزت؛ أحمد / المصرى السياسى النظام فى البرلمانية اللجان
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الحميد. عبد صالح غالف
 (268) ْٓ. 26ٙ؛  188
 ج.م. 10:  978-977-91-0820-9: طيٓي
 328.349 السياسية االحوال -مصر
 ٣ٝلدخٍٝ ٜٓدَ كد٠ حُزَُٔخ٤ٗدش ُِـدخٕ حُوخ٠ٗٞٗ حُ٘ظخّ حٌُظخد ٣٘خهٖ

 ح٫ٟط٬ع ػ٠ِ هيٍطٜخ ػ٠ِ حُِـخٕ ٌُٜٙ حُوخ٠ٗٞٗ حُظ٘ظ٤ْ حٗؼٌخٓخص كْٜ
 حُظ٘دد٣َؼ٤ش حُٔددِطش ٓٔددخػيس كدد٠ رٔٔددج٤ُٞظٜخ

 ٝحَُهخرددش, حُظ٘دد٣َغ كدد٠ رٞظخثلٜددخ حُو٤ددخّ كدد٠
 : ٠ٛ كٍٜٞ هٔٔش ح٠ُ حُيٍحٓش ٌٛٙ ٝط٘ؤْ

 حُِـددددددخٕ ٝحٗددددددٞحع ٓخ٤ٛددددددش: ح٫ٍٝ حُلٜددددددَ
 حُزَُٔخ٤ٗش

 حَُٜٟٔ حُزَُٔخٕ ك٠ حُِـخٕ: حُؼخ٠ٗ حُلَٜ
 حُزَُٔخ٤ٗش حُِـخٕ ط٤ٌَ٘: حُؼخُغ ُلَٜ

 حُِـددددخٕ ػٔددددَ حؿددددَحءحص: حَُحرددددغ حُلٜددددَ
 حُزَُٔخ٤ٗش

 حُِـددخٕ ٝٛدد٬ك٤خص ٜٓددخّ: حُوددخْٓ حُلٜددَ
 حُزَُٔخ٤ٗش
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 مكرم بن دمحم الدين جمال الفضل أبو / 8، 7 جزء: العرب لسان
 ط -. حسن إسالم غالف المصرى؛ اإلفريمى منظور إبن

 .2014 الهيئة،: الماهرة -ومحممة. خاصة

 (269) ْٓ. 25ٙ؛  (320) 4ٓؾ
 ج.م. 45:  978-977-448-694-4: طيٓي
 413 معاجم - العربية اللؽة

 
 
 ٝحكيح   ٓ٘ظٍٞ ٩رٖ حُؼَد ُٔخٕ ٣ُؼي

 أٜٛٔخ, ٣ٌٖ ُْ إ حُؼَر٤ش حُٔؼخؿْ أْٛ ٖٓ
 ٝح٧ىر٤ش حُِـ٣ٞش حُٔخىس ٖٓ ك٤ٚ ؿٔغ كوي

 ٜٓخىٍ ٖٓ ٜٓٔخ ٜٓيٍح ٝٛخٍ ٝحُي٤٘٣ش
 حُوَآ٤ٗش ٝحُوَحءحص حُ٘ؼ٣َش حُ٘ٞحٛي
 ُْ ٓخ ك٤ٚ َٗٔ ٓؼـٔخ ًٞٗٚ ػٖ ك٬٠
 ٖٓ حُٔـِي ٌٝٛح ٫كن ٫ٝ ٓخرن ٣لؼِٚ
 . كَف"ٙ" ا٠ُ "ُ" كَف
 
 
 
 
 
 

 بن دمحم الدين جمال الفضل أبو / 12، 11 جزء: العرب لسان
 -حسن. إسالم غالف المصرى؛ اإلفريمى منظور إبن مكرم

 .2014 الهيئة،: الماهرة
 (270) ْٓ. 25ٙ؛  (245) 6ٓؾ

 ج.م. 35:  978-977-448-742-2: طيٓي
 413 معاجم - العربية اللؽة

 
 

 ٖٓ حُٔؼـْ ٌٛح ك٠ ٓ٘ظٍٞ ارٖ ؿٔغ
 ٣لؼِٚ ُْ ٓخ ٝحُي٤٘٣ش ٝح٧ىر٤ش حُِـ٣ٞش حُٔخىس
 كٜٞ ًُٝي ٓخىس أُق ػٔخٗزٖ ؿٔغ كوي أكي
 ٜٓٔخ   ٜٝٓيٍح   حُٔٞٓٞػ٤ش حُٔط٫ٞص ٖٓ
 ٝحُوَحءحص حُ٘ؼ٣َش حُ٘ٞحٛي ٜٓخىٍ ٖٓ

 ًٞٗٚ ك٠ حَُث٤ٔ٤ش ٜٓٔظٚ ػٖ ك٬٠   حُوَآ٤ٗش
 "ؽ". كَف ٖٓ حُـِء ٌٝٛح ُـ٣ٞخ   ٓؼـٔخ  
 
 
 
 

 

 بن دمحم الدين جمال الفضل أبو / 14، 13 جزء: العرب لسان
 -. حسن إسالم غالف المصرى؛ اإلفريمى منظور إبن مكرم

 .2014 الهيئة،: الماهرة -محممة. جديدة ط

 (271) ْٓ. 25ٙ؛  (406) 7ٓؾ
 ج.م. 45:  978-977-448-779-5: طيٓي
 413 معاجم - العربية اللؽة

 
 
 حُٔؼخؿْ أْٛ ٖٓ ٝحكي   حُؼَد ُٔخٕ ٣ؼي
 ٌُٜٝح ح٬١٫م ػ٠ِ حٜٛٔخ طٌٖ ُْ إ حُؼَر٤ش

 690 ػخّ ًظخرخطٚ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حرٖ كَؽ إ ٓخ
 حُ٘خّ ر٤ٖ ٓظيح٫ٝ أٛزق كظ٠ 1291ّ - ٛـ
 ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حرٖ ك٤ٚ ؿٔغ كوي ٌٛح ٣ٞٓ٘خ ا٠ُ

 ٣لؼِٚ ُْ ٓخ ٝحُي٤٘٣ش ٝح٫ىر٤ش حُِـ٣ٞش حُٔخىس
 ح٥ٕ. كظ٠ ٫كن ٫ٝ ٓخرن
 
 
 
 
 
 
 

 بن دمحم الدين جمال الفضل أبو / 16، 15 جزء: العرب لسان
 -. حسن إسالم غالف المصرى؛ اإلفريمى منظور إبن مكرم

 .2014 الهيئة،: الماهرة -محممة. جديدة ط

 (272) ْٓ. 25ٙ؛  (192) 8ٓؾ
 ج.م. 35:  978-977-448-757-6: طيٓي
 413 معاجم - العربية اللؽة

 
 711 )ص ٓ٘ظٍٞ ٫رٖ حُؼَد ُٔخٕ ٣ؼي

 ُْ إ حُؼَر٤ش حُٔؼخؿْ أْٛ ٖٓ ٝحكيح   ٛـ(
 حرٖ حػظٔي .. ح٬١٫م ػ٠ِ أٜٛٔخ ٣ٌٖ

 هٔٔش ػ٠ِ ُِٔؼـْ ًظخرخطٚ ك٠ ٓ٘ظٍٞ
 ٨َُُٟٛ حُِـش ط٣ٌٜذ ٠ٛٝ ٜٓٔش ٜٓخىٍ
 ُِـَٟٞٛ ٝحُٜلخف ٤ٓيس ٫رٖ ٝحُٔلٌْ

 ؿ٣َذ ك٠ ٝحُٜ٘خ٣ش ى٣ٍي ٫رٖ ٝحُـَٜٔس
 ٖٓ كَؽ حٕ ٓخ ٌُٜٝح ٝح٫ػخٍ حُلي٣غ
 ٝٛٞ ّ(1291 - ٛـ 690) ػخّ ًظخرخطٚ
 ٌٛح. ٣ٞٓ٘خ ا٠ُ حُ٘خّ ر٤ٖ ٓظيحٍٝ
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 بن دمحم الدين جمال الفضل أبو / 18، 17 جزء: العرب لسان
 -حسن. إسالم غالف المصرى؛ اإلفريمى منظور إبن مكرم

 .2014 الهيئة،: الماهرة

 (273) ْٓ. 25ٙ؛  (192) 9ٓؾ
 حُلٜخٍّ. ػَ٘ حُٔخرغ حُـِء: حُٔلظ٣ٞخص
 ج.م. 25 :  978-977-448-764-4: طيٓي
 413 معاجم - العربية اللؽة

 
 حُٔؼخؿْ أْٛ ٖٓ ٝحكي   حُؼَد ُٔخٕ ٣ؼي
 ح٬١٫م ػ٠ِ حٜٛٔخ طٌٖ ُْ إ حُؼَر٤ش
 ٜٓخىٍ هٔٔش ػ٠ِ ًظخرخطٚ ك٠ ٝحػظٔي
 ٝحُٔلٌْ ٨َُُِٟٛ حُِـش ط٣ٌٜذ ٠ٛٝ ٜٓٔش
 ُِـَٟٞٛ ٝحُٜلٜخف ٤ٓيس ٥رٖ

 ؿ٣َذ ك٠ ٝحُٜ٘خ٣ش ى٣ٍي ٥رٖ ٝحُـَٜٔس
 حرٖ كَؽ إ ٓخ ٌُٜٝح ٝح٫ػخٍ حُلي٣غ
 1291ّ - ٛـ 690 ػخّ) ًظخرخطٚ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ

 كوي ٌٛح ٣ٞٓ٘خ ا٠ُ حُ٘خّ ر٤ٖ ٓظيحٍٝ كٜٞ (
 حُِـ٣ٞش حُٔخىس ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حرٖ ك٤ٚ ؿٔغ

 ح٥ٕ. كظ٠ ٫كن ٫ٝ ٓخرن ٣لؼِٚ ُْ ٓخ ٝحُي٤٘٣ش ٝح٫ىر٤ش
 
 
 

 إسالم غالف الشارونى؛ يوسف / الفكرية رحلتى من لمطات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر.
 (274) ْٓ. 24ٙ؛  424
 ج.م. 8:  978-977-91-0819-3: طيٓي

 920 مذكرات
 
 

 ٍكِش ٖٓ ُوطخص حٌُظخد ٌٛح ٣ويّ
 ٗزخد ر٤ٖ ٓخ حُل٣ٌَش " حُ٘خ٠ٍٗٝ "٣ٞٓق

 كظ٠ ػَٔٙ ٖٓ حُؼ٣َ٘٘خص ك٠ ٓزٌَ
 ُوطخص ح٫ه٤َس, هزَ حُٔلطش ك٠ حُؼٔخ٤ٗ٘خص

 ططخُزٚ ٌٓظزٚ, ك٠ ٓظ٘خػَس حُٔئُق ػ٤ِٜخ ػؼَ
 ٖٓ ٓلطخص ُظويّ أهٞحطٜخ ٓغ ٣زؼؼٜخ إٔ

 حُوَٕ ط٘لْ َٜٟٓ ُٔٞح١ٖ ك٣ٌَش ٍكِش
 حٕ طِػْ حٌُظخد ٌٛح ٝٛللخص حُؼ٣َٖ٘,

 ١ٞٓٝ٘ٚ. ُٓخٗٚ طـخُٝص ٍكِظٚ
 
 
 

 

: الماهرة -سليمان. سها غالف داود؛ الغنى عبد / نماد بال مبدعون
 .2016 الهيئة،
 (275) ْٓ. 24ٙ؛  224
 ج.م. 12:  978-977-91-0657-1: طيٓي

 813.009 ونمد تاريخ - العربية المصص
 
 
 

 حُوَحءحص ٖٓ ٓـٔٞػش حٌُظخد ٌٛح ٣ظ٘خٍٝ
 ٝحُوٜش حَُٝح٣ش ًظخد ٖٓ ٓوظِلش ٫ؿ٤خٍ

 كظ٠ ًٔخ حُ٘وخى رخٛظٔخّ طلع ُْٝ حُو٤َٜس
ٌُظخد ًزخٍ ٖٓ ؿ٤َْٛ  ؿَٞٛ, ٣ٞٓق أٓؼخٍ حُ
 ٝؿ٤َْٛ. ًٔخٍ.. دمحم َٜٓحٕ, ك٣ُٞش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عشرى / المفهوم وتطور المصطلح: العربى التراث فى المجاز
 عبد محسن غالف راضى؛ الحكيم عبد تمديم الغول؛ دمحم

 .2016 الهيئة،: الماهرة -الحفيظ.
 (276) ْٓ. 24ٙ؛  238 

 رز٤ِٞؿَحك٤ش. ٝحٍؿخػخص رخ٫ػ٬ّ كَّٜ ػ٠ِ ٣٘ظَٔ
 ج.م. 12:  978-977-92-0765-0: طيٓي

 414.3 البيان -العربية البالؼة
 

 ك٠ حُٔـخُ ٓلّٜٞ حُيٍحٓش ٌٛٙ طظ٘خٍٝ
 ٝحُيٍحٓخص حُظل٤َٔ ًٌظذ حُوَآ٤ٗش حُيٍحٓخص
 حُلي٣غ ٝػِْ حُلوش أٍٛٞ ًٌظذ حَُ٘ػ٤ش
 حُوَآ٠ٗ, ح٫ػـخُ ه٤٠ش ط٘خُٝض حُظ٠ ٝحٌُظذ

 حُظ٠ ٝحُ٘لٞ حُِـش ًٌظذ حُز٬ؿ٤ش ٝحُيٍحٓخص
 ٓئُل٤ٜخ ربػظزخٍ حُٔـخُ ُٟٔٞٞع طؼَٟض

 حٌُظذ طَ٘ٔ ًٔخ حُز٬ؿ٠, حُلٌَ أٛلخد ٖٓ
 ٝحُ٘وي. ٝحُز٬ؿش ح٧ىد ك٠ حُٔظوٜٜش
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 الجمعية تصدرها / 49 مج . المصرية التاريخية المجلة
 عبد أشرف دمحم غالف التاريخية؛ للدراسات المصرية
 .2015 الهيئة،: الماهرة -الممصود.

 (277) ْٓ. 24ٙ؛  531
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ٓؼَ. ريٕٝ:  978-977-5366-11-9: طيٓي
 905 دوريات - التاريخ

 
 حُٔوخ٫ص ٖٓ ٓـٔٞػش حُٔـِي ٌٛح ٣ظ٘خٍٝ
 حُٟٔٞٞػخص ٖٓ حٌُؼ٤َ طظ٘خٍٝ حُظ٠ حُٔوظِلش
 ك٠ ٝىٍٝٙ ه٤ْ رٖ ح٫ك٘ق ً٘و٤ٜش
 ٖٓ رخُـِحثَ كٔخى ٝهِؼش ح٠ٓ٬ٓ٫ حُظخ٣ٍن
 ٣ظ٘خٍٝ ًٔخ . ٝحُــَحك٤خ حَُكِش ًظذ ه٬ٍ
 ر٠٘ ىُٝش ر٤ٖ حُيرِٞٓخ٤ٓش حُٔلخٍحص ىٍٝ
 ُِوٞحػي ٣ؼَٝ ًٔخ ٓخ٠ُ.. ٌِٝٓٔش ٣َٖٓ

 ٌٓ٘ حك٣َو٤خ ٗٔخٍ ك٠ ح٤ٌ٣َٓ٫ش حُؼ٣ٌَٔش
 ح٤ُٔخس ربطلخه٤خص ٣وظْ ػْ 1977 - 1950 ػخّ

 أِٝٓٞ. حطلخه٤خص ظَ ك٠ حُلِٔط٤٘٤ش
 
 
 
 

 غالف السالمونى؛ سعدنى / الخيال علم: البصرية األمية محو
 .2016 الهيئة،: الماهرة -أغا. أحمد

 (278) ْٓ. 21ٙ؛  103 
       ط ؼِْ. ٤ًق طؼِْ -طظؼِْ ٤ًق طؼِْ: حُٔلظ٣ٞخص
 ج.م. 5:  978-977-91-0965-7: طيٓي
 001.9 العلمى الخيال

 
 ٓليى ٛيف ُٚ ط٘ل٤ٌٟ َٓ٘ٝع حٌُظخد ٣ُؼي
 أٟ حُزَٜٟ, حُـَٜ رٔؼ٠٘ ح٤ٓ٧ش, ٓلٞ ٝٛٞ

 ػ٤ِ٘خ ٣ٝطَف حُؼ٤ٖ, طَحٙ ٓخ رٌَ حُـَٜ
 ٣َ٣ي حُظ٠ حُز٣َٜش حُؼوخكش ٌُٜٙ ؿي٣يس أرـي٣ش
 ُـش أهظَحع رٜيى ك٘لٖ ٓ٘خ, أ٤ٓظٜخ ٓلٞ
 ػ٬ٓخص ٗظخّ ه٬ٍ ٖٓ حٌُخطذ ٣طَكٜخ ؿي٣يس
 حًظِٔض اًح ُـش ٝطٌَ٘ حُؼ٤ٖ ٖٓ ط٘طِن ؿي٣يس
 حٌُخطذ. ُظؼز٤َ ١زوخ   حٌُز٤َ ح٫ٗلـخٍ حٗطِن
 
 
 
 

 

 دمحم / األول المسم: 3 جزء المعاصرين. كتابها لصص فى مصر
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الصياد. جمعة هدى غالف جبريل؛
 (279) ْٓ. 24ٙ؛  492
 ٛٞحٖٓ. ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 22:  978-977-91-0639-7: طيٓي
 810.9 العربى االدب فى مصر

 
 ٛخٍّ ٗوي٣خ   ؿٜيح   حُؼَٔ ٌٛح ٣ٔؼَ
 حُِٓخٕ ا٠ُ حُ٘ظَ أػخى َُٝحث٠ حُٜٔ٘ـ٤ش
 حُٔزيػ٤ٖ ٓجخص رؤػ٤ٖ حَُٜٟٔ ٝحٌُٔخٕ
 حٌُظخد رٟٔٞٞع ٣ظَٜ ٓخ ًَ ح٠ُ رخ٫ٟخكش

 أٗٚ ح٧ْٛ ٝه٤ٔظٚ ح٫ٗٔخ٤ٗش حُٔؼَكش أرؼخى ك٠
 ػ٠ِ ٗلٔٚ حٌُخطذ رٜخ أُِّ هَحءحص ٓلِٜش
 ٌٓ٘ حَُٔى٣ش ُ٪ريحػخص ٓ٘ٞحص طٔغ ٓيٟ

 َٜٓ ك٠ حُو٤َٜس ٝحُوٜش حَُٝح٣ش رٞح٤ًَ
 ٝحُؼخىحص ُِٔؼظويحص رخٍٗٞحٓخ ٣ؼظزَ ًٔخ

 حُٜٔ٘ي ط٣ٌٞ٘خص ح٠ُ ٤٠٣ق ٓخ ًَٝ ٝحُظوخ٤ُي
 حَُٜٟٔ.

 
 
 
 

 دمحم / الثانى المسم: 3 جزء المعاصرين. كتابها لصص فى مصر
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الصياد. جمعة هدى غالف جبريل؛
 (280) ْٓ. 24ٙ؛ 1034 - 493
 .3 ؿِء ٖٓ ح٧ٍٝ حُؤْ ٓغ ٓظَٜ حُظَه٤ْ

 ج.م. 23:  978-977-91-0640-3: طيٓي
 810.9 العربى االدب فى مصر

 
 
 حُلَد ر٤ٖ حُلظَس ٣ظ٘خٍٝ حُـِء ٌٛح
 حٗٚ ٝه٤ٔظٚ 1952 ػٍٞس ا٠ُ حُؼخ٤ٗش حُؼخ٤ُٔش
 ػ٠ِ ٗلٔٚ حٌُخطذ رٜخ أُِّ هَحءحص ٓلِٜش
 ٌٓ٘ حَُٔى٣ش ُ٪ريحػخص ٓ٘ٞحص طٔغ ٓيٟ

 َٜٓ ك٠ حُو٤َٜس ٝحُوٜش حَُٝح٣ش رٞح٤ًَ
 ٝحُظوخ٤ُي ٝحُؼخىحص ُِٔؼظويحص رخٍٗٞحٓخ ٝٛٞ
 حَُٜٟٔ. حُٜٔ٘ي ط٣ٌٞ٘خص ح٠ُ ٤٠٣ق ٓخ ًَٝ
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 البحيرى؛ زكى / النهضة سد أزمة: النيل مياة ومشكلة مصر
 .2016 الهيئة،: الماهرة -حسين. الحبيبة غالف
 (281) ْٓ. 24ٙ؛  740

 حٓظَحط٤ـ٤خص -ح٠ٗٞ٤ُٜٜ حُظـِـَ -ح٤ُٔخٙ حطلخه٤خص: حُٔلظ٣ٞخص
 حُلَ.

 ج.م. 30:  978-977-91-0462-7: طيٓي
 551.48 النيل نهر
 
 ٤ٓخس ٓٔؤُش كو٤وش ٣ظ٘خٍٝ حٌُظخد ٌٛح
 رخُ٘ٔزش حُٔٞص أٝ حُل٤خس طٔؼَ حُظ٠ ح٤َُ٘
 ؿي٣يس أرؼخىح   حُٔٔؤُش طِي حهٌص ٝهي َُٜٔ

 ح٤َُ٘ كٞٝ ىٍٝ ر٤ٖ ح٫ه٤َس حُؼوٞى ك٠
 ُلٞٝ حُطز٤ؼ٤ش ُِظَٝف حُيٍحٓش ٝطظؼَٝ

 ك٠ ح٠ٗٞ٤ُٜٜ ٝحُظـِـَ ح٤ُٔخس ٫ٝطلخه٤ش ح٤َُ٘
 حُٔخث٤ش حُٔٔؤُش طؼو٤ي ػ٠ِ ٝأػَٙ حُٔ٘طوش ٌٛٙ
 ػ٘ظ٤ز٠ اطلخم ػ٠ِ حُٔ٘لَى حُظٞه٤غ طْ كظ٠
 ُلوٞم طخّ طـخَٛ ك٠ 2010 ػخّ ٓ٘ظٜق ك٠

 ح٤َُ٘. ٤ٓخٙ ك٠ ٝحُٔٞىحٕ َٜٓ
 
 
 
 

 جمال / أكتوبر يمظة إلى يونيو صدمة من والحرب المصريون
 .2016 الهيئة،: الماهرة -اللباد. أحمد غالف الغيطانى؛

 (282) ْٓ. 22ٙ؛  217 
 ج.م. 15:  978-977-91-0972-0: طيٓي
 962 الحديث العصر -تاريخ -مصر

 
 
 

 حٌُز٤َ حٌُخطذ ٣ًًَخص حٌُظخد ٌٛح ٣َٛي
 أًظٞرَ كَد ػٖ حُـ٤طخ٠ٗ ؿٔخٍ حَُحكَ
 ُٔئٓٔش كَر٤خ   َٓح٬ٓ ًخٕ ك٤غ ,1973

 حٗٔخ٤ٗش كٌخ٣خص ٠ٛٝ ", ح٤ُّٞ أهزخٍ "
 ٝأْٛ حُلَد أرطخٍ ػٖ ٝػي٣يس ٓظ٘ٞػش
 ُٜخ. طـط٤ظٚ أػ٘خء هخرِٜخ حُظ٠ حُٔٞحهق
 
 
 
 
 

 

 اليوبيل الصحفيين نمابة: 1909 الصحافة حرية مظاهرات
 هدى يحيى، كارم السرجانى، خالد / 2016 -1941 الماسى

 .2016 الهيئة،: الماهرة -هللا. نصر
 (283) ْٓ. 28 ٓؼ٤ِ٤خص؛: ٙ 145 
 طٞػ٤و٠. طًٌخٍٟ ًظخد ػخٓخ 75 ١ٖٝ ٗزٞ: حُـ٬ف ٙ ػ٠ِ

 ج.م. 10:  978-977-910-769-1: طيٓي
 323.4 الصحافة حرية

 
 ُ٘وخرش حُٔخ٠ٓ ح٤ُٞر٤َ رٔ٘خٓزش
 ٌٛح ٣ٜيٍ ( 2016 -1941) حُٜلل٤٤ٖ

 ك٣َش ٓظخَٛحص ػٖ رخُلي٣غ حُوخٙ حٌُظخد
 ,1909 ػخّ رَٜٔ كيػض ٝحُظ٠ حُٜلخكش

 ًظخد ٣ٞػوٚ طٞػ٤و٠, طًٌخٍٟ ًظخد ٝٛٞ
 ٝٛيٟ ٣ل٠٤ ًٝخٍّ حَُٔؿخ٠ٗ هخُي ْٛ ػ٬ع
 ح٤٣َُٜٖٔ, ُِٜلل٤٤ٖ ٣ٜيٝٗٚ هللا, َٜٗ
 ك٣َش حٗظِحع أؿَ ٖٓ ٣٘خِٟٕٞ ح٣ٌُٖ

 حُظؼز٤َ. ك٣َش ٓوق ٍكغ أؿَ ٖٝٓ حُٜلخكش
 
 
 
 
 

 العزيز؛ عبد حمدى / والمعربة المترجمة المسرحيات معجم
 الهيئة،: الماهرة -عنانى. دمحم تصدير أحمد؛ على أميمة غالف

2015. 
 (284) ْٓ. 24ٙ؛  511

 رز٤ِٞؿَحك٤ش. ٝاٍؿخػخص ً٘خكخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ رخٍُٜٞ. ِٓلن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 25:  978-977-91-0374-7: طيٓي
 808.82 المعاجم - المسرحيات

 
 ح٧ٓش ُظَحع ٝكلع ط٤ًٌَ ٛٞ حُٔؼـْ

 ٣ٝٔـَ ٣َٛي حُزز٤ِٞؿَحك٠ حُٔؼـْ ٌٝٛح
 حُل٤٘ش حُظَؿٔش ٧ػٔخٍ حُـٜٞى طِي

 طْ ٝحُظ٠ حُؼخ٤ُٔش حَُٔٔك٤ش ُِٜ٘ٞٙ
 رـٞىس ٣ظ٤ِٔ حُٔؼـْ ٌٝٛح طَؿٔظٜخ
 ػ٠ِ ٣ؼظٔي ٜٓ٘ـخ   ٓظزؼخ حُؼ٠ِٔ حُظ٤ٜ٘ق
 ٣ٞكَ حٌُٟ حُؼ٠ِٔ حُزلغ ك٠ حُظ٤ٔ٤َ

 ٍٛي ك٠ طٔخػيس رلؼ٤ش أىٝحص ُِزز٤ِٞؿَحك٠
 طؼذ حُيحٍّ ػ٠ِ ٣ٞكَ أٗٚ ًٔخ ح٫ػٔخٍ طِي

 َٓٓٞم. ػ٠ِٔ ؿٜي ٝٛٞ .. حُزلغ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 نها غالف المعيد؛ يوسف / اليابان رحلة فى الخالن مفاكهة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -مصطفى.

 (285) ْٓ. 24ٙ؛  393
 ج.م. 25:  978-977-91-0682-3: طيٓي
 915.204 ورحالت وصؾ -اليابان

 
 
 

 ٝأٍٝحهٜخ حُٜـ٤َس حُظلخ٤َٛ كٖ حَُٝح٣ش
 ٓوٞ أًزَ ٠ٛٝ ح٤ٓٞ٤ُش حُل٤خس ىكظَ طٌَ٘
 ا٠ُ حُٔئُق ٓخكَ ٌٌٝٛح ح٩ٗٔخ٠ٗ ُِو٤خٍ
 هَأٛخ حُظ٠ حَُٝح٣خص ٛللخص ػزَ ح٤ُخرخٕ

 ح٤ُخرخٕ ك٠ أكيحػٜخ طـَٟ ٣خرخ٤٤ٖٗ َُٝحث٤٤ٖ
 ٣ِٜٜخ إٔ هزَ ُِزِي ٓطخروش ٍٛٞس ػ٘يٙ كٌخٕ

 أػَص حُظ٠ حُٔوخ٫ص ٖٓ ٓـٔٞػش ٝحٌُظخد
 ح٤ُخرخٕ كٍٞ ؿ٤ي رٟٔٞٞع حُؼَر٤ش حٌُٔظزش

 ا٤ُٜخ. ِٝٛض حُظ٠ ٌٝٓخٗظٜخ ٝططٍٞٛخ
 
 
 
 
 

 الحبيبة غالف غانم؛ رشا / العربى النمد مرآة فى الجمال مماييس
 .2016 الهيئة،: الماهرة -حسين.
 (286) ْٓ. 24ٙ؛  457
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0673-1: طيٓي
 810.9 تاريخ ونمد – العربى االدب

 
 

 حُزي٣ؼ٠ حُـٔخ٠ُ حُٔو٤خّ حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 ػ٠ِ هخَٛس طؼي ُْ حُل٤٘ش حُز٤٘ش إٔ ك٤غ ٖٓ

 حُٞحٕ ٠ٛ ٝحٗٔخ كلٔذ حُِلظ٤ش ح٣ُِ٘ش ٓـَى
 ٓئػَح   ؿٔخ٫ ح٫ىر٠ حُظؼز٤َ ػ٠ِ ط٠ل٠ ك٤٘ش

 ٗوخى إٔ ػ٠ِ ح٠ُٞء أ٠٣خ   حُيٍحٓش ٝط٢ِٔ
 روٞح٤ٖٗ حُٔخْٜٓ ًخٕ حُٜـَٟ حُٔخرغ حُوَٕ
 ٓظؤِٛش كخكٜش ٗظَحص ٖٓ ٗخرؼخ   حُزي٣غ

 طٞظ٤لخ   حُزي٣ؼش حُلٕ٘ٞ طٞظق إٔ حٓظطخػض
 ٝحَُىحءس. حُـٞىس ٓوخ٤٣ْ ه٬ٍ ٖٓ ؿٔخ٤ُخ  
 
 

 

 معوض يحيى ترجمة / والحكمة الشعر: األلصى الشرق من
 غالف ثريا؛ حلمى فاتن تمديم عنانى؛ دمحم مراجعة أحمد؛
 .2016 الهيئة،: الماهرة -.1ط -. أحمد على اميمة

 (287) ْٓ. 26ٙ؛  505 
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 40:  978-977-91-0856-8: طيٓي
 891.6 اليابانى الشعر

 
 حُ٘ؼَ ٖٓ ٓوظخٍحص ٠٣ْ حٌُظخد ٌٛح
 حُؤْ: ح٠ُ حٌُظخد هْٔ ك٤غ حُلي٣غ ح٤ُخرخ٠ٗ
 ٣ظطَم ػْ ح٤ُخرخٕ ك٠ ُِ٘ؼَ ٣ئٍم ك٤غ ح٫ٍٝ
 حُؼوخك٠ حُظخ٣ٍن ك٠ ٝأٗؼخٍٙ حُٔٞص ح٠ُ

 حُؼخُغ حُؤْ ػْ حُؼخ٠ٗ, حُؤْ ك٠ ح٤ُخرخ٠ٗ
 ٣َٔى ػْ حُٜخ٣ٌٞ. ٗؼَحء ًظزٜخ هٜخثي ٣ظ٘خٍٝ

 أٝ َٗف ىٕٝ حُٜخ٣ٌٞ هٜخثي ٖٓ ُٔـٔٞػش
 كْٜ ُٔلخُٝش حُٔـخٍ ُِوخٍة ٤ُظَى طؼ٤ِوخص

 ح٫ٗؼخٍ. طِي
 
 
 
 
 

 غالف فراج؛ ياسمين / العربية الموسيمى فى النمدية المناهج
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر. إسالم
 (288) ْٓ. 20ٙ؛  193
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 8:  978-977-91-0831-5: طيٓي
 780.9109 ونمد تاريخ -العربية الموسيمى

 
 

 حُيٍحٓخص ٖٓ ٓـٔٞػش حٌُظخد ٣ظ٠ٖٔ
 ٓ٘خٛؾ ه٬ٍ ٖٓ ح٤ُٓٞٔو٠ حُ٘وي ٓـخٍ ك٠

 ٜٝٓ٘ؾ حُز٤ٟ٘ٞ, ًخُٜٔ٘ؾ ٗوي٣ش ١َٝم
 ٣ظ٠ٖٔ ًٔخ حُـ٘خث٤ش, ح٤ُٓٞٔو٠ ُ٘وي ح٫ُل٤ش
 ح٤ُٔخ٤ٓش ح٫كيحع ػٖ طخ٣ٍو٤ش ٗزٌٙ

 ٝؿ٘خء ٤ٓٞٓو٠ ػ٠ِ حػَص حُظ٠ ٝح٫ؿظٔخػ٤ش
 .ػَ٘ حُظخٓغ حُوَٕ
 
 
 
 



 

83 
 

 2016قائمة إصدارات 

 

 -حسين. الحبيبة غالف عساف؛ زياد / العربى الؽناء فى المنسى
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (289) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 603
 ج.م. 25:  978-977-91-0589-5: طيٓي
 784 العربى الؽناء

 
 أٓخ٤١ٖ ك٤خس ك٠ ح٫ٗٔخ٠ٗ حُزؼي ػ٠ِ ح٠ُٞء ٢ِٔ٣ حٌُظخد ٌٛح
 ػ٠ِ طـَرظْٜ ٖٓ ٬ُكخىس حُؼَر٠. حُـ٘خء

 ٖٓ رخكؼ٤ٖ ٓؼخ ٝح٫ٗٔخ٠ٗ حُل٠٘ حُٜؼ٤ي٣ٖ
 حُؼي٣يس ٝحُو٠خ٣خ حُظٞحَٛ ك٠ ٤َٔٓطْٜ ه٬ٍ
 حٌُظخد ٣٘خهٖ ًٔخ حُؼَر٠ رخُـ٘خء طظؼِن حُظ٠

 ك٠ حُظَحؿغ كخُش ا٠ُ حىص حُظ٠ ح٫ٓزخد
 أْٛ ك٤خس ح٠ُ ٣ٝظطَم حُؼَر٤ش ح٫ؿ٤٘ش

 ٝحُو٤ِؾ حُ٘خّ ر٬ى ٖٓ ٝحُٔطَرخص حُٔطَر٤ٖ
 ٖٓ حٗطِوٞح ح٣ٌُِٖ حُؼَر٠ ٝحُٔـَد حُؼَر٠
 حُل٠خٍٟ َٜٓ ىٍٝ ػ٠ِ ُِظؤ٤ًي َٜٓ

 ٖٓ حٌُؼ٤َ َٜٗس ك٠ حْٜٓ ٝحٌُٟ ٝحُظ٣َٟٞ٘
 حُؼَر٠. ح١ُٖٞ ك٠ حُـ٘خء ٗـّٞ
 
 
 
 

 ميرفت غالف الضبع؛ عارف رفعت / االخرين اكتساب مهارات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -النحاس. عنتر
 (290) ْٓ. 24ٙ؛  370
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-91-0771-4: طيٓي
 301.14 االتصال

 
 

 حُؼ٠ِٔ ح٫طٜخٍ ٜٓخٍحص حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 ٝكِٔلظٜخ ٝٓلخ٤ٜٛٔخ طؼ٣َلخطٜخ ٟٝٝغ حُلؼخٍ

 كوٞم حٌُظخد ٣ٟٞق ًٔخ ٝهٜخثٜٜخ.
 ٣لظ٠ ٠ً ح٫ه٣َٖ ٓغ حُظٞحَٛ ٝٝحؿزخص
 طوخّ ٝهض ك٠ ح٫ؿظٔخػ٤ش رخ٤ُِخهش ح٩ٗٔخٕ

 ٓغ حُظؼخَٓ رلٖٔ ٝحُٔـظٔغ حُلَى حٌٓخ٤ٗش ك٤ٚ
 ح٫ه٣َٖ.
 
 
 
 

 

 الغمرى؛ مكارم / الروسى االدب فى واسالمية عربية ثراتإم
 .2016 الهيئة،: الماهرة -.2ط -. الحفيظ عبد محسن غالف

 (291) ْٓ. 18ٙ؛  303 
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. ٝحٍؿخػخص ٛٞحٖٓ ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 12:  978-977-92-0804-6: طيٓي
 809 الممارن االدب

 
 حُؼَر٠ حَُ٘م طؤػ٤َ حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 ك٠ ح٠ٌ٤ٓ٬ٌُ ح٠َُٓٝ ح٫ىد ػ٠ِ ح٠ٓ٬ٓ٫

 ٖٓ ًُٝي ,1917 ػخّ ٝكظ٠ حُٔخ٠ٟ حُوَٕ
 ػٖ ٗزٌس ح٫ٍٝ.. حُلَٜ: كٍٜٞ ٓزؼش ه٬ٍ
 ٤ٍٓٝخ: حُؼخ٠ٗ حُلَٜ حُٔوخٍٕ, ح٫ىد

 حُلَٜ ح٫ٓظوزخٍ, ٝٝٓخث٢ حُؼَر٠ ٝحَُ٘م
 ٝحَُ٘م, ح٤َُٓٝش حَُٝٓخٗظ٤ٌ٤ش حُؼخُغ
 ٝح٠ٓ٬ٓ٫ حُؼَر٠ حُٟٔٞٞع: حَُحرغ حُلَٜ

 ح٣لخءحص: حُوخْٓ حُلَٜ ر٤ٌٖٗٞ, حٗظخؽ ك٠
 ٤َُٓٞٗظٞف, حٗظخؽ ك٠ ٝح٤ٓ٬ٓش ػَر٤ش
 ك٠ حُؼَر٠ حَُ٘م طؤػ٤َ: حُٔخىّ حُلَٜ
 ك٠ ٝح٤ٓ٬ٓش ػَر٤ش ٓئػَحص: حُٔخرغ حُلَٜ ٝحٗظخؿٚ, طُٞٔظٟٞ كٌَ
 ر٤ٖٗٞ. حٗظخؽ
 
 

 الماضى؛ حسن الدين ضياء / 2 جزء بورسعيد. تاريخ موسوعة
 .2015 الهيئة،: الماهرة -.1ط -. الخير ابو على غالف
 (292) ْٓ. 27 ٍٛٞ؛: ٙ 276
 ج.م. 35:  978-977-910-473-7: طيٓي

 962 موسوعات - بورسعيد
 
 
 

 حر٘خء ٤ٔ٣ِ ٓخ رٔ٘خه٘ش حُـِء ٌٛح ٣ظ٤ِٔ
 ح٤٘١ُٞش ُلٔظٚ هٞس ٝٛٞ رٍٞٓؼ٤ي ٗؼذ

 طؼخٗن ك٠ ًُي ٣ٝظَٜ حُٔظٔخٓي ٤ٔٗٝـٚ
 حُٔٞحهق ٖٓ حُؼي٣ي ك٠ ٝح٤ُِٜذ ح٬ٍُٜ
 ك٠ ٝطَحرطٜخ حُؼزخىس ىٍٝ ٝطـخٍٝ ح٤٘١ُٞش
 ػٖ حُلي٣غ ك٠ ًُٝي ح٤٘١ُٞش حُٔٞحهق

 ٝح٤ٌُ٘ٔش. حُٔٔـي ٗ٘ؤس
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 2016قائمة إصدارات 

 

 يوسف / النيل على محفوظية ثرثرة: حكى إن محفوظ نجيب
 .2015 الهيئة،: الماهرة -.1ط -. مصطفى نها غالف المعيد؛
 (293) ْٓ. 24ٙ؛  347
 ج.م. 20:  978-977-910-477-5: طيٓي
 810 العربى االدب

 
 

 طـَرش ٠ٛ .. ك٠ٌ إ ٓللٞظ ٗـ٤ذ
 حَُٜٟٔ حُل٠ٌ ٤ٓي ك٤ٜخ ٣ل٠ٌ ؿي٣يس

 ك٠ ًظزٚ ٓخ ٣ٌَٔ ٛ٘خ هخُٚ ٓخ كٌخٕ ٝحُؼَر٠
 حٌُظخد ٌٝٛح .. حٌُؼ٤َس ٍٝٝح٣خطٚ هٜٜٚ
 ٗـ٤ذ ٓغ حُوؼ٤ي حؿَحٛخ كٞحٍحص ػٖ ػزخٍس
 ٓليىح ٣َٛلخ ًؼخىطٚ ٓللٞظ ًٝخٕ ٓللٞظ

 طظَى ُْ حُظ٠ ح٫ٓجِش ػ٠ِ ٍىٝىٙ ك٠
 ُلٌخ٣خص ٣ٝؼَٝ ٝحُؼخّ حُوخٙ حُٜٔ٘ي٣ٖ
 ٝح٠٣خ ح٫ٍٝ ٝحُوٜٚ ح٠ُٝ٫ حُوطٞحص
 ٗٞرَ. ٠ٛٝ ح٠ُٝ٫ حُـخثِس ػْ ح٠ُٝ٫ حُٔوخ٫ص
 
 
 
 
 

 سلمى / الطرق ملتمى فى واالدب السينما: والصورة النص
: الماهرة -حسين. الحبيبة غالف؛ رشيد أمينة تمديم مبارن؛
 .2016 الهيئة،
 (294) ْٓ. 24ٙ؛  166
 ج.م. 8:  978-977-91-0592-5: طيٓي

 791.42 تاريخ - السينما
 
 

 ر٤ٖ حُؼ٬هش ٌَٗ ُٔ٘خه٘ش حٌُظخد ٣ٔؼ٠
 ٣طٔق ًٔخ ح٤ُٔ٘ٔخث٤ش ٝحٍُٜٞس ح٫ىر٠ حُ٘ٚ
 ح٤ٍٟش ٝهِن ر٤ٜ٘ٔخ حُليٝى ٍْٓ ٩ػخىس

 رخػظزخٍٛٔخ حُل٤٤ٖ٘ ا٠ُ رخُ٘ظَ طٔٔق ٓ٘ظًَش
 ٣ٜٝظْ ٣ـٔؼٜٔخ طلخػ٠ِ ك٠٘ طخ٣ٍن ك٠ ًَٗخء
 حٌُٟ ٗلٔٚ رخُويٍ ح٫ىد ر٘ؤٕ ح٠٣خ حٌُظخد
 رخ٤ُٔ٘ٔخ. ُِٜٔظ٤ٖٔ رٚ ٣ظٞؿٚ
 
 
 
 

 

: الماهرة -أحمد. ابو حامد / العربية الرواية فى السحرية الوالعية
 .2016 الهيئة،
 (295) ْٓ. 24ٙ؛  315
 ج.م. 15:  978-977-91-0587-1: طيٓي

 813.009 ونمد تاريخ - العربية المصص
 
 

 ٓـٔٞػش رلؼَ حُٔل٣َش حُٞحهؼ٤ش ظَٜص
 ح٫ريحػ٠ حُظطٍٞ أٜٛٔخ ٖٓ حُؼٞحَٓ ٖٓ

 ٠ٛٝ حُو٤َٜس ٝحُوٜش حَُٝح٣ش ك٠ حُؼخ٠ُٔ
 حُؼـخثز٠ حُـخٗذ: ػ٬ع هٞحػي ػ٠ِ طوّٞ

 كي٣غ (, ٤ُِٝش ٤ُِش حُق ) ك٠ حُٔظٔؼَ
 حٌُٟ ح٣َ٤ُٔخ٠ُ حُـخٗذ ٝحُـيحص, ح٫ٜٓخص
 حٌُظخد ٌٝٛح حُٔؼخَٛ. ح٫ىد ك٠ ػٍٞس أكيع
 حَُٝح٣ش ك٠ حُٔل٣َش ُِٞحهؼ٤ش ٗٔخًؽ ٣ويّ

 ػ٠ِ طؤػ٤َ ٖٓ ُٚ ٝٓخ حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش
 حُؼَر٠ ح٫ى٣ذ ٓو٤ِش ٝػ٠ِ حُؼخ٠ُٔ ح٫ريحع

 حُٔؼخَٛ.
 
 
 
 

 خالد / الجديد المصرى الدستور ألحكام       وفما   البرلمانى الوعى
 .2015 الهيئة،: الماهرة -الماضى. دمحم
 (296) ْٓ. 24ٙ؛ 344
 ج.م. 15:  978-977-91-0497-3: طيٓي

 328.3 وتشريعات لوانين - التشريعية الهيئات
 

 حُيحه٤ِش ٝح٬ُثلش حُـي٣ي حَُٜٟٔ حُيٓظٍٞ ٧كٌخّ ٣ؼَٝ حٌُظخد
 ٝطلي٣ي حُزَُٔخٕ ُظ٘ظ٤ْ حُ٘ٞحد ُٔـِْ

 ػ٬هش ٣ٝ٘خهٖ ِٝٓطخطٚ حهظٜخٛخطٚ
 حُؼوش ٝرظؼ٣ِِ حُـ٣ٍٜٞٔش رَث٤ْ حُزَُٔخٕ

 ًٔخ , حُِٔطخص ٜٓيٍ ربػظزخٍٙ حُ٘ؼذ ٓغ
 ه٬ٍ ٖٓ حُزَُٔخ٠ٗ ُِؼَٔ حُظط٣َٞ آ٤ُخص ٣ويّ

 حُ٘ٞحد ٓـِْ ٫ػ٠خء حُزَُٔخ٤ٗش حُزلٞع
 ىٍٝ ٣ز٤ٖ ًٔخ ٠,حُزَُٔخٗ حُٔ٘ظيٟ ُٝوخءحص
 حُٔـخ٫ص ك٠ حُز٣َ٘ش حُظ٤ٔ٘ش ك٠ حُزَُٔخٕ

 ح٩ٗٔخٕ ٝكوٞم ٝح٩ؿظٔخػ٤ش ح٫هظٜخى٣ش
 ٝحُ٘زخد. حَُٔأس ٝط٤ٌٖٔ ٝحُي٣ٔوَح٤١ش
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 الحرم ووثائك الجنيزة وثائك خالل من المدس ونيابة اليهود
 عمارة؛ منال / ( 1589 -1375 ) وثائمية دراسة: المدسى
 .2016 الهيئة،: الماهرة -نصار. مصطفى غالف
 (297) ْٓ. 24ٙ؛  416
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. ٝحٍؿخػخص ٬ٓكن ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 17:  978-977-093-4-3: طيٓي
 956.903 تاريخ -اليهود
 ػ٠ِ ح٠ُٞء حُوخء حُيٍحٓش ٌٛٙ طلخٍٝ

 حُويّ ٤ٗخرش ك٠ ػخٗٞح ح٣ٌُٖ ح٤ُٜٞى ١خثلش
 حُؼؼٔخ٠ٗ حُؼَٜ ٝحٝحثَ ح٠ًُِٞٔٔ حُؼَٜ ك٠

 ًٞٗض حُظ٠ ٝػ٘خَْٛٛ حُٔوظِلش. ٝحٗ٘طظْٜ
 ٝحكٞحُْٜ حُل٣ٌَش ح٫طـخٛخص ٖٓ حُؼي٣ي

 ه٬ٍ ٖٓ ٝحُؼوخك٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ح٫هظٜخى٣ش
 حُوي٠ٓ حُلَّ ٝٝػخثن )حُـ٤ِ٘س( ٝػخثن

 حُيٍحٓش ٌٛٙ ٝطزَُ حُٔؼخَٛس. ٝحُٜٔخىٍ
 ٝحُل٠خٍٟ ح٫ٗٔخ٠ٗ ح٤ٓ٬ٓ٫ش ح٫ٓش ٓٞهق

 حٌُٟ حُٔٞهق ًُٝي ح٤ُٜٞى٣ش حُـٔخػخص ٖٓ
 ٝحُظٔخٓق رخُظل٠َ ٣ظْٔ
 

 ( سوايح ) عايح كتة
 

 .2016 الهيئة،: الماهرة -على. أحمد الجابر عبد / الدبابات كلةآ
 (298) ْٓ. 20ٙ؛  256
 ج.م. 10:  978-977-91-0797-4: طيٓي

 813 البطوالت لصص
 
 
 

 حٍُٜٞ ٖٓ ُٔـٔٞػش حٌُظخد ٣ؼَٝ
 ٝهخٓٞح ٓؼخٍى هخٟٞح ٧رطخٍ ٝحُ٘ٔخًؽ
 ك٠ حُزطُٞش ٬ٓكْ ٝٛ٘ؼٞح ٍحثؼش رزط٫ٞص

 أًظٞرَ ٖٓ حُٔخىّ ٠ٍٓخٕ ٖٓ حُؼخَٗ كَد
 ػ٠ِ ػ٬ٓش حُيَٛ أري ا٠ُ ٓظظَ ٝحُظ٠ 1973
 ػٖ ه٤ٜٜش ٓـٔٞػش ٠ٛٝ ح٤٣َُٜٖٔ ًَحٓش

 حُٔـي ٛ٘ؼٞح ٝحكيس ًظ٤زش ٧كَحى حُزط٫ٞص
 حُِٔٔلش. ُوٞحطْٜ ٝحُلوَ
 
 
 
 

 

 -سمير. هند غالف األلفى؛ سمية / رواية:  عالم بال أرجاء
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (299) ْٓ. 19ٙ؛  205 
 ج.م. 8:  978-977-91-0871-1: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 ؿخءص حَُٔى ٖٓ ُِ٘ؼَ حهَد ُـش ك٠
 ٌُِخطزش ػخُْ ر٬ أٍؿخء ٍٝح٣ش حكيحع

 ك٤ٜخ ٟٝؼض ٝحُظ٠ ح٫ُل٠ ٤ٔٓش حُزٍٞٓؼ٤ي٣ش
 حُـٔي ر٤ٖ ُِؼ٬هش حُلِٔل٠ حُزؼي ٖٓ ٗل٘ش

 ٌٓؼلش. ٗخػ٣َش ُـش ك٠ حُٞحهغ ٝر٤ٖ ٝحَُٝف
 حٍُٜٞ ؿٔخٍ هِق ٣ِٜغ حُوخٍة ٣ظَ ك٤غ
 حُظ٠ حَُٝحث٤ش ُيٟ حُل٠ٌ ٖٓ ٣ؤهٌٙ ٓٔخ

 ؿ٤ي. رٌَ٘ حُ٘وٞٙ ؿٔيص
 
 
 
 
 
 
 

 ايناس غالف على؛ عباس دمحم / لصص: كره لحظة إؼتيال
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الدكرورى.

 (300) ْٓ. 19ٙ؛  157
 ج.م. 7 : 978-977-91-0872-8: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 ٖٓ حُؼي٣ي طَ٘ٔ ه٤ٜٜش ٓـٔٞػش
 -ًَٙ ُلظش -حؿظ٤خٍ: ٜٓ٘خ حُو٤َٜس حُوٜٚ
 ك٠ ٗزٞ -حُٔـِن حُزخد -ح٤ُٛٞش -ح٠ٌَُٓ
 -هٞحء -كِْ ُلظش ٖٓ حُٜز١ٞ -حُوِذ
 كوي -حُوْٜ -حُ٘ـَس -رَى ُٔؼش -ح١ُٞٔ
 ١وّٞ -حُز٠٤خء حُلَحٗش -حٗظظخٍ -ٛي٣ن
 ٖٓ ٝؿ٤َٛخ حُِـِ -ٍَٓٝ حُٓش -٤ِ٤ُش

 حُوٜٚ.
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 -أغا. أحمد غالف أحمد؛ عباس / رواية: بورسعيد ملحمة:       ألبل ط
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (301) ْٓ. 24ٙ؛  272
 ج.م. 12:  978-977-91-0796-3: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 طِي ٠ٛٝ رٍٞٓؼ٤ي حٍٝ ٠ٛ حُز٢ِ
 ؿ٣َِس ٗزش طٌَ٘ حُظ٠ حُٜـ٤َس ح٫ٍح٠ٟ
 ه٘خس -ح٫ر٤ٞ حُزلَ حُـٜخص ًَ ٖٓ ٣ليٛخ

 رخ١ُٖٞ ٣َٝرطٜخ -حُُِٔ٘ش رل٤َس -ح٣ُْٞٔ
 ح٠ُٞء رخُوخء حُٔئُق ٣ٝوّٞ ًزخٍٟ َٜٓ
 ك٤غ طـ٤ِخطٚ رـ٤ٔغ رٍٞٓؼ٤ي ٓـظٔغ ػ٠ِ
 حُز٤٘خٕ ػَٔ ك٠ ؿي٣ي ٓـظٔغ ٛٞ

 ٓـظٔغ ٧ٕ حَُحًٞ حُِٖٓ هيّ ح٫ػٔخٍحُوي٣ْ
 ا٤ُٜخ ؿخءٝح حٓظ١ٞ٘ٞٛخ ح٣ٌُٖ حُزَ٘

 ًِٜخ. َٜٓ رل٠خٍس
 
 
 
 
 

: الماهرة -أغا. أحمد غالف غزالن؛ دمحم / رواية: حدوته ألمعادى
 .2016 الهيئة،
 (302) ْٓ. 19ٙ؛  205
 ج.م. 7:  978-977-91-0915-2: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 ًُٝي حُٔؼخىٟ, ك٠ حَُٝح٣ش أكيحع طيٍٝ
 طِي ٝحُ٘خثؼخص رخُوٜٚ حُِٔت حُل٠

 طخ٣ٍو٤خ   ٓؼِٔخ   أٛزلض حُظ٠ حُ٘خثؼخص
 رطَ حُوخ٠ٟ ُؤخٕ ٣وٍٞ ًٔخ ٤ُ٘ٓخ   ٝكخ٬ٛ  

 ًؼ٤َس ٓؼِٞٓخص ُؤخٕ ُيٟ ًْ حَُٝح٣ش, ٌٛٙ
 ٣٘وٜٚ ًخٕ ٌُٖٝ ُٜخ ًؼخٗن حُٔؼخىٟ ػٖ

 ح٫ك٤خٕ. ٖٓ ًؼ٤َ ك٠ حُظٞػ٤ن
 
 
 
 

 

: الماهرة -عمر. إسالم غالف سيد؛ على / رواية: موازية أنثى
 .2016 الهيئة،

 (303) ْٓ. 19ٙ؛  125 
 ج.م. 6:  978-977-91-0944-2: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 طٔ٘ض رٜيٝء, ؿَكظٜخ ىهِض ُِز٤ض, ػخىص
 ٫ٝ حُ٘خّ ٣٘خٛي َٓث٠... ؿ٤َ ًخث٘خ طٌٕٞ حٕ

 ٝأَٓحٍْٛ هزخ٣خْٛ ٣ؼَف ٣٘خٛيٝٗٚ,
 ػز٤َ ٠ٛ حُٔ٘ٞٛش ٗلْٜٞٓ ك٠ ٣ٝـٞٙ
 َٓص حُظ٠ ػز٤َ ٝحُ٘خرش ٝحَُٔحٛوش حُطلِش
 حُظ٠ ػز٤َ ٠ٛ ٝح٥ٕ ػ٬ػش رؤ١ٞحٍ ح٥ٕ كظ٠

 حُل٤خس. طوزطٜخ
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسان؛ جمال / الجمر سنوات ولائع: 1973 سنة فإاد بور
 .2016 الهيئة،: الماهرة -أغا. أحمد غالف
 (304) ْٓ. 20ٙ؛  201
 ج.م. 10:  978-977-91-0646-5: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 ىحهَ كئحى رٍٞ ك٠ حكيحػٜخ طيٍٝ ٍٝح٣ش
 ٖٝٓ حٗظلخ٣ٍش ٜٓٔش طئىٟ ػ٣ٌَٔش كَهش
 حُلظَس طِي ه٬ٍ حُ٘خّ ك٤خس ًُي ه٬ٍ

 ُزؼٞ ٝكزْٜ رخ٠ُزخ١ حُوخثي ٝػ٬هش
 كُْٜٞ. ٖٓ ٬ً ٬ٓٓش ػ٠ِ ٝٓلخكظظْٜ
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 عبد محسن غالف عطية؛ حمدان / لصيرة لصص: سحب تاجر
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الحفيظ.

 (305) ْٓ. 19ٙ؛ 123 
 ج.م. 6:  978-977-91-0841-4: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 حُوٜٚ ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 َٓحى٣ذ ك٠ حكيحػٜخ طيٍٝ حُظ٠ حُو٤َٜس
 ط٘ق حُظ٠ رِـظٜخ ٝطظ٤ِٔ حُٔي٣٘ش ٝهخع ح٣َُق
 ٓؼظْ ك٠ ٝٗـي ٍحم, كٖ ح٠ُ ري ُظَٜ

 ٖٓ هٞف رخ٠ٓ٫, ٜٓلٞد هٞف حُوٜٚ
 ٓٔخٝحطٜخ ح٫ك٬ّ طزِؾ حٕ ىٕٝ حُل٤خس حٗو٠خء
 حُؼـِ طزٍَ كِٔلش حُوٞف ٌٛح ٢ٓٝ ٣ٝؤط٠
 , " "ح٫ك٬ّ حُوٜٚ ٌٛٙ ٖٝٓ ح٫َٓ ػٖ

 ٍٛخٕ كذ, ٤١ق ٗيحء, حُلخٍّ, حُوٞف,
 ٣خك٤خط٠.
 
 
 
 
 

 شروق غالف مصطفى؛ نوال / لصصية مجموعة: منى جزء
 .2016 الهيئة،: الماهرة -فهمى.
 306 ْٓ. 19ٙ؛  154
 ج.م. 7:  978-977-91-0614-4: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 حُ٘لْ ىحهَ طـٞٙ هٜٚ ٓـٔٞػش
 ٖٝٓ حُٟ٘ٔٞ ح٫ىد ٗظَ ٝؿٜش ٖٓ حُز٣َ٘ش
 ٍٗٞ - ِٜٗش ا٠ُ - ٠٘ٓ ؿِء: حُوٜٚ ػ٘خ٣ٖٝ
 ٓغ حَُهٚ - حٗٔلخد - حَُٜهش - ٣َْٓ
 ٝؿ٤َٛخ. ... خسحُل٤

 
 
 
 
 
 

 

 مصطفى غالف الفارس؛ روبير / لصيرة لصص: ستان جالبية
 .2016 الهيئة،: الماهرة -هدايت.

 (307) ْٓ. 20ٙ؛ 113 
 ج.م. 6:  978-977-91-0836-0: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ػ٤ِٜخ ٣ـِذ ه٤َٜس هٜٚ ٓـٔٞػش
 ٖٓ حٌُخطذ هِذ ك٠ رٔخ كظزٞف ح٠ٌُٔ٘ حُلْ
 ه٬ٍ ٖٓ ح٤ٓٞ٤ُش ٝػخىحطٚ ر٤ٌ٘ٔظٚ حٍطزخ١ٚ
 ح٫ػظَحكخص ػٖ ك٤ل٠ٌ رٜخ ٣وّٞ حُظ٠ ح٧ٍٓٞ

 رظ٘ٞع حُوٜٚ ٝطظ٘ٞع ٝح٧ػ٤خى
 طوـَ حُٔٔخء:  ػ٘خ٣ٜٝ٘خ ٖٝٓ ٟٓٞٞػخطٜخ

 آ٣ش - ٓزظِش رٌخٍس - ٍٝف ك٬ٝس - ٓـخِٓش -
 ٝؿ٤َٛخ. حُلْ... ر٬ىس - حَُ٘
 
 
 
 
 
 
 

 -العال. أبو عزيزة غالف جاد؛ هدى / رواية: ينادينى الحب
 .2015 الهيئة،: الماهرة
 (308) ْٓ. 20ٙ؛  145
 ج.م. 7:  978-977-91-0567-3: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 حُي٤ٗخ أَٛ حٌُخطذ رٜخ ٣٘خٗي ٣٘خى٠٘٣ حُلذ
 ٝحُظٔخٓي حُلذ ػ٠ِ ٣ٝلؼْٜ ٝح٥هَس
 ًخٗض ٓخ كو٤و٠ كذ ٛ٘خى ًخٕ ُٞ ٝحُز٘خء
 ٝىٓخء. كَٝد ٛ٘خى
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 غالف صبرى؛ الرازق عبد دمحم / لصيرة لصص: ألمى حدوتة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر. اسالم
 (309) ْٓ. 19ٙ؛  98

 ج.م. 7:  978-977-91-1015-8: طيٓي
 813 العربية المصص

 
 

 ٖٓ طؤهٌ ه٤َٜس هٜٚ ٓـٔٞػش
 ٠ٛ حُـ٤زخص طظَ ك٤غ ُٜخ ٓـخ٫ حُـ٤زخص
 ٫ريحػخطٚ ٝحُِٜٔٔش ُِٔزيع حُٔلَٟ حُؼخُْ
 ٝطٔٞهٚ ٝحُ٘وخء حُو٤َ ػخُْ ػٖ ُِزلغ
 رخُٜخٓخطٚ ُٜخ ٣ظ٤ق أٍٓٞ ػٖ ٌُِ٘ق ح٫هيحٍ
 ٖٝٓ حُٔؼخ٠ُ حُؼخُْ ٓغ ٣ظٔخ٠ٛ ٓخ ٝٝك٤ٚ
 حرٞ -حُٔٞص ؿ٤زٞرش: حُوٜٚ ػ٘خ٣ٖٝ
 حُليحى ٬ٓرْ -كَكش -٠ٓ٧ كيٝطٚ -حٌُٔخٍّ
 .ٝؿ٤َٛخ ََٓٓ ٛيٍ ػ٠ِ ٍٛٞس -حُلَٔحء
 
 
 
 
 
 

 مصطفى غالف عواد؛ أسماء / رواية:  راؼبة لرية: حريمالء
 .2015 الهيئة،: الماهرة -سليم.
 (310) ْٓ. 22ٙ؛  231
 ج.م. 8:  978-977-91-0609-0: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 ٓ٘ش ٣٘خ٣َ ك٠ ػ٤ِٜخ حُؼؼٍٞ ػْ ٓوط١ٞش
 ر٠٤خء حٍٝحم ػ٠ِ ِٓٞٗش ٝؿيص ٝهي 2010
 ٝٓؼٜخ ُِطزخػش ُِظ٣َٜٞأٝ طٔظويّ حُظ٠ ٓؼَ

 ٝهي حَُٛخٙ رخُوِْ َٓٓٞٓش ُٞؿٞٙ ٍٛٞ
 ٣ٞ١ِش ُلظَس حٌَُحط٤ٖ ك٠ كز٤ٔش ظِض

 طؼظزَ حُظ٠ ٝح٫َٓس ٤ٔٓش رطِظٜخ ٝحَُٝح٣ش
 ُٜخ. كيع ػٔخ ٓٔجُٞش ٗلٜٔخ
 
 
 
 

 

 محسن غالف الفارس؛ دمحم / ولوحات ألاصيص: الشرنمة خيوط
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الحفيظ. عبد
 (311) ْٓ. 20ٙ؛  188
 ج.م. 7:  978-977-91-0857-5: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ٝحُِٞكخص ح٫هخ٤ٛٚ ٖٓ ٓـٔٞػش
 ٣ؼظٔي ؿٞٛخ   ٝحُٞؿٞى ح٫ٗٔخٕ ك٠ طـٞٙ
 ُـِ طوٚ أٍٓٞ ك٠ حُيٛ٘ش حٓجِش ػ٠ِ

 ٝىٕٝ كْٜ, ىٕٝ حُل٤خس ٌٛٙ حٓخّ ح٫ٗٔخٕ
 ىٛخٕ, ح٫هخ٤ٛٚ ٌٛٙ ٖٝٓ ُِلو٤وش ٓؼَكش

 هخ٠ٗٞٗ.. ًظق ٗلٔي, ؿ٤َ ٠ِٔٓ, حُوٞف,
 ٝؿ٤َٛخ
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحمد غالف فؤاد؛ احمد دمحم / لصيرة لصص: زعربانة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الجناينى.

 (312) ْٓ. 19ٙ؛  205
 ج.م. 8:  978-977-91-0974-9: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 ه٤ٜٜش, ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ُٝـظٜخ حُز٢٤ٔ رؤِٓٞرٜخ حُوٜٚ طظ٤ِٔ

 ُػَرخٗش, ٝػيحُش, "ك٣َش: ٜٝٓ٘خ حُِٔٔش
 رـ٤خ " طي ُْٝ آىّ, ر٠٘ ك٤خس ًًٞظ٤َ,
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 2016قائمة إصدارات 

 

 عنتر ميرفت غالف البحطيطى؛ جالل / رواية: الصماء الساحرة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -النحاس.

 (313) ْٓ. 20ٙ؛  385
 ج.م. 12 : 978-977-421-683-3: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 

 ه٬ٍ ٖٓ رخُٞحهغ حُو٤خٍ ط٘ٔؾ ٍٝح٣ش
 ك٤ٜخ ٝط٘ـ٠ِ رخُوخٍؽ.. ٣يٍّ كظ٠ ػ٬هش
 حُٔوظِلش حُٔٞحهق ػزَ حُز٣َ٘ش حُ٘لْ طـ٤َ
 رخ٩ٗٔخٕ. طَٔ حُظ٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الماهرة -سمير. هند غالف عبود؛ على عباس / رواية: السارية
 .2016 الهيئة،
 (314) ْٓ. 21ٙ؛  117
 ج.م. 6:  978-977-91-0920-6: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 طِي " ٓخ٣ٍش " ك٤خس هٜش حَُٝح٣ش طل٠ٌ
 ٧د كو٤َس, حَٓس ك٠ ٗ٘ؤص حُظ٠ حُـ٤ِٔش حُلظخس

 ُِوَٝؽ حٟطَص ٝأّ ٤ٛخى ٣ؼَٔ ًخٕ ٣َٓٞ
 ك٠ حُِٝؽ اٛخرش رؼي حُٔخكَ ػ٠ِ حُؼَٔ ح٠ُ

 حُـخٓؼش ُظَى ٓخ٣ٍش ىكغ ٓٔخ كًَش, كخىع
 ك٠ أٜٓخ طٔخػي كظ٠ ػَٔ ػٖ ٝحُزلغ

 حُٔظش. اهٞطٜخ ٜٓخ٣ٍق
 
 
 
 
 

 

 -أغا. أحمد غالف الخريبى؛ أشرف / رواية: البحر سحر
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (315) ْٓ. 20ٙ؛  136
 ج.م. 6:  978-977-91-0719-6: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 أٗض ٝحُزلَ حُل٤ٌْ ر٤ٖ كٞحٍ حَُٝح٣ش
 ػ٣َظ٠٘ حٌُٟ أٗض أهٌط٠٘ ُِزلَ حٌُٟ ٣خك٤ٌْ
 ريُض حٌُٟ حٗض حُْ٘ٔ. ُٝلق ُِٝٔٔخء ُِٔخء
 ٓي ُِزلَ ٣خُٝيٟ ٝهِض ٝحُٔخػخص ٝهظ٠
 ؿؼِظ٠٘ حٌُٟ حٗض ٣ٍٝق. ٍٝف ُِٝزلَ ٝؿٍِ
 أًظذ ٠ً ٠ُ حٌُخث٘خص كظٌ٘٘ق ٨ُكن حٗلِض
 ٍؿخ٫ ؿ٣َزش أٗـخٍ ٓظٞك٘ش ك٤ٞحٗخص ح٬ٌُّ
 حُؼخُْ ٝكيص ٝحكيح ٝؿٔيح رٞؿ٤ٜٖ ٝٗٔخء

 ٝٝكيط٠٘. ٍإ٣ظ٠ ك٠
 
 
 
 
 
 

 غالف الرحيم؛ عبد حسين / لصصية مجموعة: ثالث شخص
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الحفيظ. عبد محسن

 57 ٙ20 .ْٓ (316) 
 ج.م. 5:  978-977-91-0964-0: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 
 رؼٞ ك٤ٜخ ٣َٔى ه٤ٜٜش ٓـٔٞػش ٠ٛ

 ط٠ْ طظخرغ, حُظ٠ حٍُٜٞ رؼٞ ٣ًًَخطٚ, ٖٓ
 ٓظؼيىس أُٓ٘ش ك٠ حُٔوظِلش, ك٤خطٚ ٖٓ َٓحكَ
 ٤ٓي: حُوٜٚ ٌٛٙ ٖٓ ًؼ٤َس.. ٝحٓخًٖ
 ٝؿ٤َٛخ. ػٞٝ حُُٞس, ٬ٛف ك٣َيس, ؿ٣َذ,
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 2016قائمة إصدارات 

 

 أبو عزيزة غالف البحيرى؛ أحمد / رواية: واألبواب العتبات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -العال.

 (317) ْٓ. 20ٙ؛  148 
 ج.م. 27:  978-977-91-0881-0: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ػٖ حَُٝح٣ش ٌٛٙ ك٠ حَُحٟٝ ٣زلغ
 ٝهي ح٥هَ, ػ٠ِ ٝطؤػ٤َحطٚ ػ٤ِٚ حُـ٤َ طؤػ٤َحص
 ر٤ٖ ٓظزخىُش ٍٓخثَ ٍٛٞس ك٠ ؿخءص

 حَُٓخثَ ٌٛٙ كِٔض ٝهي حَُٝح٣ش, ٗو٤ٜخص
 ٝؿيٗخ ٌُُي ٓظ٘ٞػش, ٓوظِلش ٝأٓخًٖ أُٓخٕ
 ٝحُويّ ٝحَُرخ١ حُوخَٛس ٓؼَ ٌٓخ٤ٗخ   ك٠خء  

 ٗوٚ ًَ ٣زلغ حُؼٞحْٛ ٌٛٙ ٝر٤ٖ ٝرخ٣ٍْ
 ٓوظِق. ؿخٗذ ٖٓ ٗلٔٚ ػٖ

 
 
 
 
 
 
 

 الحبيبة غالف على؛ أحمد محمود / لصيرة لصص:       عفوا  
 .2016 الهيئة،: الماهرة -حسين.
 (318) ْٓ. 20ٙ؛  148
 ج.م. 5:  978-977-91-0583-3: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 حُوٜٚ ُزؼٞ ػَٟخ   حٌُظخد ٣ظ٠ٖٔ
 ٤ٍٛيًْ ..ػلٞح   ػلٞح   ػ٘ٞحٕ طلض حُو٤َٜس
 ُوي ػلٞح   - حٌُٔخُٔش ٫طٔخّ ٣ٔٔق ٫ حُلخ٠ُ

 - ٣يٟ ك٠ ٓظظَ ٣يٙ ػلٞح   - ٤ٍٛيًْ ٗلٌ
 ػلٞح   - ٫كن ٝهض ك٠ ح٫طٜخٍ كخٍٝ ػلٞح  
 هِْ ػلٞح   - رخُويٓش ٓٞؿٞى ؿ٤َ حَُهْ ٌٛح

 رؼي. طٌظَٔ ُْ حٍُٜٞس ػلٞح   - ىٓخ   ٣ِ٘ف
 
 
 
 
 

 

 غالف محمود؛ عطية دمحم / لصصية مجموعة: بيضاء عيون
 .2016 الهيئة،: الماهرة -حسين. الحبيبة
 (319) ْٓ. 20ٙ؛ 100
 ج.م. 5:  978-977-91-0736-3: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ٠ٛ, ر٠٤خء, ػ٤ٕٞ: ٜٓ٘خ حُو٤َٜس حُوٜٚ
 حُـ٤خد أُٞحٕ حَُٝف, ؿزخٍ حُٔطَ, رٜـش

 ك٠ ًظزض حُو٤َٜسٝهي حُوٜٚ ٖٓ ٝؿ٤َٛخ
 أؿِزٜخ َٝٗ٘ص 2013 ح٠ُ 2009 ٖٓ حُلظَس
 ٝحُؼَر٤ش ح٣َُٜٔش حُي٣ٍٝخص ك٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الماهرة -أغا. أحمد غالف سالم؛ سعيد / رواية: والوصل الفصل
 .2016 الهيئة،
 (320) ْٓ. 19ٙ؛  188
 ج.م. 8:  978-977-91-0725-7: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ر٤٘ٚ ًخٕ حٌُٟ حُزطَ ػٖ حَُٝح٣ش طل٠ٌ
 ٖٓ ٝهطَس حُِٖٓ ٖٓ ٗؼَس ح٤ٜٗ٫خٍ ٝر٤ٖ

 ح٬ُٔٓش كآػَ حُ٘ؼٍٞ ٖٓ ٝٛٔٔش ح٩ٍحىس
 ٝحُٔؼخ٠ٗ. ح٧ُلخظ ؿ٤ِٔش ٝحَُٝح٣ش
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 2016قائمة إصدارات 

 

 -سمير. هند غالف نور؛ سمر / لصص: دماء مصاص بيت فى
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (321) ْٓ. 19ٙ؛  86 
 ج.م. 5:  978-977-91-0889-6: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ٖٓ حُؼي٣ي طَ٘ٔ ه٤ٜٜش ٓـٔٞػش
 ؿَكش: حُٔؼخٍ ٓز٤َ ػ٠ِ ٜٓ٘خ حُوٜٚ
 -٤ٓٝـخٍس ٓخٗي٣ٝظٖ -ٝكيٙ ٛزَٟ طوٚ
 ٝؿ٤َٛخ. .. ح٫ه٤َ حُي٣٘خٍٛٞ ػخُؼْٜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمود وتحميك دراسة / تنشر لم التى محفوظ نجيب لصص
 .2016 الهيئة،: الماهرة -أغا. أحمد غالف على؛
 (322) ْٓ. 24ٙ؛  260
 ج.م. 17:  978-977-91-0579-6: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 حٗظخؽ ريح٣خص ٖٓ ًخٗض حُو٤َٜس حُوٜش
 ٌٛح ٝك٠ طٔظلوٚ. ٓخ طـي ُْ ٠ٛٝ ك٤ٖٔ ١ٚ

 حُٔـٔٞػش ٌٛٙ حًظ٘خف ٣ؼ٤ي حٌُظخد
 ح٠ُٝ٫ َُِٔس ٝحكي ٓـِي ك٠ حُو٤ٜٜش
 ك٠ حُزيح٣خص ٌٛٙ ُظ٤ٟٞق ٝحُ٘خهي, ُِوخٍة
 ٌٛٙ ٖٝٓ ًخطز٘خ ٤َٔٓس ٟٖٔ حٍكذ ح١خٍ

 ُٝؽ, ػٖ طزلغ حُـٍَٝ, ٓؤٓخس: حُوٜٚ
 حُز٬ؽ. ٝػ٠ِ كٖٔ, ػ٠ٔ حُطلُٞش, حكِحٕ
 
 
 
 

 

 هشام غالف إبراهيم؛ رحاب / : روايةالضاحن األرنب كافيتريا
 .2016 الهيئة،: الماهرة -السعيد.
 (323) ْٓ. 20ٙ؛  114
 ج.م. 6:  978-977-91-0679-7: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ح٬ُط٠ حُٜي٣وخص ٖٓ ٓـٔٞػش ػٖ ٍٝح٣ش
 حٌُٟ ح٠ُخكي ح٫ٍٗذ ًخكظ٣َ٤خ ك٠ ٣ـظٔؼٖ ًٖ

 ٖٝٓ ح٣ٌٌُِس حُ٘خٍٝٓخ رٔخٗيٝط٘خص حٗظَٜ
 ح٤ُِٔجش ك٤خطٜٖ ػٖ ٣ل٤ٌٖ حؿظٔخػٜٖ ه٬ٍ

 حُٔوظِلش. رخ٫كيحع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمديم فلسطين؛ وديع عادل / لصصية مجموعة: يتم لم لماء
 الهيئة،: الماهرة -سمير. هند غالف الشارونى؛ يوسف
2016. 
 (324) ْٓ. 19ٙ؛  155
 ج.م. 10:  978-977-91-0923-7: طيٓي

 813 العربية المصص
 

 ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ح٫ِٓٞد رزٔخ١ش طظْٔ حُظ٠ حُوٜٚ

 ٓٔخ حُظ٣ٞ٘ن ػَٜ٘ ٝطلون ٝحُٟٔٞٞع
 حُِْٔ رؤِٓٞرٜخ حُليٝطش ا٠ُ أهَد ٣ـؼِٜخ
: ٜٝٓ٘خ حُ٘ؼَ ح٠ُ أهَد أك٤خٗخ   ٣ٌٕٞ ٝحٌُٟ
 ػ٤٘خٛخ, ١َهخص, ح٤ُٔض, ٣ؼ٤ٖ ك٤ٜق, ك٬ف
 ٣ظْ. ُْ ُوخء
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 2016قائمة إصدارات 

 

 غالف الصاوى؛ عصام / لصص: الصاوى دوار فى السمر ليالى
 .2016 الهيئة،: الماهرة -حسين. الحبيبة
 (325) ْٓ. 19ٙ؛  211
 ج.م. 8:  978-977-91-0670-0: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ًظخرخطٚ ػ٠ِ ٗو٤ٜظٚ ح٫ى٣ذ ٣لَٝ
 حُظ٠ ٍٝٓخُظٚ ًِٝٔخطٜخ ٓطٍٞٛخ طلَٔ حُظ٠

 ػَٜٙ َٓآس ٝح٫ى٣ذ رؼيٙ ٖٓ ُِوخٍة ٣ويٜٓخ
 طل٠ٌ ًِٝٔخص ػزخٍحص ك٠ ُِ٘خّ كٌَس ٣ٝو٢
: حُوٜٚ ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ حُل٤خط٤ش حُظـخٍد ػٖ
 ح٤ُ٘ن -ُؿَٝىس -ٝرؼي٣ٖ ٤ٛش -حُؼخ٣وش ى٫ٍ
 حُؼٞحى... رَٛخٕ -ٜٓـش -حُٜلَ ٍكِش -ه٠َٗ

 ٝؿ٤َٛخ.
 
 
 
 
 
 
 

 إلهام غالف / الحميد عبد نبيل مإلفات من روائية مختارات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عارف.
 (326) ْٓ. 24ٙ؛  445

 كخكش ٝحُو٘خع, حُٞؿش ر٤ٖ ٓٔخكش ح٫ٍحٗذ, ؿِٝ: حُٔلظ٣ٞخص
 حَُٓخىٟ. حُؼَٜ حُلَىّٝ,
 ج.م. 20:  978-977-91-0582-6: طيٓي

 813 العربية المصص
 ٌُِخطذ ٍٝحث٤ش ٓوظخٍحص حٌُظخد ٌٛح ٠٣ْ

 ُلًَش ٜٓٔش َٓحكَ حُٔـ٤يطـٔي ػزي ٗز٤َ
 ٝطٞهق ح٫ؿظٔخػ٠, حُظلٍٞ ٗلٞ حُٔـظٔغ
 كِٔض حُظ٠ حُ٘و٤ٜش أٓخّ ح٫ىر٠ حُ٘ٚ

 ك٬٠   طل٫ٞطٚ ك٠ حُٞحهغ ٌُٜح ٣ٍِٓش حٗخٍحص
 حُل٣ٌَش حَُإٟ طزَُ ك٤٘ش حىحٙ ًٜٞٗخ ػٖ

 ىٕٝ حُٔوظِلش حريحػخطٚ َٓحكَ ك٠ ٌُِخطذ
 ٝحُٜ٘ٞٙ ٝحُوطخرش حُٔزخَٗس ا٠ُ حُِـٞء

 حَُٔى آ٤ُخص ػ٠ِ ٓ٘ظِٔش ٓـِٜٔخ ك٠
 ٝح٫هظَحد ح٫ٗظوخء ػ٠ِ هيٍطٜخ ك٠ حَُٝحث٠

 حُِٔظو٠. ٖٓ
 

 

 الهيئة،: الماهرة -خالد. مى / رواية: إيوارت فى أخير ممعد
2016. 
256 ,ٙ 20 .ْٓ (327) 
 ج.م. 10:  978-977-91-0825-4: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 حُلذ, ع ٛـ٤َس: ٜٓ٘خ حُو٤َٜس حُوٜٚ
 حُلٔلش, ؿَّ ٤ُِٝش, ٤ُِش حُق حُلـخُش,
 حُز٠٤خء, حُلِٞس, ح٣خٓ٘خ ٝحُِٔق, حُؼ٤ٖ
 طزظِؼٜخ ٓ٘ي٬٣ٍ, طـ٤ذ ح٥ٕ ٜٝٓ٘خ" رَٓٞٗخ
 َٛ حُظَحد.. ػ٤ِٜخ ٣ٜٝخٍ ح٫ٍٝ, حػٔخم

 أٓوطظٜخ أّ ػلٞح   ٓوطض أّ حٓوطٞٛخ
 حُـَرش؟.
 
 
 
 
 
 
 

: الماهرة -عمر. إسالم غالف كريم؛ سامح / األلدمين حكايات من
 .2016 الهيئة،

 (328) ْٓ. 24ٙ؛  497 
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 25:  978-977-91-0822-3: طيٓي
 813.088 الدينية المصص

 
 كٌخ٣خص ٖٓ رؼ٠خ حٌُظخد ُ٘خ ٣ويّ
 ٝطـؼِٜخ حىر٤ش رٜزـش طٔظِؽ ٝحُظ٠ ح٫هي٤ٖٓ
  حٟ حُظخ٣ٍن ا٠ُ ٜٓ٘خ ح٫ىد ا٠ُ ط٘ظ٠ٔ
 حٌُٟ حُِٔظِّ رٔؼ٘خٙ حُل٠٘ ٜٓ٘ـٚ ك٠
 ٓوزٍٞ, حِٓٞد ك٠ ٣ٝويٜٓخ حُلوخثن ٣ـ٤َ
 رخُو٤خٍ, حُلو٤وش طٔظِؽ حُلٌخ٣خص ٌٛٙ ٝك٠

 ٣ٔٔق ٝه٤خٍ حُٔٔخ٣ٝش حٌُظذ ط٘خهِظٜخ كو٤وش
 ٖٝٓ ح٫هي٤ٖٓ حؿيحىٗخ ٖٓ ُٜخ ًخطذ ًَ رظ٘خٍٝ
 هللا هِن ح٫ٍٝ, هللا هِن حُلٌخ٣خص, ٌٛٙ

 ٝؿخُٞص, ١خُٞص ٠ٓٞٓ, ػٜخ حُٔٔخء,
 حُؼخٗو٤ٖ. ِٓطخٕ
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 -حسين. الحبيبة غالف بدر؛ عزة / لصص:  دافئة موجة
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (329) ْٓ. 18ٙ؛  150
 ج.م. 7:  978-977-91-0693-9: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 كِي ك٠ طيٍٝ ه٤َٜس هٜٚ ٓـٔٞػش
 ك٠ حَُٔأس طٞحؿٜٜخ حُظ٠ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔ٘خًَ
 ػ٘خ٣ٖٝ حُوٜٚ ٝطلَٔ حَُٜٟٔ حُٔـظٔغ
 ا٠ُ حُل٤ٖ٘ , حُؼخ٠ٗ حُزَ , ؿِحُش ٓوظِلش
 ٝؿ٤َٛخ. ؿخرش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتاتة؛ شريف / لصصية مجموعة: العشرى مصطفى نهاية
 .2016 الهيئة،: الماهرة -السعيد. هشام غالف
 (330) ْٓ. 20ٙ؛  207
 ج.م. 8:  978-977-91-0679-3: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ٖٓ حُؼي٣ي طظ٘خٍٝ ه٤ٜٜش ٓـٔٞػش
 ٜٝٓ٘خ حُلو٤َ كٜٔ٘خ ُِزَ٘ حُٔوظِلش حُ٘ٔخًؽ
 َٟٗ حُ٘ٔخًؽ ٖٓ ٝؿ٤َٛخ حُٔلذ ٜٝٓ٘خ حُـ٠٘
 ٝح٫ُلخظ حُـ٤َٔ ح٫ِٓٞد حُوٜٚ ك٠

 ٖٝٓ حُـ٤ِٔش ٝحُٔؼخٕ حُلٜل٠ ح٤َُٗوش
 أّ - حُؼَٝٓش - ٬٤ٓى ػ٤ي: حُوٜٚ ػ٘خ٣ٖٝ
 هطؼش - حُٔٔظل٤َ ٝطَ ػ٠ِ ػِف - حُٔؼي
 أٍٗذ... كٌخ٣ش - ٛلوش - ح٫ٌٞ٤ُ٘طٚ ٖٓ

 ٝؿ٤َٛخ.
 
 
 

 

: الماهرة -عادل. عال فنى إخراج الهادى؛ عبد عالء / هايبر
 .2016 الهيئة،
 (331) ْٓ. 20ٙ؛  136
 ج.م. 6:  978-977-91-0703-5: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ػ٤٘٤ٚ ٣لَى ٍٝحف ٗظخٍطٚ حُطز٤ذ هِغ
 ؿَكش ٓوق ا٠ُ ٝٗظَ ُزَٛش ٛٔض ػْ

 ٝٛٞ ٠ُ كي٣ؼش ٓٞؿٜخ   حٓظيحٍ ػْ حٌُ٘ق
 ػ٠ِ ٠٣ٝـ٢ حٌُِٔخص ٣٘ظو٠ إٔ ٣لخٍٝ
 ٝحٟلش. ٛخ٣زَ كخُش ىٟ: حُلَٝف ٓوخٍؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسالم غالف خضر؛ دمحم / لصص:  الفردان كوبرى يؽنى هكذا
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر.
 (332) ْٓ. 20ٙ؛  96

 ج.م. 5:  978-977-91-0738-0: طيٓي
 813 العربية المصص

 
 

 ط٘وَ إٔ طلخٍٝ هٜٚ ٓـٔٞػش
 حٌُخطذ ىحهَ حُـ٤خٗش ٝح٧كخ٤ْٓ حُٔ٘خػَ
 حُظ٠ حُوٜٚ ه٬ٍ ٖٓ حُٞحهغ ا٠ُ ٝط٘وِٜخ
 أّ , ِٓي ًٖ:  ٜٓ٘خ ٓوظِلش ػ٘خ٣ٖٝ طلَٔ
 ٝؿ٤َٛخ. ٤ٜٗي.. ٖٓ ٍٓخُش , ح٤ُٜ٘ي
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 2016قائمة إصدارات 

 

 -العال. أبو عزيزة غالف زيد؛ أبو عماد / لصص: هارب وتر
 .2016 الهيئة،: الماهرة
165 ,ٙ 20 .ْٓ (333) 
 ج.م. 7:  978-977-91-0851-3: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 ٝطَ: ح٠ُٝ٫ ٓـٔٞػظ٤ٖ ح٠ُ ط٘ؤْ حُوٜٚ
 حُٔـٔٞػش ٌٛٙ ٝطظ٤ِٔ َٜٗ, ٝحُؼخ٤ٗش ٛخٍد,
 ٝر٘خء ٝحٟلش ر٘ؼ٣َش حَُٔىٟ روطخرٜخ
 هخٛش, ٝحكش ح٫ر٤ٞ, ٓلَ: ٜٝٓ٘خ ٓلٌْ
 ٠ٛٝ ٝؿ٤َٛخ ١ِٝذ.. ػَٝ ٛزخكخ , حُؼخُؼش

 حَُإ٣خ ٝكيس ط٠ٜٔخ ٓظـخٗٔش ٜٗٞٙ
 ٝحُظـَرش.

 
 
 
 
 
 
 

 عبده؛ رجب دمحم / لصص: حياتن ممابل لذيذة عشاء وجبة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -حسين. الحبيبة غالف
 (334) ْٓ. 20ٙ؛  204
 ج.م. 8:  978-977-91-0735-6: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 طٔؼَ ه٤ٜٜش ٓـٔٞػش حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 ٣وطٞ ٗخد ُٔئُق ؿي٣يح   َٓى٣خ   ٛٞطخ  

 رِـش ٣ٝٔظؼ٤ٖ حٌُظخرش ػخُْ ك٠ ح٠ُٝ٫ هطٞحطٚ
 ك٠ رخُـَحثز٠ حُٞحهؼ٠ ط٠لَ ٝؿٔخ٤ُخص ٛخىهش
 حُيٛ٘ش ا٠ُ رخُٔظِو٠ طيكغ َٓى٣ش ر٤٘ش

 ٝحُظٔخإ٫ص.
 
 
 
 
 
 

 

 الهيئة،: الماهرة -مصطفى. نها غالف عكاشة؛ دمحم / رواية: يا
2015. 
 (335) ْٓ. 20ٙ؛  131
 ج.م. 8:  978-977-91-0413-3: طيٓي

 813 العربية المصص
 
 

 إٔ ىٕٝ ٗلٞٛخ ط٘يى ٝحك٤ش أٛٞحص
 ٓٔخٍٛخ طظزغ ٛٞحىس ر٬ ط٘يى ٓخ٤ٛظٜخ طيٍى
 ٠ً ٜٓ٘خ ؿلِش ك٠ ٣ٞٓخ ٝهلض ٝحُظ٠

 ٓخ حُظ٠ كٞحٓي ٝطوخ١ذ ػٞحُٜٔخ طٔظوَٟء
 ٓٔظو٤ٔش كخىس ر٘زَحص ٓو٤يس طوغ إٔ طِزغ

 ٣َ١ش ٗـٔخص كٞم طٜٟٞ ط٘ظزٚ.. ٠ً طل٤طٜخ
 رلؼَ ح٤ٓ٫َس كٞحٓي كظَط٠ٔ ٓطخ٤١ش
 ٓٔخػٜخ ػٖ ؿ٠٘ ٫ ٝحُظ٠ حُل٤خس ك٠ حُٞؿٞى
 ح٫ٛٞحص. ُظِي

 
 
 

 ( شعش ) عايح كتة
 

: الماهرة -السيوى. عادل غالف عطية؛ هناء / شعر: الملب أخر
 .2016 الهيئة،
 (336) ْٓ. 19ٙ؛  105
 ج.م. 7:  978-977-91-1041-7: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ٖٓ حطوٌص ٗؼ٣َش هٜخثي ٓـٔٞػش
 ػَر٤ش رخُلخظ ضٗٔـ ٠ٛٝ حُؼخٓش حُل٤خس
 حَُػخء ٜٓ٘خ ٟٓٞٞػخص طظ٘خٍٝ ٠ٛٝ ك٤ٜلش
 ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ ٝح٫َٓ ٝحُؼٍٞس ٝحُلذ
 طزو٠ ٓخ -ٓظَح ٤ًِٞ ٝػَٕ٘ٝ ٓجش حُوٜخثي

 حُظ٬ٍ -حُؼَٔ ٖٓ
 
 
 
 
 



 

95 
 

 2016قائمة إصدارات 

 

 هند غالف البنا؛ أسامة / المصرية بالعامية أشعار: األرض
 .2016 الهيئة،: الماهرة -سمير.

 (337) ْٓ. 18ٙ؛  76
 ج.م. 7:  978-977-91-1048-6: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 رخُؼخ٤ٓش حٗؼخٍ ػيس حٌُظخد ٠٣ْ
: ٜٓ٘خ ٝحُظ٠ حُز٘خ, حٓخٓش ُِ٘خػَ ح٣َُٜٔش
 حُ٘خ٣ْ, ٍٝح٣ش ك٤طخٕ, أٍرغ ح٫ػ٠خء, ٝٗخ٣ش
 ٛ٘ي ح٠ُ ٓز٤َ حُؼخرَ حُٓش كخ٠ٟ, ريٕ كٞحٍ,
 ٓلَ ك٠ ؿ٘ٞر٠ ٓخً٘ظٖ حُظؤ٣َٝ, ه٤ِيٟ,
 ٝحُ٘خٍ, حُيّ ه٤ٜيس حُلٞحٍ, حُظ٣ٌٖٞ,
 ٝؿ٤َٛخ..

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثابت؛ دمحم دراسة؛ رزق دمحم / وآزجال عامية أشعار: ثورة .. أنا
 .2015 الهيئة،: الماهرة -عيسى. نائل غالف
 (338) ْٓ. 20ٙ؛  229
 ج.م. 8:  978-977-91-0415-7: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 َٜٟٓ حٗٔخٕ ػٖ ٣ٌ٘ق ٗؼَٟ ى٣ٞحٕ
 حُؼ٘ن ىٍؿٚ ا٠ُ حٍٟٚ ٣لذ أ٤َٛ ػَر٠
 ٗٔٔخص ٣ٝلٍَ ؿَحكٚ ٠٣ٔي رٔٔظوزَ ٣ٝلِْ
 حُظِْ ؿيٍحٕ ىحهَ حُٔلزٞٓش كـَٙ

 حُوٜخثي ٝطلَٔ ٝح٫ٓظؼزخى ٝحُز٤َٝهَح٤١ش
 أٗخ , ٬ًّ ١َح٤١ٖ ٜٓ٘خ ٓوظِلش ػ٘خ٣ٖٝ
 ٤٣َٜٖٓ. ٣خ حُؼٍٞس ك٤ٖ ٠ٍٓخٕ,
 
 
 
 
 

 

: يناير 25 ثورة من يوميات: العتمة تدبير فى أو، إيكاروس،
 الهيئة،: الماهرة -الهادى. عبد عالء / شعرية حكايات
2016. 
 (339) ْٓ. 19ٙ؛  263
 ج.م. 10:  978-977-91-0698-4: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 كٌخ٣خص ك٤ٜخ ٗؼ٣َش هٜخثي ٓـٔٞػش
 ًِٜخ ًٝخٗض حُو٤ٜيس ك٠ هطٞطٜخ طوزت

 ٓخ رٌَ ٣٘خ٣َ 25 ػٍٞس ٝك٠ ٖٓ ٓٔظٞكخٙ
 ك٠ ٍٝؿزش أك٬ّ ٖٝٓ ٝآ٫ّ آٓخٍ ٖٓ ك٤ٜخ

 اٗٔخٕ ًَ ح٤ُٜخ ٣ظطِغ حُظ٠ حُـي٣يس حُل٤خس
 حُؼطذ كٌخ٣خص حُوٜخثي ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ كَ

 حُٔط٤غ, ػزي حُٔٞح١ٖ حُٔو١ٞ, ٝٓٞح٣ٍغ
 أٝحٕ حُ٘ٞحٍع, ١لَ حُلز٤ٔش, حُظ٬ٍ ٤ٓيس

 ٝؿ٤َٛخ. حُو٣َق..
 
 
 
 
 

 -العال. أبو عزيزة غالف شعيب؛ ناجى / شعر: فات اللى الحنين
 .2015 الهيئة،: الماهرة
 (340) ْٓ. 19ٙ؛  105
 ج.م. 5:  978-977-91-0496-6: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 حُز٤ٔطش رخُِـش ط٤ِٔ ٗؼَٟ ى٣ٞحٕ
 ٝرٔخ١ش حٍُٜٞس ٝك٬ٝس حُِٜٔش ٝح٫ُلخظ
 حُؼخ٤ٓش رخُِٜـش ًظزض ٝحٌُِٔخص حُظَح٤ًذ
 ٍحه٤ش. ٌُٜٝ٘خ
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 2016قائمة إصدارات 

 

 عنتر ميرفت غالف غراب؛ أحمد / شعر: للسماء خارطة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -النحاس.

 (341) ْٓ. 24ٙ؛  567
 ج.م. 25:  978-977-91-0654-0: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 اُىىص ؿَحد أكٔي حُ٘خػَ ى٣ٞحٕ ٓغ
 ٓخ حٕ ك٠ ٗي ٣٘ظخر٠٘ ٫ٝ ح٣ٔخٗخ ٝطؤًيص ٣و٤٘خ  

 ُْ إ ٣وَ ُٖ ح٣٫خّ هخرَ ك٠ ٓ٘ٚ ط٘ظظَٙ
 ح٥ٕ. كظ٠ أػطخٗخ ٓخ ٣ل٠َ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -عارف. إلهام غالف يونس؛ سيد / بالعامية شعر: الذكرى ريحة
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (342) ْٓ. 19ٙ؛  68
 ج.م. 5:  978-977-91-0621-2: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 حُِٜٔش رخُؼخ٤ٓش ًظذ ٗؼَٟ ى٣ٞحٕ
 ٖٝٓ حُٔؼخ٠ٗ ٝك٬ٝس ح٫ُلخظ رُٜٔٞش ٣ظ٤ِٔ

 - ح٠ٍ٘ٔٓ - ٗخٟ ه٤ٔٔ٘ش: حُوٜخثي ػ٘خ٣ٖٝ
 - حُيح٣َس - ػَّ ٤ُِش - ىحك٤ش ٓ٘خػَ
 أ٠ٓ. هِذ ك٤طخٕ
 
 
 
 
 
 
 

 

 -صالح. ايمان غالف الرحيم؛ عبد مجدى / شعر: الموت ريحة
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (343) ْٓ. 20ٙ؛  163
 ج.م. 7:  978-977-91-0914-5: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 حُي٣ٞحٕ ٌٛح ك٠ حُ٘ظَ ٣ِلض ٓخ حٍٝ حٕ
 ك٠ رٔخ ٓؼ٤ٖ ٗؼَٟ رؤىحء حُ٘خػَ طو٤ي ػيّ
 ح٣ي ًخٗض ُٔخ: حُي٣ٞحٕ ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ حُِـش ًُي
 -ػَٟٔ ٗٞحٍع -حُٔٞص ٣ٍلش -رظَطؼٖ حر٣ٞخ
 ٝؿ٤َٛخ ُٛخ٣َٔ.. -ًظخرش ٓيٖٓ -ُٓخٕ ك٬ٝس
 حُوٜخثي ٖٓ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -عارف. إلهام غالف أنور؛ تامر / األسطورة بتمول ما زى
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (344) ْٓ. 20ٙ؛  94
 ك٠ حُؼخ٠ٗ حًَُِٔ ػ٠ِ حُلخَٛ حُي٣ٞحٕ: حُؼ٘ٞحٕ ٛللش ػ٠ِ

 .2014 - 2013 ح٣ًَُِٔش ح٫ىر٤ش حُٔٔخروش
 ج.م. 5:  978-977-91-0624-3: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ٍٝى٣ش: رؼ٘ٞحٕ هٜخثي ٣ظ٠ٖٔ ٗؼَ ى٣ٞحٕ
 ػٖ كؼِظٚ ٝٓخ -هخر٤َ -ُهّٞ -ح٤َُِ ٗٚ
 -٬٤ٓى -2 ٝى٣َ ًٝٗٞش ه٤َٖٗ -أَٟٓ

 حٌُٟ حُوٜخثي ٖٓ ٝؿ٤َٛخ ٓخٗظخًُِٞ -ًٞحر٤ْ
 حُي٣ٞحٕ. ٠٣ٜٔخ
 
 
 
 
 



 

97 
 

 2016قائمة إصدارات 

 

 غالف خطاب؛ أحمد / المصرية بالعامية أشعار: سيمفونيات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -دمحم. زينب
 (345) ْٓ. 20ٙ؛  74

 ج.م. 5:  978-977-91-0741-7: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 طـَرش طٟٞق رخُؼخ٤ٓش هٜخثي ٓـٔٞػش
 حُِٔش ػٖ ٣ظليع ك٘ـيٙ ٓـظٔؼٚ ىحهَ حُ٘خػَ

 ٝهخٍؿٚ ح١ُٖٞ ىحهَ ٝحُـَرش ح٫َٛ ٓغ
 حُٟٔٞٞػخص ٖٓ ٝؿ٤َٛخ حُؼٌٍٟ ٝحُلذ

 حُٔوظِلش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيئة،: الماهرة -شرف. محمود / شعر: الداخل إلى تنظر شرفة
2016. 

 (346) ْٓ. 19ٙ؛  196 
 ج.م. 8:  978-977-91-0739-4: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 حُـ٤ِٔش رخ٫ُلخظ ط٤ِٔ ٗؼَٟ ى٣ٞحٕ
 حُظ٠ حُ٘ؼ٣َش حُلخُش ػٖ حُظؼز٣َ٤ش ٝحٍُٜٞس

 حُؼَر٤ش رخُِـش ًظذ ٝٛٞ حٌُخطذ رٜخ ٣َٔ
 ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ ٝحرٜخٍح   ؿٔخ٫   ُحىٙ ٓٔخ حُلٜل٠
 طلظَٕ ٓيٟ ٣ٌٕٞ, ًٔخ ٣ؼ٘ن.. ًٔخ: حُوٜخثي
 ٠ُ. حهَٟ هٜٞس .. ُي ؿي٣ي ٛزخف ٓٔخث٠,
 
 
 
 
 
 

 

 مجموعة / 2 جزء المعاصر. االنسان وهموم اإلنجليزى الشعر
 إبراهيم غالف فرحات؛ أسامة ترجمة الشعراء؛ من مختارة

 .2016 الهيئة،: الماهرة -سيد.
142 ,ٙ 20 .ْٓ (347) 
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. حٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 6:  978-977-91-0665-6: طيٓي
 821 االنجليزى الشعر

 
 حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ

 ٣ٌٖٔ ػخٓش, حٗٔخ٤ٗش ّٛٔٞ ػٖ طظليع حُظ٠
 حٌُٟ حُؼَر٠, حُوخٍة ُيٟ ُٜخ أٛيحء طـي إٔ

 ك٠ ٓؼ٬٤طٜخ ػٖ حُلخ٤ُش ٓـظٔؼٚ ّٛٔٞ طوظِق
 ؿ٘ز٤ٚ ر٤ٖ ٣لَٔ ٝحٌُٟ حُـَر٤ش حُٔـظٔؼخص

 ٌٛٙ حُٔظَؿْ حهظخٍ ٓـخ٣َح , ُـ٣ٞخ   طَحػخ  
 حُ٘ؼَ ًظذ ٖٓ حُؼي٣ي ر٤ٖ ٖٓ حُٔـٔٞػش
 حُـٞ ٣٘وَ إٔ ٝكخٍٝ حُٔؼخَٛ ح٫ٗـ٤ِِٟ
 رٜخ. حُ٘ؼ٣َش ٝحٍُٜٞ ُِوٜخثي حُ٘ل٠ٔ
 
 
 
 
 

 غالف مجاهد؛ أحمد تمديم؛ بخيت جمال / المصرية العامية شعر
 .2016 الهيئة،: الماهرة -.1ط -. أمين سامى
 (348) ْٓ. 30ٙ؛  442
 ج.م. 30:  978-977-91-0649-6: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ٣ٌٝظ٘ق ٣ٝلَِ ٣ٝلَٔ حٌُظخد ٣ئٍم
 ٗؼَ ٤َٔٓس ك٠ ٓظ٣ِ٤ٖٔ ٝٗؼَحء ٜٗٞٛخ  
 ه٬ٍ ًظزض ٓوخ٫ص ٣ـٔغ ًٔخ .. حُؼخ٤ٓش
 أهٌ إٔ رؼي ٝحكي. ٟٓٞٞع ك٠ ػيس ٓ٘ٞحص
 ٝطوي٣ْ اهظ٘خٙ ٜٓٔش ػخطوٚ ػ٠ِ حُٔئُق
 ٍٝكْ حُظخ٣ٍن رطٖ ٖٓ حُؼخ٤ٓش ٗؼَ ػ٤ٕٞ

 حُٔٔظوزَ.
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 غالف المنعم؛ عبد دمحم على / العشك أوديسا: الؽزالن صياد
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عادل. دمحم رضوى

 (349) ْٓ. 20ٙ؛  234
 حُ٘ؼَ. رٔلَ ٍٝح٣ش: حُؼ٘ٞحٕ ٛللش ػ٠ِ

 ج.م. 10:  978-977-92-08060-0: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 رؤٜٗخ حٌُخطذ ٣ٞٛلٜخ ٗؼ٣َش ٓـٔٞػش

 حٍرؼش ػ٠ِ ٝط٘ظَٔ حُ٘ؼَ رٔلَ ٍٝح٣ش
 ح٫ٍٝ حُزخد أٓخ حُ٘ؼ٣َش حُوٜخثي ٖٓ حرٞحد
 -حٌٍُ ك٠ حٗخ -حُـ٫ِٕ ٤ٛخىػ٘ٞحٕ  كظلض
 ك٠ حٗخ حُـ٫ِٕ ٤ٛخى كزؼ٘ٞحٕ حُؼخ٠ٗ حُزخد

 حُـ٫ِٕ ٤ٛخى رؼ٘ٞحٕ حُؼخُغ حُزخد -ح٫ٍٝ
 ٤ٛخى كزؼ٘ٞحٕ حَُحرغ ٝحُزخد حُوزَ ك٠ حٗخ

 ػ٠ِ حٌُظخد ٣٘ظَٔ ًٔخ حَُ٘٘ ك٠ حٗخ حُـ٫ِٕ
 ٣لٜٜٔخ ٫ هي حُظ٠ حٌُِٔخص ُزؼٞ ٓؼخ٠ٗ
 ٍٝىص حُظ٠ ح٫ػ٬ّ ػ٘ٞحٕ طلض حُوخٍة

 رخُوٜخثي.
 
 
 
 

 الهيئة،: الماهرة -الشيخ. عمرو / شعر:         متؤخرا   يصل الشعر عادة
2016. 

 (350) ْٓ. 19ٙ؛  114 
 ج.م. 7:  978-977-91-1002-8: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 حُز٤ٔطش حُ٘ؼ٣َش حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش
 حُظؼز٤َ ريهش طظ٤ِٔ ٠ٛٝ ٝحُـ٤ِٔش ٝحُِٔٔش
 ؿي٣يس ٍإٟ ٝحٓظَ٘حف ح٫ٓخ٤ُذ ٝط٘ٞع
 ٫ ه٤ٜيط٠, ٣لٔيحٕ ٝحُل٤خس حُٞهض: ٜٝٓ٘خ
 ٖٓ ٝؿ٤َٛخ ؿيح. ٓ٘خٓذ ٣ّٞ هظ٠ِ, ًْٜ ط٘خٍ

 حُوٜخثي.
 
 
 
 
 
 

 

 ضياء غالف لوحة الحداد؛ أسامة / فصحى شعر: العشوائى
 .2016 الهيئة،: الماهرة -العزاوى.

 (351) ْٓ. 20ٙ؛  112
 ج.م. 5:  978-977-91-0631-1: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 هٜخثي حٜٗخ ػ٠ِ ًخطزٜخ ىٜٝٗخ ٬ٓكظخص
 رخُظ٘خه٠خص ٤ِٓجش ًظخرخطٚ ٝحُ٘خػَ ٛـ٤َس
 ٝطلَٔ .. ٓؼ٠٘ ٖٓ ٬ًٓٚ طلِٔٚ ٓخ ٫ظٜخٍ
 حهخٓش - ١لُٞش ٜٓ٘خ ٓوظِلش ػ٘خ٣ٖٝ حُوٜخثي
 ٝؿ٤َٛخ. ٓئهظش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خليلى؛ نزار ترجمة؛ فيلى روستا شونا / النمر إهاب فى الفارس
 .2015 الهيئة،: الماهرة -عيسى. نائل غالف
 (352) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 403

 ُِوطخ١ حُـٍٞؿ٠ رخُو٢ ح٫ٓظؼخٗش طْ: حُـ٬ف ٛللش ػ٠ِ
 ٤ًخ٠ٗ.. ط٘خرٞ ك٣َ٤ٌ٤خ

 ج.م. 55:  978-977-91-0532-1: طيٓي
 891 الروسى الشعر
 حُوَٕٝ ا٠ُ طؼٞى ؿٍٞؿ٤ش ٗؼ٣َش ِٓلٔش
 ٟي حُؼخى٤٣ٖ حٌُٔخٕ ىكخع طٍٜٞ حُٞٓط٠
 ٝػ٠ِ ( ٝٓؤؿٞؽ ٣ؤؿٞؽ ) حُٔلَس ح٫ػيحء
 كؤٜٗخ 12 حُوَٕ ح٠ُ حُِٔلٔش حٗظٔخء ٖٓ حَُؿْ
 طٔزن ك٠خ٣ٍش ٠ٜٗٝش ك٣ٌَش ػٍٞس ػٖ طؼزَ

 ٗظخّ ػ٠ِ حُِٔلٔش ٝحػظٔيص .. رٌؼ٤َ حُـَد
 ٖٓ حُؼي٣ي ٝطَ٘ٔ حُ٘ؼ٣َش حَُرخػ٤خص
 رل٤خس حُٔظؼِوش ٝح٫ٍٓٞ حُلِٔل٤ش حُٔٞحػع
 ح٩ٗٔخٕ.
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 غالف العلى؛ سامح / العربية بالعامية أشعار: يوسؾ يا فسر
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عمر. إسالم
 (353) ْٓ. 18ٙ؛  191
 ج.م. 7:  978-977-91-0726-4: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 رخُِـش ًظزض ٗؼ٣َش هٜخثي ٓـٔٞػش
 حُ٘خػَ ريحهَ ػٔخ طؼزَ ِٜٓش رط٣َوش حُؼخ٤ٓش

 حُوٜخثي ٝطلَٔ ح٤ُٚ ٝك٤٘٘ٚ ١ُٞ٘ٚ كزٚ ٖٓ
 ٣خ ٣خرِق, ُؿٍِٞ ٜٓ٘خٝحكش, ٓوظِلش ػ٘خ٣ٖٝ
 ٝؿ٤َٛٔخ. أٓخ٣ش...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -درويش. سمير غالف و تأليف / شعر: الموسيمى عناق فى
 .2015 الهيئة،: الماهرة
 (354) ْٓ. 19ٙ؛  161
 ج.م. 7:  978-977-91-0597-0: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 ُٝٚ َٜٓ ك٠ حُؼٔخ٤ٗ٘خص ؿ٤َ ٖٓ حُٔئُق
 ٝحُٔوخ٫ص ٝحُ٘وي حَُٝح٣ش ًظخرش ك٠ طـخٍد

 هٜخثيٙ ًظزض حُي٣ٞحٕ ٌٝٛح ٝحُي٤٘٣ش ح٤ُٔخ٤ٓش
 ٣ٝؼَٝ ك٤ٜلش ػَر٤ش رِـش ػخ٤ٖٓ ه٬ٍ ك٠
 حُٔٞحهق ه٬ٍ ٖٓ حُ٘ؼ٣َش طـَرظٚ ك٤ٜخ

 حُٔوظِلش.
 
 
 
 
 

 

 -الواحد. عبد صبرى غالف حسين؛ هدى / المناسب ولتال فى
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (355) ْٓ. 20ٙ؛  ٍٛٞ؛ 141
 ج.م. 10:  978-977-91-0577-2: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 ُٜيٟ ى٣ٞحٕ حُٔ٘خٓذ حُٞهض ك٠
 حُٞهض ك٠ ٣٘ظ٠ٜ ٗت ًَ ك٤ٖٔ,
 ح٤ُٔـخٍس, , حُوٜٞس ك٘ـخٕ حُٔ٘خٓذ
 , ػ٬هظ٘خ , ح٤ُٓٞٔو٤ش حُٔؼِٝكش
 رؼ٘ٞحٕ ٗؼَ ا٠ُ رخ٫ٟخكش ك٤خط٠
 كو٢ ظ٬ٍ, حُل٤َ, ٓؤٓخٙ, ػِف,
 , ٣خكز٤ز٠ طؼَٔ ٫ حُؼ٬هش ُِؼِْ,
 ػطَ, أك٬ّ, ط٣ْٞ٘ حٍُٞى٣ش, حُل٤خس
 ٣َٟزش أٍٝحه٠, ٣خ , رَة ٝهللا

 حُوٜخثي. ٖٓ ٝؿ٤َٛخ حُ٘ٞم
 
 
 
 
 

 الرز؛ أبو حسن مصطفى / شعر: السفر طال ولو يافا من البد
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عارف. الهام غالف

 (356) ْٓ. 19ٙ؛  172 
 ج.م. 7:  978-977-91-102-2-6: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 كِٔط٤ٖ ػزن طلَٔ حُظ٠ حُلِٔط٤٘٤ش ٣خكخ
 حُزلَ ػَّٝ ٣خكخ .. حُٜ٘يحء رِي .. حُلَس

 كِٔط٤ٖ ٝػٖ كزٜخ ك٠ ٣ٌظذ حُٔظ٢ٓٞ ح٧ر٤ٞ
 ُٝٞ ٣خكخ ٖٓ ٫ري:  ٓؼَ ٓظ٘ٞػش ٗؼ٣َش هٜخثي
 , حُوزِ ٍؿ٤ق , ٣زظؼي ٗخ١ت ا٠ُ , حُٔلَ ١خٍ
 . ٝؿ٤َْٛ , ح٤ُٜ٘ي ىّ , ح٩َٓحء ٜٗؾ , هظ٤ِش
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: الماهرة -عمر. إسالم غالف رؤوف؛ دمحم / شعر: خير لعله
 .2016 الهيئة،
 (357) ْٓ. 19ٙ؛  126
 ج.م. 5:  978-977-91-0768-4: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 حُوٜخثي ٖٓ حُؼي٣ي ٣ظ٘خٍٝ ٗؼَٟ ى٣ٞحٕ
 حُِٔحؿ٤ش حُلخُش رخهظ٬ف طوظِق حُو٤َٜس
 ح٤َُ٘ ٣٘خؿ٠ ٝطخٍس كز٤زظٚ ٣لخٍٝ طخٍس ُِ٘خػَ
 رـٔخُٚ ٠ُٝ حٌُٟ حُِٖٓ ػ٠ِ ٣ظلَٔ ٝأهَٟ
 ٗؼ٤ٔش , ح٫ك٬ّ ًز٘ش: حُوٜخثي ػ٘خ٣ٖٝ ٖٝٓ

 ٤عِؿ ٓزن ٛخهٞٗي, ٖٓ حُـ٘ش, ٕ 3 ,
 حُوِذ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2016 الهيئة،: الماهرة -درويش. سمير / نيويورن مرايا
 (358) ْٓ. 18ٙ؛  98 

 ج.م. 7:  978-977-91-1067-7: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 
 

 ُِ٘خػَ هٜخثي ػيس حٌُظخد ٠٣ْ
 هزَ: ٜٓ٘خ ٝحُظ٠ ى٣ٍٖٝ ٤َٔٓ حُٔؼَٝف
 حُوزِ ر٤ٜش, ػ٤ٕٞ حُؼٞح١ق, ٓطَد ٓظخ٤ُٖ,
 ؿٞح٣ش حُٜزخف, هٜٞس حُزلَ, ػَّٝ حُلخك٠,
 طٔؼخٍ ٓخٓوش, ٗوِش حُ٘لخس؛ ٛٔض حُل٘خٍ,
 ٝؿ٤َٛخ... حُؼ٤ٖ, كٍٞ ِّٜٓٝ,
 
 
 
 
 

 

 -عارف. الهام غالف الفمى؛ عبير / شعر: الوردة أحاديث من
 .2016 الهيئة،: الماهرة

 (359) ْٓ. 19ٙ؛  157 
 ج.م. 7:  978-977-910-0921-3: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 طظ٤ِٔ ػي٣يس ػ٘خ٣ٖٝ ٣لَٔ ٗؼَٟ ى٣ٞحٕ
 ٓغ حُٔؼ٠٘ ٍٝٛٞ ُٜٝٓٞش رخُزٔخ١ش
 حُلٜل٠ حُؼَر٤ش حُِـش ػ٠ِ حُ٘خػَ ٓلخكظش

 -حػظَحكخص -ػطَى: حُؼ٘خ٣ٖٝ ٌٛٙ ٖٓ
 -حٛخُش -طظخَٛ -طيحػ٤خص -حرٞحد -حٗظظخٍ
 طليع. ح٤ٗ٫خء ٧ٕ -ى٤َُ -ًخث٘خص -ك٣َش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غالف رضوان؛ إبراهيم / المصرية بالعامية ديوان: الملن موت
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عارف. إلهام

 (360) ْٓ. 20ٙ؛ 340 
 ج.م. 12:  978-977-91-0636-6: طيٓي
 811 العامى الشعبى الشعر

 
 
 

 ٜٓ٘خ ح٣َُٜٔش رخُؼخ٤ٓش ٗؼَ ى٣ٞحٕ
 رظٔؤ٠٘٤ُ ٜٓ٘خ, ٫ري ريح٣ش رؼ٘ٞحٕ ه٤ٜيس
 ٣ٞٓخط٠

 : ٛٞص رؤػ٠ِ ٬٤ُط٠ ٝٛخهٍٞ
 ٫ُٓظ٠ ح٣ٚ ٫ُٓظي.. ح٣ٚ
 حُل٤خس ك٠ هِو٠٘ ٍري

 حٙ ٌُِيد حهٍٞ ٓويٍٕ
 حُي٤ٗخ روخ٣خ ٖٓ حِٓي كظ٠ ٫ٝ
 ٛي٣و٠. ه٠ِٔ ؿ٤َ
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: الماهرة -حسين. الحبيبة غالف كوكب؛ كمال / شعر: النخالت
 .2016 الهيئة،

 (361) ْٓ. 19ٙ؛  67 
 ج.م. 5:  978-977-91-0873-5: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 

 حُوٜخثي ٖٓ ٓـٔٞػش حٌُظخد ٣ظ٠ٖٔ
 ١ؼْ -أؿ٠ِ ٖٓ حُز٘ض ٌٛٙ: ٜٓ٘خ حُ٘ؼ٣َش
 ح٫ريٟ حُٜٔ٘ي ٣ٝزو٠ -كز٤زظ٠ -حُٔٞحى
 ٝؿ٤َٛخ حُلٌَس... -ٌُٝ٘ٚ -أٟٝق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -سليم. المجيد عبد مصطفى / شعر: الذاكرة تعشك وجوه
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (362) ْٓ. 20ٙ؛  176
 ج.م. 7:  978-977-91-0878-0: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ح٫ٗؼخٍ ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 حُٔيحف, حرِٚ, حُو٣َش ١لَ ١ِزش, حكِحٕ: ٜٓ٘خ
 حُؼٜخ, حُؼخثي, ٣َذـحُ حُـخثذ, حُِٚ

 : ٜٝٓ٘خ ُلٖ كٞحٍحص,
 ٓٔخء ًَ ح٣َُق طَٔ
 ٣يػ٠ٗٞ حُوِذ ٣ل٤ن
 َٜٓد ٫ٝ ًل٠ أهٍٞ

 
 
 
 

 

 

 الهيئة،: الماهرة -أغا. أحمد غالف / شعر: عايد أحمد ولت
2016. 
 (363) ْٓ. 20ٙ؛  131
 ج.م. 6:  978-977-91-0694-6: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 ػٖ طؼزَ ٗؼ٣َش هٜخثي ٓـٔٞػش
 رؤِٓٞد ًُٝي ٝهِـخطٚ حُ٘خػَ أكخ٤ْٓ

 ٓخثغ حُٞهض ٛلخص ٖٓ: ٜٝٓ٘خ ٝر٢٤ٔ َٜٓ
 ٤ٟن ٝحًٌَُٟ ح٤ُٔ٘خٕ ٖٓ آ٤ٗش حُٞهض
 حُٞهض: ٓ٘٘ـَ ٣َٗي ٓٔخ ىحثٔخ   أ٤ٟن حُٞهض
: حُٞؿٞىٓـٕ٘ٞ ػيّ ا٠ُ رلخؿظٚ ٓ٘٘ـَ
: َٓحٝؽ ظِٚ ك٠ ًحطٚ ٣طخٍى ٓـٕ٘ٞ حُٞهض
 أٍؿق ك٠ ًثزٚ / حُٞهظٌثذ ٌٛح أَٛ ٖٓ

 ح٫هٞحٍ.
 
 
 
 
 
 

 عبد صالح غالف عيسى؛ عالء / أخرى مآرب فيها ولى
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الحميد.
 (364) ْٓ. 19ٙ؛  120
 ج.م. 6:  978-977-91-0817-9: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 

 حُي٣ٞحٕ ٌٛح ه٬ٍ ٖٓ حٌُخطذ ٣ويّ
 ك٠ ط٤َٔ حُظ٠ حُؼخ٤ٓش ح٫ٗؼخٍ ٖٓ ٓـٔٞػش
 حُ٘خػَ رٌِٔش ٓظؼِن ح٫ٍٝ ح٫طـخٙ حطـخ٤ٖٛ,

 حُؼَر٤ش حُِـش حٓخّ ػ٠ِ حُل٤خس ط٣َٜٞ ك٠
 ٣ؼظٔي حُؼخ٠ٗ ٝح٫طـخٙ حُٔظِو٠, ٖٓ حُو٣َزش
 ٣٘زٚ حٌُٟ حُٔظٜخػي حُٞؿيح٠ٗ حَُٜحع ػ٠ِ
 ٤خسلحُ طٞؿ٤ٚ ك٠ ٝىٍٝس حُ٘ٚ ح٤ٔٛش ح٠ُ

 ؿٜش ٖٓ ٝحُ٘خػَ حُ٘ٚ ر٤ٖ حُؼ٬هش ٝر٘خء
 أهَٟ ؿٜش ٖٓ حُوٍٞ ٝكٕ٘ٞ ح٫ٗٔخٕ ٝر٤ٖ
 حُلي ٓـَّ, حُو٬ٛش, أ٤ًي, ": ٜٝٓ٘خ

 " رَى حُـ٤َٔ,
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 ( يسشح ) عايح كتة
 

 المجيد عبد ابراهيم رواية عن: فروت توت إسكندرية:  أوبريت
 نها غالف سالم؛ الحسن أبو / االسكندرية فى ينام احد ال

 .2015 الهيئة،: الماهرة -مصطفى.
 (365) ْٓ. 24ٙ؛  280
 ج.م. 10:  978-977-91-0543-7: طيٓي

 782.81 االوبريت
 

 طيٍٝ ٝحُظخ٣ٍو٤ش حُل٤٘ش حُلوزظ٤ٖ ر٤ٖ
 طظَٜ ك٤غ حُـ٘خث٤ش حَُٔٔك٤ش ٌٛٙ أكيحع

 حُلَد حػ٘خء ك٠ ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش ٝحهغ ه٬ُٜخ ٖٓ
 ػ٬ع ر٤ٖ حَُٜحع ئُظـ حُؼخ٤ٗش حُؼخ٤ُٔش
 ٝحُٔٞحؿٜش حُلٜخٍ ٠ٛ ٓل٣ٍٞش ه٠خ٣خ

 ٓظزخ٣٘ش ٓٔظ٣ٞخص ػ٠ِ ًُٝي ٝحَُٜٝد
 ٓظٞح٣ُش. هط١ٞ ك٠ ٝحؿظٔخػ٤خ ػخ٤ُٔخ
 
 
 
 
 
 

 -لطب. جمال غالف الرازق؛ عبد إبراهيم / الخيام عمر أوبريت
 .2015 الهيئة،: الماهرة
 (366) ْٓ. 24 ٍٛٞ؛: ٙ 192
 ج.م. 10:  978-977-91-0266-5: طيٓي

 782.81 األوبريت
 
 
 ٓخ ٌَُ ٝكخكٜش ٓظؤ٤ٗش ىٍحٓش حٌُظخد ٣ ؼي
 حُو٤خّ ػَٔ حُ٘خػَ ػٖ َٗ٘ حٝ طَؿْ

 ٌٛح ػٖ حُٔـ١ِٞش حُٔلخ٤ْٛ رؼٞ ُٝظٜل٤ق
 حُٔٔخٝحس هيّ ػ٠ِ ٠٣ٝؼٚ حُل٤ِٔٞف حُ٘خػَ

 ٝحٗظوخىحص ٛـّٞ كَٝ أٗٚ ك٤غ حهَحٗٚ ر٤ٖ
 ٗؼَٟ. َٓٔك٠ ٌَٗ ك٠ ًُي ٝظَٜ ػيس

 
 
 
 
 

 

 -النحاس. ميرفت غالف / مسرحية مختارات: إسماعيل بهيج
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (367) ْٓ. 24ٙ؛  244

 حُلَٔح. حُؼ٤ٖ , ِٓي ٗخٛي ػ٣َخ, ح٫ٝى حُـ٬ف ٛللش ػ٠ِ
 ج.م. 12:  978-977-91-0685-4: طيٓي

 812 العربية المسرحيات
 

 حُٔئُق ك٤ْٜ ٣ـ٘ق ٫ َٓٔك٤خص ػ٬ع
 ح٩ٗٔخٕ ٓ٘خًَ ىحهَ ٣ظؼٔن رَ حُو٤خٍ ا٠ُ

 ػ٣َخ( )أ٫ٝى ح٠ُٝ٧ حَُٔٔك٤ش . حَُٜٟٔ
 حَُٔٔك٤ش . حُ٘و٤ٜش حُىٝحؿ٤ش ك٤ٜخ ٣٘خهٖ
 ك٤ٜخ ٣ؼَٝ إٔ ٣لخٍٝ حُلَٔح( )حُؼ٤ٖ حُؼخ٤ٗش
 )ٗخٛي ٝح٧ه٤َس حُؼخُؼش أٓخ . حُزطخُش ٌِٓ٘ش
 حُل٤خس هٟٞ حُظ٤ٓ٬ش حُوٟٞ طٞحؿٚ ِٓي(

 كظ٠ ٣َ١وٜخ ك٠ طوق ٝحُظ٠ حُٔٔظ٤َ٘س
 حُٔٞص.
 
 
 
 
 
 

 / 5جزء ووحيد. توحيدة ثالثية: الكاملة األعمال: الدويرى رأفت
 .2015 الهيئة،: الماهرة -العال. أبو عزيزة غالف
 (368) ْٓ. 24ٙ؛  713
 ج.م. 35:  978-977-91-0153-8: طيٓي

 812 العربية المسرحيات
 

 ح٫ػٔخٍ ٖٓ ٝح٫ه٤َ حُوخْٓ حُٔـِي ىكظ٤ٚ ر٤ٖ حٌُظخد ٌٛح ٣لظٟٞ
 رخٌُؼ٤َ كخكَ ٝٛٞ ُِٔئُق حٌُخِٓش حَُٔٔك٤ش

 ًظزض ٝحُظ٠ حُٔظ٘ٞػش حَُٔٔك٤ش ح٧ػٔخٍ ٖٓ
 ػ٬ػ٤ش كٜ٘خى ح٫ه٤َس حُؼَ٘ حُٔ٘ٞحص ه٬ٍ

 َٓٔك٤خص ػ٬ع ٝط٠ْ ٝحكي" ك٠ "ػ٬ػش
 حٌُحط٤ش ح٤َُٔس ؿخٗذ ٖٓ طوِٞ ٫ٝ ٓؼخَٛس
 حَُٔٔك٤خص ٖٓ ِِٓٔش ح٠٣خ   ٝٛ٘خى

 حُطخرغ ػ٤ِٜخ ٣ٝـِذ حُو٤َٜس حُظـ٣َز٤ش
 ٝأه٤َح   حُٔؼخَٛ ح٩ٗٔخٕ ٝرطِٜخ حُلِٔل٠
 ٣ؤّ كظَس ك٠ ًظزض ٗخ٣ٍٖ ر٤ٖ َٓٔك٤ش
 ٖٓ ٓوظزٔش ٠ٛٝ حُٔئُق رٜخ َٓ حريحػ٠

 ٍكٞ ٟٝٓٞٞػٜخ ٓؼخَٛس حٓزخ٤ٗش َٓٔك٤ش
 ح٫ٗظلخٍ.
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 2016قائمة إصدارات 

 

 نادية / مسرحيتان: األخير أمل تسجيل شريط و، يحدث، شئ ال
 .2016 الهيئة،: الماهرة -عارف. الهام غالف البنهاوى؛

 (369) ْٓ. 19ٙ؛  87 
 ج.م. 5:  978-977-91-0843-2: طيٓي

 812 العربية المسرحيات
 

 " ٝ ٣ليع" ٗت ٫ " رؼ٘ٞحٕ َٓٔك٤ظ٤ٖ ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 حَُٔٔك٤ش طظليع " ح٫ه٤َ أَٓ طٔـ٤َ ٢٣َٗ
 حُظ٠ حُظـخٍد ػٖ ٣ليع" ٗت ٫ " ح٠ُٝ٫
 ٤ُِش ٝرؼي هزَ ك٤خطٜخ ك٠ حُزطِش رٜخ َٓص
 حَُٔٔك٤ش حٓخ ,2010 ُؼخّ حُٔ٘ش ٍأّ

 طظليع " ح٫ه٤َ أَٓ طٔـ٤َ ٢٣َٗ " ح٫هَٟ
 حُـ٘خء ػ٠ِ حُٜ٘خ٣ش ك٠ حُزطِش حٗظٜخٍ ػٖ
 ُِل٤خس حُٔلذ كز٤زٜخ رلذ
 
 
 
 
 

 انرتاثيح املختصشاخ
 

 زكريا بن دمحم بكر أبو / 1 جزء الطب. فى الحاوى كتاب مختصر
 موسى؛ مصطفى سامى، سماح وتمديم اختصار الرازى؛

 .2016 الهيئة،: الماهرة-الواحد. عبد صبرى غالف
 (370) ْٓ. 24ٙ؛  336
 ج.م. 15:  978-977-91-0867-4: طيٓي
 610 الطب

 
 
 حٌُز٤َ ُِؼخُْ ١ز٤ش ٓٞٓٞػش حٌُظخد ٣ؼي
 حُظ٠ حُطز٤ش رخُٔؼِٞٓخص كخكَ ٝٛٞ حَُحُٟ,

 ٝٓخ حُٜلش كلع ٣٘ـَ ٓخ ًَ ػ٠ِ حطض
 ًز٤َح ؿِءح ٓٞٓٞػظٚ ٟٖٝٔ رٜخ... ٣ظؼِن
 ٍطزٜخ ٝهي حُٔلَىس ح٫ى٣ٝش ٖٓ ح٫ى٣ٝش ٖٓ
 ؿِث٤ٖ, ٖٓ ٝحٌُظخد حُٔؼـْ. كَٝف ػ٠ِ

 ًؼ٤َس أَٓحٝ ٌٛح ح٫ٍٝ ؿِءٙ ك٠ ٣ظ٘خٍٝ
 ٝأَٓحٝ حُزطٖ ٝحٝؿخع ٝحَُٔ حَُثش ٓؼَ
 ٝؿ٤َٛخ. ٝح١َُٔخٕ ٝحُٔلخَٛ ح٠ٌُِ
 
 

 

 الحسينى دمحم بن دمحم / 2 جزء العروس. تاج كتاب مختصر
 غالف إبراهيم؛ سمر وتمديم اختصار؛ الزبيدى العلوى
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى

 (371) ْٓ. 24ٙ؛  355
 ج.م. 15:  978-977-91-0134-7: طيٓي
 413 معاجم - العربية اللؽة

 
 حُوخّٓٞ ؿٞحَٛ ٖٓ حُٔؼـْ ٌٛح ٣ؼي

 ػ٠ِ حُظؼَف ٖٓ طٌٔ٘٘خ ػخٓش ٓٞٓٞػش
 ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُل٤خس ٝحُؼ٤ِٔش حُؼَر٤ش حُؼوخكش
 ػ٠ِ ُلَٛٚ ًُٝي حُٔؼـْ طؤ٤ُق ُٖٓ كظ٠
 حُِـ٣ٞش ُِٔلَىس ح٫ٛط٬ك٤ش حُٔؼخ٠ٗ ًًَ

 ٝحُل٤ٞحٗخص ٝحُط٤ٍٞ ح٫ٓخًٖ ٝحٓٔخء
 ٝؿ٤َٛخ. ٝح٫ػ٬ّ...

 
 
 
 
 
 
 
 

 الحسينى دمحم بن دمحم / 3 جزء العروس. تاج كتاب مختصر
 غالف إبراهيم؛ سمر وتمديم اختصار؛ الزبيدى العلوى
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى

 (372) ْٓ. 24ٙ؛  390
 ج.م. 20:  978-977-91-0559-8: طيٓي
 413 معاجم - العربية اللؽة

 
 ػ٠ِ ٜٓ٘ـٚ ك٠ حُٔوظَٜ ٌٛح حػظٔي

 حٌُٟ حُظل٤ٌَ كوَ ٝٛٞ ى٠ُ٫ كوَ حهظ٤خٍ
 ٝحُلخ٫ص حُؼخٓش حُلؼ٤ِش رخ٫ؿَحءحص ٣َطز٢

 حُظ٠ حُؼ٬هخص ٖٓ ٓـٔٞػش ه٬ٍ ٖٓ حُوخٛش
 ح٫ٗٔخ٤ٗش رخُؼِّٞ ٝحٍطزخ١ٚ ح٩ٗٔخٕ رٜخ ٣وّٞ
 ٝحُٔ٘طن ح٫ؿظٔخع ٝػِْ حُ٘لْ ٝػِْ

 حُي٠ُ٫ حُلوَ أ٤ٔٛش ٣ٟٝٞق ٝؿ٤َٛخ..
 حُٔوظِلش حُؼ٤ِٔش حُٜٔطِِلخص ػ٠ِ ٝحُظؼَف
 حُٔؼ٠٘ ر٤ٖ ٝحُؼ٬هش حٓظويحٜٓخ ١َٝم

 حُؼخّ. حُِـٟٞ ٝحُٔؼ٠٘ حُٜٔطِل٠
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 2016قائمة إصدارات 

 

 العلوى الحسينى دمحم دمحم / 4 جزء العروس. تاج كتاب مختصر
 الهيئة،: الماهرة -إبراهيم. سمر وتمديم إختصار الزبيدى؛
2016. 
 (373) ْٓ. 24ٙ؛  341
 ج.م. 15:  978-977-91-0560-4: طيٓي
 413 معاجم -العربية اللؽة

 
 ٓٞٓٞػش حُؼَّٝ" طخؽ ٓؼـْ ٣ؼي
 ػ٠ِ حُظؼَف ه٬ُٜخ ٖٓ ٗٔظط٤غ ػخٓش,
 ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُل٤خس ٝحُؼ٤ِٔش حُؼَر٤ش حُؼوخكش
 ًًَ ػ٠ِ ٝكَٙ حُٔؼـْ, طؤ٤ُق ُٖٓ كظ٠

 ٝأٓٔخء حُِـ٣ٞش ُِٔلَىس ح٫ٛط٬ك٤ش حُٔؼخ٠ٗ
 حُ٘ؼ٣َش ٝحُ٘ٞحٛي ٝحُط٤ٍٞ ح٫ٓخًٖ

 ٝحُط٤ٍٞ ح٫ٓخًٖ ٝأٓٔخء حُِـ٣ٞش ٝحُٔؤػٍٞحص
 ح٧ػ٬ّ. ٝحُٔؤػٍٞحص حُ٘ؼ٣َش ٝحُ٘ٞحٛي

 
 
 
 
 
 
 

 الطبرى؛ جرير بن دمحم / 2 جزء الطبرى. تاريخ كتاب مختصر
 .2015 الهيئة،: الماهرة -الجندى. على وتمديم اختصار

 (374) ْٓ. 24ٙ؛  242
 ج.م. 15:  978-977-91-0133-0: طيٓي

 907 التؤريخ
 
 أهخٓٚ حُؼَد ٜٓ٘لخص ر٤ٖ طخ٣ٍو٠ ػَٔ أٝك٠ حٌُظخد ٌٛح ٣ؼي
 ٣َ١ن ٣يػٔٚ َّٓٓٞ ٜٓ٘ؾ ػ٠ِ حُطزَٟ

 ٖٓ ٓزِـٜخ حَُٝح٣ش ك٤ٚ رِـض ٗخَٓ حٓظوَحث٠
 رٚ هخّ ٓخ أًَٔ ؿؼِٚ ٝح٫طوخٕ ٝح٧ٓخٗش حُؼوش

 ك٤غ ٓؼي ٝحرٖ ًخ٤ُؼوٞر٠ هزِٚ حُٔئٍهٕٞ
 ٝحرٖ ًخُٔٔؼٞىٟ رؼيٙ ؿخء ُٖٔ حُٔز٤َ ٜٓي
 حُٔٞحى ؿ٤ٔغ ؿٔغ كِوي هِيٕٝ ٝحرٖ ح٧ػ٤َ

 ٝحُِـش ٝحُظل٤َٔ حُلي٣غ ًظذ ك٠ حُٔٞىػش
 ط٤ٔ٘وخ   ر٤ٜ٘خ ٝٗٔن ٝحُٔـخُٟ ٝح٤َُٔ ٝح٧ىد
 ا٠ُ ٍٝح٣ش ًَ ٗخٓزخ   ٍحثؼخ   ٝػَٟخ   ٓ٘خٓزخ  
 هخثِٚ. ا٠ُ ٍأٟ ًَٝ ٛخكزٜخ
 
 

 

 الدين تمى / 1جزء الملون. دول لمعرفة سلونال كتاب مختصر
: الماهرة -لطف. مصطفى عمر وتمديم اختصار الممريزى؛

 .2016 الهيئة،
 (375) ْٓ. 24ٙ؛  369 

 ج.م. 15:  978-977-91-0710-3: طيٓي
 907.2 التؤريخ

 
 حُٔئٍهش حٌُظذ أْٛ ٖٓ حٌُظخد ٣ؼظزَ
 ػٖ حٌُؼ٤َ ك٤ٚ ؿٔغ ح٢٤ُٓٞ َٜٓ ُظخ٣ٍن
 حُـٞحٗذ ٝػَٝ ٝح٠ًُِٞٔٔ ح٣٧ٞر٠ حُؼَٜ

 ٝحُي٤٘٣ش ٝحُؼوخك٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حُل٠خ٣ٍش
 حػظٔي حُٔوظِلش ٝحُيٍٝ َٜٓ ك٠ ُِيُٝظ٤ٖ

 ٓزوض حُظ٠ حُٜٔخىٍ ٖٓ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ ك٤ٜخ
 حطْٔ .. ٝحَٛ ٝحرٖ حُلَحص حرٖ ٓؼَ ُٓخٗٚ

 ٝحِٓٞرٚ حُظخ٣ٍو٤ش رل٤خى٣ظٚ حُٔو٣َِٟ
 ٓلَ ًخٕ ٌُح ٟٝٓٞٞػ٤ظٚ حُٔظِٕ حُؼ٠ِٔ
 ٌٓخٗش ٝطزٞأ ػَٜٙ ك٠ حُيُٝش ٍؿخٍ حكظَحّ
 ًٝحع طؤ٤ُلٚ اٗظَ٘ ٝ ك٣َيس ُِٝٓ٘ش ٍك٤ؼش
 حُؼِْ. ١ِزش ر٤ٖ ٤ٛظٚ
 
 
 

 بن سليمان السجستانى داوود أبو / داوود أبى سنن كتاب مختصر
 رضوان؛ جامع رضوان وتمديم اختصار االزدى، االشعث
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى غالف

 (376) ْٓ. 24ٙ؛  344
 ج.م. 22:  978-977-91-0030-3: طيٓي

 235.4 داوود ابى سنن -الحديث
 

 طٔظو٠ حُظ٠ ح٤ُ٘خر٤غ طؼظزَ ًظذ ٓظش ٛ٘خى
 ٛل٤ق -حُزوخٍٟ ٛل٤ق ٠ٛٝ حُٔ٘ش ٜٓ٘خ
 ٖٓ٘ -حُ٘ٔخث٠ ٖٓ٘ -ىحٝٝى حر٠ ٖٓ٘ -ِْٓٔ

 حر٠ ٖٓ٘ ٝك٠ -ٓخؿش رٖ ٖٓ٘ -حُظٌَٟٓ
 حُلو٤وش ػٖ ٝحُزلغ حُيهش طلَٟ هي ىحٝٝى
 ًٔخ ٝح٫ػخٍ, ح٫كخى٣غ ٍٝٝحس حَُؿخٍ ٝٗوي
 أ٬٤ٛ. ػ٤ِٔخ ٗويح حُٔظٕٞ ر٘وي ػ٠٘
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 2016قائمة إصدارات 

 

 السنن من المختصر الجامع وهو: الترمذى سنن كتاب مختصر
 سورة بن عيسى بن دمحم / 1جزء )ص(. هللا رسول عن

: الماهرة -رضوان. جامع رضوان وتمديم اختصار الترمذى؛
 .2015 الهيئة،

 (377) ْٓ. 24ٙ؛  357 
 ج.م. 15:  978-977-91-0528-4: طيٓي

 230 الترمذى سنن -الحديث
 

 ح٧كخى٣غ ؿٔغ حُظٌَٟٓ ح٩ٓخّ هٜي ًخٕ
 أرٞحد ك٠ رٜخ ٝحكظـٞح حُلوٜخء رٜخ ػَٔ حُظ٠
 هَؽ ٌٛح ػ٠ِ كبٗٚ ٝحٓغ ١َٗ ٌٝٛح حُلوٚ
 ٓٞحء حُلو٤ٜش ح٧رٞحد ك٠ حٗظَٜ كي٣غ ًَ

 ػٖ طٌِْ ٌُ٘ٚ ٣ٜق ُْ أٝ ح٤ُٚ حُط٣َن ٛق
 حٌُظذ أكٖٔ ٝحٌُظخد .. ٤ِ٣ن رٔخ كي٣غ ًَ

 طٌَحٍح   ٝأهِٜخ طَط٤زخ   ٝأكٜٔ٘خ كٞحثي ٝأًؼَٛخ
 حٌُٔحٛذ ًًَ ٖٓ ؿ٤َٙ ك٠ ٤ُْ ٓخ ٝك٤ٚ

 أٗٞحع ٝطز٤ٖ ح٫ٓظي٫ٍ ٝٝؿٞٙ حُلو٤ٜش
 ك٤ٚ ٝٓخ ٝؿ٣َذ ٝكٖٔ ٛل٤ق ٖٓ حُلي٣غ

 ٝطؼي٣َ. ؿَف ٖٓ
 
 
 

 بن الملن عبد سعيد أبو / 1 جزء المصطفى. شرؾ كتاب مختصر
 عبد حمدى وتمديم اختصار الخركوشى؛ النيسابورى دمحم

 .2015 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى غالف المجيد؛
 (378) ْٓ. 24ٙ؛ 392 

 ج.م. 15:  978-977-91-0551-2: طيٓي
 239 النبوية السيرة

 
 ٝحُلوٜخء حُٔئٍه٤ٖ هزِش حٍَُٓٞ ٤َٓس
 ٜٝٓٞٗش هللا رويٍ َٓٓٞٓش ٫ٜٗخ ٝحُيح٤ٍٖٓ

 طيٍّ ٫ حُز٣َ٘ش طخ٣ٍن ك٠ ٖٝٓ ح٫ُٚ رَػخ٣ش
 ًَ ٣ٜلٞ ٝح٤ُٜخ ح٣٫ٔخٕ ػٔٞى ٫ٜٗخ ٤َٓطٚ
 ٌُح ح٥هَس ك٠ ٝح٫َٓ حُي٤ٗخ ٓلٍٞ ٠ٛٝ ٗخثن
 ٝٓ٘خَٛ حُ٘لخ ٓ٘خكَ حُٔوظَٜ ٌٛح ٣ويّ
 ٝحٌُٟ حُٜٔطل٠ َٗف ًظخد رظلو٤ن حُٜلخ
 أؿِحء. ٓظش ك٠ ٣وغ

 
 
 
 

 

 بن الملن عبد سعيد أبو / 2 جزء المصطفى. شرؾ كتاب مختصر
 عبد حمدى وتمديم اختصار الخركوشى؛ النيسابورى دمحم

 .2015 الهيئة،: الماهرة -الواحد. عبد صبرى غالف المجيد؛

 (379) ْٓ. 24ٙ؛  392
 ج.م. 15:  978-977-91-0553-6: طيٓي

 239 النبوية السيرة
 
 ُلز٤زٚ ح٫ُٚ ط٣َ٘ق ٗويّ حٌُظخد ٌٛح ك٠
 ٓؼِٝكش ٤ٓٔل٤ٗٞش ك٠ ٫ٛلخرٚ حُ٘ز٠ ٝكذ
 ٝحُٞكخء ح٫ه٬ٙ ٝأٗـخّ حُٜيم أٝطخٍ ػ٠ِ
 ُظٞحَٛ حُز٣َ٘ش ح٤ُٜخ طلظخؽ ٤ٓٔل٤ٗٞش ك٠

 ٝرو٤ض هٞس رٌَ حُِٖٓ ٣َ١ن ك٠ ٤َٔٓٛخ
 ٓخ رٔويحٍ ح٫ دمحم ػظٔش ٖٓ ٗيٍى ٓخًح ًِٔش
 طل٤ي حُظ٠ حُْ٘ٔ ٟٞء ٖٓ ح٫رٜخٍ طيٍى

 رَٔ طٔيْٛ ١ٝخهش ٝكَحٍس ٍٗٞح   ح٫ٗٔخ٤ٗش
 حُزوخء. ١َٝٗٝ حُل٤خس
 

 

 عصشيح يذوَاخ
 

 -. هللا عبد أحمد عايدة غالف ناعوت؛ فاطمة / عصرية تدوينات
 .2016 الهيئة،: الماهرة -.1 ط

 (380) ْٓ. 20ٙ؛ 171
 ج.م. 7:  978-977-91-0740-0: طيٓي

 814 العربية المماالت
 
 

: ٠ٛ حؿِحء حٍرغ ػ٠ِ حٌُظخد ٣لظٟٞ
 حُؼٍٞس, حػ٘خء طي٣ٝ٘خص حُؼٍٞس, هزَ طي٣ٝ٘خص
 ٖٓ ٓ٘ؼض طي٣ٝ٘خص حُؼٍٞس, رؼي طي٣ٝ٘خص
 هخ١َْٛ, ك٠ حُظ٠ َٜٓ: ٜٝٓ٘خ حَُ٘٘

 طٜل٤ق حُٔخ١غ, حُـ٠ذ ؿٔؼش حُٜٔل٤خط٠,
 َٓهش ٛٞط٠, ٓؤػط٠ ُٖٔ حُؼٍٞس, ٓٔخٍ
 ٣ؤطٌْ حُْ حَُٔٗي, ٣لٌٔ٘خ َٛ حُظل٣ََ, ٤ٓيحٕ

 هزٌِْ؟ ٖٓ ح٣ٌُٖ ٗزؤ
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 .2016 الهيئة،: الماهرة -منصور. دمحم / شعر: مإلؾ يوميات
 (381) ْٓ. 20ٙ؛  121
 ج.م. 5:  978-977-91-0744-8: طيٓي
 811 العربى الشعر

 
 
 
 

 ًخُٔخء ٝحٟلش ٗؼ٣َش هٜخثي ٓـٔٞػش
 ا٠ُ ؿخٟذ ٗؼٍٞ حٟ ٖٓ هخٍثٜخ طوَؽ
 ٝٓ٘خػَ ٍه٤وش ًِٔخص ه٬ٍ ٖٓ حَُٟخ
: ٜٓ٘خ ٓوظِلش ػ٘خ٣ٖٝ حُوٜخثي ٝطلَٔ ؿ٤خٗش
 حُ٘خٛي, حُِٞكش, ح١خٍ ٖٓ حًزَ ػ٤٘خى ٍرٔخ
 ...ٝؿ٤َٛٔخ. حُٜـَ ٓي٣ق
 
 
 
 
 

 انسياسيح املكتثح
 

 يسرى / اإلنسان حموق وعالمية الثمافية النسبية: األصالة أوهام
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الجندى. محمود غالف مصطفى؛

 (382) ْٓ. 19ٙ؛ 137 
 ج.م. 8 : 978-977-91-0922-0: طيٓي
 301.2 االنسان حموق

 
 ًحطٚ ك٠ ٣زيٝ ٝحٌُٟ " حُؼوخك٤ش حُ٘ٔز٤ش " ٟٓٞٞع حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ
 ح٥هَ حُـخٗذ ػ٠ِ ٌُٝ٘ٚ ٗظَٟ ٟٓٞٞع
 ح٫َٓ ٣ظؼِن ػ٘يٓخ ٤ٓخ٤ٓخ   ٟٓٞٞػخ   ٣ٜزق
 ٣َٝطٌِ ٝحُل٣َخص, حُلوٞم ٝٓٔخٍٓش رظطز٤ن
 ٣ٔؼ٠ حُظ٠ ح٫ٛخُش ِٓحػْ ٗوي كٌَس ػ٠ِ

 ط٣َٝـٜخ ح٠ُ حُؼوخك٤ش حُ٘ٔز٤ش كٌَس أٜٗخٍ
 ػوخكخص ك٠ ٝحُؼخرض ح٤ٛ٫َ ػٖ حُيكخع رِػْ

 رخٜٓٔخ, ٝحُلي٣غ طٔؼ٤ِٜخ حكظٌخٍ ٣َ٣يٕٝ
 طَط٤زٜخ طْ كٍٜٞ هٔٔش ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي

 طٌَ٘ حُظ٠ ح٫ٓخ٤ٓش حُٜٔطِلخص ح٠ُ حٓظ٘خىح  
 حٌُظخد. ٟٓٞٞع
 

 

 الحميد؛ عبد إلهام / الممكن والتؽيير الوالع: والثورة التعليم
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الجندى. محمود غالف
 (383) ْٓ. 19ٙ؛  262
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 12:  978-977-910-537-6: طيٓي
 370 التعليم

 
 ٣٘خ٣َ 25 ػٍٞس طؤػ٤َ ػٖ حُٔئُلش طظٔخءٍ

 أًؼَ أٜٗخ طؼظوي ٝحُظ٠ ٝٓئٓٔخطٚ حُظؼ٤ِْ ػ٠ِ
 حُٔٔظٟٞ ػٖ ٝطَحؿؼخ   ٟؼلخ   حُٔئٓٔخص

 هيٍطٜخ ٝػيّ ٝحُؼوخك٠ ٝح٫ًخى٠ٔ٣ حُؼ٠ِٔ
 ػيّ ٖٓ ٝط٘يٖٛ ط٣َٟٞ٘ ريٍٝ حُو٤خّ ػ٠ِ
 ٠ُِٜ٘ش ٓليىس ٝكِٔلش ٝحٟلش ٍإ٣ش ٝؿٞى
 حُٔزذ إٔ ٝطؼظوي ... َٜٓ ك٠ رخُظؼ٤ِْ
 ك٠ ح٫ٓظَحط٤ـ٤ش حَُإ٣ش ؿ٤خد ٛٞ ح٫ٓخ٠ٓ
 حُيُٝش. ٓئٓٔخص

 
 
 
 
 
 

 غالف الفتاح؛ عبد بشير / المصرية البرلمانية الحياة فى المرأة
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الجندى. محمود
 (384) ْٓ. 18ٙ؛  169
 ج.م. 10:  978-977-91-1020-2: طيٓي
 320.04 السياسة فى المرأة

 
 

 حَُٔأس طـَرش ٤َٔٓس حٌُظخد ٣َٛي
 حُزَُٔخ٤ٗش حُل٤خس ك٠ حُظخ٣ٍن ػزَ ح٣َُٜٔش
 طَر٤ش حؿخىس أ٤ٔٛش ػٖ ٝىكخػٜخ ح٣َُٜٔش,

 حُظؼ٤ِْ ك٠ حُلن ٖٓ كَٓخٜٖٗ ٝػيّ حُز٘خص
 كوٞهٜخ ٤َٗ ك٠ كوٜخ ػٖ ٝحُيكخع ٝحُؼوخكش,
 ٝىٍٝٛخ ٝطَٗلخ , حٗظوخرخ   ٓٞحء ح٤ُٔخ٤ٓش,

 حُ٘خَٓ ٝحُٜ٘ٞٝ ح٠٘١ُٞ حَُٔ٘ٝع ر٤٘ش ك٠
 ٝحُظ٣َٞ٘. حُظلٍَ هخػيط٠ ػ٠ِ حَُٔطٌِ
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؛ لمعى إكرام / والمصير الدور: والممدس الوطن بين المسيحيون
 .2016 الهيئة،: الماهرة -الجندى. محمود غالف
 (385) ْٓ. 18ٙ؛  251
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 12 : 978-977-91-0810-0: طيٓي
 270.962 مصر - المسيحية

 
 ح٤ُٔٔل٠ حُظلخػَ طخ٣ٍن حٌُظخد ٣َٔى
 ريءح   ػخّ 1500 ٖٓ حًؼَ ٓيٟ ػ٠ِ ح٠ٓ٬ٓ٫

 حَُر٤غ ػ٤ِٚ أ١ِن ٓخ كظ٠ ح٣ٞٓ٫ش حُيُٝش ٖٓ
 ح١ُٞ٘ٔ ٝحُيٍٝ حُٔئحٍ ٣ٝظؼَٝ حُؼَر٠

 ك٠ َٜٓ ٓٔظوزَ ٧ؿَ رٚ حُو٤خّ رخ٤٣َُٜٖٔ
 ػ٠ِ ًَِٓح   حُٔويّ ح١ُٖٞ ر٤ٖ َٛحػْٜ

 ١ٍٞ ػ٠ِ ح٤ُٔٔل٤ٕٞ رٚ هخّ حٌُٟ حُيٍٝ
 ٓغ ٣ٜ٘ؼٞٙ حٕ ٣ـذ حٌُٟ ٝح٤َُٜٔ حُظخ٣ٍن
 رٌظق. ًٝظلخ ر٤ي ٣يح ح٤ُِٖٔٔٔ حهٞحطْٜ
 
 
 

 حمفىظ جنية
 

 ممارنة دراسة: والكورية المصرية الرواية فى الثورية يةإالر
 / سوب سانػ يوم: الثالثة واالجيال محفوظ نجيب ثالثية بين
 الهيئة،: الماهرة -مصطفى. نها غالف الجندى؛ طلعت دمحم

2016. 
 (386) ْٓ. 24ٙ؛  206
 رز٤ِٞؿَحك٤ش. اٍؿخػخص ػ٠ِ ٣٘ظَٔ

 ج.م. 12:  978-977-910-6618: طيٓي
 809 مجموعات - المصص

 
 ٓوخٍٗش حىر٤ش ُيٍحٓش ٗٞحس حٌُظخد ٣ؼظزَ
 حُو٤ْ ك٠ حُـٌٍٝ ٓخ٤ٛش ٫ٓظوَحؽ ًٔلخُٝش

 ر٤ٖ طظوخٍد حُظ٠ ٝح٫ٗٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش
 ُٖٓ ك٠ ٝحَُٜٟٔ حٌٍُٟٞ حُٔـظٔؼ٤ٖ
 حُظلٍَٟ حُلَحى حٓخّ ٝحُٞهٞف ح٫كظ٬ٍ
 .. ُِٔـظٔؼ٤ٖ حُو٤ٓٞش ح٣ُٜٞش ُز٤خٕ حُؼٍٟٞ
 ٓغ حَُٝحث٠ حُ٘ٚ طل٤َِ ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي

 ُِزِي٣ٖ حُظخ٣ٍو٠ حُـخٗذ ػ٠ِ ح٫ػظٔخى
 ر٤ٜ٘ٔخ. حُٔ٘ظًَش ٝحُٔٔخص
 

 

 أحمد غالف طه؛ المحسن عبد / محفوظ نجيب ةواألدا يةإالر
 .2016 الهيئة،: الماهرة -أغا.
 (387) ْٓ. 24ٙ؛  450
 ج.م. 25:  978-977-448-797-2: طيٓي

 813.009 ونمد تاريخ -العربية المصص
 
 

 حُِٜش طلي٣ي ح٠ُ حٌُظخد ٌٛح ٣ٜيف
 ُِل٤خس ح٫ى٣ذ ٍإ٣ش ر٤ٖ ىه٤وش رٍٜٞس

 ٣زيػٚ حٌُٟ ح٫ىر٠ ح٫ػَ ٝر٤ٖ ٝح٫ٗٔخٕ
 حُؼَر٤ش حَُٝح٣ش ططٍٞ ٓٔخٍ طز٤ٖ ٝٓلخُٝش
 إٔ حُزخكغ أىٍى ٝهي َٜٓ, ك٠ حُلي٣ؼش
 ٓـخٍ ه٤َ ٣ؼي ٓللٞظ ٗـ٤ذ ح٫ى٣ذ اٗظخؽ

 أؿٍِ كٜٞ حٌُظخد, ح٤ُٚ ٣ٜيف ٓخ ُظلو٤ن
 أىر٘خ ك٠ ط٘ٞػخ   ٝأًؼَْٛ حَُٝح٣ش ًظخد

 حُؼَر٠.
 
 
 
 
 
 

 -حسن. دمحم عاصم غالف عطية؛ رضا / السرد فى العائش
 .2016 الهيئة،: الماهرة
 (388) ْٓ. 24ٙ؛  288
 ج.م. 17:  978-977-910-886-5: طيٓي
 810.9 ونمد تاريخ -العربى االدب

 
 
 

 َٓى ك٠ ٓوظِلش ىٍحٓخص حٌُظخد ٠٣ْ
 حُو٠ٜٜ أٝ حَُٝحث٠ ٓٞحء ٓللٞظ ٗـ٤ذ

 ٖٓ ح٫ٍٝ حُزخد ك٤ظ٘خٍٝ ٝح٤ُٔظخه٠ٜٜ,
 ًٌَٝ٘ حُٔظؼيىس ح٫ٛٞحص َٓى٣خص حٌُظخد
 ٓ٘خظ٤َ ٝط٘ٞع حَُٝحس طؼيى ػ٠ِ ٣ؼظٔي َٓىٟ
 ٝحُل٠ٌ. حَُإ٣ش
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 فترة الحالم نمدية مماربة: تنتهى ال التى وأحالمه محفوظ
: الماهرة -عمر. إسالم غالف على؛ مصطفى أحمد / النماهة
 .2016 الهيئة،

 (389) ْٓ. 24ٙ؛  174 
 ج.م. 18:  978-977-910-6663: طيٓي
 928.1 ونمد تاريخ -العربى األدب

 
 

 حٓخٜٓخ ٠٣ؼ٘خ حٌٗخ٤ُش ٣ظ٘خٍٝ حٌُظخد
 ٓلٌٔش ح٠ُ رٜ٘ٞٛٚ ٤ُل٤ِ٘خ ٓللٞظ, ٗـ٤ذ

 ك٠ حُٔٔظ٤َ٘س ٜٗخىطٚ أ٠٠ٓ إٔ رؼي حُظخ٣ٍن,
 ك٠ ُظزيٝ ٝحُـٔخٍ, ٝحُؼيٍ ٝحُو٤َ حُلن أك٬ّ
 حٕ أؿَ ٖٓ ٝٓظـيى, ىحثْ ؿٜي ح٠ُ كخؿش
 ٓز٤َ ك٤ٜخ َٗؿٞ ٝإٔ ٧ٝؿِٜخ, رٜخ ٗؼ٤ٖ
 ٝحُ٘ـخس. حُل٣َش
 
 
 
 

 

 نها غالف كحيلة؛ محمود /         مسرحيا          كاتبا   محفوظ نجيب
 .2016 الهيئة،: الماهرة -مصطفى.

 (390) ْٓ. 24ٙ؛  151
 ج.م. 10:  978-977-910-6588: طيٓي

 812.009 ونمد تاريخ - العربية المسرحيات
 
 
 حُظؤ٤ُق ك٠ ٓ٘ٞحٍٙ ٓللٞظ ٗـ٤ذ ريأ

 ٝرِـض حُٞحكي حُلَٜ رَٔٔك٤خص حَُٔٔك٠
 حُٜ٘ٞٙ ٌٝٛٙ ٜٗٞٙ ػٔخ٤ٗش َٓٔك٤خطٚ

 ٌُح ٝحٛظٔخّ اكظلخء ٖٓ طٔظلن ٓخ طِن ُْ
 حُظ٠٘٣ٌٞ حُ٘وي ٗظ٣َش إٔ حُزخكغ أىٍى

 حُ٘ظ٣َخص ه٬ٛش ٠ٛ حُـَر٤ش رٍٜٞطٜخ
 حُظطز٤ن ك٠ ؿ٤ٔؼٜخ طٔظويّ حُظ٠ حُ٘وي٣ش
 ٝطِي حٌُحط٤ش ٝح٤َُٔ حُظَحؿْ ػ٠ِ ٣ؼظٔي حٌُٟ

 ح٠ُٞء ٫ُوخء حُٔ٘خٛؾ أهَد ٠ٛ حُ٘ظ٣َخص
 حٌُخطذ ك٤خس ك٠ حُ٘خىٍس حُظـَرش ٌٛٙ ٝكلٚ

 إٔ حٌُخطذ ٣ٝوِٚ ح٫ْٛ حُـخٗذ ٛٞ ًخٕ
 كٌَِ ٗت. ًَ ك٠ رخٍػخ   ٣ٌٕٞ إٔ ٣ؼ٠٘ ٫ أىر٠ ؿْ٘ ك٠ ح٫ى٣ذ رَحػش
 ػ٤ِٜخ. ٣َطٌِ حُظ٠ ٝك٘ٚ أُٛٞٚ كَع

  



 

109 
 

 2016قائمة إصدارات 

 

 

 

 

 

 سرةمكتبة األ
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 أدب
  - .             غدالف وليدد طداهر  ؛        صالح فضدل                    الشعرية المعاصرة /        أساليب

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة
  (   391 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      339
 .ج.م 5.25 :6-751-910-977-978: طيٓي

 811.009           طخ٣ٍن ٝٗوي  -            حُ٘ؼَ حُؼَر٠
 

ٌٛح حٌُظخد هَحءس ك٠ حُ٘ؼَ ًٝظخرش ك٠ 
حُ٘ؼ٣َش ٣ـٔغ ر٤ٖ ٟز٢ حُٜٔ٘ؾ ٝطلٍَ 

حهظَحكخ ٓلٌٔخ حُظطز٤ن كظٔؼ٠ ح٠ُ إٔ طويّ 
َُِْٔ حُ٘ؼ٣َش ٓغ طزخ٣ٖ حُ٘ظ٣َخص حُٔؼظٔيس 
ػ٠ِ حُٔزخىة. ح٧َٓ حٌُٟ ٣ٔٔق رخٓظ٤ؼخد 
ح٧كن حُِـ١ٞ ُِظخَٛس ٝطـخُٝٙ ح٠ُ حُؼٞحَٓ 
حُٔيًٍش ٧ٗٔخ١ حُوَحءس ٝحُلْٜ رٔخ ٣يهَ ك٠ 
هِذ ٗظ٣َش حُ٘ٚ ٣ٝٔظٞػذ ؿٔخ٤ُخص 

 حُظِو٢.
 
 
 
 
 
 
 

                       لير؛ ترجمدة وتمدديم رفعدت         شدارل بدود  /                         االعمال الشععرية الكاملعة
  .    2015        الهيئة،   :        الماهرة  -                   سالم؛ غالف وليد طاهر.

  (   392 )  .  ْٓ    24     ٍٛٞ؛   : ٙ      782
   م.  ج.       12.25   :0-571-910-977-978  :     طيٓي

 841              حُ٘ؼَ حُل٠َٔٗ
 
 
 

رؼي كٞح٠ُ هَٕ ٜٝٗق حُوَٕ ٖٓ ٛيٍٝ 
حُطزؼش ح٠ُٝ٧ ٖٓ "أُٛخٍ حَُ٘" ٣ظَ ٌٛح 

حُ٘ؼ٣َش حُي٣ٞحٕ حًؼَ كؼخ٤ُش ٝك٠ٍٞح ك٠ 
حُل٤َٔٗش ٝحُؼخ٤ُٔش ٖٓ ًَ ٓؼخ٣َٛٚ ٣ٝظَ 
رٞى٤َُ حًؼَ ك٤خٙ ٝطؤػ٤َح ٖٓ ٗؼَحء هَٗٚ 

 ح٬ُٓؼ٤ٖ.
 
 
 
 

 

             / عبد الدرحمن                        حول صحة الشعر الجاهلى  :                  دراسات المستشرلين
  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛     بدوى
  (   393 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      252
  .   ج.م 4   :1-561-910-977-978  :     طيٓي

 811.009           طخ٣ٍن ٝٗوي  -       حُؼَر٠       حُ٘ؼَ 
 
 

ٌٛح حٌُظخد طَؿْ ٝؿٔغ أْٛ ح٧رلخع ك٠ 
ٟٓٞٞع ٛلش حُ٘ؼَ حُـخ٠ِٛ ٌٛٙ حُٜٔٔش 
ًخٕ ٣٘زـ٠ حُو٤خّ رٜخ طي٣ٍـ٤خ ٝأٍٝ رؤٍٝ ٌٓ٘ 
هَحرش ٓخثش ٝػ٣َٖ٘ ػخٓخ ُٝٞ ًخٕ ًُي هي طْ 
ك٠ ارخٗٚ كَرٔخ ًخٗض ىٍحٓش حُ٘ؼَ حُـخ٠ِٛ 

حُظؼ٤ٔش هي ٛخٍص ح٠ُ كخٍ أك٠َ ٖٓ حُلخٍ 
 حُٔظوٜوَس ح٥ٕ ػخٓخ رؼي ػخّ.

 
 
 
 
 
 
 
 

    غدالف   ؛                ترجمة أحمد حسدان  ؛               / فالتربنيامين            اتجاه واحد         شارع ذو
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .         وليد طاهر

  (   394 )  .  ْٓ  19   ٙ؛     98
  .   ج.م   2   :6-438-910-977-978      طيٓي: 

 834                 حُٔوخ٫ص ح٫ُٔخ٤ٗش
 
 
 
 
 

"آ٤ٓخ ٤ٓ٫ْ  ٣ظ٘خٍٝ حٌُظخد ك٤خس ٗخٍع
ح٠ُٔٔٔ ػ٠ِ حْٓ حُٜٔ٘يٓش حُظ٠ ٍٓٔظٚ " 

ىحهَ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٣ٝظ٘خٍٝ ك٤ٜخ حُل٤خس 
 ح٤ٓٞ٤ُش ُِٔخ٤ًٖ٘ ك٤ٚ
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                                     كيععؾ تنععتج الثمافععة فععى عععالم التكنولوجيععا   :                  الصععناعات االبداعيععة
  ؛                  ترجمددة بدددر الرفدداعى  ؛             / جددون هددارتلى   1    جععزء   .         والعولمععة

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر
  (   395 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      290
  .   ج.م   5  :9-766-910-977-978  :     طيٓي

 338         حُٜ٘خػخص
 

٣٘طِن ٌٛح حٌُظخد ٖٓ حُلخؿش ح٠ُ ٓٞحؿٜش 
حُظلي٣خص حُٔلَٟٝش ػ٠ِ ػخُْ ٣ٌَ٘ ك٤ٚ 
ح٫ريحع ٝح٫رظٌخٍ ٝحُٔوخ١َس كخؿش ػخٓش ح٠ُ 
حَُٔ٘ٝػخص ح٫هظٜخى٣ش ٝحُؼوخك٤ش ك٤غ طوٞى 
حُٔؼَكش ٝح٫كٌخٍ ػ٤ِٔش ط٣ٌٖٞ حُؼَٝس 

ٝك٤غ طٌَ٘ حُؼُٞٔش ٝحُظو٤٘خص  ٝحُظلي٣غ
 حُـي٣يس هٞحّ حُل٤خس ٝحُوزَس ح٤ٓٞ٤ُش

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     كيععؾ تنععتج الثمافععة فععى عععالم التكنولوجيععا   :                  الصععناعات االبداعيععة
  - .                 ترجمددة بدددر الرفدداعى  ؛             / جددون هددارتلى   2    جععزء   .         والعولمععة

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة
  (   396 )  .  ْٓ    23   ٙ؛      242
  .   ج.م   4      :6-777-910-977-978  :     طيٓي

 338         حُٜ٘خػخص
 
 

حٕ حُٔيٕ ح٫ريحػ٤ش ط٢ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ 
ح٤ٔٛش ح٫هظٜخى حٌُٟ ٣لًَٚ ح٫ٓظ٬ٜى 
ٝح٫ٗظخؽ حُؼوخك٠ ٝٓخ ٣ؼ٤٘ٚ رخُ٘ٔزش ح٠ُ ط٤ْٜٔ 
حُل٠خء حُل٠َٟ , كبٕ حُٔي٣٘ش طؼظزَ ػ٬ٓش 
ػ٠ِ حُظـ٤٤َ ٝحُظويّ ك٠ ٗوخ١ ح٫ُظوخء حَُث٤ٔ٤ش 

 ػزَ حُظخ٣ٍن
 
 
 
 
 

 

  ؛                          / إعدددداد وتمدددديم طدددارق منددددور       والفعععن                  دمحم منعععدور وحعععدة األدب 
  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر

  (   397 )  .  ْٓ  24     ٍٛٞ؛   : ٙ      350
  .   ج.م     5.5 8-576-910-977-978  :     طيٓي

 810.9           طخ٣ٍن ٝٗوي  -            ح٧ىد حُؼَر٠ 
 

٣ظ٠ٖٔ ٌٛح حٌُظخد ٓوخ٫ص ٓزن ٝ َٗ٘ص ٌُٖٝ طْ ح٫ٟخكش ح٤ُٜخ ٓخ 
ط٤َٔ ٖٓ ًظخرخص ٝٓوط١ٞخص ح٫ى٣ذ 
حُٔـُٜٞش ًٝحص حُِٜش رؼ٘ٞحٕ حٌُظخد ك٠ ٗوي 
حُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد حُٔوظِلش ٣٩ٔخٕ ٍحٓن رؤٕ 
ح٧ىد ٝك٘ٞٗٚ ٫ ٣٘لَٜ رَ ٣ٔظِؽ ٣ٝ٘يٓؾ 
٣ٝظٞكي ٓغ حُلٕ٘ٞ ح٧هَٟ ًخ٤ُٓٞٔو٠ 
ٝحُـ٘خء ٝحُلٖ حُظ٠ِ٤ٌ٘ ٝحُلٕ٘ٞ حُ٘ؼز٤ش 
ًَٝ كٕ٘ٞ ح٥ىحء رَ ٝحُلٖ حُٔخرغ أ٠٣خ ٧ْٜٗ 

 ٗٔخٕ حَُحه٠.ؿ٤ٔؼخ ٣ٌِٕ٘ٞ ٝؿيحٕ ح٩
 
 
 
 
 
 
 

       / أحمدد    1    جعزء   .                 لراءة سيميولوجية  :                    مسرح صالح عبد الصبور
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛      مجاهد

                                           طبعة خاصة يصدرها اطلس للنشر واالنتاج االعالمى

  (   398 )   .   ْٓ  24   ٙ؛    306
  .   ج.م   5  :5-423-399-977-978  :     طيٓي

 812.009    ٗوي  -                  حَُٔٔك٤خص حُؼَر٤ش 
 
 

حُؼ٬هش ر٤ٖ حُ٘ؼَ ٝحَُٔٔف ػ٬هش 
ؿي٤ُٚ هٜزش طـَٟ رخُٔـخَٓس ٌٝٛح حُظ٘خرٚ 

٣لخٍٝ ٫ٝ ٣ِـ٠ ح٫هظ٬ف حُـَٟٞٛ ر٤ٜ٘ٔخ 
حٌُخطذ حَُٔٔك٠ حُ٘ؼَٟ ىحثٔخ حُٔٞحءٓش 
ر٤ٖ حُوطخر٤ٖ ػزَ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ طو٤٘خص حُِـش 
ح٫هَد ُِيٍحٓخ ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٕ ٜٓطِق 

ْ ٤١ٞ٤ٔ٤ٓوخ ٝٛٞ ٤ُٝ -٤ٔ٤ُٓٞٞؿ٤خ 
ُِؼ٘ٞحٕ ك٤غ ٤ٔ٣ِ ر٤ٖ  ٜٔطِق حُٔ٘خٓذحُ

٣َ١وظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ ُلْٜ حُؼَٔ حُل٠٘) حُ٘ٚ 
 حُيٍح٠ٓ أٝ حُؼَٝ حَُٔٔك٠(
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       / أحمدد    2                     لعراءة سعيميولوجية. جعزء  :                    مسرح صالح عبد الصبور
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛      مجاهد
  (   399 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    398

                              يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية
  .   ج.م   6  :5-423-399-977-978  :     طيٓي

 812.009    ٗوي  -                  حَُٔٔك٤خص حُؼَر٤ش 
 
حَُٔٔف حُٞحهؼ٠ ا٠ُ  حَُٔٔك٤شط٘ظ٠ٔ  
طَٔع ك٠ ١َف ه٤٠ظٜخ ح٤ُٔخ٤ٓش  ٝحُظ٠

حَُث٤ٔ٤ش ١َكخ ٓزخَٗح ٖٓ أٍٝ ٓطَ ك٤ٜخ 
٠ٛٝ ه٤٠ش ػ٬هش حُٔؼوق رخُِٔطش ك٤غ 
ط٘خهٖ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ حُٔخثيس ٝأٗٔخ١ حُٔؼوق 
ٝأٌٗخٍ ػ٬هظٚ رخُِٔطش ٖٓ ه٬ٍ حٓظؼَحٝ 
٤َٜٓ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜلل٤٤ٖ حُٔ٘خ٤ِٟٖ 
: ح٣ٌُٖ ٣ٔؼٕٞ ا٠ُ طلو٤ن ؿخ٣ش ٓؼخ٤ُش ٠ٛٝ

 .حُل٣َش ٝحُؼيٍ
 
 
 
 
 
 

         غدددالف وليدددد   ؛           / لدددويس عدددوض         اليونعععان  :                 نصعععوص النمعععد األدبعععى
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .    طاهر
  (   400 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    505
  .   ج.م   8  :8-319-910-977-978  :     طيٓي

 880.09           طخ٣ٍن ٝٗوي  -              ح٫ىد ح٤ُٞٗخ٠ٗ 
 
 
 

ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ح٫ىر٤ش حُظ٠ 
 ًظزض ك٠ حُؼَٜ ح٤ُٞٗخ٠ٗ ًٝخٕ حؿِذ ًظخد
ٌٛح حُؼَٜ ٣وخ١زٕٞ حُؼخ١لش حًؼَ ٓٔخ 
٣وخ١زٕٞ حُؼوَ. ٝحٕ حُو٤خٍ ٛٞ حٌُٟ ٛخؽ 
ٌٛٙ ح٫ٌٗخٍ ٖٓ ح٫ىد ٣ٝؼَٝ حٌُظخد 
ُٔـٔٞػش ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ٜٓ٘خ ح٣ٕٞ 
٧ك١٬ٕٞ ٝح٠ُلخىع ٧ٍٓطٞ كخ٤ْٗ... 

 ٝؿ٤َٛخ
 
 
 

 تشاث
      تمددديم   ؛                  / عبددد الحكدديم راضددى                              مععداخل فععى لععراءة التععراث العربععى

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر               سليمان العطار؛ 
  (   401 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    390

                يشتمل على هوامش
  .   ج.م   6 7-668-910-977-978:  :     طيٓي

 301.20953              حُظَحع حُؼَر٠
 

ٌٛٙ حُٔـٔٞػش حُظ٠ ٠٣ٜٔخ حٌُظخد ٖٓ 
حُوٞح١َ كٍٞ رؼٞ ٖٓ أٜٓخص ًظذ حُظَحع, 
ُْ ٣وٜي ك٠ ًؼ٤َ ٜٓ٘خ حُٔئُق ا٠ُ ػَٝ 

حُلي٣غ, ٝاٗٔخ ًخٕ ٗخَٓ ٌُِظخد ٟٓٞغ 
هٜيٙ ؿخُزخ  ٛٞ حُظوي٣ْ, أٟ ارَحُ ٝؿٜش 
حُ٘ظَ ٖٓ ؿخٗذ حُٔويّ, ٌُ٘ٚ ٫ ٣ٔظزؼي 

 حُؼَٝ
 
 
 
 
 
 

 انثقافح انعهًيح

 

  :        المداهرة  - .             غدالف وليدد طداهر  ؛                  / أسدامة أبدو حليمدة             تؤمالت علمية
  .    2015  ،       الهيئة
  (   402 )  .  ْٓ  19   ٙ؛    255
  .   ج.م   3 8-504-910-977-978:  :     طيٓي

 504               ٓوخ٫ص ٝٓلخَٟحص  -       حُؼِّٞ 
 
 

ٌٛح حٌُظخد ٛٞ طـ٤ٔغ ُٔوخ٫ص َٗ٘ص 
رـ٣َيس حُوخَٛس ٠ٛٝ ٓلخُٝش ٓظٞحٟؼش 
ُِظؼَف ػ٠ِ رؼٞ ٓ٘ـِحص حُؼِْ حُلي٣غ 
ٝطؤِٜٓخ ٝٗظؼَف ٛ٘خ ػ٠ِ طٍٜٞ حُؼِٔخء 
ُزيح٣ش حٌُٕٞ.. ٤ًق ٗ٘ؤ ٤ًٝق طٌَ٘ ُٝٔخًح 
٣ظٞٓغ .ٗوظَد ٖٓ ه٣٬خ أؿٔخٓ٘خ َُٟ٘ 

ػ٠ِ حُـ٤ٖ ٝٓخٛٞ  ٝكيحص حٍُٞحػش ٝٗظؼَف
ٌٓظٞد ػ٤ِٚ ُ٘ؼَف َٓ حُل٤خس.. ٣ٝظ٘خٍٝ 
أ٠٣خ حُٜٔ٘ؾ حٌُٟ ٣َٜ رٚ ح٠ُ حُٔؼَكش ك٤غ 
ح٬ُٔكظش ٠ٛ حُل٤َٜ ٠ٛٝ حُلٌْ حُٜ٘خث٠ 

 ػ٠ِ ٛلش حُلٌَس
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         غددالف وليددد   ؛                 تعريددب عثمددان أمددين  ؛              / ألبيددر باييدده               دفععاع عععن العلععم
  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .    طاهر
  (   403 )  .  ْٓ  20   ٙ؛    152
  .   ج.م   2  :9-565-910-977-978  :     طيٓي

 501      كِٔلش  -       حُؼِّٞ 
 
 

٣ٜيف ٌٛح حٌُظخد ح٠ُ ط٤ٟٞق حٕ حُؼِْ 
٤ُْ رٔٔجٍٞ ٓطِوخ ػٖ حُٔوظَػخص حُلخطٌش 
حُظ٠ طئػَك٠ حُ٘خّ ِٓزخ  ٝحٓظطخع إٔ ٣ؼزض 
ه٬كخ َُِأٟ حُ٘خثغ إٔ ُِؼِْ أه٬هخ  هي ٣ٔظطغ 
ٝإٔ طـٔغ َٗٔ حُ٘خّ كٍٞ ػيى ؿ٤َ ه٤َِ 

 حُوط٤َس ٝحُؼَٔ ػ٠ِ كِٜخ .ٖٓ ح٬ٌُ٘ٔص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /                                  االلتصععاد الكععوكبى فععى العصععر االسععيوى  :                 الشععرق يصعععد ثانيععة
         غددالف وليددد   ؛               ترجمددة شددولى جددالل  ؛                  أندددرى جوندددر فرانددن

  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .    طاهر
  (   404 )   ْٓ  24       هَحث٢؛   : ٙ    498

                                 يشتمل على مسرد بالمصطلحات واالعالم
  .   ج.م   8  :5-493-910-977-978  :     طيٓي

 337               ح٫هظٜخى حُي٠ُٝ
 

٣ٜيف ٌٛح حٌُظخد ح٠ُ هِذ حُ٘ظ٣َش 
ح٫ؿظٔخػ٤ش ٍأٓخ ػ٠ِ ػوذ ك٤غ ٣ٜيف ا٠ُ 

ىٍٝ ٝأ٤ٔٛش حُظخ٣ٍن ُلْٜ حُٔـظٔغ ارَحُ 
٣ٌٝ٘ق ػٖ ًَ ٓخ ٛٞ ػخّ أٝ ػخ٠ُٔ ك٤غ 
٣زَُ أ٤ٔٛش حُظل٤َِ حُظخ٣ٍو٠ ُيٍحٓش 
ح٫ٓظوَحٍ ٝحُظـ٤َ ٤ُٜخؿش ٗظ٣َش ٜٝٓ٘ؾ 

طخ٣ٍو٤ش ًٔخ ٣ٔخػي ؿي٣ي َٓطٌِ ػ٠ِ أْٓ 
ُوزٍٞ ٓزيأ حُظ٘ٞع  ػ٠ِ ٤ٛخؿش أٓخّ كٌَٟ

ك٠ حُٞكيس ٝٛٞ ٓلِٜش ػَٔس ؿٜٞى طظخرؼض 
ػ٠ِ َٓحكَ ُٔل٣ٌَٖ ٝػِٔخء ط٤ِٔٝح 

 ري٣٘خ٤ٌ٤ٓش حُلٌَ ٝك٣َش حُظلخػَ ٝحُلٞحٍ.

 اجتًاعيح عهىو
  ؛                          ترجمدة ابددراهيم سدالمة ابددرهيم  ؛                 / بربدارة واترسددون           ألبعاط مصععر

  - .             غدالف وليدد طداهر  ؛           عبد هللا شيحه                    مراجعة وتمديم مصطفى 
  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة  - . 3 ط

  (   405 )  .  ْٓ    24         ٙ هَحث٢؛    221
                                  يشتمل على فهرس أبجدي بؤسماء األعالم

                                       يشتمل على هوامش وإرجاعات ببليوجرافية

    ج.م     3.5  :4-461-910-977-978  :     طيٓي
 305.891       ح٧هزخ١

 
٣ويّ ٌٛح حٌُظخد حُٔظَؿْ ا٠ُ حُوخٍة 

ٓؼِٞٓخص ٝك٤َس ٓظ٬كوش ك٠ ًَ ؿخٗذ حُؼ٣ِِ 
ٖٓ ؿٞحٗذ حُل٤خس ح٣َُٜٔش ٧هزخ١ َٜٓ 

ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُي٤٘٣ش  ٗخ٬ٓ  حُـٞحٗذ حُظخ٣ٍو٤ش
ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُل٤٘ش ُلظَس ٣ٞ١ِش ٌٓ٘ حُؼَٜ 
ح٫ؿ٣َو٠ ٝكظ٠ ح٥ٕ ك٠ ػَٝ ٓظٞحَٛ ىٍ 

 ػ٠ِ هزَس ٝػوخكش حُٔئُلش.
 
 
 
 
 

      / جددان    م    1922    عععام                                     ألبععاط ومسععلمون منععذ الفععتح العربععى إلععى
  - .             غدالف وليدد طداهر   ص؛                         تمديم دمحم عفيفى ، سمير مرل  ؛     تاجر

  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة
  (   406 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    336

                              يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية
  .   ج.م   5  :8-294-910-977-978  :     طيٓي

 320.54               حُٞكيس حُؼَر٤ش
 

٣لخٍٝ حٌُظخد حٕ ٣ٟٞق حُلو٤وش ًٝ٘ق 
حُلٞحىع ح٫ٓزخد ح٤ِٛ٫ش ُِؼي٣ي ٖٓ 

ح٤َُٜ٘س... ٝطلخٍٝ حُـخٓؼش حُؼَر٤ش ط٤ٓٞغ 
ٍهؼش ٗ٘خ١ٜخ ْٟٝ ؿ٤ٔغ حُ٘ؼٞد ح٤ٓ٬ٓ٫ش 
طلض ٍح٣ظٜخ ػ٠ِ حهظ٬ف أؿ٘خْٜٓ ًٔخ ٣لخٍٝ 
أهطخد ح٤ُٔخٓش كْٜ ح٧ٟٝخع حُٜل٤لش 
ٝطٞؿ٤ٚ طل٤ٌَْٛ ك٠ ٓز٤َ حُٔلخكظش ػ٠ِ 
حُٞثخّ ر٤ٖ ح٧ؿِز٤ش حُِٔٔٔش ٝح٧ه٤ِش 

ظِي حُٔؼ٠ِش ح٤ُٔٔل٤ش ٝأهظَحف كٍِٞ ُ
 .٤ُٔٞى ح٬ُّٔ ٝحُٞثخّ ر٤ٖ هطز٠ حُ٘ؼذ
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    غدالف   ؛               / دمحم السديد سدعيد                المحتجز فى مصر                    اإلنتمال الديممراطى
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .         وليد طاهر

  (   407 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    361
  .   ج.م     5.5  :3-202-910-977-978  :     طيٓي

 321.8            حُي٣ٔوَح٤١ش
 
 
 

ٖٓ حُٔوخ٫ص  ش٣ٞػن ٌٛح حٌُظخد ١خثل

حٍُٔ٘٘ٞس ٝحُٔلخَٟحص حُظ٠ أُو٤ض ك٠ 

٤ٓخم كًَخص حؿظٔخػ٤ش ُ٪٬ٛف 

حُي٣ٔوَح٠١ ك٠ َٜٓ أٓخٓآ ٝك٠ حُؼخُْ 

 حُؼَر٠ رٜلش ػخٓش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        / دمحم عبددد    1   جععزء  :     1952      يوليععو     23                   تععؤمالت فععى ثععورات مصععر 
  ،       الهيئدددة  :        المددداهرة  - .             غدددالف وليدددد طددداهر  ؛                 الفتددداح أبدددو الفضدددل

2015    .  
  (   408 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    342

                يشتمل على هوامش
  .   ج.م   5  :5-419-910-977-978  :     طيٓي
 962      طخ٣ٍن  -    َٜٓ 

 
حُؼٍٞحص رـ٤ٔغ  حٌُظخد ٣ظ٘خٍٝ ٌٛٙ

, خطٜخ ِٝٓز٤خطٜخ ٝٓخُٜخ ٝٓخ ػ٤ِٜخح٣ـخر٤
ٌُُٝي ٣ـيٍ ر٠ إٔ حط٘خٍٝ رخُٔ٘طن حُظؼ٣َق 
رـ٤ٔغ أٌٗخٍ ح٧ػٔخٍ ح٣٧ـخر٤ش حُظ٠ هخٓض 
 رٜخ ٌٛٙ حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ح٣َُٜٔش
حُؼ٣ٌَٔش رخُٔٔخٛٔش ك٠ طـ٤َ ح٧ٟٝخع 
رخ٧ٓخ٤ُذ ٗلٜٔخ حُظ٠ هخٓض رٜخ ٓؼَ ٌٛٙ 
حُؼٍٞحص ك٠ حُز٬ى ًخٗض ٓوٍٜٞس ٝطلٍَص 

 .رٔؼَ ٌٛح حُؼَٔ حُؼٍٟٞ
 

 

                   / دمحم عبددد الفتدداح أبددو    3     . جععزء    1919                   تععؤمالت فععى ثععورات مصععر 
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛      الفضل
  (   409 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    408
  .   ج.م     6.5  :1-420-910-977-978  :     طيٓي
 962      طخ٣ٍن  -   َٜٓ

 
 

حُٔظؤَٓ ٝحُوخٍة ُِظخ٣ٍن ٝهخٛش ٖٓٔ 
ػخٗٞح طـخٍد ك٤ش ُ٪ٓظزيحى ٝحُلٔخى 
ٝحُظِْ ٝح٩ٓظـ٬ٍ ٝطلخػِٞح ٓغ أكيحػٜخ ك٠ 
ٓٞحؿٜظٜخ ٓٞف ٣َٕٝ حٕ ٌٛح حُـخٗذ 

ٌٓ٘ حُويّ ٛٞ  -حُٔظِْ ٖٓ حُ٘٘خ١ ح٫ٗٔخ٠ٗ
ك٠ حُٔخ٠ٟ  ٗ٘خ١ ٝحهؼ٠ طخ٣ٍو٠ ٓظ٤ِٔ

ٝحُلخَٟ ٝحُٔٔظوزَ ٝحٕ حٌُِٔخص حُظ٠ 
طٜق ٌٛح حُ٘٘خ١ ٠ٛ كو٤وش ٝٝحهغ 
ٜٗخ٣ظٜٔخ حُلظ٤ٔش ىػٞس ح٠ُ حُٔوخٝٓش ُظـ٤٤َ 
ك٤خس حُ٘ؼٞد ح٠ُ ٝحهغ طظٔظغ ك٤ٚ رخُل٣َش 
ٝحُؼيٍ ٝطظ٠خءٍ ك٤ٜخ ؿٞحٗذ ٌٛح حُظِْ 

 ٝح٩ٓظـ٬ٍ ٝح٩ٓظزيحى
 
 
 

                     العلميعة والثمافيعة فعى           المإسسات  :                             التاريخ الثمافى لمصر الحديثة
         غددالف وليددد   ؛                       / وائددل ابددراهيم الدسددولى                  المععرن التاسععع عشععر

  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .    طاهر
  (   410 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    403

                              يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية
  .   ج.م     6.5  :0-584-910-977-978  :     طيٓي

 301.20962                ح٧كٞحٍ حُؼوخك٤ش
 

٣ًَِ حٌُظخد ػ٠ِ حُـخٗذ حُؼوخك٠ ك٠ 
أظَٜص حُٔخىس حُؼ٤ِٔش حُظ٠ طٞكَص َٜٓ ٝ 

ُِزخكغ كخُش ػوخك٤ش ك٣َيس ًخٕ ٣ِِّ ىٍحٓظٜخ 
رظؤ٠ٗ ٠٣٩خف ؿخٗذ ْٜٓ ك٠ حُظخ٣ٍن 
حَُٜٟٔ ٝط٘خٍٝ أ٠٣خ ٓئٓٔخص ح٧ػخٍ 
حُظخ٣ٍو٤ش ٖٓ ٓظخكق ٝٓيحٍّ حُظخ٣ٍن 
ٝح٥ػخٍ ٝططٍٞٛخ ٖٓ ه٬ٍ ُٝح٣خ أِٛٔض 
ٝػخثن ح٤ٍٗ٧ق حَُٜٟٔ ٝأ٠٣خ ططٍٞ طِي 

ٖ ه٬ٍ حُٞػخثن ح٣َُٜٔش حُٔئٓٔخص ٓ
ٝحٌُٔظ٘لخص ح٥ػ٣َش ٝطوخ٣ٍَ حُللخثَ 

 ٝؿ٤َٛخ
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  ؛               اشدراف علدى جمعدة  ؛                / جميلدة بدو خداتم                       التجديد فى أصعول الفمعه
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر

  (   411 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    464
                              يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية

  .   ج.م   7  :5-662-910-977-978  :     طيٓي
 251             حُلوٚ ح٠ٓ٬ٓ٩

 
أٍٛٞ حُلوٚ ٖٓ أْٛ حُؼِّٞ حُظ٠ أريػٜخ 
حُؼوَ حُِْٔٔ رٜيف ٟز٢ ػ٤ِٔش ح٫ؿظٜخى 
حُلو٠ٜ ٟٝٝغ ح٧ىٝحص حُٔؼَك٤ش ح٬ُُٓش 
٫ٓظ٘زخ١ حُلٌْ حَُ٘ػ٠ ٟٝٔخٕ ط٣ِِ٘ٚ 
ػ٠ِ حُٞحهغ ح٩ٗٔخ٠ٗ حُٔظـ٤َ رٔخ ٣لون 
ٓوخٛي حَُ٘ع حُٔخ٤ٓش. كٌخٕ رلن ٜٓ٘ـخ 

 حُ٘ٚ.ىه٤وخ ك٠ ر٤خٕ ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ 
 
 
 
 
 
 

                                      سلسعععلة تتنعععاول بعععالتعريؾ والبحعععث والتحليعععل   :              تعععراث االنسعععانية
  /    1    جععزء   .                                          روائععع الكتععب التععى آثععرت فععى الحضععارة االنسععانية

  :        المدداهرة  - .             غددالف وليددد طدداهر  ؛      ]وآخ[  :                  عبدداس محمددود العمدداد
  .    2016  ،       الهيئة
  (   412 )  .  ْٓ    26  :  1      ٙ , ٓؾ   504

  ( 6- 1                        المحتويات: المجلد األول )
  .   ج.م     8.5  :9-312-910-977-978  :     طيٓي

 011               حُز٤زِٞؿَحك٤خص
 

ك٠ ٌٛٙ حُِِٔٔش طْ حٗظوخء ١خثلش ٖٓ 
أٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش حُظ٠ أػَص ك٠ 
حُل٠خٍس ح٫ٗٔخ٤ٗش. ٝهٜض ًَ ًظخد ٖٓ 
حٌُظذ حُؼخ٤ُٔش رلَٜ ٣زيأ رظَحؿْ ٓٞؿِس 
ٓٔظٞػزش ُٜخكذ حٌُظخد ٓغ ػَٝ ٣َٓغ 

ىٍحٓش ٌُظزٚ ح٥هَٟ. ػْ ٠ِ٣ ًُي طِو٤ٚ 
ٌُِظخد حُٔوظخٍ ٝطل٤َِ ُٔخىطٚ ٝر٤خٕ 
ٌٓخٗظٚ, ٝا٣َحى ٗٞحٛي ٓ٘ٚ طيٍ ػ٠ِ أِٓٞد 
حٌُخطذ ٣َ١ٝوظٚ ك٠ حُظل٤ٌَ ُْٝ طَٜٔ ك٠ 
ٌٛح ٓز٤َ حٌُظذ حُظ٠ ٫ ٣ؼَف ٓئُلٜخ ٓؼَ 
حُق ٤ُِش ٤ُِٝش ,ح٫ٓخ٤١َ ك٠ حُوٜٚ 

 .حُ٘ؼز٤ش ٝٓخ ا٠ُ ًُي

 

                   والبحعث روائعع الكتعب                       سلسعلة تتنعاول بعالتعريؾ   :              تراث االنسانية
             / عبداس محمدود    2    جعزء   .                              التى آثرت فعى الحضعارة االنسعانية

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛       العماد
  (   413 )  .  ْٓ  24    ٙ(؛    508 )   2  ٓؾ

  6- 1              المحتويات جزء 
  .   ج.م     8.5  :5-899-910-977-978  :     طيٓي

 011              ىٝحثَ حُٔؼَكش  -        حُل٠خٍس 
 

حُظ٠ ًظزض ػ٠ِ ح٣يٟ  ٣ـٔغ حٌُظخد ػَٝٝ ُٔـٔٞػش ٖٓ حٌُظذ
ك٠ ىٍّٝ  -: ٛلٞس ٓٔظخُس ٖٓ ح٧ىرخء ٝحٌُظخد ٝحُؼِٔخء ٜٓ٘خ

, حُؼوي حُل٣َي " ٫رٖ ػزي ٍرٚ" , حُلِٔلشحُٟٞؼ٤ش" ٧ٝؿٔض ًٞٗض"
, حٓظوَحؽ ح٧ٝطخٍ ك٠ حُيحثَس" حُؼخُْ اٍحىس ٝطٔؼ٬ " ُ٘ٞرٍٜ٘ٞ"

 ُِز٠َٗٝ٤" , حُظطٍٞ حُوخُن" ُزَؿٕٔٞ"
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         سلسعلة تتنعاول بعالتعريؾ والبحعث روائعع الكتعب   :              تراث االنسانية
             / عبداس محمدود    2    جعزء   .                              التى آثرت فعى الحضعارة االنسعانية

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛       العماد
  (   414 )  (    1016  -   509      )ٖٓ ٙ    2   ٓؾ 

   12  - 7              المحتويات جزء 
  .   ج.م     8.5  :8-900-910-977-978  :     طيٓي

 011      كِٔلش  -        حُل٠خٍس 
 

حٌُظخد ر٤ٖ ىكظ٤ٚ ػَٝٝ ٣ـٔغ 
ُٔـٔٞػش ٖٓ ٍٝحثغ حٌُظذ حُظ٠ آػَص ك٠ 
حُل٠خٍس ح٩ٗٔخ٤ٗش.. ػَٝٝ ٗخٍكش 
ٝٓٔظؼش ٧ْٛ حٌُظذ حُظ٠ رؼ٠ٜخ ًظذ رخُِـش 
حُؼَر٤ش ٝحُزؼٞ ح٥هَ ًظذ رخُِـش 

حُِٔٞى : ح٩ٗـ٣ِ٤ِش, ٖٝٓ أْٛ ٌٛٙ حٌُظذ
ُِٔو٣َِٟ, ٝٓخرؼي حُطز٤ؼش ٧ٍٓطٞ 

ي٣٘ش حُلخِٟش ١خ٤ُْ, ًٝظخد آٍحء أَٛ حُٔ
 ُِلخٍحر٠, ٝىحك٤ي ًزَك٤ِي ُظ٘خٍُْ ى٣ٌِ٘
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                                      سلسعععلة تتنعععاول بعععالتعريؾ والبحعععث والتحليعععل   :              تعععراث االنسعععانية
  /    3    جععزء   .                                          روائععع الكتععب التععى آثععرت فععى الحضععارة االنسععانية

  :        المدداهرة  - .             غددالف وليددد طدداهر  ؛                      احمددد ريدداض تركددى .. وآخ
  .    2016  ،       الهيئة
  (   415 )  .  ْٓ    24   ٙ؛      492

  6  -   1  :  3    جزء           المحتويات 
  .   ج.م     8.5  :5-901-910-977-978  :     طيٓي

 301.203            ىٝحثَ ٓؼخٍف  -         حُل٠خٍس
 

٣لظٟٞ حٌُظخد ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُيٍحٓخص حًَُِٔس ٧كي حٌُظذ 
حُوخُيس حُظ٠ ٛخٍص ٖٓ ػ٤ٕٞ حُظَحع ح٫ٗٔخ٠ٗ ك٠ ح٫ىد ٝحُظخ٣ٍن 
ٝحُلِٔلش ٝحُلٕ٘ٞ ٝحُؼِّٞ ٠٣ْٝ طل٬٤ِص ػ٤ٔوش ٝٓٞؿِس ك٠ ح٥ٕ 

ٓٔظوزَ حُؼِْ : ُٔوظِق حُظ٤خٍحص حُل٣ٌَش ٝحُلِٔل٤ش ٝحُؼ٤ِٔش ٜٓ٘خ ًحطٚ
٫ٍٗٔض ٣ٍ٘خٕ , ٤ٓي٣خ ٤ٍُٞ ر٤ي٣ْ , ٍكِش حرٖ رط١ٞش روِْ حُيًظٍٞ دمحم 

 ٓلٔٞى ح٤ُٜخى
 
 
 
 
 
 

                                      سلسعععلة تتنعععاول بعععالتعريؾ والبحعععث والتحليعععل   :              تعععراث االنسعععانية
  /    4    جععزء   .                                          روائععع الكتععب التععى آثععرت فععى الحضععارة االنسععانية

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛            عباس العماد
  (   416 )  .  ْٓ    24   ٙ؛      508
  6- 1                 المجلد الرابع من   :          المحتويات
  .   ج.م     8.5   :   978-   977-   910-   903- 9  :     طيٓي
 301.2              ىٝحثَ ٓؼخٍف  -        حُل٠خٍس 

 
٠ٛ ِِٓٔش طظ٘خٍٝ رخُظؼ٣َق ٝحُزلغ 
ٝحُظل٤َِ ٍٝحثغ حٌُظذ حُظ٠ حػَص ك٠ 

ٝك٠ ٌٛح حُـِء  حُل٠خٍس ح٫ٗٔخ٤ٗش
أىد : ٣ظ٘خٍٝ ػَٝ حٌُظذ حُظخ٤ُش

حٌُخطذ, أكخى٣غ ه٤خ٤ُش, كٍٞ طؼ٤ِْ 
حُوطذ, ٤٘٣ٍٚ, َٓٝؽ حٌُٛذ, ٍك٬ص 
 ؿ٤ِلَ, ح٤ُِٓٞش ح٧ىر٤ش, ٤َٓس ػ٘ظَس ..

 ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حٌُظذ.
 
 
 
 

 

                                      سلسعععلة تتنعععاول بعععالتعريؾ والبحعععث والتحليعععل   :              تعععراث االنسعععانية
  /    4    جععزء   .         االنسععانية                                  روائععع الكتععب التععى آثععرت فععى الحضععارة

  ،       الهيئددة  :        المدداهرة  - .             غددالف وليددد طدداهر  ؛                  عبدداس محمددود العمدداد
2016    .  
  (   417 )  .  ْٓ    23   ٙ؛       1002

   12- 7                            المحتويات: المجلد الرابع من 
  .   ج.م     8.5  :6-904-910-977-978  :     طيٓي

 301            ىٝحثَ ٓؼخٍف  -        حُل٠خٍس 
 

٠ٛ ِِٓٔش طظ٘دخٍٝ ردخُظؼ٣َق ٝحُزلدغ 
حػدددَص كددد٠ ٝحُظل٤ِدددَ ٍٝحثدددغ حٌُظدددذ حُظددد٠ 

حُل٠خٍس ح٫ٗٔخ٤ٗش ٝك٠ ٌٛح حُـِء ٣ظ٘خٍٝ 
حُ٘ددددددخٛ٘خٓش, : ػددددددَٝ حٌُظددددددذ حُظخ٤ُددددددش

ػـخثدددددذ ح٥ػددددخٍ ٝحُظدددددَحؿْ  ,ح٬ُإًٝددددٕٞ
, حُ٘ـدّٞ ٝح٧هزخٍ, ٓلخط٤ق حُؼِّٞ, حُودَحؽ

حُِحَٛس ك٠ ِٓٞى َٜٓ ٝحُوخَٛس ٝؿ٤َٛدخ 
 ٖٓ حٌُظذ.

 
 
 
 

  /                                  ثالثيععة التنميععة والعدالععة وااللتصععاد  :                    حتععى ال يسععرق المسععتمبل
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛          شريف دالور

  (   418 )  .  ْٓ    19   ٙ؛      160
                                               طبعة خاصة من دار الطنانى للنشر ضمن مكتبة االسرة

  .   ج.م   2  :1-701-910-977-978  :     طيٓي
 338.962                  حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش  -   َٜٓ

 
٣يٍٝ ٌٛح حٌُظخد كٍٞ حُظـ٤٤َ حُٔطِٞد ٬َُٓحع روطٞحص حُظ٤ٔ٘ش 

ح٫هظٜخى٣ش حُظ٠ طلون ٓطخُذ حُؼٍٞس 
ح٣َُٜٔش ٖٓ ػ٤ٖ ٝك٣َش ٝػيحُش 
حؿظٔخػ٤ش ًَٝحٓش حٗٔخ٤ٗش ُـ٤ٔغ حُٔٞح٤٘١ٖ 
٣ٝزلغ ك٠ طلخػَ هٟٞ حُؼُٞٔش ٓغ 
ح٤ُٔخٓخص ح٫هظٜخى٣ش ح٤٘١ُٞش ٝحؿظَحد 
حىر٤خص حُظ٤ٔ٘ش رلَ٘ حَُأٓٔخ٤ُش ؿ٤َ حُٔو٤يس 
٣ٝلخٍٝ كْٜ حُ٘ٔخًؽ حُظ٣ٞٔ٘ش حُٔؼخَٛس ُ٘خ 

ظلخىس ٜٓ٘خ.. ًٔخ ٣ًَِ حٌُظخد ػ٠ِ ر٘خء ٬ُٓ
ىُٝش حُٔئٓٔخص ٝهيٓش حُـٔخ٤َٛ ح١ُٞ٘ٔ 
رٜخ حىحٍس ٝط٘ل٤ٌ َٓحكَ ٝهطٞحص طٜل٤ق 

 حُٔٔخٍ ك٠ ًخكش ؿٞحٗزٚ
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      دراسعة   :     1869  -    1859                 المشعروع والتنفيعذ   :                حفر لناة السويس
           ترجمدة عبداس   ؛              / نتدالى مونتدل                            فى تعاريخ الممارسعات التمنيعة

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .         وليد طاهر    غالف   ؛          أبو غزالة
  (   419 )  .  ْٓ  24     ٍٛٞ؛   : ٙ    384

                                                    طبعة خاصة من دار عين للدراسات والبحوث واالنسانية    
                              يشتمل على هوامش وجداول وفهارس

  .   ج.م   6  :9-424-910-977-978  :     طيٓي
 386.43      طخ٣ٍن  -           ه٘خس ح٣ُْٞٔ

 
ًخٗض ػ٤ِٔش كلَ ه٘خس ح٣ُْٞٔ طـَرش 

ٗظ٣َخص حُظو٤٘ش ػ٠ِ ك٣َيس ك٠ طخ٣ٍن ططز٤ن 
أٍٝ َٜٓ ٝحٓظطخػض ح٫ىحٍس ح٣َُٜٔش 
ٟٔخٕ ح٬ُٔكش ك٠ ه٘خس ح٣ُْٞٔ رؼي حُظؤ٤ْٓ 
رـيحٍس ٝٓٔج٤ُٞش ٜٗيُٜخ حُؼخُْ. ك٤غ 
كـَص هزَحص ١ٝخهخص حًظٔزٜخ حُؼخِٕٓٞ ك٠ 
ٌٛح حُٔـخٍ. ٣ٝظ٘خٍٝ حٌُظخد حُظطٍٞ حُٜخثَ 
ك٠ ح٬ُٔكش ٝٓزَ ػزٍٞ ح٧ٓخ٤١َ حُؼخ٤ُٔش 

حُٔلٖ ٝح٧ؿِٜس حَُهخر٤ش  ٝطو٤٘ش ر٘خء
ٝىٍٝٛخ ٝح٧ؿِٜس ح٤ُ٫ٌظ٤َٗٝش ٝٓزَ 

ط٘ـ٤ِٜخ كظ٠ أٛزلض حُو٘خس طٔظط٤غ حٓظوزخٍ ؿ٤ٔغ حٗٞحع حُٔلٖ 
 رٔ٘ظ٠ٜ حُُٜٔٞش.

 

  - .             غددالف وليددد طدداهر  ؛           / صددالح عيسددي                      حكايععات مععن دفتععر الععوطن
  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة
  (   420 )  .  ْٓ  20     ٍٛٞ؛    ٙ؛    671
  .   ج.م    10  :2-465-910-977-978  :     طيٓي

 320               ٓوخ٫ص ٝٓلخَٟحص  -        ح٤ُٔخٓش 
 

ٓؼظْ كٍٜٞ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ٍٛي ُؼيى ٖٓ أٝؿٚ ه٤٠ش حُل٣َش 
ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ ه٤٠ش حُظلٍَ ح٠٘١ُٞ ٗلٜٔخ 
ٝحٓظيحىحطٜخ حُٔوظِلش ك٠ ح٫ؿظٔخع ٝح٤ُٔخٓش 
ٝح٫هظٜخى ٝٓخ أظٖ إٔ حٛظٔخ٠ٓ رو٤٠ش 
حُل٣َش ٛٞ اؿَ حم ك٠ ه٠خ٣خ كَػ٤ش ٫ طظؼِن 

حَُحٖٛ كوي حػظويص ىحثٔخ أٜٗخ كِوش رخُٔٞهق 
ٍث٤ٔ٤ش ك٠ ًَ ٓخ ٣ٞحؿٚ ر٬ىٗخ ٖٓ ٜٓخّ 
ٝهخٛش ح٥ٕ.ٖٓ ٛ٘خ ًخٗض ٌٛٙ حُلٍٜٞ ٖٓ 
َٜٓ ًٝخٗض أ٠٣خ  ُٜخ ٣َٝؿٞ حٌُخطذ إٔ 
طٌٕٞ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ح٠ُٝ٧ ٖٓ "كٌخ٣خص 
ٖٓ ىكظَ ح١ُٖٞ" ٬ٛس ٛٞك٤ش ك٠ ٓؼزي ح٧ّ 
حُ٘ـخػش حُظ٠ طؼِٔ٘خ ػ٠ِ ٣ي٣ٜخ حُلذ 

 ُٜزَ ٝحٌُز٣َخء.ٝح

 

        / تهدانى           حالة مصعر  :                                          الحماية الدستورية لمبدأ العدالة االجتماعية
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛        الجبالى
  (   421 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    104
    ج.م   2 5-620-910-977-978:  :     طيٓي

 340.115                هٞح٤ٖٗ ٝط٣َ٘ؼخص  -                  حُؼيحُش ح٫ؿظٔخػ٤ش 
 
 

طٟٞق حُٔئُلش رؤٕ ه٤ٔش ح٬ُّٔ 
ح٫ؿظٔخػ٠ ٫ ٣ظلون ك٠ أٟ ىُٝش ٜٓٔخ ًخٕ 
ٗظخٜٓخ ح٤ُٔخ٠ٓ ٝح٫هظٜخىٟ ح٫ٖٓ ه٬ٍ 
طظزغ ٗظخٜٓخ حُيٓظٍٟٞ ٝحُوخ٠ٗٞٗ ُٔؼَكش 
ح١٫خٍ حٌُٟ ٣ل٠ٔ ٌٛح حُٔزيأ ٝططز٤وخطٚ 
ٝه٤خّ ٓيٟ هيٍطٚ ػ٠ِ حُٞكخء ٌُٜٙ حُلٔخ٣ش 
رخػظزخٍ إٔ حُيٓظٍٟٞ ٝحُوخ٠ٗٞٗ ٣زو٠ ٛٞ 

خص ِٓطخص حُيُٝش حُٔيهَ ح٫ْٛ ُظ٘ظ٤ْ حُظِحٓ
ٝح٫كَحى ك٠ ا١خٍ ىُٝش حُوخٕٗٞ ٝحػٔخ٫ 

 ٤ُٔخىطٚ
 
 
 
 
 

           ترجمددة بشددير   ؛               / تيمددوثى ميتشددل                             دراسععتان حععول التععراث والحداثععة
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛        السباعى

  (   422 )  .  ْٓ  19   ٙ؛    105
                       طبعة خاصة من دار ميريت

  .   ج.م   2  :3-439-910-977-978  :     طيٓي
 301       حُظَحع

 
طويّ كٌَس ح٧ٓش ٓز٤َ ُِؼ٤ٖ ٝحُظؼخ٣ٖ 
ٖٓ ه٬ٍ حُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ػزَ طو٤َ 
كٌَس حُِٓخٕ حُوي٣ْ ٝحُلي٣غ ٝٛٞ ٣ؼط٠ 
آوخ١آ ٣ُِٜٞش حُـٔخػ٤ش ُِ٘خّ ك٠ ٓـظٔغ 
ٓخ.. ٝحٌُظخد ٣لخٍٝ ارَحُ ح٣ُٜٞش ح٩ؿظٔخػ٤ش 
ُِٔـظٔغ حَُٜٟٔ ٌٓ٘ اًظ٘خف ٓوزَس طٞص 

غ ْٛٔ ػ٘ن إٓٓٞ ٝكظ٠ حُؼَٜ حُلي٣غ ك٤
كٖٔ كظل٠ ه٣َش حُـَٗش حُـي٣يس حًُ٘ٔٞؿ٤ش 
رخٓظويحّ حُطٞد حُِزٖ ٝحُوزخد حَُكزش ًٝخٕ 
ٓوٜيٙ آظليحع ػٔخٍس ٗؼز٤ش ٍه٤ٜش 

 ٝٓخٍس ٖٓ ك٤غ ؿٔخ٤ُخطٜخ
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  ؛             / شددحاتة صدديام                                        الععدين الشعععبى فععى مصععر نمععد العمععل المتحايععل
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر

               يشتمل على مالحك

  (   423 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      264
  .   ج.م   4      :6-201-910-977-978  :     طيٓي

 269              حُظٜٞف ح٠ٓ٬ٓ٩
 
 
٣لظٟٞ ٌٛح حٌُظخد ػ٠ِ طل٤َٔ ُٔؼخ٠ٗ  

حُٜٞك٤ش كٜٞ ك٠ حُٞهض ٗلٔٚ ٫ ٣ٜظْ 
رظ٤ٟٞق ٓٞحؿ٤يْٛ ك٬٠ ػٖ أٗٚ ٫ ٣وق 
ٓٞهلخ  ٓئ٣يح  أٝ ٓؼخٍٟخ  ُِلٌَ حُٜٞك٠ ٝحٗٔخ 
ٛٞ ريح٣ش ؿي٣يس ٖٓ ٗٞػٜخ ك٠ ٣َ١ن ٗخم 
ٝٛؼذ حؿظ٤خُٙ رُٜٔٞٚ ك٠ ٓـخٍ حُٔٔخٍٓش 

 حُي٤٘٣ش حُ٘ؼز٤ش
 
 
 
 
 
 
 

                 ترجمددة وتمددديم حسددن   ؛          / سددبينوزا          والسياسععة        الالهععوت         رسععالة فععى 
  :        المدداهرة  - .                                      حنفددى؛ مراجعددة فددؤاد زكريددا؛ غددالف وليددد طدداهر

  .    2016  ،       الهيئة
  (   424 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      455
  .   ج.م   7  :3-637-910-977-978  :     طيٓي

 190                حُلِٔلش حُـَر٤ش
 

٣ؼظزَ حُ٘وي حُظخ٣ٍو٠ ٌُِظذ حُٔويٓش أكي 
حُلِٔلش حُٔ٘خٛؾ حُؼ٤ِٔش حُظ٠ ٟٝؼظٜخ 

حُلي٣ؼش.. ًٔخ ٣ؼظزَ ٖٓ أْٛ ٌٓخٓذ حُل٠خٍس 
ح٧ٍٝٝر٤ش رخُ٘ٔزش ُيٍحٓش حُظٍٞحس ٝح٫ٗـ٤َ 
ٗظـض ػٖ طؤ٤ُٚ حُؼوَ ك٠ حُوَٕ حُٔخرغ 
ػَ٘.. ًٔخ ٣ؼظزَ حُ٘وي حُظخ٣ٍو٠ أْٛ ح٫ٓزخد 
ك٠ ٗ٘ؤس كًَش حُظـي٣ي حُي٠٘٣ ك٠ حُلٌَ 
حُٔؼخَٛ كوي هيّ حُزؼي حُ٘ؼٍٟٞ ك٠ حُ٘ٚ 

ق حُ٘ٚ ٣ؼزَ ػٖ حُظـخٍد حُي٠٘٣ ٝأٛز
حُل٤ش ُِـٔخػش حُي٤٘٣ش ح٠ُٝ٧ حُظ٠ ٗ٘ؤ حُ٘ٚ 

 ٜٓ٘خ.
 

 

                       جمعععال عبعععد الناصعععر األوراق   :      يوليعععو    23              عامعععا علعععى ثعععورة   60
         غالف وليد   ؛                            / اعداد هدى جمال عبد الناصر   4   جزء  .       الخاصة

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .    طاهر
       الوحععدة   :  4               المحتويععات. جععزء   -                              يشععتمل علععى ارجاعععات ببليوجرافيععة 

                المصرية السورية

  (   425 )  .  ْٓ  28   ٙ؛      967
  .   ج.م    18  :6-781-910-977-978  :     طيٓي
 962.065           طخ٣ٍن كي٣غ  -   َٜٓ

 
ط٘خٍٝ حٌُظخد حَُٜحع ٓغ أػيحء حُٞكيس 
ح٣َُٜٔش ح٣ٍُٞٔش ك٠ حُيحهَ ٝحُوخٍؽ 
ٝؿٌٍٝ ٓٞهق ح٣٫ُٞخص حُٔظليس حُٔؼخىٟ 
ُـٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ ػْ أكيحع ح٧ٍىٕ 

حُِز٘خ٤ٗش..ًٔخ ط٘خٍٝ أ٠٣خ حَُٓخثَ ٝح٫ُٓش 
ح٣َُٔش حُٔظزخىُش ر٤ٖ ػزي حُ٘خَٛ 
ٝهَٝٗٞف ػْ ػَؽ حُزلغ ػ٠ِ ٌَٗ 
حُٔـظٔغ ٝحهظٜخى٣خص حُيُٝش حُٔٞكيس 
ٝط٘ظ٤ْ ح٧ٍٓٞ ٖٓ ٍُحػش ٝٛ٘خػش ٝطـخٍس 
ر٤ٖ حُزِي٣ٖ ٝأه٤َح ط٘خٍٝ ٓئحَٓس ح٫ٗلٜخٍ 

ُٔٞك٤ظ٠ ٝططٍٞ ٓٞهق ػزي حُ٘خَٛ ٜٓ٘خ ٝٓٞهق حُـَد ٝح٫طلخى ح
 ٝهطغ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُزِي٣ٖ.

 

    غدالف   ؛                       / عبد العزيز دمحم الشناوى                           السخرة فى حفر لناة السويس
  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .         وليد طاهر

                                    يشتمل على مالحك وارجاعات ببليوجرافية

  (   426 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      376
  .   ج.م   6  :3-393-910-977-978  :     طيٓي

 386      طخ٣ٍن  -            ه٘خس ح٣ُْٞٔ 
 

حٌُظخد أؿَحٟخ ٤ٓخ٤ٓش  ُْ ٣ٔظٜيف ٌٛح
كِْ طٌٖ حُلٌَس حُظ٠ أٝكض رخهظ٤خٍ ٟٓٞٞػٚ 

٠ٛ حَُى ػ٠ِ حُيػخ٣ش  1938ك٠ ٓ٘ش 
ح٧ؿ٘ز٤ش حُٔـَٟش ٌُٖٝ ًخٕ حُزخػغ ػ٠ِ 
حهظ٤خٍ ٟٓٞٞػٚ ٛٞ َٗ٘ ٛللٚ ٓط٣ٞش ٖٓ 
طخ٣ٍن َٜٓ حُلي٣غ.كخٌُظخد رلغ ػ٠ِٔ ٣٘٘ي 
حُلو٤وش حُٔـَىس ٝٛٞ ٣ٔظو٠ ٓخىطٚ حُؼ٤ِٔش 

ٝػخثن هَٜ : ٓخ٤٤ٖٓ ٛٔخٖٓ ٜٓي٣ٍٖ ح
ػخري٣ٖ ٠ٛٝ ٝػخثن ٫ ٣َه٠ ح٤ُٜخ حُ٘ي ك٠ 
ه٤ٔظٜخ حُؼ٤ِٔش, َٝٓحؿغ أؿ٘ز٤ش ٠ٛٝ ك٠ 
ٓـٔٞػٜخ طٔظٜيف ىػْ حُٜٔخُق ح٧ٍٝٝر٤ش 

 ك٠ َٜٓ
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               / حيدددر إبددراهيم                        المعرأة والفنععون نموذجعآ  :                  سوسعيولوجية الفتععوى
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛    على
  (   427 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      454
  .   ج.م   7  :1-839-910-977-978  :     طيٓي

 259           كوٚ حَُٔأس
 

أٛزق ُِلظٟٞ ٌٓخٗش ًز٤َس ك٠ حُٞحهغ ح٠ٓ٬ٓ٫ ٝحكظَ حُؼوَ حُلو٠ٜ 
ٌٓخٕ ًَ حَُٔؿؼ٤خص ح٧هَٟ ح٤ُِ٘ٓش أٝ حُؼِٔخ٤ٗش.. ٝٛخٍ حُلو٤ٚ أٝ 

حُيحػ٤ش ٛٞ حُِٔـؤ ٌَُ ٖٓ ٣َ٣ي أؿٞرش ػٖ ٓخ 
حٌٗخ٤ُش ٣ٞحؿٚ ٝؿٞىٙ ٖٓ ٬ٌ٘ٓص ػ٤ِٔش أٝ 

ك٣ٌَش.. ُٝوي ًٍِص حُيٍحٓش ػ٠ِ حُلظٟٞ ك٠ 
حُلوٚ ح٠ُ٘ٔ أًؼَ ٝهخٛش ك٠ َٜٓ 
ٝحُٔؼٞى٣ش ٝحػظزَٛخ ػ٤٘ٚ ٓٔؼِش 

 ٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش حُلظٟٞ ك٠ حُٔ٘طوش.
 
 
 
 
 
 
 
 

           العععى الععععالم                                           شعععبكة الحضعععارة المعرفيعععة معععن المجتمعععع العععوالعى
  :        المددداهرة  - .             غدددالف وليدددد طددداهر  ؛             / السددديد يسدددين          اإلفتراضعععى

  .    2016  ،       الهيئة
  (   428 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      347
  .   ج.م   6  :8-799-910-977-978  :     طيٓي

 301.2        حُؼُٞٔش
 

٣٘ؤْ ًظخر٘خ حَُحٖٛ ح٠ُ ػ٬ػش أهٔخّ 
طل٫ٞص حُٔـظٔغ : ٍث٤ٔ٤ش حُؤْ ح٧ٍٝ

حُؼخ٠ُٔ ٝك٤ٚ ػَٝ ُِظـ٤َحص حُؤٔش حُظ٠ 
ط٤ِٔ حُٔـظٔغ حُؼخ٠ُٔ حُٔؼخَٛ ك٠ حُٞهض 

٣ؼَٝ  ٗلٖ ٝحُؼخُْ: حَُحٖٛ , حُؤْ حُؼخ٠ٗ
ك٤ٚ هْٔ ىٍحٓخص أٓخ٤ٓش. طزيأ ريٍحٓش ػٖ 
ٜٓ٘ؾ طل٤َِ حُٜ٘ٞٙ حٌُٔظٞرش ٝىٍحٓش ػٖ 
ه٣َطش ٓؼَك٤ش ُٔلخ٤ْٛ ح٬ُّٔ ٝحُيٍحٓش 
حُؼخُؼش ح٬ٓ٩ّ ٝحُي٣ٔوَح٤١ش ٝحُيٍحٓش 

 ظطَف.حَُُٝحرؼش َٓحؿؼش حُلٌَ ح٠ٓ٬ٓ٫ ح
 
 

 

                                التطعععرؾ المسعععيحى .. التطعععرؾ االسعععالمى   :              صعععراع األصعععوليات
          ترجمددة صددالح   ؛                     / هدداينريش فدديلهم شدديفر          االوروبيععة          والحداثععة

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .                  هالل؛ غالف وليد طاهر
      يشعتمل   -                                                 طبعة خاصة من مركز المنصورة للنشعر والخعدمات الصعحفية

                        على ارجاعات ببليوجرافية

  (   429 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      270
  .   ج.م      4.25  :4-487-910-977-978  :     طيٓي

 301               حَُٜحع حُطخثل٠
 

حُي٤٘٣ش ٠ٛ ٗٞع ٣َ١ٝوش هخٛش ح٤ُٞٛ٧ش 
ُز٘خء ح٣ُٜٞخص. ٝحُلؼَ ح٫ؿظٔخػ٠ ٣ٌٖٔ إٔ 
٣ليع كَهخ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ح٧كَحى أٝ 
حُٔئٓٔخص ٝأًؼَ أٌٗخٍ حُظ٘ظ٤ْ ٤ٗٞػخ ٠ٛ 
حُلًَخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُظ٠ طؼظزَ ٍى كؼَ 
٧ُٓخص ٗي٣يس َٓص ػ٠ِ حُٔـظٔغ.. 
ٝطظوٜٚ ح٤ُٞٛ٧خص ك٠ طٜؼ٤ي حَُٜحػخص 

ُظ٣ٞٔن ُٜخ ػ٠ِ أٜٗخ ٝهٜٞٛخ ٖٓ ه٬ٍ ح
 َٛحػخص ٣ٞٛش ٝٓخ٣َطز٢ رٜخ ٖٓ اٍٛخد.

 
 
 
 

             / عباس محمود                      األستاذ اإلمام دمحم عبده                      عبمرى االصالح والتعليم
  :        المدداهرة  - .             غددالف وليددد طدداهر  ؛                 تمددديم ثددروت عكاشدده  ؛       العمدداد
  .    2015  ،       الهيئة
  (   430 )  .  ْٓ  20   ٙ؛      278
  .   ج.م      3.75  :2-494-910-977-978  :     طيٓي

 923           ح٫ؿظٔخػ٤٤ٖ               طَحؿْ حُِٜٔل٤ٖ 
 

٣زيأ ٌٛح حٌُظخد رلَٜ ػٖ ػَٜ ح٤ُوظش, 
٤ِ٣ٚ كَٜ ػٖ ك٤خس حُو٣َش ح٣َُٜٔش ك٠ ًُي 
حُؼَٜ ٤ِ٣ٚ كَٜ ػٖ حُـخٓغ ح٧َُٛ ك٤ٔخ 
حطِٜض رٚ ك٤خس حُو٣َش ٖٓ ٍٓخُظٚ حُل٣ٌَش 
ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٧ٗ٘خ ٗ٘ظوَ ٖٓ ًَ طخ٣ٍن ٖٓ 
ٌٛٙ حُظٞح٣ٍن حُؼ٬ػش ا٠ُ طخ٣ٍن ٛخكذ 

ٖٓ أٗـزظٚ حُو٣َش ٜٝٗٞ  أػظْ: ح٤َُٔس
رَٓخُش ح٧َُٛ ك٠ ػَٜٙ, ػزوَٟ ح٬ٛ٩ف 

 ٝحُٜيح٣ٚ دمحم ػزيٙ.
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         غدالف وليدد   ؛                  / شداكر عبدد الحميدد            رإية جديدة  :               الفكاهة والضحن
  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .    طاهر

                يشتمل على هوامش

  (   431 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    499
  .   ج.م   8  :8-492-910-977-978  :     طيٓي

 817        حُؼَر٤ش                 ح٧كخؿ٠ ٝحُلٌخٛخص 
 

حُلٌخٛش ٖٓ حُـٞحٗذ ح٤ُِٔٔس ُِِٔٞى ح٫ٗٔخ٠ٗ أٓخ ح٠ُلي كٜٞ 
حُظؼز٤َ حُـ٠ٔٔ أٝ حُل٤ُٔٞٞؿ٠ ػٖ ٌٛح 
حُـخٗذ ٠ُِٝلي أ٤ٔٛش ك٠ ط٢٤٘٘ حُـٜخُ 
حُٔ٘خػ٠ ٝحُلي ٖٓ آػخٍ ح٤ُ٘وٞهش ٝحُظو٤َِ 
ٖٓ حكظٔخ٫ص ح٫ٛخرش رخ٧ُٓخص حُوِز٤ش 
ٝطل٤ٖٔ حُٟٞغ حُ٘ل٢ٔ ٝحُـ٠ٔٔ 

ػٔٞٓخ .. ٝحُلٌخٛش ظخَٛس ٓل٤ِش ٬ُٗٔخٕ 
ٝظخَٛس ػ٤ِٔش ٝٛ٘خى طـ٤ِخص ػي٣يس 
ُِلٌخٛش ٜٓخكزش ُٔخ ٠ٔٔ٣ رخُؼُٞٔش ٝٛٔخ 
ٖٓ ر٤ٖ حُوٜخثٚ ح٫ٓخ٤ٓش ح٤ُِٔٔس 
ُلًَش ٓخ رؼي حُليحػش .. ٤ُْٝ ٛ٘خى 
أٛؼذ ٖٓ ًظخرش ًظخد ؿخى كٍٞ ح٠ُلي 

 كوَؽ ٌٛح حٌُظخد ٣لٟٞ حُـي٣ش ٝحُِطخكش ٝحَُٔف ٝحُظلٌٚ.
 
 

      تمدددديم   ؛                / فيصدددل بددددير عدددون           فعععى المشعععرق  :              فلسعععفة االسعععالمية  ال
  ،       الهيئدة  :        المداهرة  - .             غدالف وليدد طداهر  ؛                    ابراهيم بيومى مدكور

2016    .  
  (   432 )  .  ْٓ    24   ٙ؛      485
  .   ج.م   8  :2-803-910-977-978  :     طيٓي

 189                حُلِٔلش ح٤ٓ٬ٓ٫ش
 

٣لخٍٝ حٌُخطذ ٍٛي حُلًَش حُلِٔل٤ش ك٠ 
 حَُٔ٘م ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ كظ٠ أٝحهَ حُوَٕ
حُٔخىّ حُٜـَٟ .. ك٤غ طَحؿؼض حُلًَش 
حُلِٔل٤ش ح٠ُ كي ٓخ رٔزذ ػٞحَٓ ػيس ٜٓ٘خ 
ٓٞهق حُـِح٠ُ حكي ك٬ٓلش ح٬ٓ٫ّ ك٬٠ ػٖ 
ًٞٗٚ ٓظٌِٔخ ٝٛٞك٤خ ٝكو٤ٜخ ٝهي ًٍِ ك٠ 
حُلَٜ حُؼخ٠ٗ ػ٠ِ ح٫ٓظَ٘حم ٝٓٞهلٚ ٖٓ 
حُلِٔلش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٝحٌُٟ حٍطز٢ رٔٞهلٚ ٖٓ 

ًِ ػ٠ِ ٓٞهق ١ز٤ؼش حُؼو٤ِش حُؼَر٤ش ًٔخ ٍ
حُوَإٓ ٖٓ حُل٣َش حُل٣ٌَش ٝىٍٝٙ ك٠ حُىٛخٍ 

 حُؼوَ حُؼَر٠ ح٠ٓ٬ٓ٫.
 

 

               تمددديم أنددور عبددد   ؛             / صددبحى وحيدددة                         فععى اصععول المسععؤلة المصععرية
  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛      الملن
  (   433 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    285
  .   ج.م   5  :8-418-910-977-978  :     طيٓي
 962      طخ٣ٍن  -   َٜٓ

 
 

حٌُظخد ك٠ ؿٌٍٝ كِٔلش َٜٓ طؼٔن ٌٛح 
ٝطلًَٜخ حٌُٖٔٔ حُٔٔظوز٠ِ ٣ٝوغ حٌُظخد ك٠ 
هٔٔش كٍٜٞ ػَٝ ٖٓ ه٬ُٜخ ىٍٝ َٜٓ 
ك٠ ك٠خٍس حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ ٝحُظطٍٞ حٌُٟ 
أٛخد ك٤خس ٌٛح حُزلَ رخٗظوخٍ ٣َ١ن حُظـخٍس 
حُؼخ٤ُٔش ٓ٘ٚ ا٠ُ ح١٫ِ٘ط٠ ػْ ط٘خٍٝ كٌْ 
حُٔٔخ٤ُي ػْ ١لَس ح٠ُٜ٘ش ح٫ٍٝٝر٤ش ٝ حػَٛخ 

٠ِ َٜٓ ٝٛٞ ًظخد ه٤ْ ٣ٟٞق حُلخُش حُظ٠ ػ
طؼخ٤ٜٗخ َٜٓ كخ٤ُخ ٝحُظ٠ طَؿغ ح٠ُ حُظَٝف 
 ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٠ َٓص رٜخ َٜٓ

 
 
 
 
 

           تمديم حامدد   ؛                   / عبد الخالك فاروق                              كم ينفك المصريون على التعليم
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛     عمار
  (   434 )  .  ْٓ    24       ؿيحٍٝ؛   : ٙ      227
  .   ج.م   4  :6-818-910-977-978  :     طيٓي

 379.12       طٌخ٤ُق  -        حُظؼ٤ِْ 
٣ظ٘خٍٝ حٌُظخد ٟٓٞٞع ح٫ٗلخم ػ٠ِ حُظؼ٤ِْ رخِٓٞد ٓلٌْ حُٜٔ٘ؾ 
ٝهَؽ ر٘ظخثؾ ٌِٓٛش ٣َٟٝ إٔ ط٤ٔ٘ش حُؼٍٞس حُز٣َ٘ش حُظ٠ طوغ ك٠ حُٔوخّ 

ح٫ٍٝ ػ٠ِ ًخَٛ ٓئٓٔخص حُيُٝش حُظؼ٤ٔ٤ِش 
ه٤٠ش ٫ طلظوَ ك٠ ه٤خٜٓخ ػ٠ِ كٔخرخص 
حُظٌِلش ٝحٗٔخ طويٍ ًٌُي رخُ٘خطؾ حُٜ٘خث٠ 
حُٔظٔؼَ ك٠ حػيحى حُٔٞح١ٖ حٌُٟ ٣٘٘يٙ 
حُٔـظٔغ ٖٓ حُو٣َـ٤ٖ ك٠ ٓوظِق َٓحكَ 
حُظؼ٤ِْ .. ُٝوي حطْٔ ٌٛح حُزلغ رخ٤ُُٞٔ٘ش 
ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ح٤ُِٔٔش حُيه٤وش ك٠ ٓؼخُـش طِي 
حُظخَٛس حُظ٠ ط٘ٞء ٓؼظْ ح٫َٓ ح٣َُٜٔش 

خطؾ حَُٔؿٞ ٖٓ رظلَٔ حػزخثٜخ ٝح٠٣خ ٓيٟ حُ٘
حُويٓخص ٝح٫ٓظؼٔخٍحص حُٔـظٔؼ٤ش ك٠ حُظ٤ٔ٘ش 
حُز٣َ٘ش ٓغ هٍٜٞ ٝٛيٍ ٛخثَ ك٠ ػٞحثيٛخ 

 ًٔخ ٤ًٝلخ  .
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           ترجمددة فددؤاد   ؛                / أرنولدد تددوينبي   3    جععزء   .                    مختصعر دراسععة للتععاريخ
  ؛                                              دمحم شدددبل؛ مراجعدددة دمحم شدددفيك غربدددال؛ تمدددديم عبدددادة كحيلدددة

  .    2015  ؛       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر
  (   435 )  .  ْٓ    24   ٙ؛      474
  .   ج.م   7  :3-260-910-977-978  :     طيٓي

 907        حُظؤ٣ٍن
 

حٓظوِٚ حُٔئُق كٌَس ٓيحٍٛخ إٔ ح٫ٗٔخٕ كون حُل٠خٍس حٓظـخرش 
ُظليٟ ٓٞهق ًٟ ٛؼٞرش هخٛش. حٓظؼخٍ 
ح٫ٗٔخٕ ُزٌٍ ؿٜي ٗي٣ي.. ٣َٟٝ إٔ حُل٠خٍس 
طٜخد رخُظلَِ أٝ حُظلـَ ٣ٝؼظزَ إٔ حُظلَِ 

حُـْٔ ح٫ؿظٔخػ٠ ا٠ُ حُل٠خٍٟ ك٠ اٗؤخّ 
ر٤َُٝظخ٣ٍخ  -ًٍٔٞ ػ٬ػش )أه٤ِش ٤ٔٓطَس 

 ر٤َُٝظخ٣ٍخ هخٍؿ٤ش(. -ىحه٤ِش 
 
 
 
 
 
 
 
 

         / شددكرى دمحم                                              المععذاهب األدبيععة والنمديععة عنععد العععرب والؽععربيين
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛     عياد
  (   436 )  .  ْٓ  20   ٙ؛    241
  .   ج.م   3  :1-800-910-977-978  :     طيٓي
 809           طخ٣ٍن ٝٗوي  -    ح٧ىد

 
 

ٌٛح حٌُظخد ٣٘طِن ٖٓ حُِٖٓ حُلخَٟ 
ٝٛٞ أى٠ٗ ا٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ ًظخرآ كِٔل٤خ  ٓ٘ٚ ح٠ُ 
حٕ ٣ؼي ًظخرآ طؼ٤ٔ٤ِآ اٗٚ ًظخد ّٜٓٔٞ رخُٞؿٞى 
ٝح٤َُٜٔ ٧ٝٗٚ ٣زيأ ٣ٝ٘ظ٠ٜ ك٠ حُِٖٓ 
حُلخَٟ كوي ٝؿي حٌُخطذ حٕ حَُٔى حُظخ٣ٍو٠ 
٫ ٣ِٜق ُٚ ُْٝ ٣ؤٔٚ ك٥ٜٞ رَ ٓوخ٫ص ٓغ 

ًظذ ؿ٤ٔؼٜخ ىكؼٚ ٝحكيس ٝرظَِٔٔ  حٗٚ
 ٓ٘طو٠ ٝحكي.

 
 
 
 

 

  :        المدداهرة  - .             غددالف وليددد طدداهر  ؛            / مددراد وهبدده                المعجععم الفلسععفى
  .    2016  ،       الهيئة

                                      يشتمل على كشافات بالمصطلحات االنجليزية

  (   437 )  .  ْٓ  24   ٙ؛     65  ,      792
  .   ج.م    15  :6-764-910-977-978  :     طيٓي

 103              هٞح٤ْٓ ٝٓؼخؿْ  -        حُلِٔلش 
 

حُلِٔل٠ ُٚ هٜش ريح٣ظٜخ ٓخ٣ٞ ٌٛح حُٔؼـْ 
ٝٛيٍص كظ٠ ح٥ٕ هْٔ ١زؼخص  1958

ٌٝٛٙ ٠ٛ حُطزؼش حُٔخىٓش ٓ٘ولش ٣َِٓٝيس 
ٝح٣ُِخىس ٓغ حُظ٘و٤ق طؼ٠٘ ٬ُٓٓش حٌُْ ٤ٌُِق 
ٝحُـخ٣ش ٖٓ ٗ٘يحٕ ٌٛٙ ح٬ُُٔٓش طلو٤ن 
ح٩كخ١ش ٝحٍُ٘ٔٞ ٓغ طلَٟ ح٩طوخٕ هيٍ 

 ح٩ٌٓخٕ.
 
 
 
 
 
 
 
 

           / صددددالح سددددالم       1990-    1976                        المنافسععععة الحزبيععععة فععععى مصععععر 
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛       زرنولة

                يشتمل على جداول

  (   438 )  .  ْٓ  24   ٙ؛    294
  .   ج.م 4  :9-523-910-977-978  :     طيٓي
 329.02                ح٧كِحد ح٤ُٔخ٤ٓش  -    َٜٓ 

 
طَؿغ أ٤ٔٛش حُيٍحٓش ح٠ُ حٕ حُٔ٘خكٔش 
حُلِر٤ش طٔٔق رظـي٣ي ح٣ـخر٤خص ِٝٓز٤خص 

حُي٣ٔوَح٤١ش ك٠ ٌٛٙ حَُٔكِش حُظـَرش 
ٝحُظؼَف ػ٠ِ ٓخ هيٓظٚ ٖٓ ٟٔخٗخص ُِظؼيى٣ش 
حُلِر٤ش حُلو٤و٤ش ٝحُظ٠ ٠ٛ أْٛ ٌٓٞٗخص 
حُؼ٤ِٔش حُي٣ٔوَح٤١ش ٠ٛٝ حُٔئَٗ حُلو٤و٠ 
ٝحُٔو٤خّ حُيه٤ن ُويٍس حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٠ٓ ػ٠ِ 
حٓظ٤ؼخرٜخ ٝػ٠ِ ٓيٟ ٬ٓثٔظٜخ ُظَٝكٚ 

 ٝهٜخثٜٚ
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 فكش
  - .             غددالف وليددد طدداهر  ؛           / حسددن ظاظددا                        أبحععاث فععى الفكععر اليهععودى

  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة
                                       طبعة خاصة من دار ميريت ضمن مكتبة االسرة

  (   439 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      131
  .   ج.م   2      :8-405-910-977-978  :     طيٓي

 296.03      كِٔلش  -         ح٤ُٜٞى٣ش 
 

٣ؼَٝ ٌٛح حٌُظخد ػ٬ع ٓوخ٫ص ٖٓ 
ه٬ُٜخ كَٙ ػ٠ِ ٓؼَكش أػٔن ٧ٓش ظَٜ 

ٝح٤ُِٖٔٔٔ رٟٞٞف ػيحإٛخ ُِؼَد 
ٝٓلخُٝظٜخ طٜي٣غ ٤ًخْٜٗ ٝطو٠٣ٞش رٌخكش 
حُٞٓخثَ ٖٓ حُيّ ٝحُظ٣ٞ٘ٚ ٝحُظ٣ِٞغ ا٠ُ 
حُيػخ٣ٚ حُظو٣َز٤ش ٟيْٛ ك٠ ؿ٤ٔغ أٗلخء 
حُؼخُْ ا٠ُ حُظؼخٕٝ ٓغ ًَ ػيٝ ُْٜ ١خٓغ 
ك٤ْٜ ا٠ُ ط٤٣ِٖ حُو٤خٗش ُزؼٞ ٟؼخف 
حُ٘لّٞ ْٜٓ٘ ا٠ُ َٟرْٜ ك٠ ٤ٓخى٣ٖ حُٔخٍ 

ْٟٜ ٝاؿ٬ء ٝح٧ػٔخٍ ٝأه٤َح اؿظٜخد أٍ
 ٌٓخٜٗخ ٜٓ٘خ ٝٓلي ىٓخثْٜ روٞس ح٬ُٔف.

 
 
 

            / السيد عبدد                                     آخر العمليات الفاشلة للتنظيم السرى  :            اختطاؾ ثورة
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر  ؛               الستار المليجى

                                       طبعة خاصة من دار ميريت ضمن مكتبة االسرة

  (   440 )  .  ْٓ  19   ٙ؛      127
  .   ج.م   2  :5-435-910-977-978  :     طيٓي
 962      طخ٣ٍن  -   َٜٓ

 
٣٘خ٣َ  ٣25ؼَٝ حٌُظخد ُلظَس ػٍٞس 

ٝٓخكيع ٖٓ حٓوخ١ حَُث٤ْ ٝكَ ٓـ٠ِٔ 
حُ٘ؼذ ٝحٍُٟ٘ٞ ػْ حٜٗخء كخُش حُطٞحٍة 
ٝط٤ٌَ٘ حُلٌٞٓش ح٫ٗظوخ٤ُش. ػْ حٗظوخد 
رَُٔخٕ ٣وّٞ رخُظؼي٬٣ص حُيٓظ٣ٍٞش ٝحؿَحء 

 ح٫ٗظوخرخص حَُثخ٤ٓش ٝٓخ ط٬ٛخ
 
 
 
 
 
 

 

  - .             غددالف وليددد طدداهر  ؛               / مصددطفى النشددار                     فالسععفة أيمظععوا العععالم
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة
  (   441 )  .  ْٓ  19   ٙ؛      504
  .   ج.م     6.5  :7-837-910-977-978  :     طيٓي

 921              طَحؿْ حُل٬ٓلش
 

ط٤٘غ ػ٠ِ أُٔ٘ش حُؼخُْ ٝحُؼخٓش ػزخٍحص ػيحث٤ش ٟي حُل٬ٓلش 
ٝحُلِٔلش ٓئىحٛخ إٔ حُلِٔلش ٓـَى ه٤خ٫ص 

ح٤ٌُِخص  ٝأٟـخع أك٬ّ ٝٓزخكش ك٠ ػخُْ ٖٓ
حُؼو٤ِش حُظ٠ ط٘ـَ حُ٘خّ ػٖ حُٞحهغ 
حُٔلّٔٞ ٝط٤ِْٜٜ ػٖ ٓٔخٍٓش ك٤خطْٜ 
حُؼخى٣ش ٝطير٤َ ٗجْٜٞٗ.. أٓخ حُل٬ٓلش كخْٜٗ 
٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٠ أرَحؽ ػخؿ٤ش ك٤غ ٛ٘ؼٞح ُْٜ 
ػٞحُْ ك٣ٌَش ٌٝٓحٛذ كِٔل٤ش هخٛش ٣ؼ٤ٕ٘ٞ 

 ريحهِٜخ. ا٫ إٔ ٌٛح حُوٍٞ رخ١َ.
 
 
 
 

 فُىٌ
 

         غدالف وليدد   ؛            / سدمير فريدد                السينما فعى مصعر                  تاريخ الرلابة على 
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .    طاهر
  (   442 )  .  ْٓ  24     ٍٛٞ؛   : ٙ      221
  .   ج.م     3.5 4-630-910-977-978:  :     طيٓي

 791.43    َٜٓ  -        ح٤ُٔ٘ٔخ 
 

ٓٞف طظَ حَُهخرش رٔوظِق أٌٗخُٜخ 
طؼز٤َح  ػٖ حُِٔطش ح٤ُٔخٓش حُلخًٔش ٣ٌٖٝٔ 
إٔ طز٤ٖ طٞؿٜخص حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓش رٟٞٞف 

 ٖٓ ه٬ٍ ٓخ 
طٔ٘ؼٚ حَُهخرش حًؼَ ٓٔخ طظز٤ٖ ٖٓ ه٬ٍ ٓخ 
طَٜف رٚ.كخٌُظخد ٣لخٍٝ إٔ ٢ِٔ٣ ح٠ُٞء 
ػ٠ِ رؼٞ ٖٓ ح٫ك٬ّ حُظ٠ ٓ٘ؼض ٖٓ حُؼَٝ 

ُٞػخثن حَُهخرش  ػٖ ٣َ١ن حَُهخرش ٓغ ػَٝ
 ػ٠ِ ح٤ُٔ٘ٔخ

 
 
 



 

124 
 

 2016قائمة إصدارات 

 

      تمديم   ؛                      / أحمد عزت عبد الحكيم                              دراسات فى تاريخ العرب الحديث
  ،       الهيئددة  :        المدداهرة  - .             غددالف وليددد طدداهر  ؛                 أحمددد زكريددا الشددلك

2016    .  
  (   443 )  .  ْٓ  26   ٙ؛      488

                              يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية
  .   ج.م   8 2-845-910-977-978:  :     طيٓي

 965           طخ٣ٍن كي٣غ  -              حُؼخُْ حُؼَر٠ 
 

٠٣ْ ٌٛح حٌُظخد ٓظش ىٍحٓخص ك٠ طخ٣ٍن 
حُؼَد حُلي٣غ ط٘ٞػض ٟٓٞٞػخ  ُٝٓخٗخ  
ٌٝٓخٗخ , ٌُٜٝ٘خ ٓغ ًُي ٣ظ٠ٜٔ٘خ ا١خٍ ٝحكي 
ٛٞ ا١خٍ حُظخ٣ٍن حُؼَر٠ ٌٓ٘ ريح٣ظٚ ػ٠ِ ػٜي 
حُلظٞف حُؼؼٔخ٤ٗش كظ٠ حُٞهض حُلخَٟ , ٝر٤ٖ 

ك٠ أٝحثَ ‘ ريح٣ش حُظخ٣ٍن حُؼَر٠ حُلي٣غ
حٓظيحىٙ ػ٠ِ ٓيٟ حُوَٕ حُٔخىّ ػَ٘ ٝ

حُوَٕٝ ح٧ٍرؼش ح٧ه٤َس كظ٠ ح٤ُّٞ, طظ٘خٍٝ 
كٍٜٞ حٌُظخد ىٍحٓخص ٓ٘ٞػش ٖٓ طخ٣ٍن 

 حُؼَد حُلي٣غ ك٠ حَُٔ٘م ٝك٠ حُٔـَد
 
 
 
 

  - .             غددالف وليددد طدداهر  ؛            / محمددود علددى                    فجععر السععينما فععى مصععر
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة
  (   444 )  .  ْٓ  24    ٍٛٞ؛  : ٙ    179

                                يشتمل على ملحك بالوثائك المصورة
  .   ج.م     3.5  :0-779-910-977-978  :     طيٓي

 791.43    َٜٓ  -       ح٤ُٔ٘ٔخ
 

٣ظليع ٌٛح حٌُظخد ػٖ حُظؤ٣ٍن 
٤ُِٔ٘ٔخ ح٣َُٜٔش رٌَ٘ ػخّ ٖٝٓ 
ه٬ٍ طـَرش ٗو٤ٜش أ٠٣خ ًُي أٗٚ 
٫ ٣ٞؿي رٌَ٘ ػخّ طخ٣ٍن ٝحكي 
٤ُِٔ٘ٔخ ح٣َُٜٔش أٝ ؿ٤َٛخ رَ أًؼَ 

 ٖٓ طخ٣ٍن طزؼخ ُِح٣ٝش حُظ٘خٍٝ.
 
 
 
 
 
 

 

    غدالف   ؛             / مصطفى محرم                    نحو نظرية سينمائية  :                الفكر السينمائى
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .         وليد طاهر

  (   445 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      108
  .   ج.م   2 7-840-910-977-978:  :     طيٓي

 791.437    ٗوي  -        ح٤ُٔ٘ٔخ 
 
 

٣ظ٘خٍٝ ٌٛح حٌُظخد ١ز٤ؼش حُلٖ ح٤ُٔ٘ٔخث٠ 
ٝٝظ٤لظٚ, أٝ ٓلّٜٞ ٌٛح حُلٖ ٝػ٬هظٚ 

حُؼ٠ِٔ ك٠ رخُلٕ٘ٞ ح٧هَٟ, ٓظزؼخ  حُٜٔ٘ؾ 
حُزلغ ٝطـ٘ذ حُـٔٞٝ ٝحُظوؼَ ك٠ ػَٝ 

حُٔئُق. ٝٛٞ ٣لخٍٝ طوي٣ْ  أٟ ٍأٟ ٖٓ آٍحء
ٓخ ٣َٜٔ إٔ ٣ٔظٞػزٚ حُوخٍة حُؼَر٠  ٓلّٜٞ

حٌُٟ ًؼ٤َح  ٓخ ٣ٞحؿٚ رظَؿٔخص ٌُظذ طظ٘خٍٝ 
ٗظ٣َش حُلٖ ح٤ُٔ٘ٔخث٠ رٌَ٘ ك٠ ٓ٘ظ٠ٜ 

 حُٜؼٞرش ك٠ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ
 
 
 
 
 
 

  :        المداهرة  - .             غدالف وليدد طداهر  ؛            / صدالح لنصدوة            فلسعفة الفعن    فى
  .    2016  ،       الهيئة
  (   446 )  .  ْٓ  19   ٙ؛      133
  .   ج.م   2  :0-443-910-977-978  :     طيٓي
 701      كِٔلش  -     حُلٖ 

 
٣ظ٘خٍٝ حٌُظخد حُلخؿش ح٠ُ اػخىس حُ٘ظَ ك٠ حُِٔٔٔخص حُظ٠ ٗ٘ؤٗخ 

ػ٤ِٜخ ٖٓ ٌٓحٛذ ٝٗظ٣َخص ٖٓ طل٤َِ 
ٝطل٤َٔ ك٘لٖ اُحء ُلظش طخ٣ٍو٤ش كخىػخ 
ٓطَىح ك٠ ٓٔخٍ طخ٣ٍو٠ ٓؼِّٞ.. ُٖٝٓ 
حُليحػش أٟٝغ ٓؼخ٤٣َ ؿي٣يس ٫ٓظو٬ٍ حُلٖ 
ٝه٤ٜٛٞظٚ. كخُؼَٔ حُل٠٘ ٤ُْ ٍٓخُش ٖٓ 
ٓزيع ح٠ُ ٓظٌٝم رَ ٛٞ ط٣َٜٞ ُٔيٍى ك٠ٔ 
ىٕٝ حهظلخء حُوي٤ٓش أٝ حُٔٔٞ ػ٤ِٚ ك٤ٔظٔي 
حُلٖ ػ٘خَٛٙ ٖٓ حُٞحهغ حُٔلّٔٞ رٌَ 

 هٜخثٜٚ ُظلؼ٤َ حُلٖ ٝطـَرظٚ
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                      / ترجمددة حسددن صددابر؛ غددالف                         األهععرام المصععرية المديمععة      متععون
  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .         وليد طاهر

  (   447 )  .  ْٓ  24   ٙ؛     48
               يشتمل على مالحك

  .   ج.م   8  :2-564-910-977-978  :     طيٓي
 932      طخ٣ٍن  -            َٜٓ حُوي٣ٔش 

 
طٜيف ٌٛٙ حُظَؿٔش ح٠ُ طِز٤ش كخؿخص حُيح٤ٍٖٓ ك٠ ٓـخ٫ص ٓوظِلش 

ٓظٕٞ ح٧َٛحّ ك٠  ٝطٜيف أ٠٣خ ح٠ُ إٔ طٌٕٞ
ٓظ٘خٍٝ ًَ ٜٓظْ رخ٧ىد ٝحُ٘ؼَ هخٛش ُٔخ 
طلِٔٚ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ٖٓ ؿٔخ٤ُخص ٗؼ٣َش 
هخٛش ٝطؼظٔي ٌٛٙ حُظَؿٔش أٓخٓخ ػ٠ِ 
حُٜ٘ٞٙ ح٤َُٜٝؿ٤ِل٤ش حُظ٠ َٗ٘ٛخ حُؼخُْ 

 ح٧ُٔخ٠ٗ " ًٍٞص ٣ُظٚ"
 
 
 
 
 
 
 
 

    غددالف   ؛                 ترجمددة مددروان حددداد  ؛              / لددويس بونويددل               مععذكرات بونويععل
  .    2015  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .         وليد طاهر

  (   448 )  .  ْٓ  24   ٙ؛      366
  .   ج.م   6  :6-566-910-977-978  :     طيٓي

 920         حًٌَُٔحص
 
 

ٌٛح حٌُظخد حُو٣َذ ٖٓ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش 
ٝحٌُٟ طخٙ ك٤ٚ حٌُخطذ طخًٍخ ُ٘لٔٚ ح٤ٔٗ٫خم 
ٍٝحء أؿٞحء ٫ ٣وخّٝ, ك٠ ٍٝح٣ٚ حُلٌخ٣ش ؿ٤َ 
حُٔظٞهؼش ٝحُٔٔظَٔس, ٓغ كٌٍٙ ٖٓ ح٣َحى آ٣ش 

ُحثلش ٝك٠ ًَ ح٧كٞحٍ كخٌُخطذ هيّ ًًَٟ 
ٍٛٞس ك٤ٜخ ه٘خػخطٚ ٓغ طٌَحٍٙ ٓغ كوخثوٚ 
ٝحًخ٣ًزٚ ٝرٌِٔش ٝحكيس ٠ٛ ًحًَطٚ حُظ٠ 

 حػظٔي ػ٤ِٜخ ك٠ َٓى كٌخ٣خطٚ
 
 
 
 

 اطفال كتة
    غدالف   ؛                 رسدوم ديمدا شدمالحة  ؛             / احمدد طوسدون                 أحالم السيد كتعاب

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .         وليد طاهر
  (   449 )  .  ْٓ  21      ٍّٓٞ؛   : ٙ     72

  .   ج.م 6  :774-910-977-978  5-    :    طيٓي
 813              حُوٜٚ حُؼَر٤ش  -           ًظذ ح١٧لخٍ 

 
٣لظٟٞ حٌُظخد ػ٠ِ ٓـٔٞػش 
ٖٓ هٜٚ ح١٧لخٍ ٜٓ٘خ " ٣ٞٓق 
٣لظلَ رؼ٤ي ٬٤ٓىٙ, حُٔٔٔخٍ ٣ؼخ٣ٖ 
حٌُٔظزش, ٝأه٤َح  طلٍَ ٣وظخٕ, 
حُٔلخًٔش, ٓـخَٓس حٌُظذ حُٜخٍرش, 

 ٝريأص حُٔٞحؿٜش...ٝؿ٤َٛخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :        المدداهرة  - .             غدالف وليددد طداهر  ؛              / ديفيدد جيفددرس                  تكنولوجيعا النععانو
  .    2016  ،       الهيئة
  (   450 )  .  ْٓ    36     ٍٛٞ؛   : ٙ     36

  .   ج.م    10  :2-676-910-977-978  :     طيٓي
 620.5                 طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُ٘خٗٞ  -           ًظذ ح١٧لخٍ 

 
 

ًظخد ٓز٢ٔ ١٨ُلخٍ ٣ظليع ك٤ٚ ػٖ 
ح٤ٗ٧خء ٗي٣يس حُٜـَ ك٤غ طؼي حُويٍس ػ٠ِ 

ٝٓ٘ظـخص ٛـ٤َس ٠ٛٝ أٓخّ ٛ٘خػش ح٥ص 
حُٔـخٍ حُظو٠٘ حُـي٣ي حُٔؼَٝف رظٌُ٘ٞٞؿ٤خ 
حُ٘خٗٞ ٝٛٞ ٗٞع ٓظويّ ٖٓ حُٜ٘يٓش ٣ٝظ٘خٍٝ 

ٝحُظ٠ ٫ ٣ٌٖٔ ٍإ٣ظٜخ  ح٤ُٜخًَ ٗي٣يس حُٜـَ
 رخُؼ٤ٖ حُٔـَىس ًُٝي رخِٓٞد ر٢٤ٔ َٜٝٓ
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          ترجمدة أمدل   ؛                        / تأليف ورسدوم آندى جروفدى                    تيمور وآداب السلون
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .    طاهر                راغب؛ غالف وليد

  (   451 )  .  ْٓ  22      ٍّٓٞ؛   : ٙ     69
                                                      طبعععة خاصععة تصععدرها دار اليععاس العصععرية للطباعععة والنشععر ضععمن 

            مكتبة األسرة
  .   ج.م 6  :2-519-910-977-978  :     طيٓي

 372             طؼ٤ِْ ح١٧لخٍ  -           ًظذ ح١٫لخٍ 
 

ط٤ٍٔٞ ٝآىحد حُِٔٞى ٓظَؿْ 
٣ظ٘خٍٝ رؼٞ آىحد حُِٔٞى ُلٖٔ 

ح٣ُِٔي ٜٓ٘خ حُِٔٞى ٠ً ٗظؼِْ 
كلخٍٝ إٔ طظًٌَٛخ ٝٓظَٟ حٕ 
ح٧َٓ َٜٓ ٝٓٔظغ ُِـخ٣ش رَ اٗي 
ٓظل٠َ حٕ ٣ظزؼٜخ ح٥هَٕٝ ٓؼي 

 ك٤ٜخ ر٘خ !
 
 
 
 
 
 

                  ترجمة باتسى جمال؛   ؛                        / تأليف ورسوم آنى جروفى               تيمور والبيئة
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .             غالف وليد طاهر

  (   452 )  .  ْٓ  22  ×     20      ٍّٓٞ ؛  : ٙ     59
                                     دار اليععاس العصععرية للطباعععة والنشععر ضععمن                  طبعععة خاصععة تصععدرها 

            مكتبة األسرة
  .   ج.م   3  :8-520-910-977-978  :     طيٓي

 372             طؼ٤ِْ ح١٧لخٍ  -           ًظذ ح١٫لخٍ 
ُْ ٣ؼي حًٌُٞذ حٌُٟ ٗؼ٤ٖ ػ٤ِٚ ك٠ أك٠َ كخٍ أٗٚ ٣ظؼَٝ ُِظي٤َٓ 

حُٔٔظَٔ رٔزذ حُظِٞع ٝح٩َٓحف 
ًٌُٝي ح٫ٓظ٬ٜى ٝحُؼخىحص ح٤ُٔجش 

ٗوٚ ٓ٘خ  ٌُِٔخٕ كو٢ اًح هخّ ًَ
رؤىحء ٝحؿزٚ كبٗ٘خ ٓ٘٘ـق ك٠ 
حٓظؼخىس كخُظٚ حُـ٤يس ٌُٜٝح أىػٞى 
ُوَحءس حُٜللخص حُظخ٤ُش ٖٓ أؿَ 
ٓؼَكش ح٣ُِٔي كٍٞ ٌٛح حُٟٔٞٞع 
ٝٓٞف ط٤ٜزي حُيٛ٘ش ٖٓ ٓؼَكش 
ا٠ُ أٟ ٓيٟ ٣ٌٖٔ ٤ًُِٞٔخص 
ٛـ٤َس ٝر٤ٔطش حٕ طليع كَهخ 

 كو٤و٤خ.
 

 

            ترجمددة باتسددى   ؛                        / تددأليف ورسددوم آنددى جروفددى                 تيمععور والخرافععات
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .                   جمال؛ غالف وليد طاهر

  (   453 )  .  ْٓ  22  ×     20      ٍّٓٞ ؛  : ٙ     68
                                                      طبعععة خاصععة تصععدرها دار اليععاس العصععرية للطباعععة والنشععر ضععمن 

            مكتبة األسرة
  .   ج.م 6  :5-815-910-977-978  :     طيٓي

 372             طؼ٤ِْ ح١٧لخٍ  -           ًظذ ح١٫لخٍ 
 

ك٠ أ٣خٓ٘خ ٌٛٙ ٗخػض حُوَحكخص 
اٜٗخ أٛزلض ؿِءح ٖٓ  ؿيح كظ٠

ػوخكظ٘خ ح٤ٓٞ٤ُش ٝهي اهظَص ُي رؼٞ 
حُوَحكخص حُط٣َلش ٝح٧ٕ ٓظٌظ٘ق 
ريٍٝى ٌٛح حُؼخُْ ٖٓ حُٔؼظويحص 
حُـخ٠ٓش ٝحُٔؼ٤َس ُِيٛ٘ش ٝٓٞف 
طَٟ أٜٗخ ٓظزيٝ ُي أك٤خٗخ ؿ٣َزش 
ؿيح أٝ ٠ٓلٌش ُٝي إٔ طٜيهٜخ 

 أ٫ٝ كَٜ أٗض ٓٔظؼي ؟ ٤ٛخ ر٘خ
 
 
 
 
 

  :        المدداهرة  - .    طدداهر          غددالف وليددد  ؛             / سددتيف بدداركر            جسععم االنسععان
  .    2016  ،       الهيئة
  (   454 )  .  ْٓ  30          ٍٛٞ, ح٣ٞ؛   : ٙ     39

                 يشتمل على كشافات  -                         طبعة خاصة من دار الفاروق 
  .   ج.م    10  :9-677-910-977-978  :     طيٓي

 612           ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ  -           ًظذ ح١٧لخٍ 
 

ًظخد ١٨ُلخٍ ٣ز٢ٔ ُْٜ حُٔؼِٞٓخص ػٖ 
ٝٗلٌَ ؿْٔ ح٫ٗٔخٕ ٤ًٝق ٗؤًَ َٝٗ٘د 

ٝحُٔوٜٞى رؤؿِٜس حُـْٔ ٤ًٝق طؼَٔ ؿ٤ٔؼخ 
ُظ٘ل٤ٌ ٝظ٤لش ٝحكيس أٝ ٜٓٔش هخٛش ًٔخ 
٣ؼَف ح١٧لخٍ رخُيٍٝس حُي٣ٞٓش ٝحُوِذ رٌَ٘ 

 ٣ٔٔق ُْٜ رخُظو٤َ ٝحُظل٤ٌَ.
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                    المستشددار الفنددى جددوان   ؛              / سددتيوارت روس                   الحضععارة الفرعونيععة
         غدددالف وليدددد   ؛               ريتشدددارد بونسدددون  ؛             رسدددوم إنكليندددن  ؛       فليتشدددر

  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .    طاهر
  (   455 )  .  ْٓ    36      ٍّٓٞ؛   : ٙ   35

  .   ج.م    10  :2-689-910-977-978  :     طيٓي
 932                  حُل٠خٍس حُلَػ٤ٗٞش  -           ًظذ ح١٧لخٍ 

 
ٓظوخرَ ػ٠ِ ٛللخص حٌُظخد حُل٤خس 
ك٠ حُٔي٣٘ش ٝحُٔـظٔغ حَُٜٟٔ ٝٓوخرَ 
حُِٔٞى حُلَحػ٘ش ىحهَ حَُّٜ ٝر٤ض حُٔٞط٠ 

ٝح٤َُ٘ ًط٣َن ٝٓؼزي ٓٞري َٜٝٗ حُل٤خس 
ٓٞح٬ٛص ٍث٠ٔ٤ ٝحُز٤ض حُؼظ٤ْ ٝكلع 
ح٧ٖٓ ٝح٫ػٔخٍ حُلَك٤ش ٝحُٔٞحؿٜٚ ٓغ 
ح٥ُٜٚ ًٔخ طٔظٔظغ رخٍُٜٞ ٝحُٜ٘ٞٙ 
حٌُؼ٤َس ػٖ أٌٗخٍ حُل٤خس ك٠ َٜٓ 

 حُلَػ٤ٗٞش
 
 
 
 
 
 

                    رسدددوم عبدددد الدددرحمن ندددور   ؛            / شدددولى حجددداب               دلعععدق واالصعععدلاء
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .     الدين
  (   456 )  .  ْٓ    21   ٙ؛      108

           دلعدق وخيعال   -                دلعدق يمعرأ ويكتعب   -                              المحتويات دلدق فعى دار الخيالعة 
       الخيال

  . م  ج.   8  :1-446-910-977-978  :     طيٓي
 813              حُوٜٚ حُؼَر٤ش  -           ًظذ ح١٧لخٍ 

 
٣لظٟٞ حٌُظخد ػ٠ِ حٍرؼش 
هٜٚ ١٬ُلخٍ ٠ٛ ىهيم ك٠ ىحٍ 

 -ىهيم ٣وَأ ٣ٌٝظذ  -حُو٤خُش 
ىهيم ٝه٤خٍ حُو٤خٍ طل٠ٌ 

حُل٤ٞحٗخص حُوٜٚ ػ٠ِ ُٔخٕ 
 ُـٌد ٝحٓظخع حُطلَ

 
 
 
 
 

 

                رسدوم عبدد الدرحمن   ؛            / شدولى حجداب                       دلدق يضحن ها هعا هعا هعا
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .         نور الدين

  (   457 )  .  ْٓ    21   ٙ؛      108
                    دلدق والعين الحمراء   -                                         المحتويات دلدق وفووو.. فووو ..فوووو.. فا 

              دلدق والضوضاء  -
  .   ج.م   8  :3-442-910-977-978  :     طيٓي
 813              حُوٜٚ حُؼَر٤ش  -       ح١٧لخٍ     ًظذ 

 
٣لظٟٞ حٌُظخد ػ٠ِ حٍرؼش 
هٜٚ ١٬ُلخٍ ٠ٛ ىهيم ٠٣لي 

ىهيم ٝحُؼ٤ٖ  -ىهيم ٝكٞٝٝ  -
 حُلَٔحء ٝ ىىهيم ٝح٠ُٟٞخء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         غدددالف وليدددد   ؛              / ديفيدددد جيفدددرس                           الروبعععوت ذلعععن العامعععل العجيعععب
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .    طاهر
  (   458 )  .  ْٓ  36     ٍٛٞ؛   : ٙ   35

  .   ج.م    10  :5-688-910-977-978  :     طيٓي
 629.892            ح٫ٗٔخٕ ح٠ُ٥  -           ًظذ ح١٧لخٍ 

 
 

حُٔؼَٝف رخَُٝرٞص -ح٫ٗٔخٕ ح٠ُ٥ططٍٞ 
رَٔػش كخثوش ك٤غ ٣ظْ حٓظويحّ أؿِٜس 
حَُٝرٞص كخ٤ُخ ك٠ ط٘ل٤ٌ حٌُؼ٤َٖٓ ح٧ػٔخٍ 
حُٔوظِلش كٜٞ ٣ظ٘خٍٝ ططٍٞ أؿِٜس حَُٝرٞص 
ٝحٓظويحّ أؿِٜس حَُٝرٞص ك٠ ٓـخٍ حٍُِحػش 
ٝك٠ حُظٔٞم ٝك٠ أػٔخٍ حُ٘ظخكش ٝأؿِٜس 

 حَُٝرٞص ك٠ ًَ ٌٓخٕ
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  -                           ديفيد جيفرس؛ غالف وليد طاهر.  /                         روبوت والذكاء االصطناعى
  .    2016        الهيئة،   :        الماهرة

  (   459 )  .  ْٓ  36     ٍٛٞ؛   : ٙ   35
  .   ج.م    10  :2-667-910-977-978  :     طيٓي

 001.535               حًٌُخء حُٜ٘خػ٠  -          ًظذ ح١لخٍ 
 

رخْٓ حَُٝرٞص ػزخٍس ػٖ آُٚ ٣ظْ حُظلٌْ حُٔؼَٝف  -ح٫ٗٔخٕ ح٠ُ٥ 
ك٤ٜخ ػٖ ٣َ١ن رَٗخٓؾ حٌُٔز٤ٞطَٖٓ أؿَ 
ط٤ٌٜٔ٘خ ك٠ أىحء حُٜٔخّ ر٘لٜٔخ رخ٩ٟخكش ا٠ُ 
ًُي ٣ٌٖٔ ٧كي ح٧ٗوخٙ حُظلٌْ ك٠ 
حَُٝرٞص ٖٓ ه٬ٍ حٓظويحّ ٛ٘يٝم طلٌْ 
َٓٞٛ رخَُٝرٞص رٌخرَ حٝ ػٖ ٣َ١ن 

ٓٞؿخص حَُحى٣ٞ. ٣ٞؿي  ٠ٌِٓ٫ رخٓظويحّ
ٞطَ حًَُِٟٔ ك٠ حَُٝرٞص ك٠ حُٔن حٌُٔز٤

ح٫ٛط٘خػ٠ حُٔؼزض ك٤ٚ ٝحٌُٟ ٣وّٞ رٔؼخُـش 
 حُز٤خٗخص ٝط٘ـ٤َ حُ٘ظْ ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         غدددالف وليدددد   ؛              / ديفيدددد جيفدددرس                         جائعععب التصعععميمات الهندسعععية ع
  .    2016  ،       الهيئة  :        الماهرة  - .    طاهر
  (   460 )  .  ْٓ  36     ٍٛٞ؛   : ٙ   35

  .   ج.م    10  :5-675-910-977-978  :     طيٓي
 729                 حُظ٤ْٜٔ حُٔؼٔخٍٟ  -           ًظذ ح١٧لخٍ 

 
٫ طؼظزَ حُٔزخ٠ٗ ح٠ُؤش ك٠ كي ًحطٜخ ٤ٗجخ ؿي٣يح أٝ ٓٔظليػخ كوي 

ح٤ُٖ٘ٔ أهخٓش  حٓظطخع حُزَ٘ ٌٓ٘ أ٫ف
ٓ٘٘آص ٝٓزخٕ ٗي٣يس ح٠ُوخٓش ٫ٝ ٣ِحٍ 
حُزؼٞ ٜٓ٘خ رخه٤خ كظ٠ ٝهظ٘خ حُلخ٠ُ ٣ٝٔؼَ 
حَُّٜ ح٧ًزَ حُٔٞؿٞى ك٠ حُـ٤ِس أْٛ طِي 
حُٔزخ٠ٗ ٣ٝويّ حٌُظخد ١٬ُلخٍ ُظؼ٣َلْٜ 
ٝطؼ٤ِْٜٔ ح٫ٓظؼخٗش رؤؿِٜس حٌُٔز٤ٞطَ ك٠ 
ٟٝغ طِي حُظ٤ٜٔٔخص ٝحىهخٍ حُظلي٣ؼخص 

 ػ٤ِٜخ
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