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1 - نشر عام
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الشعر العربى

الشعر العربى

الشعر العربى
15ج.م.

20ج.م

17ج.م.
) 1 (

) 2 (

) 3 (

811

811

811

		 	 56	ص؛	21	سم.

94 ص ؛ 21 سم.

82 ص ؛ 21 سم.

كونه  يوضح  ديوان  العالم  حافة 
مقاومة  وهو  والتسامح  للنقاء  رمزًا 
جديدة  كبداية  التدمير  لقوى  بيضاء 
ينطلق كل شئ فيها من الصفر على 
ومن   .. أجمل  عالم  إلى  الوصول  أمل 
خلف  السد،  أمام  القصائد:  عناوين 
السد، الدواء فيه سم قاتل، فصل فى 
حبيب  عن  البحث  صالحية،  التسامح، 

وغيرها.

القصائد  من  عدد  الكتاب  يضم 
مكتوب  انا  ها  منها:  الشعرية، 
اسمه  ما  شيئًا  يقال،  شئ  كل  وفى 
الذوبان،  من  عليك  أخاف  الجاذبية، 
وصرخت،  بقوة  بقوة..  حضنته  حرق، 
يفعل،  وال  يستطيع  الشجرة،  حزن 
الحمام  شربنى  عشيقة،  وال  عاشقًا 
الوقت  فم  فى  كسكرة  حبيبى،  يا 
عنوان  تحمل  التى  القصيدة  وهى 

الديوان الشعرى.

التاريخ  تدوين  إلى  الشاعر  يسعى 
مفردات  ويستخدم  للعالم  المرضي 
يضعها  لكنه  المعنى  وجيدة  طيبة 
ضوء  إلى  يحولها  جديد  سياق  في 
معناها  من  أكبر  هو  لما  كاشف 
وهو يأخذنا في لعبته الشعرية كي 
وفق  بعنف  أو  برفق  السماء  نالمس 

ما تمليه حياتنا الداخلية الفريدة.

:978-977-91-3076-7

:978-977-91-3183-2

:978-977-91-256-2 تدمك

تدمك

تدمك

على حافة العالم: شعر/ محمود عاطف.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

ٌكسَكرة فى فم الوقت: ديوان شعر فصحى/ الضوى محمد الضوى.
 القاهرة: الهيئة، 2020.

مالمسة السماء .. هكذا: شعر/ مصطفى السيد سمير.
 القاهرة: الهيئة، 2020.



اإلبداع العربى
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الشعر العربى

الشعر العربى

القصص العربية

القصص العربية

18ج.م.

20ج.م

20ج.م.

20ج.م.

) 4 (

) 5 (

) 6 (

) 7 (

811

811

813

813

103 ص؛ 19 سم.

117 ص؛ 21 سم.

93 ص ؛ 18 سم.

121ص ؛20سم.

العراقى  للشاعر  شعرى  ديوان 

مدينة  فى  المولود  الطيب  طارق 

من  العديد  له  صدر  ولقد  الصويرة 

فى  نصوص  نشرت  التى  الدواوين 

والعربية  المحلية  الصحف  أغلب 

وترجم بعضها إلى بعض اللغات .

الشعرية  القصائد  من  مجموعة 
الحسنية  لمى  السورية  للشاعرة 
بلغتها  قصائدها  تميزت  والتى 
تتناول  والتى  الفصحى  العربية 
عام  بشكل  النسوية  الموضوعات 
ومن عناوين القصائد : قبلة السماء 
 - االآلم  رقصة   - القلب  سراديب   -
ياالهى - حلم العودة - مخاض حب 

... وغيرها.

تتناول  قصيرة  قصص  مجموعة 

وتقاليد  وعادات  اإلجتماعية  الحياة 

حكايات  خالل  من  المصري  الشعب 

عناوين  القصص  وتحمل  بسيطة 

موسم   ، النهر  ظل  منها  مختلفة 

الحريق، اللحن والقيثارة .

كتبت  قصيرة  قصـــص  مجموعـــة 
وتحمل  وسهــــل  بسيــط  بأسلوب 
منها  مختلفـه  عناويـــن  القصـــص 
رجل  رأس  طيــران  بغـــداد؛  حبيبتى 
يريك  ال  األسفل  الي  النظر  سيئ؛ 

قوس قزح.

:978-977-91-3114-6

:978-977-91-3279-2

:978-977-91-3238-9

:978-977-91-3186-3

تدمك

تدمك

تدمك

تدمك

األفعال الماضية إىل األبد: شعر/ طارق الطيب.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

حواءات التفاح: شعر / لمى الحسنية.- القاهرة: الهيئة، 2021.

عن قلب البنفسج والوردة الحمراء : قصص قصيرة جدًا /حسين 
دعسة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

نخالت عاشقات تأكل رؤوسهن الطير: قصص قصيرة / علي 
السباعي.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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القصص العربية

القصص العربية

20ج.م.

30ج.م.

) 8 (

) 9 (

813

813

103 ص ؛ 19 سم.

299ص؛ 20 سم.

نوعيات  تتناول  مختلفة  قصص 
من  منهم  األشخاص  من  مختلفة 
ومنهم  وليلة  ليلة  ألف  بأيام  يحلم 
الحرب  أخبار  بث  إلى  يستمع  من 
يهيم  من  ومنهم  بيروت  في 
عشقـــًا بمحبوبتــه ومــ ن عناوين 
القصص: مراوغة-ذبول-الياسمين- 
المتسولة - نص غير مكتمل - حورية 

الساحل وغيرها .

)القدر،  حــول  أحداثها  تدور  رواية 

الكاتبة  وتوضح  المصير(  الحـــب، 

والحقيقــة  الحلــم  بين  الفاصــــل 

األبطال  من  مجموعة  باستخدام 

منهم حسام وما مر به من أحداث.

:978-977-91-3252-5

:978-977-91-3170-2

تدمك

تدمك

نساء من بالد الشرق : قصص / أحمد غانم عبدالجليل. 
القاهرة: الهيئة، 2021.

نون النشوة: رواية / جوالن رشاد الواوى.- القاهرة: 
الهيئة، 2021.





اإلبداع المسرحى
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المسرحيات العربية

المسرحيات العربية

المسرحيات العربية

المسرح

15ج.م.

20ج.م

25ج.م.

35ج.م.

) 10 (

) 11 (

) 12 (

) 13 (

812

812

812

792

63 ص؛ 21 سم.

116 ص؛ 21 سم.

224 ص ؛ 21 سم.

312ص ؛20سم.

الكتاب تشكيل لبنية النص ومداراته 
والذات  للعالــم  الكليــة  ورؤيتــه 
شكل  تستعير  والمسرحيــة  معـــًا 
وتعبيره  اإليمانية  وطاقته  الحلم 
والرغبات  المختبئة  األعماق  عـــن 
والبناء  المشاهد  لتوليد  المكبوتة 

الزمنى.

على  قائمـــة  المسرحيـــة  كتابــة 

االسقاطات المستمرة من الحكايات 

إلى الواقــع مـــن األساطير إلـــى 

دائم  نزوع  مــع  والفعلــى  الراهن 

بين  الدقيق  بالتوازن  االمساك  نحو 

العالمين .

للكاتب  مصر  تحيا  مسرحية  تنتصر 
للجيش  شاهين  منصور  المسرحي 
اقدم  يعد  الذي  العظيم  المصري 
وحــد  منذ  البشريـــة  عرفته  جيش 
ويفــرض  القطرين  نارمر  المــلك 
كيف  النص  لهذا  الدرامي  العمل 
أول  كانت  حيث  بلده  الجيش  حمى 

امبراطورية في العالم.

يشتمل الكتاب على محاور متعددة 
فضالً  والوظائف،  واألشكال  التاريخ 
)السيكودراما  نوعية  قضايا  عن 
الشارع  مسرح   - الطفل  مسرح   -
ذلك(  وغير  المدرسى  المسرح   -
تاريخ  فقد استهل الفصل األول عن 
الفصل  فى  ثم  وأنواعه  المسرح 
الثانى عن اإلعالم التربوى والمسرح 
المدرسى والفصل الثالث عن عالقة 

المسرح بالشارع ... الخ.

: 978-977-91-3241-9

: 978-977-91-3240-2

: 978-977-91-3432-1

: 978-977-91-3144-3

تدمك
تدمك

تدمك

أحالم يومية: مسرحية خيالية على النمط الملحمى/ 
يوسف رقه.- القاهرة: الهيئة، 2021.

إلهام والقرصان: مسرحية/ إبراهيم عطا اهلل.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

تحيا مصر: مسرحية / منصور شاهين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

التربية المسرحية بين التأويل والتأصيل: دراسة سيسيوتربوية / 
راندا رزق؛]تقديم[ رشاد أحمد عبد اللطيف.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية. تدمك
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المسرحيات العربيةالمسرحيات العربية

األدب العربي - تاريخ ونقد

20ج.م.20ج.م.

37ج.م.

) 14 (

) 15 (

) 16 (

812812

810.9

126ص؛ 21سم.
93ص ؛20سم.

355 ص ؛ 22 سم.

المسرحي،  النص  هذا  في  يتصارع 

االكثر  الديني  واليمين  االنتهازي  اليسار 

انتهازيه علي المال والسلطه والحريم، 

البهلــوان“  “حريم  مهــزلة  وتجــري 

تحت  االنتهـــازى  القنــاع  كاشفــة 

شعارات االيدلوجيات المتصارعة - فمن 

هن؟ وما مصيرهن؟ وأين هن اآلن؟.

مسرحيتين  الكتاب  هذا  يتضمن 
حتى  والثانية“  “ذنوب”  األولى 
المسرحية  أحداث  تدور   “ نفس  آخر 
األمراض  مصحة  فى  األولـــى 
من  وأبطالها  والعقلية  النفسية 
النماذج  وإظهار  واألطباء  النزالء 
المسرحية  أمــــا  منها،  المختلفة 
اإلنسان  حرية  تجسد  فهى  الثانية 
موته  وأيضا”  حياته  اختيار  فى 

وكذلك اغتراب االنسان عن ذاته .

الحديث  المسرح  ظواهر  الكتاب  يتناول 
حيث  من  سواء  المختلفة،   وقضاياه 
العملية،  الممارسة  أو  النظري  التأصيل 
نقديًا  كتابًا  الكتاب  اعتبار  يمكن  بحيث 
في  األساسية  التجارب  من  عدد  حول 
عليها  بدت  التي  واالشكال  المسرح، 
حركته ومساراته، سواء في إطار الثقافة 

العربية أو الغربية.

: 978-977-91-3400-0
: 978-977-91-3239-6

: 978-977-91-3173-3

تدمك
تدمك

تدمك

حريم البهلوان: مسرحية/ حزين عمر.- القاهرة: الهيئة، 2021.

دراسات يف النقد والمسرح/ نسيم مجلي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

ذنوب ، حتى آخر نفس: مسرحيتان / نادية البنهاوى.
 القاهرة: الهيئة،2021.

رحيق النار: صفحات من دفتر محرقة بنى سويف 5 سبتمبر 2005 / جمال ياقوت.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

المسرحيات العربية
25ج.م.

) 17 (

812

217 ص؛ 20 سم.

أقرب  اليوميات  من  الكتاب  يعتبر 
تحكى  التى  المسرحيات  إلى  منه 
بنى  مسرح  حريق  فى  حدث  ما 
كأنها  الشخصيات  وتتجسد  سويف 
عن  ينفضون  مسرح  خشبة  على 
ثيابهم وجلودهم أثر النار واالحتراق 

وتتوالى األحداث.

: 978-977-91-3032-3 تدمك
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المسرحيات العربية

المسرح
المسرحيات العربية

20ج.م.

30ج.م.
20ج.م.

) 18 (

) 19 () 21 (

812

792
812

123 ص؛ 21 سم.

151 ص؛ 20 سم.292 ص؛ 24 سم.

المسرحية كتابة على الحواف.. حواف 

الرغبات  حواف  المسروقــة  الحيـــاة 

ماضى  بين  العابر  والزمن  والخروج 

يتناثر وحاضر يتفكك فى شذرات من 

والكالم  اليومية  واألشياء  الوقت 

مغتربة  شخصيـــات  بين  المرســـل 

وعالقات  مخنوقه .

إضاءة  فى  مساهمة  الكتاب  يقدم 
المصرى  المسرحى  الواقع  من  جزء 
بكل ما يحمله من رؤى ومتناقضات، 
إستكشاف  إلى  الكتاب  ويسعى 
أغوار  وسبر  المهمشة  الخطابات 
يغلفها  التى  المسرحية  الفضاءات 

ضباب التجاهل والصمت والريبة.

الكاتب  منها  يستمد  تاريخية  مسرحية 

مادته الموثقة عن حياة المسيح وآالمه 

ويصوغ  األصلية  مصادرها  من  وبشارته 

النص المسرحى بلغة موحية ومشاهد 

والنص  محكم  درامى  وبناء  مكثفة 

يتأرجح مابين الوقائع واألحداث الحقيقية 

وبين استخالص رموز  ودالالت.

: 978-977-91-3057-6

: 978-977-91-3244-0

:978-977-91-3184-9

تدمك

تدمك
تدمك

شتات.. اهتزاز: مسرحيتان/ رشا فلتس.- القاهرة: الهيئة، 2021.

صوت األقلية فى المسرح المصرى المعاصر/ محمد مسعد 
يحيى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الكلمة: مسرحية فى ثالث فصول / صالح أحمد عبد الحليم. 
القاهرة: الهيئة، 2021.

المسرحيات العربية
15ج.م.

) 20 (

812

53 ص؛ 20 سم.

أحمد  المسرحى  الكاتب  يصوغ 
فى  المسرحى  نصه  خنيجــر  أبو 
الــرؤية  بين  يمـــزج  شفيف  نسيج 
مستهال  الموحيه  واللغة  الشعرية 
بصرى  بتكوين  االفتتاحى  مشهده 
األرواح  اغتراب  لشرح  ومحكم  دال 
إلى  والمأساوى  الخفى  ونزوعها 
إلى  الضيق  الباب  اسر  من  الخروج 

فضاءات وليدة.

تدمك978-977-91-3125-2 :

فوانيس الليل: مسرحية/  أحمد أبو خنيجر.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
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المسرح - تاريخ ونقد

المسرحيات العربية

30ج.م.

20ج.م.

) 22 (

) 23 (

792.09

812

290ص؛ 20سم.

148 ص؛21 سم.

نطوف  سوف  الكتاب  هذا  خالل  من 
التقليدى  فوق  فيها  نسبح  رحلة  فى 
بعد  ما  فنون  أغوار  لسبر  والمألوف 
الفالسفة  وآراء  وماهيتها  الحداثة 
المسرح  بستان  من  نقطف  ثم  حولها 
عطرا”  يحمل  زهورا”  البوليفونى 
المبدع  هذا  تجارب  حول  نداه  يسقط 
ليختتم بوضع الرؤية الجمالية فى هذه 

التجربة ما بعد الحداثية

تستكشف  نقديه  رؤيه  تقديم  الي  الكتاب  يسعي 

الواقع  فى  الخفي  والمفهوم  عنه  المسكوت 

االجتماعي الراهن، ومن هنا يقوم النص علي تقطيع 

وعلى  مغلق،  بنـــاء  في  انحصارها  رغم  المشاهد 

والشخصيات  المواقف  تداعيات  االزمنه،وعلى  تناثر 

السياق,  هذا  في  وموجزة  مرسلة  حوارية  جمل  فـــي 

و يحاول الكاتب قراءة الواقع بنوع من الكتابة الضدية, 

التي تالمس السطوح و تكشف المفارقات بحيث يغدو 

النص، و كأنه اقتطاع لحظى عابر من  الواقع الراهن.

:978-977-91-3243-3

:978-977-91-3242-6

تدمك

تدمك

المسرح البوليفونى: فنون ما بعد الحداثة / رانيا يحيي.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

ولحد امتي؟: مسرحية / أحمد السيد ستيت.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية وملحق بالصور.





إبداعات قصصية
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القصص العربية

القصص العربية

30ج.م.

35ج.م.

) 24 (

) 25 () 27 (

813

813

141 ص ؛ 21 سم.

273 ص؛ 24 سم.239 ص؛ 20 سم.

من  لمجموعة  تعرض  القصص  هذه 

التجربة  ثراء  عن  تعبر  التي  األحداث 

هذا  ظهر  حيث  الكاتب  لدى  الروائية 

الداخلية  العناوين  مجموعة  في  جليًا 

مبتسرة،  إبتسامات  مثل:-  للقصص 

العجوزة  طـــوارئ،  قديم،  مقهى 

والوردة، وغيرها.

أبعاد  تخطت  التخلى  بعــد  رواية 

المتلقى  راوغـــت  حيث  مهمـــة 

السرد.  أسلوب  فى  حديثة  بتقنية 

وأجلسته  الحقيقية  الخيال  عانقة 

الكاتبة  وحرصت  الواقع  أرض  على 

يصل  بسيط  سردى  خطاب  على 

للمتلقى.

:978-977-91-3345-4

:978-977-91-3162-7

تدمك

تدمك

إبتسامات مبتسرة: قصص قصيرة / فتحي إسماعيل. 
القاهرة: الهيئة، 2021.

بعد التخلى: رواية / نهلة عبد السالم.- القاهرة: الهيئة، 2021.أسطورة الغريبة: رواية /  عامر سنبل.- القاهرة: الهيئة،2021.

القصص العربية
35ج.م.

) 26 (

813

367 ص؛ 20 سم.

قرية  فى  أحداثها  تدور  رواية 
تجاور  وهى  بالصعيد  األشمونين 
الفرعونية  خمون  مدينة  أطالل 
الحكمة  إله  )تحوت(  عبادة  وفيها 
الممثل على شكل قرد. وهذا البعد 
الرواية  من  يجعل  للقرية  التاريخى 
الماضى  من  تسقط  شيقة  رحلة 
الحضارة  وترصد  الحاضر  على 

اإلنسانية القديمة للمصرى .

تدمك978-977-91-3154-2:

اإليبس: طائر األشمونين المضئ: رواية / سفيان صالح 
هالل.- القاهرة: الهيئة، 2021.

القصص العربية
27ج.م.

813
تحمله  بما  القارئ  تجذب  جميلة  رواية 

بهية  وبطلتهــا  أسطــوري  أدب  من 

فهي  الوقـــت  نفس  في  الضعيفة 

تحلق بعبق وتنطلق بأجنحــة مواهب 

حتى تنطلق السهام وتتوالي االحداث.

تدمك978-977-91-3048-4:
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القصص العربيةالقصص العربية

القصص العربية

30ج.م.25ج.م.

20ج.م.

) 28 (

) 29 (

) 30 (

813813

813

166 ص؛ 25 سم.
255 ص؛ 21 سم.

129 ص ؛ 21 سم.

يتخلد  وكيف  الحياة  تناقش  رواية 

تركــوا  وكيــف  أناس  أسماء  فيها 

يموتوا  لـــم  وكأنهـــم  بصمــات 

فى  راكزة  القلوب  فى  ومكانتهم 

تعيش  وأناس  حاضرة،  العقول 

وتموت وكأنها لم تعش.

المصرى  للريف  تعرض  رواية 

ومساحاته الخضراء ونفوس ساكنية 

تلعب  التى  الطينية  وبيوته  الطيبة 

التى  الهوية  لتمثيل  توثقيًا  دورًا 

وعدم  عليها  المحافظة  يجب 

المدنية  طغيان  وعدم  تغييرها 

عليها.

القصيرة  القصص  من  مجموعة 

موضوعية  بوحــدة  تتمتع  والتي 

تعبر  المتتالية،  إلى  أقرب  تجعلها 

عن أزمات الواقع الذي نعيشه وعن 

األزمات النفسية لشخصيات العمل، 

لمعنى  دقيقًا  فهمًا  القارئ  وتمنح 

السأم.

: 978-977-91-3197-9
:978-977-91-3251-8

: 978-977-91-3348-5

تدمكتدمك

تدمك

ترميم الذاكرة: رواية / محمود حسانين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

حكايات السأم: مجموعة قصصية / آالء حسانين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

خالتى بهية: رواية / خليل الجيزاوى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

طائرة األحالم: رواية / عزة مصطفى عبد العال.- القاهرة: الهيئة، 2021.

القصص العربية
15ج.م.

) 31 (

813

127 ص؛ 22 سم.

رواية تناقش واقع المرأة وهزائمها 
المصرى.  المجتمع  داخل  النفسية 
ولم تكتفى المرأة بالبكاء والشكوى 
الواقع  وتقاليد  الرجال  قهر  من 
قضايا  أصبحت  بل  للمرأة  القامع 
الدكتورة  بطلتها  والرواية  عامة 

)أمل( وكيف تواجه كل ذلك.

: 978-977-91-3122-1 تدمك
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القصص العريية

القصص العربيةالقصص العربية

30ج.م.

20ج.م.20ج.م.

) 32 (

) 33 () 35 (

813

813813

123ص؛20سم

135ص؛ 20سم.115 ص ؛ 21 سم

أدب  من  قصصية  مجموعة  هذه 
الخيال  فيها  يلعب  العلمي  الخيال 
تزكية  منها  القصد  و  أساسيًا  دورًا 
الخيال في عقول شبابنا لمن هم في 
فوق  فيما  سنوات  عشر  ثمانية  سن 
عن  أسئلة  يسألون  شبابنا  يجعل  و 
أسئلتهم  من  يجعلون  و  المستحيل 

هدفًا لتحقيقها في المستقبل.

األدبية  الكتابة  أشكال  أحد  هو  الحكي 
وأول مظهر من مظاهر اإلختالف بينهم 
هو دعم الحكاية ببالغة شفهية مغايرة 
خطاب  يكسب  وهو  الفصحى  لبالغة 
تميزه  عن  فضالً  تهكميًا  طابعًا  الحكاية 
المحبوك.ويعرض  البناء  عن  بالخروج 
الصحفي  المقال  في  جديدة  لمدخالت 
الفنون  من  وغيرها  والسينما  والمسرح 

اللغوية المختلفة .

كتبت  قصيرة  قصص  مجموعة 

بها  يعبر  وبسيط  سهل  بأسلوب 

أفكار  من  بداخله  يدور  عما  الكاتب 

وواقع يحاول أن يجسده فى شكل 

قصصى.

: 978-977-91-3348-1

:978-977-91-3347-8:978-977-91-3149-8

تدمك

تدمكتدمك

عبور خاطئ لكون مواز: قصص قصيرة / حسن حلمي.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

لحظات: قصص قصيرة جدًا / ناصر الحلوانى.- القاهرة: الهيئة، 2021. على سبيل الحكي: قصص / وائل سعيد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

القصص العربية
30ج.م.

) 34 (

813

109 ص؛ 22 سم.

يتناولها  قصيرة  قصص  مجموعة 

حول  تدور  شيق  بأسلوب  الكاتب 

االنسان  بداخل  والمشاعر  األحاسيس 

تصرفاته  على  تطغى  وكيف 

مختلفة  عناوين  القصص  وتحمل 

منها: رحم الحياة - حالة تلبس - تلك 

المرأة وغيرها .

: 978-977-91-3188-7 تدمك

فى البدء كانت العتمة: قصص/ طلعت رضوان.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

علي الغالف: قصص من ادب الخيال العلمي.



21

القصص العربية

القصص العربية

20ج.م.

25ج.م.

) 36 (

) 37 (

813

813

139 ص؛ 21 سم

155 ص؛21 سم.

تتناول  القصيرة  القصص  من  مجموعة 

عناوينها:  ومن  مختلفة  موضوعات 

 - مل لمتعا ا - غل لمتشا ا - ير لمتطا ا

المتعاقد-المتناوم - المتناظر... وغيرها.

داخل  الغوص  القصص  تتناول 
من  واختالفها  البشرية  النفوس 
شخص آلخر ويتناول الحياة االجتماعية 
واهتماماتهم  الشخوص  وأحالم 
غناء-الطريق  القصص:  عناوين  ومن 
باألسالك  والسماء-الطيران  البحر  بين 

المعدنية - النافذة ...وغيرها.

:978-977-91-3349-2

:978-977-91-3245-7

تدمك

تدمك

المتفاعل: قصص قصيرة / محمد أبو الدهب.
 القاهرة: الهيئة،2021

مقهى الشجرة الزرقاء: قصص/ فكرى عمر.- القاهرة: الهيئة، 2021.





أفريقيات
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رأس المال

اللغات

35ج.م.

35ج.م.

) 38 (

) 39 (

339.4

400

207 ص : جداول ؛ 24سم.

191 ص: خرائط، جداول؛ 24 سم.

طرحه  في  الكتاب  هذا  أهمية  تكمن 
الدراسات  سياق  في  محبوسة  لفكرة 
األنثروبولوجية رغم أهميتها في عمليات 
النخبة  من  أتخذ  فقد  المستدامة  التنمية 
يمكن  كنموذج  نظامًا  السودانية  الثقافية 
اإلحتذاء به في اإلهتمام بالنخب الثقافية 
العربي  العام  الرأي  بتنوير  و  جهة  من 

باتجاهات هذه النخب من جهة أخرى.

أهم  رصد  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

فى  المحلية  المشترك  التعامل  لغات 

أهم  بيان  بهدف  النيل  حوض  دول 

هذه اللغات وأصولها وأماكن انتشارها 

وظائفها  وأهــــم  متحدثيها  وعــدد 

وأستخداماتها، وأى هذه اللغات يمكن 

والتقريب  التواصل  فى  دورا  تلعب  أن 

بين شعوب دول منطقة حوض النيل.

: 978-977-91-3423-9

: 978-977-91-3047-7 

تدمك

تدمك

رأس المال الثقايف ومستقبل التنمية يف السودان: 
دراسة ميدانية على مدينة الخرطوم/ محمد عبدالراضي 

محمود.- القاهرة: الهيئة،2021. 

اللغات فى دول حوض النيل ودورها فى التواصل االجتماعى/ 
عمر عبد الفتاح.- القاهرة: الهيئة، 2021.



األلف كتاب الثانى
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االقتصاد

القصص االنجليزية

80ج.م.

50ج.م.

) 40 (

) 41 (

330

823

504 ص ؛ 24 سم.

202 ص ؛ 25 سم.

بالتاريخ  أيدينا يبدأ  الذي بين  الكتاب  هذا 

لكنه ال يقف عنده وال ينتهى به بل هو 

خطوطًا  فيها  طرح  الحاضر  بعين  تاريخ 

مصر  في  المستدامة  للتنمية  عامة 

وناقش العديد من القضايا اإلستراتيجية 

والمؤسسية.

هى  األمريكيين  المغتربين  ابنة  يوجينيا 

زوجــــة متواضعــــة الحالة االقتصادية 

تجرى  الذى  األلمانى  لألمير  واالجتماعية 

المحاوالت إلقناعه بطالقها ليتزوج امرأة 

وشقيقها  يوجينيا  وتسافر  النبالء  مـــن 

الرسام وتتوالى األحداث.

: 978-977-91-3429-1

:978-977-91-2955-6

تدمك

تدمك

اإلقتصاد المصري يف نصف قرن منذ ثورة يوليو حتى نهاية األلفية/ 
خالد إكرام؛ ترجمة وتقديم مجدي عبدالهادي.- القاهرة: الهيئة، 2021. 

األوروبيون/ هنرى جيمس ؛ ترجمة سارة جمال محمد ، مراجعة محمد عناني.
القاهرة: الهيئة، 2021.

علم اللغة
115ج.م.

) 43 (

401

386 ص؛ 26 سم.

الكاتبة  البساطة تقدم  بالغ  بأسلوب 
عرضًا شائقًا لعلم اللغة المجتمعى 
ومصطلحاته  مفاهيمـــه  وأهـــم 
تعالج  أن  وتحــاول  بحثه  ومجاالت 
ظاهرة تعدد اللغات فى تعلمهم 
اللغوى مــــع شتى المواقف، كما 
والتخطيط  اللغوى  التغيير  يتناول 

اللغوى.

:978-977-91-3140-5 تدمك

مدخل إلى علم اللغة المجتمعية. جزء  1 / جانيت هومز؛ ترجمة 
محمد عنانى، سمر طلبة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الكونيات - علم
50ج.م.

) 42 (

523.1

191 ص : صور ؛ 24 سم.

يتضمن هذا الكتاب العلمي المترجم 
بدراسة  تتعلق  األولى  دراستين: 
تبين  والتي  بالكون،  القاتمة  المادة 
الكون  هامش  على  ليس  اإلنسان  أن 
بل  فحسب،  الموجودة  ومكوناته 
سوى  تشكل  ال  المكونات  تلك  كل  إن 
نسبة ضئيلة من مادة كون مظلم، ثم 
في  الكون  نشأة  عن  الكتاب  يتحدث 
هذا اإلطار . أما الدراسة الثانية فتتناول 
تغمر  عديدة  خارجية  كواكب  كشف 

مجرتنا درب التبانة.

:978-977-91-3156-6 تدمك

المادة القاتمة: وتطور علم الكونيات الحديث/ أوليفييه 
إسالنجيه؛ ترجمة طارق كامل ؛ مراجعة السيد عطا.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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القانون - معاجم
30ج.م.

) 44 (

343

272 ص ؛ 24 سم.

لغوية  ثــروة  جني  يتيح  الكتاب 
على  واإلطالع  بتصفحه  وقانونية 
مصادر  من  قيمه  تعريفات  من  به  ما 
على  وتسهل  معتبرة  وأجنبية  عربية 
ألن  المصطلح  سياق  معرفة  القارئ 
أكثر  له  يكون  إنجليزي  مصطلح  كل 
إلبراز  وذلك  العربية  باللغة  مقابل  من 
اليوم  عالمنا  في  الترجمة  أهمية 
الثقافات  باتصــــال  الوثيقة  لصلتها 

المختلفة وتفاعلها.

:978-977-91-3273-0 تدمك

المعجم القانوين لمصطلحات العقود إنجليزي إنجليزي عربي/ إعداد نهى 
حامد محمود؛ تقديم مصطفى رياض.- القاهرة: الهيئة، 2021.





تاريخ المصريين
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االحكام العرفية - مصر

السياســـة

25ج.م.

30ج.م.

) 45 (

) 46 (

343

320

177 ص؛ 24 سم.

192 ص؛ 24 سم.

التاريخية  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن 
فى تناولها موضوعًا هاما فى الفترة  
وهو  المعاصر،  مصر  تاريخ  فى  األهم 
والمجتمع  العرفية  األحكام  موضوع 
العالمية  الحرب  فترة  فى  المصرى 
التى  الفترة  1919، تلك  األولى وثورة 
وظفت فيها بريطانيا األحكام العرفية 
االستثنائية  اإلجراءات  من  وغيرها 
مصر  إمكانــات  لتسخير  جادًا  توظيفــًا 

لخدمة مجهودها الحربى.

تاريخية  جردة  بمثابة  هـــو  األستشراق 
أعمال  من  آخـــر  أو  جانبـــًا  تتبعت 
المختلفة  ومساهماتهم  المستشرقين 
أغوارهم  سبر  المؤلــف  حاول  والتى 
الداخل  من  إشكالياتهم  على  والوقوف 
التقليدى  النقــد  فى  ذلك  ألثر  ويعرض 
الدول  على  واالقتصـــادى  السياســى 
الغربية  الثقافــة  وإسقــاط  العربيـــة 

وتغلغلها  فى المجتمعات ببطء.

:978-977-91-3265-5

:978-977-91-3222-8

تدمك

تدمك

األحكام العرفية والمجتمع المصرى 1922-1914/ بسنت 
أسامة أبو الوفا.- القاهرة: الهيئة، 2021.

اإلستشراق والسياسة فى العالم العربى فى العصر الحديث/ زكريا 
صادق الرفاعى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

األوبئة واألزمات
29ج.م.

) 48 (

363.4

245 ص؛ 24 سم.

وجهين  والجوع  الوباء  كان  لقد 

لعملة رديئة واحدة عانت منها مصر 

من حين آلخر على مر تاريخها الطويل 

األزمات  تلك  إحتواء  مصر  عرفت  وقد 

ويحاول  اآلن  إلى  التاريخ  فجر  منذ 

الكاتب أن يوضح ذلك من خالل هذه  

الدراسة .

:978-977-91-2984-6 تدمك

األوبئة واألزمات االجتماعية فى مصر: القرن السابع عشر/ 
ناصر أحمد ابراهيم.- القاهرة: الهيئة، 2021.

تراجم الصحفيين

25ج.م.

) 47 (

920.7

178ص؛ 26 سم.

من  بالعديد  مصر  صعيد  تاريخ  يحفل 
المجاالت  شتى  فى  الرائدة  الشخصيات 
ويعرض  الصحافة  مجال  بالطبع  ومنها 
فى  وتطورهــا  الصحافة  لنشأة  الكتاب 
صعيد مصر وهؤالء الذين اهتموا بالعمل 
فى  وافر  بنصيب  وساهموا   الصحفى 
أمثال  الكتاب  لهم  ويعرض  الصحافة  إثراء 
ابراهيم  الحى،  عبد  هاشم  حنا،  بطرس 

رمزى .

:978-977-91-3190-0 تدمك

أعالم الصحافة فى صعيد مصر / رامى عطا صديق.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
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السياسة الدوليةتاريخ مصر الحديث

عمان - الجيش

23ج.م.35ج.م.

30ج.م.

) 49 (

) 50 (

) 51 (

962327.1

355.3

276 ص؛ 26 سم.
157 ص؛ 24 سم.

235 ص؛ 24 سم.

محمد  عصر  فى  األوقاف  توضح  دراسة 
المركزية  الدولة  ينشئ  وهو  على 
على  سيطر  وكيف  مصر  فى  الحديثة 
نظام  أصبح  وكيف  األهلية  األوقاف 
لتمويل  األساسى  المصدر  هو  الوقف 
األهلية  والخدمات  األنشطة  اغلب 

للجماعات الشعبية.

الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  تهدف 

على تاريخ مؤسسة الجيش فى إنتشال 

إلى  والتجزئة  الفرقة  حالة  من  عمان 

فى  بريطانيا  دور  وتوضيح  الوحدة  حالة 

دور  تسليط  مع  المؤسسة  هذه  رعاية 

البنية  وتشريح  ودراسة  البترول  شركات 

االجتماعية والتنظيمية لتلك المؤسسة.

:978-977-91-3202-0:978-977-91-2996-9

:978-977-91-3214-3

تدمكتدمك

تدمك

أوقاف أسرة  محمد على باشا فى تاريخ مصر الحديث 
المعاصر/ ابراهيم البيومى غانم.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الجيش السلطانى العمانى 1913 - 1975 / محمود عبد اهلل 
غزالن.- القاهرة: الهيئة، 2021.

خفايا الحكم والسياسة فى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين / محمد عبد الوهاب سيد أحمد.

 القاهرة: الهيئة، 2021. 

السياسة الدولية وخفايا العالقات المصرية األلمانية 1952 - 
1965/ وجيه عبد الصادق عتيق.- القاهرة: الهيئة، 2020.

العالقات الخارجية
35ج.م.

) 52 (

327

314 ص؛ 24 سم.

العــــالقات  فى  الدراســـة  تبحث 
المناخ  ظل  فى  األلمانيــة  المصرية 
ســـاد  الذى  الدولـــى  السياسى 
الباردة  الحرب  حقبة  عقب  العالم 
وتعـــرض اإلتفاقيـــات التعويضات 
إلسرائيل  العسكــرية  والمساعدات 
فى  األلمانية  المصرية  والعالقات 
 1956 ضوء أزمة قناة السويس عام 

والخبراء األلمان فى مصر وغيرها .

خفايا  عن  مالمح  إبراز  الى  الكتاب  يهدف 
وأمريكا  أوروبا  فــى  والسياســة  الحكم 
متخذيــــــن نمطيــن مختلفيــن نمــط 
والقائمين  البريطانيــــة  الدبلوماسيــــة 
أوروبية  دولة  فى  الحكم  ونمط  عليها 
من  قطاع  تجاه  بالديكتاتورية  صنفت 
شعبها،مع كشف الصراع بين مؤسسات 
بكونهـــا  تتباهــى  دولة  فى  الحكم 
الصراع  أن  وكيف  مؤسسات  دولــــة 

يعتمد على قواعد اللعبة والالعبين

:978-977-91-2993-8 تدمك
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
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الشرطة

الحج

40ج.م.

28ج.م.

) 53 (

) 54 (

363.2

252

358 ص ؛ 24 سم.

233ص: صور؛ 24 سم.

الشرطة  موضوع  الكتاب  هذا  يتناول 
في  اإلسالمية  العربية  الدولة  في 
العصر العباسي األول )132 - 232هـ/ 
الزمني  اإلطار  وأختير   ) 847م   -  750
للكتاب للخصوصة الحضارية التي تمتع 
الثوابت  من  وأصبح  العصر،  هذا  بها 
من  ُيعتبر  العصر  هذا  أن  التاريخية 
أزهى عصور التاريخ اإلسالمي قاطبة ، 
لما شهده من نهضة حضارية على كل 

الجوانب والمستويات .

الكعبة  كسوة  تاريخ  عن  الكتاب  يتحدث 
واهتمام  الفاطمية  الدولة  زمن  المشرفة 
الطراز  دار  انشـــاء  ثــــم  بكسوتها  الخلفاء 
الكسوة  بها  تصنع  كانت  التى  باألسكندرية 
ثم يعرض لنظام المحمل وإمارة الحج وأمير 
الحجاج  خدمات  يتناول  ثم  ومهامه  الحج 
المياه  وتوفير  مكة  فى  الحج  ومرافق 
ثم  المالية  والمعامالت  التموين  ومصادر 
المقدسة  والمشاعر  مكة  مساجد  استعراض 
والمدينـــة المنـــورة والمـــدارس العلمية 

وغيرها.

:978-977-91-3410-9

:978-977-91-3196-2

تدمك

تدمك

الشرطة العربية اإلسالمية يف عصرها الذهبي )العصر 
العباسي األول(/ حسام احمد عبدالظاهر.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المحمل المصرى وخدمات الحج والعمرة فى العصرين 
المملوكى والعثمانى/ محاسن الوقاد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.



التراث الحضارى
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النقود

األحجار الكريمة

25ج.م.

50ج.م

) 55 (

) 56 (

332.4

553.8

125 ص؛ 24 سم.

395 ص ؛ 24 سم.

كتب  مجموع  من  السابع  الكتاب  هو  هذا 
)تيسير الوقوف( وقد رتبه المؤلف على أربعة 
األول)فى  اآلتى:الفصل  النحو  على  أبواب 
والرطل(  واألوقية  والمثقال  الدرهم  بيان 
الناس  كان  التى  النقود  )فى  الثانى  الفصل 
الثالث  الفصل  اإلسالم(  قبل  بها  يتعاملون 
الرابع  الفصل  االسالمية(  النقــود  ذكر  )فى 

)فى ذكر نقود مصر وتحرير حساب دينارها (.

من  علم  وهو   ، المعادن  علم  الكتاب  يتناول 
اإلنساني،  التاريخ  في  نسبيًا  الحديثة  العلوم 
في  الصناعية  الثورة  ازدهار  مع  ازدهر  أنه  وإذ 
المسلمين  العرب  علماء  اهتم  وقد  أوروبا، 
مرتكز  من  العلم  بهذا  الوسطى  القرون  خالل 
الكريمة،  وشبه  الكريمة  باألحجار  اهتمامهم 
فكتبوا ونظروا وفصلوا عنها، وعن غيرها من 
هذا  ضمن  األفكار  أزهار  كتاب  فجاء  المعادن، 
علماء  أثبت  عدة،  كتب  من  واحد  وهو  السياق، 
على  قدرتهم  خاللها  من  العربية  الحضارة 
إلى  خطوات  ودفعه  بجدية  العلم  هذا  رفعة 

األمام.

:978-977-91-3163-4

: 978-977-91-3209-9

تدمك

تدمك

أحكام النقود وغيرها من الموزونات والمكيالت )وهو الكتاب السابع من 
كتاب تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف(/ زين الدين عبدالرءوف بن تاج 

العارفين المناوى؛ تحقيق محمد جمال الشوربجى، أسامة السعدونى جميل؛ تقديم سلوى 
بكر.- القاهرة: الهيئة، 2021. 

أزهار األفكار في جواهر األحجار/ أحمد بن يوسف التيفاشي؛ حققه 
وعلق عليه وشرحه محمد يوسف حسن، محمود بسيوني خفاجى؛ دراسة 

طارق نازل.- القاهرة: الهيئة، 2021.

التاريخ االسالمى
45ج.م

) 58 (

953.08

336ص؛24سم.

يعد هذا الكتاب من الكتب العمد فى 
كامال  ينشر  لم  أنه  إال  المصرى  التأريخ 
بجميع اجزائه وذلك مع تعدد طبعاته 
فهو  الجزء  هذا  عن  ،أما  وانتشارها 
بن  فرج  الناصر  السلطان  بزمن  يتعلق 
مؤلفه  أن  من  أهميته  وتأتى  برقوق 
السلطان  عهد  لحوادث  معاصرًا  كان 
عمن  بها  مخبرًا  أو  لها  ومشاهدًا 

شاهدها وشارك فيها.

: 978-977-91-3193-1 تدمك

عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان: حوادث وتراجم/ بدر الدين محمود 
بن أحمد العينى؛ تحقيق محمد جمال الشوربجى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

اليهودية
45ج.م

) 57 (

296

344 ص ؛ 24 سم.

عن  القارئ  اسئلة  على  الكتاب  يرد 
المنطقة  في  اليهودي  الوجود  حقيقة 
الصهيوني  الكيان  تأسيس  بعد  العربية 
ومعاملة  العربي  اليهود  واستقطاب 
الكيان لهم كمواطنين من الدرجة الثانية 
كما يطرح الكتاب مسألة الفلسفة الدينية 
سياق  ضمن  وتشكلها  الديني  والفكر 
كانت  وإن  حتى  بعينها  ثقافية  وهوية 

مغايرة لهما.

تدمك978-977-91-3165-8:

األمانات واإلعتقادات/ سعيد بن يوسف المعروف بسعديا الفيومي؛ 
تحقيق شريف حامد سالم؛ مراجعة ودراسة أحمد محمود هريدي.

 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية وكشافات ومالحق.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على كشافات وفهارس.
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طب العيون فى مصر القديمة
اللغة العربية

الفلك

40ج.م.
45ج.م.

40ج.م

) 59 (

) 60 (

) 61 (

617.7
410

520

310 ص؛ 24 سم.294 ص: صور؛ 24 سم.

236 ص: رسوم؛ 24 سم.

اللغة  عن  ترجمته  تمت  الكتاب  هذا 
المصرية القديمة بالخط الهيراطيقى 
المتعلقة  التفاصيل  من  الكثير  وبه 
من  العيون  وأمراض  العيون  بطب 
القديم  المصرى  نجح  التى  األمراض 
كبيرة  بنسبة  وتقييمها  عالجها  فى 

ومعرفة أنواعها.

أن علم اللغويات هو مقياس النطق 
العلوم  من  الصرف  وعلم  بالعربية 
الشريفة التى يقف عندها الدارسون 
والكتاب  عظيم  فن  من  تحويه  لما 
واألصــوات  الصــرف  علـــوم  يدرس 
ومـا  اللغة  أصـول  وعلــم  والقراءات 
واألفعال  األسماء  من  فيها:  يشترك 

والحروف وغيرها .

هذا الكتاب هو نموذج لما كانت عليه 
يستبين  التى  المنجمين  أولئك  كتب 
منها منهجهم فى التفكير عن النظر 
المتعلقة  واالسباب  الظواهر  فى 
إلى  تستند  ال  والتى  الحياة  بشئون 
ويشرح  مادية  ودالئل  منطقية  أدلة 
بحظوظهم  السماوية  البروج  عالقة 
بالعرافين  وعالقتهــم  وأقدارهـــم 

والمنجمين .

:978-977-91-3203-7 

: 978-977-91-3219-8

: 978-977-91-3220-4

تدمك
تدمك

تدمك

العيون وعالجها عند قدماء المصريين نقال عن قراطيسهم/
ترجمة أحمد كمال؛ دراسة محمد سيد كمال.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المسائل/ ألبى على يحيى بن غالب بن محمد البغدادى؛ تحقيق نهى 
عبدالرازق الحفناوى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المفضل على المفصل: المشترك / محمد بن حسام الهروي؛ تحقيق مهتدى فتحى 
عبدالصمد. -القاهرة: الهيئة، 2021.

مترجم عن اللغة المصرية بالخط الهيراطيقى.
يشتمل علي ارجاعات ببليوجرافية

يشتمل علي ارجاعات ببليوجرافية. 

يشتمل علي ارجاعات ببليوجرافية. 





تيسير التراث
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األدب العربى- تاريخ ونقد

الشعر العربى- تاريخ ونقد

30ج.م.

20ج.م

) 62 (

) 63 (

810.9

811.009

211ص ؛ 24 سم.

123 ص ؛ 24 سم.

يشتمل هذا المختصر للكتاب على جملة 
والمواعظ  والحكم  واألمثال  األخبار  من 
بالعقد  ُسمى  وقد  وغيرها.  واألشعار 
أو  أبــواب  إلى  قَسمه  عبدربه  ابن  ألن 
كريم،  حجر  اسم  منها  كل  حمل  كتب 
والياقوتـــة  والمرجانـــة  كالزبرجــــدة 
مما  ذلك  وغير  واللؤلؤة،  والجمانــة 

تناوله عقود الحسان الحقيقية.

إختص هذا المختصر بمجال الشعر، من 
وما  وتاريخه  بنيته  عن  والحديث  نقده 
والقافية  الوزن  مباحث  من  به  يتصل 
والمعنى،  واللفــــظ  الفنية،  والصور 
بهذه  بإنفراده  أهميته  تجلت  حيث 
لم  وأنه  حقها،  وإعطائها  الصناعة 
مثله،  بعده  وال  قبله  أحد  فيها  يكتب 
إنتشارًا  الكتاب  إنتشار  إلى  دفع  مما 
الحركة  في  حسنًا  وقبوالً  واسعًا 

الفكرية ومفكريها .

: 978-977-91-3159-7

: 978-977-91-3255-8

تدمك

تدمك

العقد الفريد / ابن عبد ربه؛ تحقيق صالح الدين سليم ارقه دان.

 القاهرة: الهيئة، 2021..

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده /  ابن رشيق القيرواني؛ تحقيق 
لمياء عبدالحميد القاضي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل علي ارجاعات ببليوجرافية. 

يشتمل علي ارجاعات ببليوجرافية. 



الثقافة الشعبية
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الطيور
الفولكلور

الفولكلورالشعر الشعبى

40ج.م.
30ج.م.

30ج.م.50ج.م.

) 64 (
) 66 (

) 65 () 67 (

598
391

398.2398.91

248 ص؛ 24 سم.
184ص؛24سم.

166 ص؛ 24 سم.364 ص؛ 28 سم.

الثقافية  للتجليات  الكتاب  يعرض 
كما  بالطير  المرتبطة  الشعبية 
بين  الشعبية  التصورات  ربطت 
الشخصية  اإلنسان  وحياة  الطيور 
الطير  بـــدور  التنبؤ  فـــى  وأثرهــا 
وعـــرض  به  واالنذار  المـــوت  فى 
المرتبطة  والتشاؤم  التفـــاؤل  قيم 

بالطيور المختلفة.

للباحثين  هامًا  مرجعًا  الكتاب  هذا  يعد 
يقدم  فهو  مصر  صعيد  تراث  فى 
وتعريف  تفسير  فى  يتمثل  محتوى 
المصطلحات الخاصة ببقعة فى صعيد 
التابعة  بالل  كوم  قرية  وهى  مصر 
المصطلحات  وهذه  بقنا  نقادة  لمركز 
دالالت  ولها  المنطقة  فى  متداولة 
فى  الكاتب  نجح  واسباب  واصول  كثيرة 

وصفها وتفسيرها.

الكتاب دراسة ميدانية للشعر الشعبى 
هذا  البحرية  الواحات  مجتمع  فى 
والتنوع  بالثراء  يتسم  الذى  المجتمع 
واألصالة هو ما انعكس على اإلبداعات 
الفنية المنتجة فى سياق هذه الثقافة 
يعبر  الشعبى  والشعر  المجتمع  وهذا 
إطار  فى  الواحاتى  وهموم  قضايا  عن 
خطابه  تقديم  فى  يستهدف  فنى 

شكالً من متعة األداء والتلقى.

المؤلف  عالقـــة  الكتــــاب  يتناول 
مصر  ريف  فى  الشعبية  بالمأثورات 
المتداول  الشعبى  لألدب  فيعرض 
فى المناسبات المختلفة مثل الرثاء 
وأغانى األعراس الشعبية والعادات 
محافظات  فى  الشعبية  والتقاليد 

الصعيد وغيرها .

:978-977-91-3051-4

: 978-977-91-3341-6

:978-977-91-3259-4 :978-977-91-3191-7

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

مأثورات شعبية من محافظة قنا: قرية كوم بالل بمركز نقادة نموذجًا/  تمثالت الطير فى الثقافة الشعبية /  فؤاد مرسى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

حمدى مهدى عمارة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الشعر الشعبى فى الواحات البحرية: دراسة ميدانية /   أمين رسمى 
أمين عبد الصمد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

من قلب النجع: فنون شعبية من صعيد مصر/   يسرى أبو القاسم.

 القاهرة: الهيئة، 2021.

ملحق خاص بالصور.ملحق خاص بالصور.

يشتمل علي ارجاعات ببليوجرافية. 

يشتمل على ملحق بالصور.
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األغانى الشعبية

المساجد واألضرحة

55ج.م.

30ج.م.

) 68 (

) 69 (

398

215

420 ص؛ 24 سم.

168 ص:صور؛ 24 سم.

مدينة  فى  الشعبية  األغانى  عن  الكتاب  يتحدث 
جميع  يمارسها  األغانى  وتلك  ليبيا،  بدولة  بنغازى 
الثقافية  مستوياتهم  بكافة  هناك  المجتمع  أفراد 
والمادية، ألنها ترضــــى  جميـــع االذواق لبساطة 
مفرداتها وألحانها وإنتشارها الكبير. وما يميز تلك 
المحيطة،  بالبيئة  وثيقًا  ارتباطا  ترتبط  أنها  األغانى 
فتزدهر وتجدد نفسها بشكل مستمر، وثؤثر على 
اإلجتماعية  مشاعرهـــم  وتنمــى  المجتمع  أفراد 
اإلنسانى  السلوك  من  وتعدل  والدينية  والوطنية 

وتغرس القيم والعادات النبيلة.

يصاحبها  وما  والزوايا  األضرحة  زيارة  تمثل 
اجتماعية  ظاهرة  وممارسات  طقوس  من 
وخاصة  العربية  البلدان  معظم  فى  انتشرت 
فى منطقة شمال افريقيا وفى دولة الجزائر 
الزوايا واألضرحة إهتماما كبيرا  وهذه  تلقى 
والممارسات  الطقوس  رصد  تحاول  الدراسة 
عبد  سيدى  ضريح  بزيارة  المرتبطة  والدوافع 

الرحمن الثعالبى بالجزائر العاصمة.

: 978-977-91-3289-1

: 978-977-91-3175-7

تدمك

تدمك

وظيفة األغنية الشعبية فى مدينة بنغازى بليبيا: دراسة ميدانية فى 
األنثروبولوجيا الثقافية /   نادية عبد الفتاح الباجورى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الولى فى المعتقد الشعبى )سيدى عبد الرحمن الثعالبى بالجزائر(: دراسة 
أنثروبولوجية /   حامد أنور.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية 
وملحق بالصور.

يشتمل على ملحق بالصور و خرائط.





الثقافة العلمية للشباب
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الشخصية
20ج.م.

) 70 (

155.2

79ص: صور؛ 21سم.

الشخصية هي هوية حياة الفرد وهي 
المتكرر  سلوكه  مالحظه  من  تمكن  مــا 
كل  والشخصية  األخرين  مع  وتعامله 
وميوله  الفرد  قدرات  تتضمن  متكامل 
وإرادته  وإنفعاالته  إتجاهاته  و  وصفاته 
الفرد  عالقة  طريقة  تشكل  التي  وهي 

بالبيئة المحيطة به.

تدمك978-977-91-2765-1 :

الشخصية الناجحة/   علي راشد ؛ تقديم رؤوف وصفي.
 القاهرة: الهيئة، 2021.



الجوائز
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القصص اإليطاليه
85ج.م.

) 71 (

853

399ص ؛24سم.

الفترة  تشمــــل  أسريـــة  ملحمه 
باالحداث  زاخــــره  من1884-1911 
فوساتي  وآلل  إليطاليا  الدرامية 
..تجري  الرئيســى  الروايه  بطـــل 
فلورنسا  ريف  في  أحداثها  معظم 
يحوي  منزال  العائله  تمتلك  حيث 
واألســـرار  القصص  مـــن  العديد 

واإلكتشافات.

:978-977-91-3418-5 تدمك
حاصل علي جائزه "البونجيتوبو" كتاب الريف.

لوحه فالحة ذات ورود صفراء: رواية /  نيكولتا فيلييني روبى ؛ ترجمة مروه 
عبدالمنعم طنطاوي.- القاهرة: الهيئة، 2021.



دراسات أدبية
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الشعر العربى - تاريخ ونقدالقصص العربية - تاريخ ونقد

الشعر العربي - تاريخ ونقد
النقد األدبى

63ج.م.35ج.م.

28ج.م.30ج.م.

) 72 () 74 (

) 73 () 75 (

813.009811.009

811.009
809

456 ص؛ 24 سم.203 ص؛ 24 سم.

170 ص ؛ 24 سم.
158 ص؛ 24 سم.

النقدية  الدراسات  أن  من  الرغم  على 
ماعنى  أن  نظن  فإننا  عديدة  الروائية 
إلى  قليل  التطبيقى  بالتحفيز  منها 
الدراسة  هذه  تأتى  ولذلك  كبير  حد 
لتسد بعض مواضع القصور فيها من 
خالل إعتمادها على المبحث التنظيرى 
بداية  وتطورهم  التطبيقى  والمبحث 

من الشكالنيين الروس وحتى البنائين.

منهج  عبر  نقدية  رؤية  الكتاب  يطرح 
محـــاوال  للشعر  السيميائى  التأويـــل 
رؤية  واإلقتراح   اإلحترام  مبدأ  تفعيل 
ذات نزوع استقاللى حقيقى.. ولئن كان 
شعر  على  طاغية  هوية  الرفض  خطاب 
أمل دنقل حتى عرف به وإنما نحن نقول 
أنه تكنيك إلنجاز الخطاب الحق المتجلى 
المستحيل  بلؤلؤة  الدنقلى  الحلم  فى 
االنسانية  والكرامة  العدالـــة  بتحقيق 

والحرية الحرة فى جمالها وكمالها .

أكدت هذه الدراسة أن البديع مفتاح 
نصوص  على  للتطبيق  صالح  قراءة 
حسن  الشاعر  يمثلها  التي  الحداثة 
استثمر  كيف  الكتاب  ويوضح   .. طلب 
في  نفسها  البديع  علم  مفاهيم 
البديع  أن  كاشفًا  الشعرية  مدونته 
رؤية  يمثل  الشاعرة  بروحه  الممتزج 
رحلته  في  لصاحبه  ومسارًا  وأداء 

اإلبداعية.

يؤرخ الكتاب لمسيرة النقد األدبى من 

العصر الجاهلى إلى العصر العباسى 

النقدية  والرؤى  المالمح  أهم  ويبرز 

الجذور  الكتاب  ويوضح  عصر  كل  فى 

شكلت  التى  العربى  للنقد  التراثية 

منطقًا ومرتكزًا لنظريات النقد.

: 978-977-91-3212-9: 978-977-91-3192-4

: 978-977-91-3323-2: 978-977-91-3067-5

تدمكتدمك

تدمكتدمك

آليات المنهج الشكلى فى نقد الرواية العربية المعاصرة: التحفيز 
أنموذجا/   مراد عبد الرحمن مبروك.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

بديعيات حسن طلب : قراءة في الشكل والمضمون/  نهى مختار محمد.
  القاهرة: الهيئة، 2021.

الجذور التراثية للنقد األدبى/   محمد مختار جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

التأويل السيميائى للشعر: أمل دنقل من العالمة إلى التاريخ/   عبدالرحمن 
عبد السالم محمود.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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القصص العربية - تاريخ ونقد
الشعر العربى- تاريخ ونقد

القصص العربية - تاريخ ونقد

35ج.م.
55ج.م.

30ج.م.

) 76 (
) 78 (

) 77 (

813.009
811.009

813.009

181ص؛ 24 سم.
392 ص؛ 24 سم.

155 ص؛ 24 سم.

محور  إستقراء  على  الدراسة  تقوم 
الرواية  هذه  فى  فالمكان  الحرب 
وصراعه  العربى  الوطن  هو 
بالحروب  مرورًا  الغرب  مع  الطويل 
وكيف  المنطقة  على  مرت  التى 

أثرت فى ثقافة الشعب العربى.

جمع  الجديدة  بالرؤية  الكاتب  يقصد 
والبصرية  السمعية  للفنون  الشعر 
والموسيقى  والدرامـــا  كالقــص 
جمعيها  والتشخيـــص  والتصوير 
ينتجها الشعر فى صـوره الجمالية 
التاريخ  من  واقعية  أصدق  فالشعر 
التى  الفنون  مـــن  نبضــًا  وأصدق 
الشعــــوب  وجـــدان  مع  تتعامل 

كالموسيقى والغناء وغيره .

يقارب هذا الكتاب طبيعة اإلضافات 
األدبى  للنوع  بالتدريج  تتشكل  التى 
االضافات  هذه  تشكيالت  ويعاين 
بمراقبة  ترتبط  نظره  خالل  من 
والكتاب  به  تلحق  التى  المتغيرات 
ويتجلى  الهوية  لسؤال  يعرض 
أسس  لتفكيك  ضرورى  مدخل  كأنه 

النوع .

: 978-977-91-3204-7
: 978-977-91-2869-6

:978-977-91-3208-2 

تدمك
تدمك

تدمك

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

الرواية والتاريخ من التاريخ إلى الهوية/   عادل ضرغام.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الحرب والسرد: رواية رماد الشرق لواسينى األعرج نموذجا/   محمد أبو عوف.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

رؤية جديدة لقراءة الشعر: القصيدة السردية الدرامية تشكيال: قصيدة 
تيار الوعى السيمفونية بناء/   أحمد السعدنى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

األدب العربي - تاريخ ونقد
35ج.م.

) 79 (

810.9

177 ص؛ 24 سم.

النظر  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
والسرد،  الثقافة  بين  العالقة  في 
البحث  هذا  في  الكاتب  جمع  فلقد 
روايات  بين  السردية  الخصوصية 
لتنويعات  تنتمي  مختلفة  ألجيال 
السرد  بين  العالقة  في  مختلفة 
والمكان ليوضح أننا نضفي مركزيتنا 
في  األماكن  على  هــامشيتنا  أو 

السرود التي نقرؤها.

: 978-977-91-3322-5 تدمك
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

السرد والخصوصية الثقافية/  سيف ضيف اهلل.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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النقد األدبياألدب العربى - تاريخ ونقد

الشعر العربى - تاريخ ونقد

35ج.م.50ج.م.

45ج.م.

) 80 () 82 (

) 81 (

810.9809

811.009

194 ص ؛ 24 سم.356 ص؛ 24 سم.

292 ص؛ 24 سم.

سيميولوجيا  دفتيه  بين  الكتاب  يتناول 
األدبى  التراث  فى  األحالم  نصوص  سرد 
وذلك لمعرفة ماهية الطبيعة السردية 
الحلمى  النص  بنية  خالل  من  لنصوصها 
لذلك  اإلطارية  التراثية  النصوص  داخل  أو 
العرب  وقصص  األخبار  كتب  مثل  الحلم 
وليلة  ليلة  ألف  قصص  مثل  ونوادرهم 
تبعًا  بتفسيرها  وتهتم  الشعبية  والسير 

للفلسفة وعلم النفس.

في  المنهج  قضية  الكتاب  يعالج 
المعاصرة  والنقدية  األدبية  الدراسات 
من خالل دراسات نظرية وتطبيقية لحل 
الفرنسية  البنيوية  هي  حديثة  إشكالية 
ويعرض   .. الثقافي  والنقد  والتفكيكية 
الكتاب لبعض الكتب النقدية التي تبنت 
وإنفتاح  الشعري  المعنى  غياب  أفكار 

النص الروائي والنقد النسوي.

الصورة  نقل  ليس  النص  بقراءة  يقصد 
صورة  إلى  المكتوبة  لأللفاظ  البصرية 
بها  يقصد  بل  بالعقل  تدرك  ذهنية 
أعماقه  إلى  والنفاذ  النص  شفرات  فك 
الشارحة  سواء  داللته  على  للوقوف 
التمثيل  مع  الجمالية  أو  المغرضة  أو 
عرض  مع  النقدى  تراثنا  من  بشواهد 
لنماذج شعرية تمثل القصيدة العمودية 

وقصيدة التفعيلة .

: 978-977-91-3395-9: 978-977-91-3195-5

:978-977-91-2841-2

تدمكتدمك

تدمك

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

قراءة النص الشعرى: رحلة فى فكر الناقد العربى ومقترح لقراءة النص/  
شعبان عبد الحكيم محمد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

سيميولوجيا سرد األحالم فى التراث األدبى/    دعاء حسن البالكى. 
القاهرة: الهيئة، 2021.

النص والمعالجة: دراسات تطبيقية للبنيوية والتفكيكية والنقد 
الثقافي/   أحمد بلبولة.- القاهرة: الهيئة، 2021.



دنيا العلم
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النباتات الطبية
الطب - مقاالت

الصحة - أطعمة

42ج.م.
40ج.م.

45ج.م.

) 83 () 85 (

) 84 (

581.6
610.80

641.302

256 ص؛ 24 سم.228 ص ؛ 24 سم.

335 ص : صور، جداول ؛ 24 سم.

غير  العام  للقارئ  يقدم  الكتاب  هذا 
هذه  فى  المستهدف  المتخصص 
المعلومات  مـــن  ذخيرة  السلسلة 
المفيــدة  األعشـــاب  عن  المهمة 
على  الكتـــاب  ركز  وقــد  والضارة 
وعلى  العالج  قبل  الوقاية  أهمية 
كيفية اإلستفادة من هذه المصادر 

الطبيعية لحياة صحية أفضل.

العلم  قصص  فى  المؤلف  بنا  يبحر 
والتكنولوجية  والغذائية  الطبية 
من  السلسلة  هذه  فى  والبيئية، 
إنجازات  بعض  الكاتب  قدم  المقاالت 
العلم ثم يختتم كتابه الشائق بخواطر 
المقاالت  بعض  منها  مستقبلية 
قصص  عام-   100 بعد  )الحياة  اآلتية: 
 20 بعد  طعامك   - العلمى  الخيال 
2030 ( وغيرها من  عاما - العالم عام 

المقاالت الشيقة .

يقدم الكتاب رحلة الطعام داخل الفنادق 
منذ تسلم مكوناته إلى وصوله كأطباق 
مختلفة أمام المستهلك في المطعم 
أو الفندق، مع ذكر التشريعات المنظمة 
لصحة الغذاء وسالمته، مع الحديث عن 
مواصفات المؤسسات المعنية بتقديم 
إعداده  وأماكن  الصحي،  الطعام 

وتجهيزه .

: 978-977-91-2894-8
: 978-977-91-2897-9

: 978-977-91-3387-4

تدمك  
تدمك

تدمك

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

صحة وسالمة المأكوالت واألغذية في الفنادق والمطاعم/   يوسف 
محمد حافظ.- القاهرة: الهيئة، 2021.

عندما يتكلم العلم: إسهامات فى حياة اإلنسان/    حسن فتحى .- ط1.
القاهرة: الهيئة، 2021.

دليلك إلى األعشاب الطبية والنباتات السامة/    سامية عبد الوهاب، 
صباح حسين الجيد.- القاهرة: الهيئة، 2021.



ديوان الشعر العامى
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الشعر العربيالشعر العربى

الشعر العربىالشعر العربى

20ج.م.22ج.م.

20ج.م.20ج.م.

) 86 () 88 (

) 87 () 89 (

811811

811811

115ص؛21سم.156 ص؛ 21 سم.

122 ص؛ 21 سم.
114ص ؛21سم.

االلفاظ  عامية  قصائد  مجموعة 
الجميلة  والصـــور  بالنضـــوج  تتميز 
والحضرية  الريفية  الحياة  عن  تحكى 
من  وغيرها  واألهل  األصدقاء  وعن 

الموضوعات اليومية .

خلجات  عن  تعبر  قصائد  مجموعه 
من  بداخلها  يدور  وعما  الشاعرة 
عواطف و أحاسيس و تصوير لحاالت 
قصائدهـــا  ومن  مختلفة  انسانية 
)ورق توت- غيطان بور- كيس ورق- 
القصائد  من  وغيرها  شاي(  كباية 

الجذابة.

مجموعة  على  يشتمل  عامى  ديوان 
األفكـــار  المتنوعـــة  القصــــائد  من 
الروايات-  ناس  ومنها:  والموضوعات 
للضحك-  أخيرة  العيال-محاولة  زى 

حدود - وجارى البحث .

القصائد  من  كبير  عدد  الكتاب  يضم 
الشعرية، مثل الرقم االول ،مالوش 
جدور  في  الصبر،  مقام  معني، 
أيوب،  بقيت  بقليله،  راضي  الزرع، 
حال  الصمت،  نرجسية  اه،  كل  قصاد 
رهن  األلم  الحقيقة،  عرفت  األلم، 
الهجر  في  اليك،  خانة  في  اإلشارة، 

والتسهيد،هاوية العزل.

: 978-977-91-3079-8: 978-977-91-3390-4

:978-977-91-3116-0: 978-977-91-3325-6

تدمكتدمك

تدمكتدمك

جايز تحزن من إرهاصات فرويد األولي/  رشا الفوال.- القاهرة: الهيئة، 2021.براويز وبنات وحلم وسور/    منى حواس.- القاهرة: الهيئة، 2021.

بواقى العيد/  سهير سليم.- القاهرة: الهيئة، 2021. باعيش عجوز وباموت صبى/  يسرى زكى.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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الشعر العربيالشعر العربى

الشعر العربىالشعر العربى

22ج.م.20ج.م.

18ج.م.20ج.م.

) 90 () 92 (

) 91 () 93 (

811811

811811

143 ص ؛ 21 سم.116 ص ؛ 19 سم.

100 ص؛ 21 سم.102 ص؛ 21 سم.

تختلف  قصيرة  قصائد  مجموعة 
وسياسيًا  اجتماعيًا  موضوعاتها 
حياة  في  المواقف  أهم  وتعرض 
تمن  القصائد:  عناوين  ومن  الشاعر 
رصيف   - العفشين   - غرقان   - الهزار 

القطر - ضل كبير ... وغيرها.

الشعرية  القصائد  من  مجموعة 
العامية القصيرة تتناول موضوعات 
ومن  اليومية  الحياة  من  شتى 
لتحريك  معركة  القصائد:  عناوين 
 - بالدفا  الشعور  من  أطيب   - العالم 
الغروب-  أسباب  من   - الجنة  سجين 
اغتيال  العزلة-تفاصيـــل  صديقة 

وردة ... وغيرها.

رباعية  قصائد  يضم  شعرى  ديوان 
األلفاظ  بحــالوة  تتميز  السطـــور 
قصيرة  فالرباعيات  المعانى  وجمال 
مبسطة  بصـــورة  تشـرح  ولكنها 
الحياة  جوانب  من  المختلفة  األفكار 

العامة التى يعيشها الشاعر .

ديوان شعرى عامى األلفاظ يتناول 
تجربة  تحكى  عديدة  موضوعات 
عناوين  ومن  الحياة  فى  الشاعر 
القصائد - سكة التوهة - ليل الملح - 
عصف الحب - الكون ماكانش مظلم 

- صوتك وغيرها.

: 978-977-91-3081-1: 978-977-91-3080-4

: 978-977-91-3115-3: 978-977-91-3117-7

تدمكتدمك

تدمكتدمك

زى األرملة .. طالعة الشمس/   الحسين خضيرى.- القاهرة: الهيئة، 2021.رباعيات/   أيمن بكر؛ تقديم وليد عالء الدين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

ريحتك قميص يوسف/   عاصم المركبى.- القاهرة: الهيئة، 2021.. جنة علي مقاس جناحاتى/   أحمد زيدان.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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الشعر العربيالشعر العامي

الشعر العربىالشعر العربى

20ج.م.40ج.م

30ج.م.20ج.م.

) 94 () 96 (

) 95 () 97 (

811811

811811

104ص؛ 20سم.196 ص ؛ 20 سم.

102 ص ؛ 21 سم.117ص؛20سم.

من  مجموعة  الديوان  هذا  يضم 
القصائد الشعرية مناجاة من الشاعر 
وجل  عز  اهلل  في  وحبًا  )ص(  للنبي 
بأسلوب يعبر عن الصوفية والتقرب 

إلى اهلل ورسوله.

الشعرى  ديوانه  فى  الشاعر  يعبر 
الريفية  الحياة  تحتويه  ما  كل  عن 
وتأثر  فيهــا  وترعرع  نشــأ  التى 
الديوان:  هذا  عناوين  ومــن  بهــا 
الشمس-نجع  نبق-قـــرص  فرعين 

الصوالح... وغيرها.

تتنوع  شعرية  قصائد  مجموعة 
وتحمل  والحماس  الحب  مابين 
منها  مختلفة  عناوين  القصائد 
المولود...   ، الظالل  خسارة،  خطوة: 

وغيرها.

القصائد  من  عدد  الكتاب  هذا  يضم 
قلبي  داخل  لو  منهــــا:  الشعريــــة، 
متستعجلش، لو داخل قلبي أنا قفلته، 
داخل  لو  قوام،  خش  قلبي  داخل  لو 
، لو داخل قلبي شيل  قلبي خش يمين 
ذنبك، أنا قلبي صاحبته وريحته، وغيرها 
باللغة  المكتوبة  المصرية  القصائد  من 

العامية .

:978-977-91-3440-6: 978-977-91-3274-7

: 978-977-91-3179-5: 978-977-91-3342-3

تدمكتدمك

تدمكتدمك

لو داخل قلبي/  جاسر جمال الدين.- القاهرة: الهيئة، 2021.الظالل: اتنين ماشيين/   حسان البربرى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

فرعين نبق/    عبده الشنهورى.- القاهرة: الهيئة، 2021. شجر النبى : جدارية المداح/   سعيد شحاتة.- القاهرة: الهيئة، 2021.



ديوان الشعر العربى
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الشعر العربى
المسرحيات الشعرية

الشعر العربى

50ج.م.
45ج.م.

50ج.م.

) 98 () 100 (

) 99 (

811
812.82

811

389 ص؛24 سم.464 ص؛24سم.

455 ص؛24سم.

العربية  باللغة  كتب  شعرى  ديوان 

العمود  شعر  من  يقترب  الفصحى 

عايشها  لتجارب  يعرض  وهو 

فى  القصائد:  عناوين  ومن  الشاعر 

ذكرياتى   - البقايا  حديث   - نهار  كل 

وأيامها- المعتزلة ...وغيرها. 

إسقاط  هـــى  الغرفة  مسرحية 
تعطى  التكوينات  مختلف  واقعى 
والثورة  النظام  على  الخروج  فعالية 
وتحطم  انكسار  من  أصابها  وما  ضده 
الختامية  اللوحــــة  وتشكل  األحالم 
درامية  لحركة  بدء  نقطة  لتصبح 

جديدة.

اعتمد  اللغة  فصيح  شعرى  ديوان 
الجميلة  باأللفاظ  يتميز   ، العامود  شعر 
عناوين  ومن  الرائعة  البالغية  والصور 
-أرض  مرور   - متحركة  نقطة  القصائد: 
 ... متجول  عرض  من  مشاهد   - محترقة 

وغيرها.

: 978-977-91-3312-6
: 978-977-91-3314-0

: 978-977-91-3313-3

تدمك
تدمك

تدمك

ديوان محمود نسيم. جزء4/   القاهرة: الهيئة، 2021.

ديوان محمود نسيم. جزء5: المسرحيات الشعرية/  القاهرة: الهيئة، 2021. ديوان محمود نسيم. جزء3/   القاهرة: الهيئة، 2021.

المحتويات: العب الخيال- غياب منقطع- سرديات 
شعرية- صيد حر- سياق النهايات.

المحتويات: الغرفة- أصوات الخريف- مرعى الغزالن

المحتويات: فى المرآة- خالل نهار- يظهر متأخرا"- خلف 
الطرقات - حجرة منسيات- حضور لحظى.



ذاكرة الفنون
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تراجم الفنانين المصريين
تراجم الفنانين

تراجم الفنانين
تراجم الفنانين

17ج.م.
17ج.م.

17ج.م.
17ج.م.

) 101 (
) 103 (

) 102 (
) 104 (

927
927

927
927

102 ص: صور ملونة، لوحات؛ 24 سم.

102 ص؛ 21 سم.

108 ص: صور؛ 20 سم.
103 ص: رسوم؛ 20سم.

الفنانــة  عن  مقـــاالت  الكتاب  يتناول 
 32 الخالدة انجى افالطون وبعد مرور 
عامًاعلى رحيلها  يحاول الكاتب تغطية 
اإلنسانية  ومسيرتها  الفنية  مسيرتها 
لوحاتهـــا  يعرض  كما  الســواء  على 

الخالدة .

الفنانين  من  لمجموعة  الكتاب  يعرض 
من جيل الستينات وهم جورج بهجورى 
- أحمد نوار - عصمت داوستاشى - سعد 
الطحان  ومحمد  النجدى  عمر   - زغلول 
الثقافية  السمات  ظهرت  جميعهم   ...
من  أصيالً  جزءًا  أصبحت  حتى  المصرية 
ومصدر  والفكرية  الفنية  تركيبتهم 
الحضارات  فنون  من  النابع  إلهامهم 

المتعاقبة.

الفنان حسن محمد حسن واحد من جيل 
وقد  تجاهلهم،  تم  ممن  أو  المنسيين 
المناسبات  شتى  فى  بأعماله  شارك 
والعدوان،  اإلستعمـــار  ضد  الوطنية 
المجاالت  من  الكثير  فى  تفوقه  ورغم 
يحظ  لم  أنه  إال  والنحت  التصوير  وخاصة 

بما ناله عدد قليل من رعاية واهتمام.

فى  بارزة  عالمة  رافع  سمير  يمثل 
مصر  فى  الحديثة  الفنية  الحركة  مسار 
مالمح  إلى  المنشورة  لوحاته  وتنم 
الصراع الذى عايشه والمشاعر االنسانية 
بينها  وللرابطة  للمرأة  للحب  الحميمة 
بين  والتالحم  المحبة  وروح  الرجل  وبين 
إفتقدها  التى  الروح  تلك  االسرة  أفراد 
فى غربته فى فرنسا التى إمتدت إلى 

ما يقرب من نصف قرن .

 :978-977-91-3246-4
: 978-977-91-3134-4

: 978-977-91-3073-6
: 978-977-91-3247-1

تدمك
تدمك

تدمك
تدمك

حسن محمد حسن بين الفنان والمجتمع ودور الفن/  مجدى عثمان.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

سمير رافع: رائد السريالية المصرية/  إيناس حسنى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

حوارات الهوية المصرية: فنانون معاصرون من جيل الستينات/ محمد رفاعى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

إنجى أفالطون بين الثورية والذاتية/  مجدى عثمان.- القاهرة: الهيئة، 2021.

النص باللغة االنجليزية والعربية.
يشتمل على ملحق بالصور.

يشتمل على ملحق بالصور.
يشتمل على ملحق بالصور.



رموز أفريقية
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كتب األطفال - القصص العربية
كتب األطفال - القصص الفرنسية

كتب األطفال - القصص العربية
كتب األطفال - القصص الفرنسية

25ج.م.
25ج.م.

25ج.م.30ج.م.

) 105 () 107 (

) 106 () 108 (

813
843

813
843

48 ص :رسوم ؛24سم.62 ص : رسوم؛ 24 سم.

48ص :رسوم ؛24سم.34، 30 ص: رسوم؛ 24 سم.

وحبه  زياد  الطفل  بطلها  لألطفال  قصة 
والرسوم  ظهرت  وكيف  البريد  لطوابع 
كوفى  صورة  وأحداها  عليها  المختلفة 
نشأته  منذ  قصته  يحكى  ووالده  عنان 
والنص  المتحدة،  األمم  إلى  ووصوله 

باللغة العربية واالنجليزية.

سانكارا  الرئيس  قصة  الكتاب  يتناول 
الذي منع الزواج المبكر لصغار السن 
المناصب  في  النساء  بتعيين  وقام 
قام  ان  وكان  العليا  الحكوميه 
بوركينا  بالده  في  فعليه  بنهضه 
الذين  القبائل  زعماء  ان  اال  فاسو 
فرنسا  مع  اتحدوا  امتيازتهم  فقدوا 
في  وقتله  عليه  باالنقالب  وقاموا 

عام 1987.

تدور هذه القصة الجميلة حول الطفلة )أبية( 
االبتدائى  الرابع  الصف  فى  المتميزة  الطالبة 
اعداد  الطالب  من  الفصل  مدرس  طلب  وقد 
لتقدم  األفريقية  الشخصيات  أشهر  عن  عرض 
وقد  افريقيا  بقارة  المدرسة  إحتفالية  فى 
هذا  فى  األشتراك  على  )أبية(  الطفلة  حرصت 
النشاط وبعد إجراء البحث على جوجل توصلت 
سيرليف(  جونســــون  )ايلين  شخصية  إلى 
بجائزة  والفائزة  ليبيريا  لدولة  السابقة  الرئيسة 

نوبل للسالم لعام 2012.

هو  و  أفريقي  ملك  هو  موسي  منسا 
أغني رجل عاش علي كوكب االرض وكان 
حاكما  وكــــان  القديمة  مالي  امبراطور 
أغني  من  مالي  وكانت  عادال  مسلما 
الملح  في  تتاجر  كانت  حيث  العالم  دول 
ألنه  الذهبــي  بالملك  ولقب  والذهب 
حيث  التاريخ   في  حج  رحله  أشهر  صاحب 
كان يوزع الذهب علي الفقراء خالل رحلته 

الي  البالد الحرام.

:978-977-91-3169-6
:978-977-91-3337-9

: 978-977-91-3168-9
:978-977-91-3328-7

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

أقوى إمرأة فى إفريقيا: إيلين جونسون سيرليف الفائزة بجائزة نوبل/ عزة 
موسى؛ ترجمة محمد المغربى؛ رسوم هشام السعيد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الملك الذهبي منسا موسي/  بسنت بيبرس ؛ ترجمه حسن عبدالفضيل؛ 
رسوم هشام السعيد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

جيفارا القارة السمراء سانكارا/ امل فكري؛ ترجمه رشا صالح ؛ رسوم هشام 
السعيد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

أبنوس األمم المتحدة كوفى عنان/  تأليف وترجمة أمل فكرى؛رسوم 
هشام السعيد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المرحلة العمرية من 6-10 سنوات
النص بالعربية واالنجليزية.

النص باللغة العربية و الفرنسية.

النص باللغتين العربية واالنجليزية
المرحلة العمرية من 6-10 سنوات.

السن من 6 - 10سنوات
النص بالعربية و الفرنسية.



كتابات جديدة
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األدب العربى- تاريخ ونقد
الشعر العربى

القصص العربيةالشعر العربى

37ج.م.
25ج.م.

20ج.م.25ج.م.

) 109 () 111 (

) 110 () 112 (

810.9
811

811813

368 ص ؛ 20 سم.
172 ص؛ 21 سم.

111ص ؛21سم.150 ص؛20سم.

إن العمل السردى عند محمد محمود 
من  األركان  متكامل  بناء  الرازق  عبد 
 - المكان   - الزمان   - الشخصية   : ناحية 
له  متكامالً  سرديًا  بناء  لتشكل  السرد 
نسقه الخاص في التشكيل ومالمحه 
والداللة  التركيب  فـــى  المتميزة 
محمد  أدب  ذلك  علـــي  ونقيـــس 

محمود عبد الرازق كنموذج.

اللغة  جميلة  القصائد  من  مجموعة 
تتناول  األلفــــاظ  فصيحة  والمعانى 
الحياتية  الموضوعات  من  مجموعـــة 
عناوين  ومن  الشاعرة  تجربـــة  مـــن 
القصائد: أمينــــة على خــزائن الفرح- 
تسير  الجنازة  الكـــف-  فى  خريطــــة 
من  شعـــراء  غائب-خمســة  والميت 

الجن- قبل أن أموت بساعة وغيرها.

يضم الكتاب عدد من النصوص السردية 
خالية،  ذاكرة  العظيم،  الســر  منهـــا: 
الدوران في حلقات مفرغة، عفوا  لقــد 
همسات  النور،  صــوت  رصيـــدك،  نفذ 
األمان،  زهـــرة  الظــــالل،  لقاء  وعي، 
نفاق،  سمكة،  ذاكرة  منفردا،  العيش 

حنين، ال  مباالة.

:978-977-91-3044-6
: 978-977-91-3177-1

: 978-977-91-3210-5: 978-977-91-3205-1

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

حين يقابل النسبى مطلقًا: شعر فصحى/   مروة أحمد.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

غربة روح : نصوص سردية/   ضحي أحمد الباسوسي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

طرق تقليدية للموت: شعر فصحى/ نجالء مجدى.- القاهرة: الهيئة، 2021. البنية السردية فى أدب محمد محمود عبد الرازق/  إعداد محمد صالح 
زيد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

مجموعـــة قصـــائد كتبت باللغة 
الفصحــى وبأسلوب جميل يسعد 
عناوين  القصائــــد  وتحمل  القارئ 
مختلفة منها: سوف أحلم - قانون 

وغيرها.
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األدب العربى- تاريخ ونقد
الشعر العربى

الشعر العربىالقصص العربية

20ج.م.
25ج.م.

22ج.م.20ج.م.

) 113 (
) 115 (

) 114 () 116 (

810.9
811

813811

202 ص؛ 20 سم.104 ص؛ 21سم.

84 ص ؛ 21 سم.
218 ص؛ 21 سم.

من  نوع  على  مضمونه  فى  الكتاب  يعتمد 
وتجربته  الكاتب  شخصية  عن  الذاتى  الكشف 
والقارئ  الكاتب  بين  ميثاق  خالل  من  الحياتية 
يشكل  والكتاب  وصدقه  النص  حقيقة  بشأن 
عاشور  رضوى  األديبة  لحياة  ذاتى  سير  ميثاق 
بحياتها  تتعلق  ومعلومات  حقائق  ويوضح 
وأحداث  مجتمعها  قضايا  تجاه  ومواقفها 

عصرها.

باللغة  كتبت  قصــائد  مجموعــة 
الشاعرة  بهـــا  وحصلت  الفصحى 
أخبار  جائزة  فــى  األول  المركز  على 
عناوين  القصائــد  وتحمـــل  اليوم 
مختلفة: شارع غريب، ثوبى الوحيد، 

عظامى وغيرها .

مجموعة من القصائد كتبت باللهجة 

العامية المصرية تتنوع موضوعاتها 

الشاعر  بها  مر  التى  االحداث  بإختالف 

مَلصم  جوف  القصائد:  عناوين  ومن 

المجاريح-أول  تركه  بالرسل-بواقى 

خطاوى الحلم وغيرها .

: 978-977-91-3211-2

: 978-977-91-3046-0

:978-977-91-3160-3: 978-977-91-2314-1

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

المتاهة التى أوقعت فيها صاحبى: مجموعة قصصية/   سما سالم.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

من على الهاوية: أشعار بالعامية المصرية/    زين العابدين محمد الرزيقى.
 القاهرة: الهيئة، 2019.

مقهى ال يعرفه أحد: شعر/  زيزى شوشة.- القاهرة: الهيئة، 2021. كتابة الذات فى “أثقل من رضوى” و “الصرخة”: دراسة فى سمات 
النص السير- ذاتى/   نهلة راحيل.- القاهرة: الهيئة، 2021.

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

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية )ص91-96(
الدراسة حاصلة على جائزة محمد غنيمى هالل للدراسات 

النقدية التطبيقية.

القصيرة  القصص  من  مجموعة 
تتناول الحياة اليومية للشباب وتتنوع 
موضوعاتها بين الحب والكره والبعد 
والقرب والحلم والواقع ومن عناوين 
القصص: خيال الظل - ثقب فى دميه 
الحلم - ساحة الورق - فريده - دوريان .
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الشعر العربى

القصص العربية

20ج.م.

23ج.م.

) 117 (

) 118 (

811

813

193 ص؛ 21 سم.

181ص؛ 20سم.

الشعرية  القصائد  من  مجموعة 
عن  الشاعرة  فيها  تعبر  الفصحى 
وهى  ومشاعرها  إحساسها  مكنون 
ومن  عديدة  موضوعـات  تتنـاول 
 - الغيم  صواع  القصـــائد  عناوين 
مطاف- ثلج - وردة السالكين وغيرها .

:978-977-91-3343-0

: 978-977-91-3043-9

تدمك

تدمك

الناظرون: مجموعة قصصية/   محمد سالم عبادة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

منسأة الروح: شعر فصحى/   رشا زقيزق.- القاهرة: الهيئة، 2021.

عنوانهـا  قصصيـــة  مجموعـــة 
إلى  الناظرون  ومنهم  الناظرون 
 ... الدموع  عبر  الناظرون  السماء، 
تكون  كلها  والقصص  وغيرها 
جملــة موسيقيــة واحدة تتناغم 

بشكل جميل.



كتب أطفال
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كتب األطفال - الشعر العربي
كتب األطفال - تعليم

كتب األطفال - القصص العربيةكتب األطفال - تعليم

20ج.م.
ج.م.

22ج.م.35ج.م.

) 119 () 121 (

) 120 () 122 (

811
370

370813

32 ص: رسوم ؛ 30 سم.44 ص : صور ؛ 24 سم.

37 ص: رسوم؛ 24 سم.20 ص: رسوم؛ 30 سم.

على  يشتمل  لألطفال  شعري  ديوان 
كتبت  الجميلة  القصائد  من  مجموعة 
عناوينها:  مــن  الفصحى  بالعربيـــة 
ذات  يا  أمي  وطني،  إقرأ،  كتابي،  يا 
البحر  هبات  مدرستي،  يا  اإلنعام، 

وغيرها .

لمرحله  لالطفال  تعليمي  كتاب 
يعلم  الروضة  و  المدرسة  ماقبل 
تطبيقها  مع  الحروف  كتابة  كيفية 
علي الصور  لسهوله التعرف علي 

الحرف.

فى  تغوص  لألطفال  قصص 
أنه  جودز  الشاب  يتخيل  حيث  الخيال 
مصر  خالل  ويتجول  فرعونى  ملك 
من  للمعلومات  ويعرض  القديمة 
خالل حلمه ثم يعرض لقصص آخرى 
سعاد،  وأمنيات،  أقنعة  بعنوان 

طربوش العلم.

: 978-977-91-3276-1
:978-977-91-3194-8

:978-977-91-2980-8:978-977-91-3091-1

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

تعلم و أرسم حيوانات المزرعة لألطفال ذوى الهمم/  إعداد محمد حسن؛ 
إخراج أحمد طه.- القاهرة: الهيئة، 2020.

جودز قاهر األعداء: وقصص أخرى/  عاطف عبد الفتاح ؛ رسوم هشام السعيد.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

تعلم و ألعب مع الحروف: حروف ) ط ظ ع غ ( /  إيمان سند ؛رسوم محسن 
عبدالحفيظ.- القاهرة: الهيئة، 2021.

إليك يا صغيري: شعر لألطفال/ مادح رمضان؛ رسوم محسن 
عبدالحفيظ.- القاهرة: الهيئة، 2021.

كتاب تعليمى لألطفال ذوى الهمم 
الحيوانات  أشكال  بالرسومات  يوضح 
فى  واإلنجليزية  بالعربية  وأسماءها 
أسلوب رشيق وجميل يحبب األطفال 

فى القراءة والرسم.

يشتمل على ملحق كرتونى بأشكال الحيوانات.

علي صفحة الغالف : مرحلة ما قبل المدرسه.

السن من 8 - 12 سنة.
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كتب األطفال - القصص العربيةكتب األطفال - القصص العربية

كتب األطفال - القصص العربيةكتب األطفال- القصص العربية

23ج.م.20ج.م.

17ج.م20ج.م.

) 123 () 125 (

) 124 () 126 (

813813

813813

56 ص: صور ملونة؛ 26 سم.39ص: رسوم؛  20 سم.

97 ص؛ 20 سم.47 ص: صور ملونة؛ 22 سم.

من  لمجموعـــة  يعــرض  الكتاب 
منها  لالطفال  القصيــرة  القصص 
وعن  اكتوبر  حرب  عن  يحكي  ما 
الكاتب الكبير كامل الكيالني و منها 
مثل  القرآن  قصص  عن  يحكي  ما 
القطة  وقصة  سليمان  هدد  قصة 
ومعلومات كثيرة عنها، وغيرها من 

القصص.

عن  البعد  تعلمهم  لالطفال  رواية 
وحب  والقيم  والمبادئ  الخوف 
الغير وذلك بأسلوب سهل وبسيط 

يصل إلى الطفل بسهولة.

)سهى(  بطلتهـــا  لألطفال  قصة 

وحبها للزهور وخاصة عباد الشمس 

وحبها  الزهرة  حول  القصة  وتدور 

آخرى  وقصص  الشمـــس  لضـــوء 

لألطفال تعلمهم القيم والمبادئ .

: 978-977-91-3369-0: 978-977-91-2927-3

: 978-977-91-2594-7: 978-977-91-3005-7

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

حكاية مازن وقرنفل: قصص لألطفال/  أشرف الخضرى؛ رسوم الحبيبة 
حسين.- القاهرة: الهيئة، 2020.

سهى و زهرة عباد الشمس: مجموعة قصصية/  جالل الصياد ؛ رسوم 
مرفت النحاس.- القاهرة: الهيئة، 2020.

الخوف: رواية لألطفال/ على على عوض؛ رسوم محسن عبد الحفيظ.
 القاهرة: الهيئة، 2020.

الحب العظيم و قصص أخري لألطفال/ سيدة حامد عبدالعال ؛ رسوم 
علي عبد الرحمن.- القاهرة: الهيئة، 2021.

لألطفال  قصيرة  قصص  مجموعة 
المبادئ  تعليمهم  إلـــى  تهــدف 
وتحمل  بسيط  باسلــوب  والقيم 
تكبر  عندما  منها   مختلفة  عناوين 
ستأتىمعى - ماذا كان درس اليوم .

قصة لألطفال السن 12-9.

الفئة العمرية - لليافعين.

على صفحة الغالف السن من 12:9 سنة.
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كتب األطفال - القصص العربية
كتب األطفال - القصص العربية

كتب األطفال - القصص العربيةكتب األطفال - القصص العربية

25ج.م.
14ج.م.

20ج.م.20ج.م.

) 127 () 129 (

) 128 () 130 (

813
813

813813

16 ص: صور ملونة؛ 22سم.39 ص : رسوم ؛ 28 سم.

47 ص: رسوم؛ 24 سم.46 ص : رسوم ؛ 24 سم.

تعيش  فقيرة  عجوز  سيدة  صفية 
وفاة  بعد  صغير  بيت  في  بناتها  مع 
تربية  في  تعمل  أن  وتحاول  زوجها 
تستطيع  حتى  والخراف  والدجاج  البط 
التي  ديونها  وسداد  بناتها  تربي  أن 
القصص:  عناوين  ومن  زوجها  تركها 
الصغيرة،  األميرة  اللصوص،  قلعة 

الفأس الذكية وغيرها.

ومدينة  فيروز  بطلتها  لألطفال  قصة 

اسمه  طيب  ملك  يحكمها  جميلة 

نعمان وساحر شرير يظهر فى المدينة 

وتدور األحداث للقضاء على شر الساحر.

الجميلة  القصص  مـــن  مجموعــــة 
سرد  خالل  من  لألطفال  القيـــم  تشرح 
عناوين  ومــن  مشــوق  قصصــى 
قـــرية   - والصياد  القـــط  القصص: 
الطيور - واحة الغزالن - األرنب الحالم-

مدينة الحمام...وغيرها.

:978-977-91-3263-1
: 978-977-91-2532-9

:978-977-91-3392-8: 978-977-91-2589-3

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

صندوق شجرة الزيتون/   محمود صالح رفاعي؛رسوم محسن 
عبدالحفيظ.- القاهرة: الهيئة، 2021.

القط والصياد: مجموعة قصصية لألطفال/   صالح شعير؛رسوم محسن 
عبدالحفيظ.- القاهرة: الهيئة، 2021.

العالم الذى أبطل السحر: قصة/   إيمان محمود؛ رسوم محسن عبد الحفيظ.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

الصقر الذي ساعد الَبحارة : قصص مستوحاة من التراث العربى/ 
إيمان سند؛ رسوم أحمد عبدالنعيم.- القاهرة: الهيئة، 2021.

القصيرة  القصص  من  مجموعة 
القيم  تعلمهم  لألطفال  الجميلة 
أهمية  على  والحث  والمبادئ 
في  واللعب  وقته  في  العمل 
في  القصص  عناوين  ومن  وقته 
عواطف  المصير-الجدة  انتظار 
والذكريات - فرحة الثعبان وغيرها.

السن من 9-12 سنة.

على صفحة الغالف: لألطفال من سن 4-7 سنوات.

السن من 8 - 12 سنة.
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كتب األطفال - القصص العربية
كتب األطفال - القصص العربية

كتب األطفال- القصص العربية
كتب األطفال - مصر القديمة - موسوعات

30ج.م.
20ج.م.

12ج.م.
500ج.م.

) 131 () 133 (

) 132 () 134 (

813
813

813
932.03

47ص: رسوم؛ 24سم.37 ص؛ 30 سم.

10مج:صور؛28سم.16 ص: رسوم؛ 19 سم.

قصة يحكيها الجد لألطفال عن إشراقة 
تعالت  وكيف  مارس   29 يوم  شمس 
وتعويم  الفرح  وهتافات  صيحات 
لتطفو  بنجاح  “ايفرجيفن”  السفينة 
فوق مياه قناة السويس وتعود القناة 

للمالحة من جديد.

الفتاة  سارة  عن  القصة  تحكي 
دراستها  في  المتفوقة  السمراء 
زميالتها  مـــن  للسخرية  وتعرضها 
بشرتها  لون  بسبب  الدراسة  في 
في  قــوة  ذات  كـــانت  ولكنهـــا 
الشخصية و التي ميزتها عن غيرها.

تتناول هذه الموسوعة الجوانب الحضارية في 
االجتماعية  الحياة  تعرض  حيث  القديمة  مصر 
والفنية  والعلمية  والعسكرية  والسياسيـة 
فجر  تتناول  اجزاء  عشرة  في  وذلك  والدينية 
 - إدارةالدوله   - والملكات  الملوك   - التاريج 
األزياء   - العماره   - والصناعات  الحرف  العلوم- 
المعتقدات  المصري  األسرة-الفن   - والحلي 
العالم  أضاءت  التي  هي  الحضارة  تلك  الدينية، 
بنور المعرفة والعلم واالخالق في ذلك الزمان.

:978-977-91-3215-0
: 978-977-91-3330-0

:978-977-91-2994-5
: 978-977-91-2943-3

تدمك
تدمك

تدمك
تدمك

كريم فى المكتبة: مجموعة قصصية للطفل/ محمد جالل؛ رسوم محسن 
عبد الحفيظ.- القاهرة: الهيئة، 2019.

مصر الفرعونية: موسوعة الحضارة المصرية للنشئ/  عفت شريف.
القاهرة: الهيئة، 2021.

لمة بنات: رواية للناشئة/  عزه سلطان؛ رسوم الحبيبه حسين.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

قنال ال تعرف المحال/  سماح أبو بكر عزت؛رسوم سالى سمير.- القاهرة: 
الهيئة، 2021.

تحكى  لالطفال  بسيطة  قصة 
حياة  فى  والمكتبة  الكتب  أهمية 
قصصى  أسلوب  فى  وذلك  الناس 
وكأنها  الكتب  كريم  يتخيل  حيث 

تنصحه وتؤدبه وتعلمه القيم.

قصة لألطفال السن 12-9.

السن من 13 - 16سنه.

الترقيم متعدد
 يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.
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كتب األطفال - القصص العربية
11ج.م.

) 135 (

813

16 ص ؛ 24 سم.

المغرورة  األميرة  عن  القصة  تحكى 
إلى  الناس  جميع  على  تتعالى  التى 
علمها  الذى  حسان  الشاب  قابلت  أن 
عليهم  أتم  ثم  الناس  وحب  التواضع 

اهلل نعمة الود والزواج.

تدمك978-977-91-3098-9 :

وردشان واألمير حسان: قصة لألطفال/ عبده الزراع ؛ رسوم محسن عبد 
الحفيظ.- القاهرة: الهيئة، 2021.



 )األدب العالمى للطفل والناشئة(
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كتب األطفال - القصص اإلنجليزية
كتب األطفال - القصص األسبانية

كتب األطفال- القصص األسبانية

كتب االطفال - القصص التركية

25ج.م.
20ج.م.

20ج.م.

25ج.م.                         

) 136 (
) 138 (

) 137 () 139 (

823
863

863

890

32 ص: رسوم؛21 سم.
24 ص: رسوم؛ 20 سم.

31 ص؛ 24 سم.24 ص: رسوم؛ 21 سم.

مأخوذه  قصص  مجموعة  الكتاب  يشمل 
من ثقافه المايا والتي إستقرت في أمريكا 
تحوي  كما  المكسيك  وجنوب  الوسطي 
قصصًا أيضا من منطقه الكاريبي نيكارجوا 
يتعلم  بانفيلو  القصص:  عنـــاوين  ومن 

درسا-القرد وسمكه القرش وغيرها.

تدور  التى  المسلية  القصة  هذه 
حول الديك كيريكو الذى دعاه عمه 
ولكنه  زفافه  حفل  لحضور  بيريكو 
بمجموعة  يمر  للحفل  ذهابه  أثناء 
عن  تعطله  التى  المغامرات  من 

حضور الحفل.

مجموعة قصص لالطفال من األدب 
ويحكى  الدين  نصر  بطلها  التركى 
واألطفال  الحيوانات  مع  حكايــــات 

بأسلوب سهل وبسيط .

: 978-977-91-3213-6
: 978-977-91-3161-0

: 978-977-91-3199-3

: 978-977-91-2260-1

تدمك
تدمك

تدمك

تدمك

الحمار الصغير الحزين = El burrito descontento /   ترجمة يورا متولى؛ 
رسوم رشا منير.- القاهرة: الهيئة، 2021.

طرائف المعلم نصر الدين: من الحكايات الشعبية التركية/   ترجمة سوسنه 
سيد ؛ رسوم رشا منير.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الديك كيريكو وحفل زفاف العم بيريكو: من الحكايات الشعبية االسبانية =   
El gallo kiriko y la boda del tio perico/  ترجمة رشا عبد العظيم؛ 

رسوم مروة ابراهيم.- القاهرة: الهيئة، 2021.

بقع الجاكوار: حكايات شعبية من أمريكا الالتينية/  ترجمة سلوي محمود؛ 
رسوم محسن عبد الحفيظ.- القاهرة: الهيئة، 2021.

تلك  اإلطمئنان(  فى  السعادة  )تكمن 
هذه  من  تخرج  التى  الحكمة  هى 
فى  حزينًا  كان  فالحمار  الجميلة  القصة 
يسعد  ولم  والربيع  والخريف  الصيف 
الهدوء  حيث  الشتاء  فصل  فى  إال 

والسكينة.

على ص الغالف: من الحكايات الشعبية اإلسبانية
السن من 6-9 سنوات.

المرحلة العمرية من 6-9 سنوات.
السن من9- 12سنه.
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كتب األطفال- القصص الروسية
25ج.م.

) 140 (

893

36 ص: رسوم؛ 20 سم.

األدب  من  لألطفال  قصص  مجموعة 
إلى  األطفال  توجه  الروسى  الشعبى 
وإعمال  والمبادئ  الحكم  مـــن  كثير 
ذلك  وكل  والدهـــاء  والذكاء  العقل 
ومن  للطفل،  وجاذب  شيق  بإسلوب 
بيت  والذئب-  الثعلب  الحكايات:  هذه 

األرنب- ماشا والذئب.

تدمك978-977-91-3200-6 :

ماشا والدب: من الحكايات الشعبية الروسية/   معالجة إم. بوال توف؛ترجمة 
سامية توفيق؛ رسوم عبد العزيز السماحى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المرحلة العمرية: 6 - 9 سنوات.





 ) إقرأ ولون (
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كتب األطفال - القصص العربية

كتب األطفال - القصص العربيةكتب االطفال - القصص العربية

10ج.م.

10ج.م.10ج.م.

) 142 (

) 141 () 143 (

813

813813

20 ص : رسوم ؛ 27 سم.

20 ص: رسوم؛ 30 سم.20 ص: رسوم؛ 28 سم.

الكتاب يحكي قصة الشهيد محمد 
رضوان الذي تخرج في كلية الشرطة  
وإلتحق   ،2012 عام  فيهــا  تخــرج 
بسالح الصاعقة قوات خاصة للتدخل 
السريع و إستشهد في تبة شتيوي 

العريش. سيناء عام  2018.

عن  تحكى  كاريكاتوريـــة  قصـــة 
التى  والبسالة  والبطولة  الشجاعة 
المسلحة  القوات  أبطال  بها  يتميز 
من  مخرب  ماهو  لكل  وتصديهم 
خالل قصة البطل الشهيد وليد سيد 

عبد السميع.

: 978-977-91-3438-3

:978-977-91-3102-3: 978-977-91-3103-0

تدمك

تدمكتدمك

أسد جبل الحالل: حكاية الشهيد محمود ناجى: كوميكس/  هيثم عبد ربه 
السيد؛ رسمها أحمد جعيصة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

عائد الى سيناء: حكاية الشهيد وليد سيد عبد السميع/   هيثم عبدربه؛ 
رسوم أحمد جعيصة.- القاهرة: الهيئة،  2021.

حكاية بطل: حكاية الشهيد محمد عبدالحميد رضوان: كوميكس/   
هيثم  عبد ربه السيد؛رسمها احمد جعيصه.- القاهرة: الهيئة،  2021.

منذ  الشهيد  قصة  الكتاب  يتناول 
1994 وحتى  مولده فى مارس عام 
مرورًا   2018 فبراير  فى  استشهاده 
وتفوقه  الحربية  بالكلية  بالتحاقه 
فى  دوره  وآداء  منهـــا  وتخرجـــه 

محاربة الخارجين عن القانون .

على صفحة الغالف: عن حكايات الوالد واألرض 
للكاتب محمد نبيل.

عن حكايات الوالد و االرض للكاتب محمد نبيل.

على صفحة الغالف: عن حكايات الوالد واألرض
 للكاتب محمد نبيل.

كتب األطفال  - القصص العربية
10ج.م.

) 144 (

813

 20 ص: رسوم؛ 27 سم.

يحكي الكاتب عن قصة حياة الشهيد محمد 
والتحق  المناصب  في  تدرج  والذي  عبيد 
بناء علي طلبه الي الحماية المدنية وحصل 
اإلليكترونية  الجريمة  في  ماجستير  علي 
المفرقعات  في  الدورات  من  العديد  ونال 
ثم  أمريكا  و  كندا  و  المسلحة  القوات  في 
عبوة  انفجار  أثر   5/1/2019 في  إستشهد 
أبو  كنيسة  بجوار  مسجد  أعلي  ناسفة 

سيفين في مدينة نصر.

: 978-977-91-3380-5 تدمك

عبوه ناسفة: حكاية الشهيد مصطفي عبيد: كوميكس/   هيثم عبد ربه 
السيد ؛ رسمها احمد جعيصه.- القاهرة: الهيئة، 2021.

عن حكايات الوالد و االرض للكاتب محمد نبيل.



كتب أطفال ) ثالث حواديت (
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كتب االطفال - القصص العربية

كتب االطفال - القصص العربيةكتب األطفال - القصص العربية

29ج.م.

29ج.م.30ج.م.

) 146 (

) 145 () 147 (

813

813813

51 ص: رسوم؛ 20سم.

52 ص: رسوم؛ 20 سم.51 ص: رسوم؛ 19 سم.

ثالث حواديت شيقة تتناول موضوعات 
عن الكائنات الحية المختلفة كاألسماك 
أخرى  وتتناول  وغيرها  والحيوانات 
اإلنسان  وصناعـــة  وتطبيقاته  العلم 
وإجراء  الحيوانات  أيضا  تتناول  كما  اآللى 
الصفات  وتغير  عليها  العلمية  التجارب 

األساسية فيها بأسلوب شيق وجميل.

يضم الكتاب ثالث حواديت تدور حول 
فكرة التغيير مهما كان هذا التغيير 
فقط  يحتاج  فهو  صعب  مش  إنه 
الغير  ومع  النفس  مع  للصراحة 
الذين يحيطون بنا فقط كل ما علينا 
ونعبر  بصراحة  التحدث  هو  عمله 
يتغير  سوف  شئ  وكل  أنفسنا  عن 

لألفضل، الموضوع مش صعب .

: 978-977-91-2972-3

: 978-977-91-3223-5:978-977-91-3072-9

تدمك

تدمكتدمك

خرج و لم يعد، البوابة الخضراء، أنف/  أحمد عبدالعظيم، بيتر ماهر 
الصغيران، يارا كمال ؛ رسوم مروة إبراهيم.- القاهرة: الهيئة، 2021.

مش صعب )مش بطل - مش نجمة - مش آلة ( /  رانية حسين أمين؛ رسوم رشا 
منير.- القاهرة: الهيئة، 2021.

عفريت الماء، أذن الفأر، سر الحيوانات الغريبة/  ميرفت البلتاجى، أميمة 
عز الدين، السيد إبراهيم؛ رسوم حنان الكرارجي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

ثالث قصص تتناول قصة مسمار في 
تقدير  شهادة  عليه  تعلق  الحائط 
من  جاء  أن  إلى   بهــا  فخورا  فكان 
االخري  القصة  و  مكانه  من  اقتلعه 
قطفتها  جميلة  وردة  عن  تحكي 
و  لها  إمتنانا  ألمها  لتهديها  طفلة 
كتاب  داخل  الوردة  بحفظ  األم  قامت 

ليبقي عطرها فيها.

المرحلة العمرية من 9-6 سنوات.



 ) سنابل (
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كتب األطفال  - القصص العربيةكتب االطفال- الشعر العربى

كتب األطفال - القصص العربية
كتب األطفال  - القصص العربية

25ج.م.24ج.م.

25ج.م.
25ج.م.

) 148 () 150 (

) 149 () 151 (

811813

813
813

23 ص : رسوم؛ 30 سم.28 ص: رسوم ملونة؛ 30 سم.

23ص: رسوم؛ 28 سم.31 ص:رسوم؛ 27 سم.

مجموعة قصائد لألطفال تعلمهم 

القيم والمبادئ وحب اآلخرين وذلك 

وتحمل  وسهل  بسيط  بأسلوب 

ابى،  مختلفـة:  عناوين  القصـــائد 

عائلتى، احب الشمس وغيرها.

الثعالب  لحياة  الكتاب  يعرض 
ورغبتها في التعايش السلمي مع 
تحدث  لمواقف  عرض  مع  االرانب  
بينهما تسبب سوء التفاهم وخوف 

االرانب من الثعالب.

الجميلة  القصص  من  مجموعة 
األطفال  وتعلم  القيم  تشرح  التى 
خالل  من  النفس  على  اإلعتماد 
واليمام  الحمام  يربى  الذى  جدو 
عن  قيمة  معلومات  ويعرفهم 

الطيور.

: 978-977-91-3035-4:978-977-91-3248-8

: 978-977-91-3351-5

:978-977-91-3352-2

تدمكتدمك

تدمك
تدمك

أنا و صاحبي/  ممدوح عبدالستار ؛ رسوم منى محمد حسين.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

جدو وعش اليمام/  بدر الدين محمود ؛ رسوم احمد عبد النعيم.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

الثعالب يمكنها أن تحب/  أحمد قرني ؛رسوم أحمد جعيصه.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

أغانى المحبة: شعر/  أمل جمال ؛ رسوم نرمين القاضى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

الذى  إبراهيم  قصة  الكتاب  يتناول 
أصوات  وتعلم  االصوات  تقليد  يجيد 
يقلد  بدأ  وبعدها  والحيوانات  الطيور 
يعزف  أصبح  والذي  الموسيقي  أنغام 
الموسيقي بدون آالت موسيقية في 

طابور الصباح.

السن من 6-9 سنوات.

المرحلة العمرية من 6-9 سنوات. السن من9- 12سنه.
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كتب األطفال - القصص العربية
كتب األطفال - القصص العربية

كتب األطفال - القصص العربيةكتب االطفال - القصص العربية

25ج.م.
24ج.م.

22ج.م.25ج.م.

) 152 (
) 154 (

) 153 () 155 (

813
813

813813

23 ص : رسوم ؛ 30 سم.
27 ص: رسوم؛ 28 سم.

23 ص؛ رسوم ملونة؛ 30 سم.23 ص: رسوم؛ 27سم.

للحروف  يعرض  جميل  كتاب 
وبحرية  برية  رحلة  في  أنها  وتخيل 
ومنها  الطبيعة،  جمال  تستعرض 
وسط  وقيمته  الحرف  شكل  تشرح 

الكلمات.

نهاية  عن  تحكى  جميلة  قصة 
الجديدة  السنــة  وبدايــة  السنـة 
واألمنيـــات  الحيــاة  وتطـــورات 
اإلنسان  يحتاجها  التى  والطلبات 

ويتمنى  تحقيقها.

السيدة  بطلتها  لألطفال  قصة 
فى  بمفردها  تقيم  التى  عصمت 
التليفزيون.  وتشاهد  الدافئ  بيتها 
وتنســج المعاطــــف والقفـــازات 
من  صغيرة  جـــراء  أربــع  ودخــول 

الشباك وتتوالى األحداث بينهم.

:978-977-91-3338-6
:978-977-91-3045-3

: 978-977-91-3185-6: 978-977-91-3054-5

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

ساري إبن سيناء/  طنطاوي عبد الحميد طنطاوى؛ رسوم محسن 
عبدالحفيظ.- القاهرة: الهيئة، 2021.

السيدة عصمت والجراء األربعة/  إيهاب القسطاوى؛ رسوم هاجر محمود.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

سنة سعيدة/  منير عتيبة ؛ رسوم أمانى البابا.- القاهرة: الهيئة، 2021. رحلة الحروف العجيبة/  منار فتح الباب؛ رسوم عبداهلل أحمد.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

وطمع  الحبيبة  سيناء  عن  الكتاب  يحكي 
وتعرضها  االزل  قديم  منذ  فيها  اليهود 
القصة  ويعرض  الطــــامعين  لغــــزوات 
القوات  مساعدة  في  ودوره  ساري  الشاب 
المجيدة  أكتوبـــر  حــرب  في  المصرية 
وتحطيم  المعـــدات  علي  وإستيالئهم 

المواقع الحصينة بفضل ذكاء ساري.
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كتب األطفال  - القصص العربية
كتب االطفال - القصص العربية

كتب األطفال - الشعر العربى
كتب االطفال - القصص العربية

30ج.م.
25ج.م.

25ج.م.
22ج.م.

) 156 () 158 (

) 157 (
) 159 (

813
813

811
813

21 ص؛ 30 سم.31 ص : رسوم ؛27  سم.

31 ص: رسوم؛ 30 سم.
22ص: رسوم ملونة؛ 30 سم.

المتنوعة  القصص  من  مجموعة 
األطفال  لدى  القيم  ترسي  التي 
التقاليد  نحو  وترشدهم  وتعلمهم 
من  التي  القصص  سرد  خالل  من 
 - فرح   - والقنديل  الريح  عناوينها: 

نجاحنا - نار جدنا وغيرها .

فى  أحداثها  تدور  لألطفال  قصة 
لألطفال  وتوضح  سعيد  عم  مزرعة 
الحيوانات التى تعيش فى المزرعة 
أو  دجاجة  من  وأحجامها  بأشكالها 

أرنب .. وغيرهم.

النسر  بطلهــا  لألطفــــال  قصة 
من  األطفال  يتعلـــم  والعصفور 
وحب  التعامــل  كيفيـــة  خاللهـــا 

اآلخرين وحب الحياة .

: 978-977-91-3249-5
:978-977-91-3269-3

:978-977-91-3164-1
: 978-977-91-3036-1

تدمك
تدمك

تدمك
تدمك

لعب × لعب: شعر/   اسماء عبد الفتاح أبو المعاطى؛ رسوم منى محمد حسين.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

النسر والعصفور/ هويدا صالح؛ رسوم أحمد جعيصة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

مزرعة عم سعيد/ هناء رفعت ؛ رسوم مروة ابراهيم.- القاهرة: الهيئة، 2021. فرح/   عبدالمجيد زراقط؛ رسوم رحاب جمال الدين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

مجموعة من االشعار سهلة األلفاظ 
ومن  المعانى  بسيطة  اللغة  جميلة 
ألوان  عالم   - أرنوبى  وردة  عناوينها: 

- حلم - شنطة جديدة وغيرها.

المرحلة العمرية من 6-9 سنوات.
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كتب األطفال - الشعر العربى
26ج.م.

) 160 (

811

31 ص: رسوم؛ 28 سم.

مجموعة من القصائد الجميلة ذات 
مجموعة  تتناول  الفصحى  اللغة 
ومن  المختلفة  الموضوعات  من 
عناوين القصائد: كل جميل - الوردة 
- أسئلة - صديقتى الساعة - عفريت 

فى الصالة - شقاوة... وغيرها.

:978-977-91-3113-9 تدمك

هنا بيتى: قصائد لألطفال/  محمد حلمى حامد ؛ رسوم ناصر حامد.
 القاهرة: الهيئة، 2021.





كتب عامة
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االفالم - مهرجانات

المقاالت العربية

االحتماالتالمقاالت العربية

50ج.م.

45ج.م.20ج.م.

) 161 (
) 163 (

) 162 () 164 (

792

814

814121

175ص: صور؛ 26 سم.

394ص؛ 24 سم.

359ص؛24سم.117 ص ؛ 21 سم.

األقصر  لمهرجان  الكتاب  يعرض 
تعيش  كيف  يرينا  اإلفريقية  للسينما 
اجتماعى  تنوع  فى  الشعوب 
النهاية  فى  تتوحد  ولكنها  وثقافى 
دول  كل  عن  كثيرة  ألفالم  ويعرض 
إلى  افريقيا  جنوب  من  بدءًا  افريقيا 
األقصر  مهرجان  ويطرح  أبابا  اديس 
على الشعب المصرى سؤاالً هامًا عن 

مدى إفريقيته الى جانب عروبته.

من  مجموعة  على  الكتاب  يشتمل 
الدراسات والمقاالت التى تدور حول 
وشغل  الدنيا  مأل  الذى   2020 عام 
كورونا  وباء  فيه  ظهر  حيث  الناس 
تامة  عزلة  كوكبنا  على  فرض  الذى 
نتائج  من  اصعب  نتائج  إلى  وأدى 
الحياة  وضرب  العالمية  الحرب 

االجتماعية فى مقتل.

ابعاد  ذات  دراسة  الكتاب  هذا  يعد 
ان  حاولت  تاريخية  ابستمولوجية 
بعالقة  المتعلقة  الحقائق  تتقصى 
والمنطق  بالرياضيات  االحتمال 
والفلسفة من خالل اعادة النظر فى 

نظريات االحتمال باالستقراء.

978-977-91-3035-4

: 978-977-91-3449-9

:978-977-91-3386-7: 978-977-91-3428-4

تدمك

تدمك

تدمكتدمك

1117 كورنيش النيل: زمن المعارك والسقطات الكبرى/ حسن عبدالموجود.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

اإلحتمال الفلسفى من التفسير الذاتى الى الوعى الموضوعى/   محمد 
دوير.- القاهرة: الهيئة، 2021.

2020 عام مختلف/  مصطفى الفقى.- القاهرة: الهيئة، 2021. 10 سنوات من الخيال: مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية يتوج عقده 
األول/ سعد القرشى؛تقديم حلمى شعراوى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

شهدتها  التي  الثقافية  الحياة  الكتاب  يرصد 
للكتاب،  العامة  المصرية  للهيئة  تابعة  شقة 
 1117 وعنوانها هو عنوان الكتاب، فلم يكن 
أهم  من  لعدد  عنوان  مجرد  النيل  كورنيش 
المجالت المصرية في التاريخ، لكنه كان مقرًا 
لسنوات  امتدت  ضخمة  ثقافية  لمعارك 
األدبية  المدارس  وبين  واليسار،  اليمين  بين 
المختلفة، ويرصد الكتاب شخصيات ومجالت 
ومعارك شهدتها هذه الشقة الكائنة بهذا 

العنوان .

.luxor African Film Fistival :على صفحة الغالف
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المقاالت العربية
المقاالت الصحفية

األدب العربى - تاريخ ونقداحمد درويش - تراجم

58ج.م.
30ج.م.

35ج.م.20ج.م.

) 165 () 167 (

) 166 (
) 168 (

814
070.44

928810.9

218 ص ؛ 24 سم.448 ص؛ 26 سم.

240 ص ؛ 24 سم.
251 ص؛ 28 سم.

تتناول  المقاالت  من  مجموعة 
التى  المختلفة  والمواقف  االحداث 
العربية  والمنطقة  مصر  شهدتها 
وجائحة  األوسط  الشرق  ومنطقة 
فأعجزته  العالم  غزت  التى  كورونا 
المؤلف  هذا  ويعرض  الحركة  عن 
سياسى  محلل  بنظرة  األحداث  تلك 

وعسكرى .

في  العام  الرأي  نشأة  الكتاب  يتناول 
مصر ونشأة الصحافة والحركة الفكرية 
في مصر فـــي القرن التاســع عشـــر 
العربية  الكتابيـــة  األساليب  وتطور 
الصحافـــة  ظهور  إلى  نشأتها  منــذ 
الطهطاوي  رفاعة  حياة  يعرض  ثم 
عهده  في  المصرية  الوقائع  وجريدة 
للمقالة  العام  الطابع  بوصف  يختم  ثم 

الصحفية.

دراسة العالقة بين األدب والمجتمع 
المحاكاة  فكرة  قدم  قديمة  عالقة 
االفالطونية وفكرة الواقعية وحازت 
على  والمجتمع  األدب  بين  العالقة 
الفالسفة  من  الكثير  أذهان  اهتمام 
ويعرض الكاتب تلك الدراسة باعتبار 
باقى  مثل  اجتماعية  ظاهرة  االدب 

الظواهر .

:  978-977-91-3056-9
: 978-977-91-3250-1

:978-977-91-3321-8 : 978-977-91-3229-7

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

إختالف النهار والليل: لوحات من السيرة الذاتية/ احمد درويش. 
القاهرة: الهيئة، 2021.

األدب والمجتمع/  محمد صالح غازى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

أدب المقالة الصحفية/ عبداللطيف حمزة.- القاهرة: الهيئة، 2021. أحداث ومواقف/  سمير فرج.- القاهرة: الهيئة، 2021.

ألحد  الذاتية  السيرة  الكتاب  يتناول 
أساتذة الجامعة المشهورين ومسيرته 
دار  إلى  الشريف  األزهر  مــن  التعليمية 
السربون  وجامعة  باريس  ثم  العلوم، 
ومسقــط،  فرانــس  دي  والكوليـــدج 
الحرة  الثقافـــة  حلقات  عـــن  ويتحدث 
المتسائلة  الظامئة  والحياة  والفنون 

والمسئووليات األكاديمية والثقافية .

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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اإلرهاب

الشعر العربى - تاريخ ونقد

المقاالت العربية
الحضارة اإلسالمية

28ج.م.

40ج.م.

30ج.م.
45ج.م.

) 169 (
) 171 (

) 170 () 172 (

303.6

811.009

814
953

190 ص؛ 24 سم.
307 ص؛24 سم.

339ص؛24 سم.202 ص؛ 24 سم.

يمارسه  إختيار  بأنه  اإلرهاب  يوصف 
أهدافهم  لتحقيق  األفراد  من  فئة 
حق  أهدروا  لو  حتى  السياسية 
الكتاب  ويهدف  الحياة  فى  غيرهم 
لمواجهه  مستدامة  خطط  لوضع 
التطرف  تكوين  ومنع  اإلرهاب 
لألفكار  مناهضة  بيئة  تشكيل  عبر 

ودعاوى المتطرفين.

الرؤيا  شعر  دراسة  أهمية  تأتى 
كونه وسيلة بصرية مرتبطة بجوهر 
اآلنى..  الخلق  لحظة  فى  الحياة 
أو  بالموت  أيضا  مرتبطة  أنها  كما 
أن  إلى  يدفعنا  أبدى  كمصير  العدم 
مجاهل  فى  الغور  و  التبصر  نمتلك 

المستحيل .

تختلف األمم فى ميزاتها اختالفًا كالذى 
والتقاليد  العادات  حيث  من  أفرادها  بين 
وأسلــــوب الحيـــاة والثقافة واختلفت 
األموى  العصرين  فى  االسالمية  الدولة 
والعباسى عن غيرها من األمم وامتازت 
بالعلم والطب والفن والعمارة وغيرها 
لهؤالء  الكتاب  ويعرض  الفنــون  مــن 
العلـــوم  فى  برعــوا  الذين  العلمــاء 

والفنون.

:978-977-91-2883-2

: 978-977-91-3100-9

: 978-977-91-3049-1

: 978-977-91-3296-9

تدمك

تدمك

تدمك
تدمك

أضواء حول بناة الحضارة اإلسالمية األول فى صدر اإلسالم والعصر األموى/ إسترداد وطن/    درية شرف الدين.- القاهرة: الهيئة، 2021.
رمضان رمضان متولى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

إستنطاق الصمت فى الشعر والرؤيا/ فاضل سودانى.- القاهرة: الهيئة، 2021. اإلرهاب: منظور نفسى إجتماعى/ عبد المنعم شحاته.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

المقاالت  من  للعديد  تجميع  الكتاب 
جريدة  فى  الكاتبة  نشرتها  التى 
يومى  تأريخ  وهى  اليوم  المصري 
المعاصر  المصرى  التاريخ  فى  للحياة 
تحكى  واألمل  األلم  أيام  عن  تحكى 
مصر   - الشعب   - البرلمان  و  سيناء  عن 

السريالية وغيرها.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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تعليم االطفال
االعالم

اإلعالماإلصالح اإلجتماعى - مصر

45ج.م.
35ج.م.

40ج.م.23ج.م.

) 173 () 175 (

) 174 () 176 (

373
306.4

303.48306.4

304 ص؛ 24سم.315ص:صور؛24سم.

177 ص:صور ؛ 20 سم.
284ص ؛24سم.

يحتاجه  ما  علي  للتركيز  موجه  الكتاب 
لدي  وصعوباته  بالتعليم  المهتمون 
الغراض  اساسية  معلومات  من  االطفال 
اسباب  لمعرفــة  االباء  ويحتاجه  العالج 
ومحكات  وتشخيصها  التعلم  صعوبات 
والمدرسة  االســـرة  ودور  عليها  التعرف 
ذوي  من  االطفال  لهؤالء  العالج  في 
االعاقات الحسية و االنفعالية والنفسية او 

العصبية.

يتناول هذا الكتاب بعض الموضوعات 
االفريقية  القارة  تخص  التى  الهامة 
ادوات  الموضوعات:  هذه  اهم  ومن 
السياسات الخارجيـــة االسرائيلية تجاه 
اإلعالمية  اآلداة  بين  والعالقة  القارة، 
بصورة  للـــدول  الخارجية  والسياسة 
السياسة  علـــى  التطبيق  ثــم  عامة 
القارة  تجــــاه  االسرائيلية  الخارجيـــة 

االفريقية.

عن  الحديث  بتفصيل  الكتاب  هذا  يهتم 
دور وسائل اإلعالم في تشكيل التصورات 
علي  التعرف  مع  السياسيه،  الذهنيه 
العالقه بين الحكومه و اإلعالم وتأثيرها 
الجمهور  لدي  التصورات  تلك  بناء  علي 
الكتاب  يتناول  وكذلك  والمجتمعات، 
االداره  و  الفلسفه  في  التغيير  متطلبات 
مع  االرتباط  ثم  المؤسسه،ومن  وبناء 
كالحريه  الجماهيريه  االهداف  مختلف 

والكرامه و العدل.

: 978-977-91-3452-9
: 978-977-91-3433-8

: 978-977-91-3110-8: 978-977-91-3293-8

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

أعداء مصر الخمسة: رؤية واقعية من أجل اإلصالح/ أمير رمزى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

اإلعالم و سلطة الصورة/   أحمد مصطفي علي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

اإلعالم اآلخر فى إفريقيا منذ عام 1993/ على عبده محمود.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

األطفال و صعوبات التعلم: المشكلة - التشخيص - العالج/  تهاني صبري 
كمال؛غاده حسن تمساح.- القاهرة: الهيئة، 2021.

األكبر  الخطر  هم  الخمسة  مصر  أعداء 
تسعى  دولة  أى  وعلى  مصر  على 
عن  عبارة  وهم  واالنسانية  للتقدم 
 - المرض   - الظلم   - الجهل   - “الفقر 

الفوضى“.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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األقباط

السد العالى

السد العالى
ألعاب الكمبيوتر

52ج.م.

55ج.م.

16ج.م.
30ج.م.

) 177 (
) 179 (

) 178 () 180 (

922.71

627

627
794.8

408 ص؛ 24 سم.
337 ص؛ 24 سم.

127 ص ؛ 24 سم.71 ص: رسوم؛ 21 سم.

فى  السودان  إلى  األقباط  لدخول  كان 
عودة  فى  دوره  على  محمد  عهد 
زوالها  بعد  السودان  إلى  المسيحية 
به.  اإلسالم  إنتشار  منذ  طويلة  لفترة 
الثالث  بطوائفهم  األقباط  تواجد  ولقد 
ثم  والكاثوليك  كاألرثوذكس  بالسودان 
جميعا  لعبوا  ولقد  اإلنجيليين  طائفة 
السودانية  الحكومة  فى  محوريا  دورا 

وأثبتوا كفاءة عالية فى أعمالهم .

ترويض  مشروع  هو  العالى  السد 

البالد  يغرق  كان  الذى  وفيضانه  النيل 

بناء السد العالى للحفاظ  والعباد فتم 

تدفقها  وتنظيم  المائية  الثروة  على 

المياه  وتوفير  للزراعة  الرى  وتنظيم 

بصورة منتظمة للشعب المصرى .

الضوء  إلقاء  إلى  الكتاب  هذا  يسعى 
على األلعاب اإللكترونية واستخداماتها 
في الوقــــت الحاضـــر والتطلعـــات 
المسئولون  ويستفيــد  للمستقبـــل. 
في  اإللكترونية  األلعاب  تقديم  عن 
من  المختلفة  واألماكــــن  المجاالت 
الفئات  لكل  مفيد  أنه  كما  الكتاب، 
اإللكترونية  لأللعــــاب  المستخدمـــة 

وخاصة األطفال والشباب .

: 978-977-91-3031-6

: 978-977-91-3022-4

:978-977-91-3023-1
: 978-977-91-3334-8

تدمك

تدمك

تدمك
تدمك

السد العالى: إحدى معجزات القرن العشرين/  صدقى ربيع.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

األلعاب اإللكترونية بين الحاضر والمستقبل/  هبة عبدالهادي إبراهيم.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

السد العالى: حاضره ومستقبله/  إبراهيم راشد.- القاهرة: الهيئة، 2021. األقباط فى السودان 1956-1899م/  مصطفى كامل عبده؛ تقديم 
محمد عفيفى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

كاملة  صورة  هو  العالى  السد 
فى  الجوانب  المتعددة  للثورية 
السياسى  المصرى  الشعب  نضال 
واالقتصادى  والعلمى  واالجتماعى 
والكتاب  والمعنوى  والعسكرى 
يعرض لتاريخ السد ونشأته وأهميته.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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القاهرة - وصف ورحالت
العلوم - فلسفة

البالغة العربيةاإلمام البخاري

33ج.م.
33ج.م.

25ج.م35ج.م.

) 181 () 183 (

) 182 () 184 (

916.213
501

922.6414

235 ص؛ 24 سم.326 ص: صور؛ 20 سم.

173 ص؛ 24 سم.293 ص ؛ 24 سم.

فى  معمارية  ثقافية  جولة  الكتاب 
وسير  إنشاء  حكايات  عبر  القاهرة  تاريخ 
منشئ جوامعها األشهر منذ بدايتها 
الوالة  بقاهرة  ومرورًا  الفسطاط  فى 
والفاطمين ثم قاهرة المعز واأليوبية 

ودولة المماليك وحتى األن .

وأساليب  مبادئ  ألهم  الكتاب  يعرض 
العلوم  علي  التركيز  مع  العلم 
الفيزيائية ويحرر بعض نواحى االشتباك 
كما  الدينى  واالعتقاد  الفلسفة  بين 
الخصائص  بعض  على  التأكيد  يحاول 
بهذا  المرتبطة  والعيوب  والميزات 

النشاط االنسانى.

التى  العلوم  أحدث  من  هى  التداولية 
البالغة  دراسة  فى  منها  اإلفادة  يمكن 
لفهم  مهم  مدخل  وهى  العربية 
البالغيين  أفكار  عن  والكشف  البالغة 
القدامى وهى تعنى بإدراك العالقات 
والعلوم  البالغة  علم  بين  الوشيجة 
والتداولية  السيميائيات  مثل  المعاصرة 

وتحليل الخطاب.

: 978-977-448-198-7
: 978-977-91-2895-5

: 978-977-91-3278-5:97-977-91-3303-8

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

اإلمام البخاري محدثًا وفقيهًا/  الحسيني هاشم؛ تقديم أحمد عمر هاشم ؛ 
تحرير ومراجعة أحمد الحسيني هاشم.- القاهرة: الهيئة، 2021.

البحث البالغى من منظور تداولى/   عشرى محمد الغول.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

اإلنسان والعلم واإليمان/ خالد مفتاح.- القاهرة: الهيئة، 2020. القاهرة جوامع وحكايات/  حمدى أبو جليل .- ط 2.- القاهرة: الهيئة، 2021.

اإلمام  عظمة  بجالء  الكتاب  يوضح 
كتب  بين  صحيحه  ومكانة  البخاري 
إزالة  في  يسهم  لعله  النبوية،  السنة 
نشره  المتعالمون  يريد  الذي  الضباب 
على أهم كتاب من كتب رواة األحاديث 
هدم  محاولة  ضد  والدفاع  النبوية، 
صاحب  عن  والدفاع  اإلسالم،  ثوابت 

أصح كتاب بعد القرآن.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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تراجم الفنانين

السياسة

معهد التمثيل - تاريخالمرأة في االسالم

45ج.م.

45ج.م.

40ج.م.
35ج.م.

) 185 (
) 187 (

) 186 () 188 (

927

320

210.4387,1962

272 ص؛ 24 سم.
340 ص؛ 24 سم.

286 ص؛ 24 سم.347 ص؛ 24 سم.

يعرض الكتاب لمجموعة من الفنانين 
للفن  يكون  أن  أرادوا  الذين  المصريين 
التشكيلى مالمح خاصة وإبتكار مالمح 
يكون  أن  المؤلف  وعمد  متفردة 
مختلفة  فنية  أساليب  ذوى  الفنانون 
ومتناقضة إلظهار مدى تأثيرهم على 

الحركة الفنية .

القضايا  من  العديد  الكتاب  يتناول 
والثقافية  واإلجتماعية  السياسية 
التى  العولمة  هيمنة  ظل  فى 
أضرت كثيرا بلغتنا العربية ..ويعرض 
لهموم العرب وأمراضهم فى ظل 
إضافتهم  وعدم  العربية  الثورات 
الكلى  وإعتمادهم  شيئا  للحضارة 

على تكنولوجيا الغرب وعلومهم .

يعد الكتاب تأريخ لكل أحداث”معهد 
لجمع  شاقة  رحلة  فى  التمثيل“  فن 
بشكل  وتحليلها  وتفسيرها  مادته 
نشرته  ما  على  معتمدًا  علمى 
المعهد  لتاريخ  المعاصرة  الدوريات 
ألول  تنشر  ربما  وثائق  الى  باإلضافة 

مرة.

: 978-977-91-3318-8

: 978-977-91-3284-6

: 978-977-91-3356-5: 978-977-91-3172-6

تدمك

تدمك

تدمكتدمك

بنات هند: عن المرأة في تاريخ المسلمين و الجدل المعاصر/ احمد السري.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

تاريخ معهد فن التمثيل فى مصر/  سيد على اسماعيل؛تقديم مدحت الكاشف.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

بين الثقافة والسياسة/  محمد صابر عرب.- القاهرة: الهيئة، 2021. البحث عن مالمح قومية: رحلة فى أعمال 13 فنانًا مصريًا/  محمود بقشيش.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

حول  المتنوعة  الدراسات  من  عدد  هذا  الكتاب  يضم 

ما  دافعها  كان  ,وقد  والحاضر  الماضى  قي  المرأة 

بالمرأة  اهتمام  من  المعاصر  العالم  احوال  تشهده 

وشؤونها وما تشهده المرأة ذاتها من تطور وحضور 

بعد  يكتسب  لم  حضور  لكنه  المجاالت،  مختلف  في 

العربية,وليس  البالد  معظم  في  بديهيا  قبوال 

مفردات  وتغلغل  التراث  هيمنة  بفعل  االنتكاس 

الثقافة المتواترة في ذهنية المجتمع.

يشتمل على ملحق بالصور.

باإلشتراك مع أكاديمية الفنون. يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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األدب العربى - تاريخ ونقد

الثقافة العربية
التجارة الخارجية

20ج.م.

45ج.م.
48ج.م.

) 190 (

) 189 () 191 (

810.9

306.4
382

127 ص؛ 28 سم.

375 ص: إيض؛ 24 سم.360 ص؛ 24 سم.

أو  يستعين  عندما  إشكالية  هناك 
يستعير ويستلهــــم الروائــى من 
والشخصيـــات  واألحــــداث  التاريخ 
والسؤال الذى تطرحه جميع روايات 

الكتاب .

الناحية  من  مصر  تاريخ  الكتاب  يتناول 
واالجتماعية  واالقتصاديــة  السياسيـــة 
من  العديد  شهدت  هامة  فترة  خالل 
التغيرات النوعية وانتهاء أجل التعريفات 
فى  مصر  بها  إرتبطت  التى  الجمركية 
إجراء  وتطلب  عشر.  التاسع  القرن  آواخر 
االحصاءات  من  بالكثير  االستعانة  البحث 
من  والشركات  والصادرات  الواردات  عن 
ونشاطاتها  أموالها  رؤوس  تطور  حيث 

وطرق توزيع أرباح أسهمها.

:978-977-91-2770-5 

: 978-977-91-3409-3
: 978-977-91-3071-2

تدمك

تدمك
تدمك

تجارة مصر الخارجية 1914 - 1939/   أحمد الشربينى.- القاهرة: الهيئة، 2021.تأمالت فى العلم والثقافة/ محمد أسعد عبد الرءوف.- القاهرة: الهيئة، 2021.

تأويلية السرد:  المتخيل- التاريخ- المتلقى/  اسامة غانم.
 القاهرة: الهيئة، 2020.

القضايا  بعض  الكتاب  هذا  يتناول 
مثل  متنوعة  مجاالت  عدة  فى  المختلفة 
مثل:اللغة  التاريخ  و  اللغة  و  والفن  العلم 
الخلفية  مصر،  فى  العلم  ومستقبل 
تأسيس  نحو  النووية،  لألسلحة  التاريخية 
من  األولى  المرحلة  جديدة،  دفاعية  خطة 
الرايخ  هبوط  الثانشية،  العالمية  الحرب 

الثالث ، البعد الرابع لسقوط حائط برلين .

التعليم
30ج.م.

) 192 (

370

215 ص؛ 24 سم.

إدارة  تطـــوير  إلـــى  الكتاب  يسعـــى 
بالتعليم  المهتمة  المجتمع  تنظيمات 
المسئولية  تعزيز  فى  دورها  وتفعيل 
اإلدارة  مدخــــل  ضـوء  فى  االجتماعية 
على  القادر  المواطن  إلعداد  الذاتية 
تحمل المسئولية والنهوض بالمجتمع.

: 978-977-91-2903-7 تدمك

التعليم والمسئولية اإلجتماعية: الواقع والمأمول/ هند الشوربجى. 
القاهرة: الهيئة، 2020.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافيةوجداول.  يشتمل على ملحق بالصور.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية 
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المساجد - مصر

الجامعات والكلياتالتكنولوجيا

20ج.م.

35ج.م.23ج.م.

) 194 (

) 193 () 195 (

215.962

600378

133 ص؛ 28 سم.

141ص؛ 21 سم.
255 ص؛ 24 سم.

كان  م   642/641 لمصر  العربى  الفتح  بعد 
أن  العاص  بن  عمرو  بقيادة  الفاتحين  على 
يقوموا ببناء جامع ألداء الفرائض فيه فقاموا 
ببناء أول جامع فى مصر بعد الفتح واسموه 
ذا  الجامع  موقع  ويعد  الفتح  قائد  اسم  على 
أهمية كبرى حيث كان يحمى مدينة بابليون 
تقريبًا  مصر  وسط  فى  كلها  والمنطقة 
والمدن  الجوامع  لتلك  المؤلف  ويعرض 

المصرية.

المال  رأس  مفهوم  الكتاب  يتناول 
الحديثة  المفاهيم  أحد  هو  و  االجتماعي، 
العالقات  في  االستثمار  الي  يشير  الذى 
تراكمية  طبيعية  ذات  كموارد  االجتماعية 
والمجتمع،  الفرد  علي  بالنفع  تعود 
منذ  المصرية  جامعتنا  دور  الكتاب  ويرصد 
فى  المختلفة  عهودها  وخالل  نشأتها 
المال  رأس  من  المجتمع  ارصدة  تعظيم 
المواطنين  لصالح  وتوظيفه  االجتماعي 

والوطن بوجه عام.

يتحدث الكتاب عن وجود أزمة ثقة بين جائزة 
فإن  للكتاب  وطبقا  والقارئ  اآلداب  في  نوبل 
أعضاء األكاديمية يدركون تمامًا أن أزمة الثقة 
قوية  إصالحات  إجراء  على  ترغمهم  تلك 
وتجاهلت  مرات،  عدة  للجائزة  حجب  وحدث 
النقاد  من  كثيرًا  دفع  مما  كبارًا،  كتابًا  الجائزة 
لم  البارزين،  الكتاب  من  لعدد  اإلشارة  إلى 
يحصلوا على الجائزة،  فقامــت األكاديميـــة 
“األكثر  إلى  المثالية“  “النزعة  بتعديـــل 
من  فترات  في  وذهبت  وعقالنية“  تحررية 

تاريخها إلى كتاب مغمورين .

: 978-977-91-3227-3

: 978-977-91-2977-8: 978-977-91-3413-0

تدمك

تدمكتدمك

الجامعة من إعداد النخبة إلى رأس المال اإلجتماعى: رؤية معاصرة/  أمل أنيس ؛ التكنولوجيا المصرية القديمة/  فرخندة حسن.- القاهرة: الهيئة، 2020.
تقديم كمال مغيث.- القاهرة: الهيئة، 2021.

جامع عمرو بن العاص ومدينة الفسطاط: دراسة تاريخية وأثرية/ جورج سعيد 
يوسف، رانيا مجدى رمسيس، أسماء سيد محمد؛ المراجعه العلميه والتقديم 

حجاحي إبراهيم محمد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

بالمعرفة  القدماء  المصريون  تسلح 
واختراع  إبتكار  على  ساعدتهم  التى 
من  مكنتهم  التى  التكنولوجيــات 
إستغـــالل كل مـــا هـــو متـــاح من 
لتحسين  اليومية  حياتهم  فى  موارد 

أحوالهم وسد  إحتياجتهم االساسية .

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. يشتمل على ملحق بالصور.

جائزة نوبل
50ج.م.

) 196 (

001.4

415 ص ؛ 24 سم.

: 978-977-91-3370-6 تدمك

جائزة نوبل .. أزمة ثقة/  عزمي عبدالوهاب.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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الفن االسالمى

حرب أكتوبرالفن - تاريخ ونقد

30ج.م.

28ج.م.125ج.م.

) 198 (

) 197 () 199 (

704.9

709962.074

188 ص: صور ملونة؛ 26 سم.

206 ص؛ 24 سم.431 ص : صور ؛24 سم.

الفن  وحدة  عن  الكتاب  يتحدث 
من  االيمانى  ومصدرها  االسالمى 
يعرض  كما  والوحدانية  التوحيد 
بدايات  منذ  الفلسفية  خلفياته 
الممالك  عبر  االسالمى  التاريخ 
الزاهرة واحتكاك الحضارة االسالمية 
الشرق  من  السابقة  بالحضارات 
على  الكاتبة  تؤكد  كما  والغرب، 
طرح  مع  االسالمى  الفن  جماليات 
والمعمارية  الفنية  لألعمال  أمثله 

التى تؤكد على تلك الخصائص.

المعادية  األكاذيب  الكتاب  فند 
نصرها  من  النيل  ومحاولــة  لمصر 
والعسكرى  السياســـى  المـــؤزر 
بإستخـــدام  وذلك  والمجتمعـى 
والعلم  والبراهين  الدامغة  األدلة 
العسكرى اإلستراتيجى ومفاهيمه 

ومعاييره المستقرة دوليًا.

: 978-977-91-2944-0

: 978-977-91-3381-2:978-977-91-3145-0

تدمك

تدمكتدمك

الجمال المضاد: تأمالت فى نقد الفن والعمارة/  سمير غريب.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق واألكاذيب/    محمد عبد الخالق قشقوش.
 القاهرة: الهيئة،2021.

جماليات الفنون اإلسالمية/   أمل مصطفى إبراهيم.- القاهرة: الهيئة، 2021.

جمع المؤلف فى هذا الكتاب عدد من الدراسات 

حيث  االخيرين،  العقدين  خالل  كتبها  والمقاالت 

منذ  الفن  رحلة  عامًا  اربعين  خالل  المؤلف  تابع 

تعبيرًا  ظل  الفن  أن  فوجد  األن،  وحتى  بداياته 

عن الجمال بأشكال متنوعة حتى منتصف القرن 

بعدًا  الفن  تاريخ  فى  ظهر  بعده  العشرين، 

مختلفًا تمامًا للجمال اطلق عليه المؤلف الجمال 

المضاد، كيف حدث هذا ما يحاول المؤلف االجابة 

عليه فى كتابه هذا.

الحروب
47ج.م.

)200(

355

342 ص؛ 24 سم.

الرابع  الجيل  حروب  مفهوم  الكتاب  يتناول 
المنطقة  فى  االستقرار  عدم  مع  بالتوازى 
العربية واالضطرابات السائدة وتركز الحروب 
السياسية  الضغوط  على  جوهرها  فى 
والحرب  واالجتماعية  واالقتصادية  واألمنية 
النفسية التى تستثمر خصائص المجتمعات 
إلى  تؤدى  التى  العرقية  والمشكالت 
إلى  وتحولها  الداخل  من  الدول  سقوط 

الفشل.

: 978-977-91-3099-6 تدمك

حروب الجيل الرابع وتداعياتها السياسية على األمن القومى المصرى والعربى/
عمر محمد على محمد ؛ تقديم كمال أحمد عامر.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على ملحق بالخرائط والصور.  يشتمل على ملحق بالصور.
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الحزب الديمقراطى

االقتصاد
الجغرافيا الثقافية

35ج.م.

50ج.م.
30ج.م.

) 202 (

) 201 (
) 203 (

324.2736

330
306

247 ص؛ 24 سم.

360 ص: خرائط وجداول؛ 24 سم.
176 ص: صور؛ 21 سم.

الديمقراطى  الحزب  لتاريخ  الكتاب  يؤرخ 
المد  مرحلة  خالل  نشأ  الذى  المصرى 
وشغل   1919 لثورة  العظيم  الوطنى 
فترة الفراغ الحزبى التى أعقبت الحرب 
العالمية األولى واستمرت حتى تكوين 
الثانية  الحزبية  التجربة  وبداية  الوفد 
ظروف  ظل  فى  مصر  شهدتها  التى 

ثورتها الوطنية وما بعدها .

يحكى الكتاب فى أسلوب قصصى 
عن األماكن المختلفة وتنوعاتها ما 
متحف  أو  جدار  أو  بوابة  أو  قصر  بين 
أو شارع أو أسبلة أو كنائس ويحكى 
أو  المعمارى  المكان  عن  بأسلوبه 
طقسيا  إحتفاال  كان  إن  أو  المزخرف 

مستقرا فى جهه ما .

:978-977-91-3178-8

: 978-977-91-3310-2
: 978-977-91-2865-8

تدمك

تدمك
تدمك

الحزام والطريق: المباراة الكبرى فى القرن الحادى والعشرين/ محمد فايز 
فرحات.- القاهرة: الهيئة، 2021.

حكاية مكان/ وسام الدويك.- القاهرة: الهيئة، 2020.

الحزب  الديمقراطي المصري: 1918 - 1923: صفحة من تاريخ األحزاب 
المصرية/أحمد زكريا الشلق.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يمثل الكتاب محاولة لفهم مبادرة الحزام والطريق 
الصينية  التنموية  للخبرة  قراءة  إلى  إستنادا 
والسياقات  الصينى  اإلقتصادى  االنفتاح  ولنموذج 
يعتمد  كما  الخبرة،  لهذه  واإلقليمية  الدولية 
المعنية  الدولية  العالقات  نظريات  على  الكتاب 
وأيضا  العالمى  النظام  داخل  اإلنتقال  حاالت  بفهم 
يعنى بحسابات العوائد والتكاليف المترتبة عليها .

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على ملحق بالصور.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

البالغة العربية - البيان
25ج.م.

) 204 (

414

180 ص؛ 24 سم.

كخطاب  النبوى  الحديث  الكتاب  يتناول 
التعليمية  الغاية  تضمنته  بما  تعليمى 
ويطلق  التشريعية  الغايات  تحقيق  من 
الخطاب فى اللغة العربية على مراجعة 
الكالم ويحاول البحث كشف العالقة بين 
أداه  بإعتبارها  واللغة  النبوى  الخطاب 
باألدب  وإرتباطه  طرفين  بين  التواصل 
عن  يعبر  لغوى  نسيج  هو  النص  أن  حيث 

طاقة المبدع وعاطفته .

: 978-977-91-3090-3 تدمك

الخطاب التعليمى فى كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان/ 
سيد ربيع.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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النقد الفنى

اإلسالم والفنونالمحاكم- مصر

20ج.م.

35ج.م.
22ج.م.

) 206 (

) 205 () 207 (

704.9

347.62
214.7

125 ص: جداول؛ 24 سم.

157 ص؛ 22 سم.294 ص: صور؛ 24 سم.

موسيقية،  أبحاث  خمسة  الكتاب  هذا  يضم 
مصطلح  وهو  المكارونية  الموسيقى  هى 
األولى  للمرة  الباحثة  تستخدمه  أدبى 
ماهيته  عن  وتفصح  موسيقى  كمصطلح 
األغنية  عن  الثانى  والبحث  الموسيقية. 
والبحث  اإلرهابية.  التنظيمات  عند  الجهادية 
فى  البشرى  الصوت  توظيف  بعنوان  الثالث 
وهناك  الشاشات،  لدراما  اآللية  الموسيقى 
والمغرب  مصر  بين  الموسيقىاألمازيغية 
الماسونية  عن  األخير  البحث  ويبحث  العربى 

وتأثيرها على الحركة الموسيقية العالمية.

مفهوم  تصحيح  إلى  الكتاب  يهدف 
الدين.  بين  الدرامية  الفنون  بين  العالقة 
تهيئة  إلى  يسعى  اجتهاد  وهو 
قطبى  عند  بالفن  الصحفية  المعرفة 
للفنون  العاشقين  من  الفنية  األعمال 
كذلك  عنها..  االقالع  على  القادرين  غير 
المتلقين الذين تكتمل بهم دائرة العمل 
األعمال  من  لمجموعة  الكتاب  يعرض 

الفنية والرأى الدينى فيها.

: 978-977-91-3397-3

:978-977-91-3055-2
:978-977-91-3101-6

تدمك

تدمك
تدمك

دار القضاء العالى: مقر السلطة القضائية/  خالد محمد القاضى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

الدراما المسرحية بين الفنون اإلسالمية/ محمود كحيلة.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

دراسات فى النقد الموسيقى/  ياسمين فراج.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الصرح  المبنى  العالى  القضاء  دار 
فى  بناؤه  تم  قد  المهيب  القضائى 
تصميم  من  الماضى  القرن  ثالثينات 
بالطراز  ويتميز  فرنسيين  معماريين 
الشاهقة  بأعمدته  الرومانى  البازليكى 
النقض،  محكمة  مقر  جدرانه  بين  ويضم 
ومكتب  االستئناف  محكمة  ورئاسة 

النائب العام.

السيناريو
20ج.م.

) 208 (

791

160 ص ؛ 21 سم.

كتابة  حرفة  تعلم  على  الطلب  يزداد 
السيناريو اآلن، خاصًة مع تزايد المحطات 
األعمال  بعرض  تهتم  التي  الفضائية 
ُكتاب  قاعدة  توسعت  وقد   ، الدرامية 
وأمام   . مسبوقة  غير  بصورة  السيناريو 
هذا اإللحاح المتزايد حرص المؤلف على 
للمبتدئين  كدليل  موجز  مؤلف  تقديم 
في  للكتابة  الطريق  يتلمسون  الذين 

خطواتهم األولى .

: 978-977-91-3171-9 تدمك

دليل المبتدئين إلى كتابة السيناريو/ عالء حسن.- القاهرة: الهيئة، 2021.

على ص الغالف : أكاديمية الفنون 
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية وقوائم.
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الشعر العربي - تاريخ ونقد

قناة السويس - تاريخ
الشعر العربي - تاريخ ونقد

القصص العربية - تاريخ ونقد
55ج.م.

38ج.م.
40ج.م.

25ج.م. ) 210 (

) 209 (
) 211 (

) 212 (

811.009

386
811.009

813.009
451 ص ؛ 24 سم.

290 ص؛ 24 سم.
338 ص ؛ 24 سم.

174 ص؛ 21 سم.

الشــاعر  هو  صدقــي  عبدالرحمـــن 
والملكات  المواهب  المبرز  الديواني 
في األدب والترجمة والتحرير الصحفي 
وتدريس األدب المسرحي وفي اإلدارة 
عشقه  في  ظهر  ذلك  وكل  الثقافية 
وسبحات  والسحر  الخيال  حيث  للشعر 

الخيال وأنغام المشاهد الموقعة .

الكتاب تخصصي يتحدث عن الشعر 
البدوي في مصر وليبيا وتونس من 
وبحوره  الشعبية  مسمياته  حيث 
الدراسة  بعد  تبين  حيث  وأوزانه 
قام  التي  والمنهجية  التطبيقية 
من  الكثير  مطابقة  المؤلف  بها 

هذه األوزان لبحور الشعر العربي.

الفسيح  بعالمها  الرواية  تحتوى 

المبهج على آفاق ممتعة و حيوات 

تجعلك  وهى  ألبطالها  متعددة 

تهوى  ثم  الخيــال  فـــى  تعيش 

مشكالته  بكل  الواقـــع  إلـــى  بك 

وإختالفاته .

: 978-977-91-3344-7

: 978-977-91-3075-0
: 978-977-91-3272-3

: 978-977-91-3226-6

تدمك

تدمك
تدمك

تدمك

رأس الملزومة: موسيقى الشعر في بوادي مصر وليبيا وتونس/  ديليسبس: األسطورة الكاذبة/ محمد الشافعى.- القاهرة: الهيئة، 2021.
عبدالقادر طريف ]قدورة العجني مستعار[.- القاهرة: الهيئة، 2021.

رائحة الرواية/ عبد الهادى شعالن.- القاهرة: الهيئة، 2021. ديوان عبد الرحمن صدقي/ جمع ودراسة وتحقيق إيهاب النجدي.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

السويس  قناة  لتاريخ  الكتاب  يعرض 
القناة  حفر  فى  ديليسبس  ودور 
وخيانته للجيش المصرى عندما تواطأ 
لبوارجهم  وسماحه  االنجليز  مع 
الحربية بعبور قناة السويس وتحصيل 
الرسوم منهم واحتالل مصر ألكثر من 

سبعين عاما .

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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رياض األطفال

المقاالت العربية

المزاول

35ج.م.

20ج.م.

55ج.م.

) 214 (

) 213 (
) 215 (

372.21

814

214.7

294 ص:صور؛ 24سم.

111 ص؛ 21 سم.

458 ص؛ 24 سم.

يتحدث الكتاب عن التفكير اإلبتكاري كصفة 
أن  حيث  األطفال،  جميع  بين  مشتركة 
الطفل قادر على اإلبتكار الفوري،  ألنه يولد 
فاإلتجاه  الوعي،  من  عالية  بدرجة  مزودًا 
البشري،  الجنس  في  كامن  اإلبتكــار  نحو 
وإيجابيًا،  جديـــدًا  شيئًا  األطفال  وإنتاج 
على  والوالدين  المعلمة  الكتاب  ويساعد 
خالل  من  اإلبتكارية،  الطفل  مهارات  تنمية 
المبتكرة،  األنشطة  من  لهم  مقدم  دليل 
التي  الطفل  ألنشطة  كتيب  وكذلك 

تشجعه على إصدار استجابات ابتكارية.

للحضارة  الحقائق  إحدى  الكتاب  هذا  يحكى 
المتقدمة، خصوصا  اإلسالمية فى عصورها 
أحد  الشمسية  والساعات  الفلك  علم  فى 
عنها  كتب  فقد  العلم،  هذا  تقدم  مظاهر 
ثم  الزاخرة  مخطوطاتهم  فى  المسلمون 
وتنوعت،  الواقع  فى  تطبيقها  مارسوا 
والقائمات  والمنحرفات  المزاول  فمنها 
وقام  واالستخدام  االتجاه  حسب  والمائالت 
كبيرة  دراية  لهم  ومؤقتون  فلكيون  عليها 

بصناعاتها واستخدامها .

: 978-977-91-3317-1

: 978-977-91-3086-6

: 978-977-91-3297-6

تدمك

تدمك

تدمك

الساعات الشمسية فى مصر االسالمية: دراسة أثرية فنية فى علم اآلثار رحلة بنت زقطوطة/  منى لملوم.- القاهرة: الهيئة، 2021.
والمخطوطات/  جمال خير اهلل.- القاهرة: الهيئة، 2021.

ريجيو إميليا وتنمية التفكير اإلبتكاري ألطفال الروضة/  أسماء حسين التنجي.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

هذا الكتاب هو كتاب إنسانى يعرض 
للمواقف التى مرت بها الكاتبة خالل 
معها  لتتعرف  أمريكا  إلى  رحلتها 
والتطور  األمريكية  المعالم  على 
كتابها  خالل  من  اإلنسانية  والحياة 
الساخر الذى يعتبر كنز حقيقى ألدب 

الرحالت.

المقاالت العربية
40ج.م.

) 216 (

814

328 ص؛ 24 سم.

تم  مقاالت  مجموعــة  الكتاب  يضم 
اليوم  المصرى  قى  أسبوعيا  نشرها 
إيمانا  مقاالته  فى  الكتاب  ويعكس 
تكاثرت  لو  حتى  أفضل  الغد  بأن  راسخا 
ويشتمل  األوقات..  بعض  فى  الغيوم 
مقالة  مئـــــة  من  أكثر  على  الكتاب 
متنوعـــة الموضوعــــات فى الشأن 
السياســى واالقتصــادى واالجتماعى 

والثقافى وغيرها.

: 978-977-91-3398-0 تدمك

سجين األمل: ومازال البحث جاريا فى أسرار تقدم الدول/  أحمد جالل.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ملحق باألشكال واللوحات.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على ملحق بالصور.
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السياسة

فكري الجندي - مذكرات
السياسة

الشعر العربى- تاريخ ونقد 42ج.م.

20ج.م.
45ج.م.

25ج.م. ) 218 (

) 217 () 219 (

) 220 (

320

923
320

811.009

447 ص؛ 24 سم.

381 ص؛ 24 سم.217 ص؛ 24 سم.

168 ص؛ 24 سم.

هو  والمواطن  االنسان  حقوق  اعالن 
منفعة  كله  السياسى  العلم  ملخص 
تطبيقه  وطريقة  ومنهاجه  العلم  هذا 
هى محور هذا الكتاب التى يستعرض 
السياســـة عنــد افالطــــون وأرسطو 
العصر  حتى  الفالسفة  مـن  وغيرهـــم 

الحديث .

الخارجية  السياسة  لدور  الكتاب  يعرض 
التوازن  واقع  تشكيل  فى  المصرية 
فى  األوسط  بالشرق  االستراتيجى 
العربى  بالنظام  الضعف  حالة  ظل 
اإلقليمية  للقوى  التنافسية  والصراعات 
على  للحفاظ  الدولية  القوى  وتدخالت 
يدرس  والكتاب  بالمنطقة  مصالحها 
النظام  وهيكلة  الدولية  العالقات 

الدولى والنظم االقليمية .

مشروع  هو  جوهره  فى  النقد  ان 
منابع  فى  يبحث  وجمالى  فكرى 
الرؤى  تقييم  إلى  ويهدف  اللغة 
موضعها  فى  ووضعها  واألفكار 
النظرية  من  بعدها  أو  قربها  حسب 
لشروط  نتيجة  تنشأ  التى  الجمالية 
واقتصاديــة  اجتماعيـــة  وظــروف 

موضوعية .

: 978-977-420-188-4

: 978-977-91-3411-6
: 978-977-91-3291-4

:978-977-91-3268-6
تدمك

تدمك
تدمك

تدمك

سقوط الفانتوم: من مذكرات اللواء طيار فكري الجندي/  صالح البيلى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

السياسة المصرية والتوازن االستراتيجى فى الشرق األوسط/  أحمد يوسف 
محمد عبد النبى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

شعر أو ال شعر: مرتكزات اللغة والوجدان الشعبى والهوية/  سمير األمير.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

السياسة/  ألرسطوطاليس؛ ترجمة من اإلغريقية إلى الفرنسية وصَدره بمقدمة 
فى علم السياسة وعلق على النص تعليقات متتابعة بارتلمى سانتهلير؛ نقلها 

إلى العربية أحمد لطفى السيد.-ط مزيدة.- القاهرة: الهيئة، 2020.

سرب  بطوالت  عن  يتحدث  الكتاب  هذا 
الجوالن  جبهه  علي  المصري  الطيــران 
العظيم  العبور  ملحمه  في  السوريه 
سنه1973، يـــوم نجــح المصريـون في 
وتحطيم  الطويلة  اسرائيل  ذراع  قطع 
الذي  االسرائيلي  الجيش  اسطوره  وهم 
النصر  عبقريات  إحـــدي  ومن  يقهر.  ال 
الميج17  إسقـــاط  المصـــرية،  واالرادة 

الطائرة الفانتوم االقوي واألسرع آنذاك.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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الصحافة

المقاالت العربيةتراجم الفنانين

26ج.م.

55ج.م.
52ج.م.

) 222 (

) 221 () 223 (

070

927814

189ص؛ 24 سم.

311 ص؛ 24 سم.179 ص : صور ؛ 23 سم.

الخلل  أسباب  تحليل  الكتاب  يحاول 
المؤسسات  إدارة  فـــى  الواضـــح 
يمكن  ما  واقتراح  القومية  الصحفية 
وتحقيق  لإلصالح  به  المساهمـــة 
واإلدارة  الصحافة  علمى  بين  المزج 
توصيات  منظومـة  إلى  والتوصــل 

تفيد المجتمع وخدمة أهدافه.

نقدية  قـــراءة  عــن  عبــارة  الكتــاب 
لناقد  المهنى  التحدى  شكل  تأخذ 
السرديات المحترف لتشكيل منظوره 
الــــوعى  بين  وتربط  لذاتـه  الراهن 
التأليـــف  لتحـــاول  والالشعـــور 
وتمارس  المتفاوتة  العناصرش  بين 

أالعيب الذاكرة فى الحفظ والنسيان.

: 978-977-91-3135-1

: 978-977-91-3422-2
: 978-977-91-3087-3

تدمك

تدمك
تدمك

صدى الذاكرة/ صالح فضل.- القاهرة: الهيئة، 2021.شوبان علي ضفاف النيل/ فوزي الشامي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الصحافة فى خطر: خطة لإلصالح/   محمد حسن البنا.- القاهرة: الهيئة، 2021.

شوبان  لموسيقى  يعرض  الكتاب 
لم  زمن  في  الحدود  عبرت  التي 
قد  الكالسيكية  الموسيقى  تكن 
ويسجل  كثيرة  بالد  إلى  وصلت 
القى  وجوانب  معلومات  الكتاب 
الباحثون  يتناولها  لم  الضوء  عليها 
البولندي  المؤلف  عن  كتبوا  ممن 

فريدريك شوبان.

العالقات الدولية
33ج.م.

) 224 (

327

240 ص؛ 25 سم.

الدولية  العالقات  تاريخ  دراسة  تعد 
خاصة  الدراسات  أهم  من  واحدة 
الدول  بين  فيما  منها  المتشابكة 
اإلستعمارية الكبرى وإن كانت إحدى 
القاع  من  صعدت  دولة  الدول  تلك 
االستعمارية  الدول  منصة  إلى 
الدول  تلك  من  واحدة  فاليابان 
تشهد  أن  استطاعت  التى  الصغيرة 
معينة  زمنية  فترة  خالل  كبير  تطور 
االمريكى-  الصراع  الكتاب  يتناول 

اليابانى حول الصين .

 : 978-977-91-3065-1 تدمك

صراع قوى المحيط حول الصين/   حمادة الشافعى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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التصوير

تراجم الفنانين

الزراعة - الجوانب االجتماعية

الشعر العربى - تاريخ و نقد

55ج.م.

17ج.م.
40ج.م.

54ج.م.

) 226 (

) 225 () 227 (

) 228 (

778

927.9
306.3

811.009

351 ص ؛ 24 سم.

28 ص؛ 20 سم.
316 ص: صور؛ 24 سم.

597 ص؛ 24 سم.

أهم  استعراض  الكتاب  يحاول 
في  المستخدمة  الحديثة  التقنيات 
في  الثقافي  التنوع  لرصد  التصوير 
الذين  للصيادين  الشعبية  المأثورات 
والمياه  المالح  البحر  في  يعملون 
العذبة وإختالف تلك التقنيات حسب 
المادة  الكتاب  ويوثق  المياه  نوعية 

الفلكلورية للحفاظ على التراث.

والقائمين  الزراعة  بين  الربط  المؤلف  حاول 
حكايات  خالل  من  منها  والمستفيدين  عليها 
التقاليد  و  العادات  بين  كما  القرية..  أهل 
المرتبطة بقطاع الزراعة و أيضا عرض ألدوات 
العمل الزراعى فى منطقة البدارى منطقة 
عرض  ثم  الرى  لتخطيط  وعرض  البحث 
والبرسيم  كالذرة  النقدية  المحاصيل  لبعض 
األدب  فى  الزراعة  دور  أخيرا  و  والدراو 

الشعبى واالغانى واالمثال الشعبية .

يتميز هذا االصدار الثانى بإشتماله على 
للشاعر  الذاتية  السيرة  يتناول  فصل 
وهنا  الفنى  ومشواره  السيد  حسين 
واألب  الشاعر  هوية  على  سنتعرف 
كل  فى  روحه  سكب  الذى  واالنسان 
كلمة وتجلت شخصيته بكل صدق فى 
كل بيت سطره... ويشتمل المجلد على 
مجموعة كبيرة من االشعار التى غناها 

كبار المطربين المصريين العرب.

 : 978-977-91-2078-2

 : 978-977-91-3064-4

 : 978-977-91-2613-5

 : 978-977-91-2986-0
تدمك

تدمك
تدمك

تدمك

طرح األرض: دراسة فى االنثروبولوجيا الزراعية/ محمد شحاته العمدة.صناع البهجة/  حسنات الحكيم ؛ رسوم عمرو أمين.- القاهرة: الهيئة، 2021.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

عاشق الروح: مختارات من أعمال الشاعر الكبير حسين السيد جزء 2/  إعداد 
وتعليق حامدة حسين السيد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

صناعة الصورة والتنوع الثقافي/  والء محمد محمود.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الذاتية  السيرة  الكتاب  يتناول 
لبعض من رسموا الضحكة على 
من  حياتهم  أفنو  األطفال  أفواه 
البهجة  ورسم  إسعادهم  أجل 
على  والبسمة  قلوبنا  فى 
شفاهنا ومنهم: منى أبو النصر..

الفوازير  فارس  بكار،  مبدعة 
فهمى عبد الحميد ..وغيرهم.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على ملحق بالصور.
يشتمل على ملحق بالصور.
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الشعر العربى - تاريخ ونقد

السينما - مقاالتمصر - تاريخ قديم

28ج.م.

17ج.م.
33ج.م.

) 230 (

) 229 (
) 231 (

811.009

932
791

232 ص؛ 21 سم.

104 ص: صور؛ 24 سم.
239 ص ؛ 24 سم.

للحراك  خاطفة  لقطة  هو  الكتاب  هذا 
الشعرى الذى يبدو متسارعا كما لو كان 
بالقراءة  غنى  وهو  منحدر  على  عربة 
الشعرية  األعمال  لبعض  والمتابعة 
متنوعة الخبرات ومتباينة الموهبة بين 
على  التعرف  بهدف  وذلك  الشعراء 
الجديدة فى  الكتابة الشعرية  إتجاهات 

مصر.

القاهرة  نادى  تجربـــة  الكتاب  يتناول 
للثقافــة  كمنبــــر  ودوره  للسينمـــا 
السينمائية من قلب الحراك االجتماعى 
فى مصر كما يرصد المشكالت المليئة 
الفكرية  والمعارك  السياسى  بالزخم 
بين  والصراع  النقاد  بين  دارت  التى 
القدامى والجدد وكيف انعكس تأثيره 
مصر  فى  السينمائية  الصحافة  على 

وامتد تأثيره إلى التليفزيون.

 : 978-977-91-3094-1

: 978-977-91-3042-2
 : 978-977-91-3107-8

تدمك

تدمك
تدمك

عبقرية قدماء المصريين فى البناء والعمارة/ محمد عبد المقصود خطاب.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

عصر نادى السينما/  أمير العمرى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

عربة على منحدر: قراءة فى بعض النماذج الشابة من الشعر المصرى الراهن/   
عاطف عبد العزيز.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الدولة  عهود  فى  المصريين  قدماء  برع 
الحديثة  والدولة  الوسطى  والدولة  القديمة 
فى الهندسة والعمارة حيث بنوا مساكنهم 
وقالعهم  وحصونهم  الممهدة  وطرقهم 
التى  والمعابد  األهرامات  وبنوا  للحماية 
والصروح،  والمسالت  األعمدة  على  إشتملت 
عهد  منذ  العمارة  تطور  الكتاب  هذا  ويسرد 
التى  البطلمية  الحقبة  حتى  القديمة  األسرة 

إنتهت بموت كليوبترا عام 33 قبل الميالد.

العالج السلوكى
52ج.م.

) 232 (

616.8

388 ص: صور؛ 24 سم.

مشكالت  لعالج  الكتاب  يهدف 
ويشمــل  وإضطراباتـــه  الطفـــل 
لمشكالت  الحلول  مـن  مجموعــة 
صعوبات  العقلى،  التخلف  أهمها 
التعلم، إضطرابات التفكير والسلوك 
المتكرر  والعدوان  واإلكتئاب  الحادة 
القضايــا  مـن  وغيرهـــا  والعنف 
بالطفــل  المتعلقــــة  المختلفة 

والمراهق.

 : 978-977-421-201-7 تدمك

العالج السلوكى للطفل والمراهق/   عبد الستار ابراهيم، عبد العزيز بن 
عبداهلل الدخيل، رضوى ابراهيم.- القاهرة: الهيئة، 2020.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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العالقات الدولية

التعليمالعالقات الخارجية

الشعر العربى - تاريخ و نقد

40ج.م.30ج.م.

22ج.م.

) 234 (

) 233 () 235 (

) 236 (

327

327370

811.009

304ص ؛24سم.

355 ص ؛ 24 سم.209 ص ؛24سم.

166 ص؛ 21 سم.

تقسيمًا  الكتاب  فصول  تقسيم  تم 
البحث  فترة  كانت  حيث  موضوعيًا 
التاريخية  باألحداث  مليئة  الكتاب  في 
والصراعات السياسية في مصر و البلدان 
العربية و نري أن التعاطف مع مصر بلغ 
ذلك  1967و  يونيو  هزيمة  بعد  ذروته 
في  رغبة  المشترك  العدو  لمواجهة 

تحرير االراضي العربية المحتلة كافة.

العلم  على  الضوء  الكتاب  يسلط 
العربي  المغرب  في  والتعليم 
إنطالقًا  المسلمين  عند  وأهدافه 
كما  وثقافته  االسالم  حضارة  من 
ومكانتهم  المعلمين  لدور  يعرض 
العلمية واالجتماعية ونظم التعليم 
عند االباضية والصوفية وينتقد قلة 
العلوم التطبيقية والعلمية ويوجه 
في  ودوره  باإلنسان  لالهتمام 

تطوير التعليم والنهضة العلمية.

نباته  البن  الشعرى  الديوان  تميز 
مفرداته  واختيار  األلفاظ  برشاقة 
ولقد  الشعرية  الصورة  عن  المعبرة 
والنص  البيت  على  الشاعر  أضفى 
من  فيه  نفخ  جديدًا  طابعًا  الشعرى 
النص  ليملك  وخفتها  المصرية  روحه 
رائعة  وإضافة  ثريًا  ابداعًا  الشعرى 

متجددة بآيات الحسن والجمال.

 : 978-977-91-3358-4 : 978-977-91-3472-7

 : 978-977-91-3124-5

تدمكتدمك

تدمك

العالقات العربية الصينية في العصرين االموي و العباسي األول/ محمود عبده 
نور الدين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

العلم والتعليم في المغرب العربي من الفتح إلى نهاية دولة الموحدين 
668-21 هـ / 1269-641 م / عادل يحيى عبد المنعم.- القاهرة: الهيئة، 2021.

عناصر التميز اإلبداعى فى شعر ابن نباته المصرى )  676 - 768 هـ ( / عبد الفتاح 
عبد المحسن الشطى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

العالقات المصريه العربية 1967-1973: دراسة سياسيه/  هند فرحان أبو النجا. 
القاهرة: الهيئة، 2021.

لها  التي  الحضارات  أقدم  من  الصين 
البالد  اوسع  من  هي  و  تاريخي  سجل 
أوفرها  ومن  سكانا  وكثرها  مساحة 
خيرات وامهرها في الصناعات مما جعل 
العرب يسافرون إليها للتجارة  والصناعة 
يتناول  والكتاب  تجارية  عالقات  وقامة 
وعالقة  واالمــــوي  العباســي  العصر 
العرب بالصين في تلك الفترة من الزمن.

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك6-3408-91-977-978 : 40ج.م.



107

الشعر العربى -تاريخ ونقد

الكون

الفلسفة اليونانية

30ج.م.

65ج.م.

32ج.م.

) 238 (

) 237 () 239 (

811.009

523.1

180

259ص؛24سم.

312 ص؛ 24 سم.552 ص؛ 24 سم.

قصيدة  القارئ  يجد  الكتاب  هذا  فى 
رفعت  الشاعر  عند  هناك  او  هنا  من 
التعدد  فعل  تقدم  ان  تحاول  سالم 
فحسب  اللغة  على  اليعتمد  الذى 
وترتيب  شكل  على  يعتمد  بل 
فى  ويتدرج  الصفحة  على  الكلمات 
التركيب  من  مزيد  نحو  الكتاب  هذا 
هذا  فى  رائدًا  يجعله  ما  والتعدد 

الشكل الشعرى.

رفيعة  أكاديمية  دراسة  الكتاب  ُيعد 
يمثل  صائب  منهج  إتبع  المستوى 
عضوية متماسكة حيث قام بترجمة 
بكل  الخاصة  النصوصوالشذرات 
الوضوح  فى  غاية  ترجمة  فيلسوف 
ال  فلسفية  وثيقة  يعد  وهو 
يستغنى عنها القارئ والباحث فى 

علم الفلسفة والفالسفة .

 : 978-977-91-3435-2

 : 978-977-91-2736-1

 : 978-977-420-706-8

تدمك

تدمك

تدمك

العنف واالنفجارات الكونية/  محمد شحات أحمد ابراهيم؛ مراجعة السيد 
مصطفى عبد الكريم.- القاهرة: الهيئة، 2020.

فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط/  أحمد فؤاد االهوانى .- ط 2.
 القاهرة: الهيئة، 2020.

فتنة التشكيل: دراسات حول تجربة رفعت سالم الشعرية/ إعداد وتقديم سمير 
درويش.- القاهرة: الهيئة، 2021.

من  مجموعة  الكتاب  يستعرض 
اسهمت  الكونية  الفيزيقية  األحداث 
وفيزيقيا  بيولوجيا  الكون  تطور  فى 
من  األحداث  رتبت  وقد  وكيميائيا 
القضايا  ومن  األحدث  إلى  األقدم 
فناء  سبب  ما  الكتاب  يناقشها  التى 
هل  الكون  نشأ  كيف  الديناصورات، 

هناك أكوان أخرى وغيرها .

الحضارة المصرية القديمة- الطب
100ج.م.

) 240 (

932

342 ص: صور؛ 27 سم.

أكثر  من  القديمة  المصرية  الحضارة  ُتعد 
فى  فحسب  ليس  ابداعًا  االنسانية  الحضارات 
وصلت  ما  بسبب  بل  الضخمة  البناءات  مجال 
التى  المجاالت  من  العديد  فى  تقدم  من  إليه 
الكتاب  هذا  ويعد  الطب  مجال  مقدمتها  فى 
ثمرة بحث جاد فى تاريخ هذه الحضارة العريقة 
المغلوط  الفهم  تصحيح  منه  ويستهدف 
يكن  لم  القدماء  المصريين  أن  البعض  بأذهان 
لهم  ان  واثبات  الطب  مجال  فى  جهد  لهم 

السبق فى وضع اسس علم الطب الحديث .

تدمك978-977-91-3295-2 : 

فضل الحضارة المصرية على االنسانية: الطب فى مصر القديمة/ منال فوزى؛ 
تقديم زاهى حواس.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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السينما

التعصب الدينى

فنون

الموسيقى - تاريخ ونقد

20ج.م.

350ج.م.

33ج.م.

) 242 (

) 241 (
) 243 (

) 244 (

791

291.1

709

780.9

530 ص؛ 24 سم.

159 ص؛ 21 سم.
3 مج: صور ملونة؛ 28 سم.

233 ص؛ 26 سم.

للبحث  المطروحة  الموضوعات  ان 
تحقق  ان  شأنها  من  الكتاب  هذا  في 
الي  استنادًا  السينمـــا  فكر  مفهوم 
ومن  المدققة.  السينمائية  الدراسة 
السينمائي  النشر  القضايا:  هذه  اهم 
والوعي  السينما  المصري،  النموذج 
السينمائيه  الجمعيـــــات  السياسي، 
في  النقديــة  االتجاهـــات  االهلية، 
السينما  في  اليهوديــة  المسألـــة 

وغيرها من االبحاث الهامة.

فى  عكاشة  ثروت  الدكتور  بنا  يجول 
الموسوعة التى بين أيدينا فى مختلف 
مــدارج الفن خـــالل الحضـــارات الفنية 
الكهوف  سكان  بفن  بادئ  المتعاقبة 
ومختتمًا  القديم  الحجرى  العصر  فى 
طراز  ظهور  حتى   18 الـ  القرن  بفنون 

الروكوكو.

ليس هذا العمل سوى مساهمة فى 
وضع لبنة فى صرح النقد الموسيقى 
لنشأه  فيعرض  المعاصر  المصرى 
النقد الموسيقى واالبتعاد عن القضايا 
الموحدة  للطرق  يعرض  كما  الداخلية 
العربى  الموسيقى  التأليف  فى 
فى  الموسيقى  ركائز  ألهم  ويعرض 

الجزيرة العربية .

 : 978-977-91-2919-8

 : 978-977-421-924-3

 : 978-977-91-3176-4

تدمك

تدمك

تدمك

فنون عصر النهضة: موسوعة تاريخ الفن العين تسمع واألذن ترى/ دراسة ثروت فقه ثقافة االختالف/  خالد البوهى.- القاهرة: الهيئة، 2020.
عكاشة .- ط 4.- القاهرة: الهيئة، 2021.

فى النقد الموسيقى/  فتحى الخميسى.- القاهرة: الهيئة، 2020. فكر السينما: دراسات مدققة/   ناجي فوزي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

ظواهر  رفض  الكتاب  يطــرح 
المسبقة  واألحكــام  التعميــم 
التاريخى..  االستقراء  وأهميــة 
أهمية  علــــى  يؤكــد  كمــــا 
وإحترام  التاريخـــى  اإلستقــراء 

مقدساتنا وإحترام حق االختالف.

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

الترقيم متعدد 
 عناوين األجزاء: الجزء األول. الرينيسانس؛ عنوان الجزء 

الثانى. الباروك؛ عنوان الجزء الثالث. الروكوكو.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
تدمك3-3230-91-977-978 : 65ج.م.



109

الشعر العربى -تاريخ ونقد

القصص العربية - تاريخ ونقداألدباء - تراجم

40ج.م.

35ج.م.28ج.م.

) 246 (

) 245 () 247 (

811.009

229813.009

320ص؛ 24سم.

276 ص ؛ 24 سم.205 ص؛ 25 سم.

:القسم  قسمين  الى  الكتاب  ينقسم 
يضم  وقصيدة  شاعر  وهو  األول 
لمجموعة  القراءات  من  مجموعة 
أما  الشعراء،  لبعض  القصائد  من 
وديوان  شاعر  هو  الثانى  القسم 
لمجموعة  قراءات  عن  عبارة  وهو 

من الدواوين الشعرية.

فني  تاريخي  منهج  خالل  من  الكتاب  جاء 
ومواقفه  وتطوره  القصة  نقد  ويقيم  يتتبع 
ولكن  النظرية،  أسسه  عرض  مع  واتجاهاته 
التطبيق  البحث  هدف  ألن  ضيق  نطاق  في 
لمراحل  الكتاب  عرض  .ولقد  التنظير  وليس 
التحول اإلبداعي والنقدي عبر تلك العقود: 
التناول  على  اإلجتماعية  النظرة  سيطرة  من 
وتطبيق،  تنظيرًا  الستينيات  في  النقدي 
اإلنسانية  العلوم  على  النقد  بانفتاح  انتهاًء 

األخرى.

 : 978-977-91-3311-9

 : 978-977-91-3028-6 : 978-977-91-3396-6

تدمك

تدمكتدمك

قبل الخروج: يوميات وشهادات عابر سبيل/  مصطفى عبد الغنى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

القصة القصيرة في مصر تحوالت النقد واإلبداع/  خالد عاشور.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

قراءة الشعر: شاعر وقصيدة شاعر وديوان/  محمد عبد المطلب.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

هذا هو النص األخير فى السيرة “ قبل 
عبد  مصطفى  د.  تأليف  من  الخروج“ 
الغنى نشرت قبل ذلك عن دار الهالل 
فحسب  شهادة  ليست  السيرة  وهذه 
يمكن  فال  العام  إلى  الذات  تتجاوز  إنما 
أن نغفل حقيقة أن خيوط الذات تعبير 

واع فى النسيج العام .

القضاء - مصر
100ج.م.

) 248 (

347.69

320 ص؛ 24 سم.

تصدى  حينما  القضاء  عن  كتاب  هذا 
لقضية مصر عندما تعدى عليها اإلخوان 
وألن لهذا الكتاب قصة فإن القصة يجب 
دارت  الذى  وبطلنا  بطل  لها  يكون  أن 
األسبق  العام  النائب  هو  القصة  حوله 

المستشار عبد المجيد محمود.

 : 978-977-91-2713-2 تدمك

القضاء والجماعة ومواجهات واحكام ومرافعات/  ثروت الخرباوى.
 القاهرة: الهيئة، 2020.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية وهوامش.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. ملحق خاص بالسيرة مصورة.
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الثقافة

أدب األطفالالكاريكاتير

الدولة العثمانية - تاريخ

23ج.م.180ج.م.

20ج.م.

) 250 (

) 249 () 251 (

) 252 (

306

741.5808.89

953.09

164 ص؛ 21 سم.

184 ص؛ 21 سم.314 ص: رسوم؛ 19×24سم.

148 ص؛ 20 سم.

قراءات  مجموعة  الكتاب  يقدم 
التى  المؤثرة  الكتب  من  لمجموعة 
مــن  حــــاول  الكاتـــب  إختارهــا 
المجتمع  قضايا  على  التركيز  خاللها 
والثقافية  واإلجتماعيــــة  السياسية 
الجهل  نفــــق  مــــن  للخروج  سعيًا 
للخالص  طريق  وتمهيد  المظلم 

بالقراءة والمعرفة الحقيقية.

على  الضوء  تركيز  إلى  الكتاب  يهدف 
آليات الكتابة الحديثة للطفل بعد ثورة 
وإكتشاف  الحديثة  والنظريات  العلم 
الفسيولوجيــة  اإلنســــان  عوالــــم 
الرقمية  والتكنولوجيـــا  والنفسيـــة 
العالم  وضعت  التى  اإلتصاالت  وثورة 
معايير  ليعدل  األطفال  أصابع  تحت 
الجمالى  والشكل  والمعرفة  القيمة 

الذى يحفظ للفن ماهيته وكينونته.

للدولة  تأريخا  ليس  الكتاب  هذا 
كشف  منه  الهدف  بل  العثمانية 
الخديعة التى يرددها البعض جهالً 
بحماية  قامت  العثمانيين  خالفة  بأن 
هم  أنهم  الحقيقة  بينما  اإلسالم 
)جمال  قال  كما  وبرابرتها  األمة  تتار 

حمدان( دمروا الحضارة اإلسالمية .

 : 978-977-91-3391-1 : 978-977-91-2922-8

 : 978-977-91-3256-3

تدمكتدمك

تدمك

قهوة مصراوي: كاريكاتير/   عمرو فهمي؛تقديم غاده والي.- القاهرة: 
الهيئة، 2021.

الكتابة الحديثة للطفل: قراءة فى بعض الروايات األمريكية الفائزة بجائزة 
نيوبرى/ منتصر ثابت.- القاهرة: الهيئة، 2021.

ليل الخالفة العثمانية الطويل: سيرة القتل المنسية/  محسن عبد العزيز.
 القاهرة: الهيئة، 2020.

الكتاب هو الحل: المشكالت الراهنة وطريق الخالص فى 50 كتابًا وكتاب/  
محمد سيد ريان.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
20ج.م. تدمك978-977-91-3013-2 : 

كاريكاتورى   بشكل  يعرض  الكتاب 
يوميــــات المواطــــن المصـــري 
لألحداث  ويعــــرض  ومعاناتـــه 
السياسية واإلجتماعية و اإلقتصادية 
وأثرها علي المصريين بشكل ساخر 

وكوميدي.
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وسائل اإلعالم

الفولكلور
السيرة النبوية

35ج.م.

17ج.م.
25ج.م.

) 254 (

) 253 () 255 (

384

398239

261 ص ؛ 24 سم.

182 ص؛ 24 سم.119 ص ؛ 21 سم.

تعد وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها أخطر 
الحياة  في  المستخدمة  الناعمة  األسلحة 
الرابع  العامة والحروب مثل: حروب الجيل 
بأكملها  أجيال  إفساد  يتم  حيث  والخامس 
الكتاب  ويحاول  مستقبلهم  وضياع 
معالجة تلك اآلفات عن طريق إجراء برنامج 
ما  إصالح  يحاول  إعالمي  نفسي  إرشادي 

أفسده المفسدون .

محاوالت  رصد  إلى  الكتاب  يسعى 
المشركين واليهود لقتل النبى)ص( 
إغتياال  المحاوالت  تلك  كانت  وسواء 
أم  والغزوات  الحــــروب  أثناء  ماديا 
إغتياال معنويا بوصفه ساحر أو كاذب 
وفى  فيه  الطعن  شائعات  إطالق  أو 

آل بيته األطهار.

 : 978-977-91-3339-3

 : 978-977-91-2782-8
 : 978-977-91-3017-9

تدمك

تدمك
تدمك

محاوالت إغتيال النبى )عليه الصالة والسالم(: تأمالت إعجازية/  صادق المأثورات في أدب الواحات/ عماد القضاوي.- القاهرة: الهيئة، 2021.
حسين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المالتيميديا : وسائل اإلعالم المتعددة والشخصية المصرية/ إيمان 
شوقي؛ تقديم احمد خيري حافظ.- القاهرة: الهيئة، 2021.

تخفي  منعزلة  فتاة  الواحات  تبدو 
البراح  بإتساع  مشرعة  وأبوابها  شيئًا 
األدب  في  التراث  الكتاب  ويتناول 
الواحاتي واألمثال الشعبية. كما يتناول 

الموروث الشعبي في الواحات.

تراجم
75ج.م.

) 256 (

920.71

602 ص؛ 24 سم.

فى  الفكرية  الحياة  الكتاب  يصور 
العالم اإلسالمى وتطورها على مدى 
اإلسالمية  المراكز  ويبرز  قرون  سبعة 
ومساعدة  الفكر  إشعاع  فى  ودورها 
العلماء  حركة  خالل  من  وذلك  الناس 
واتساع  العلم  حواجز  بين  وانتقالهم 

الحركة فى وقت دون آخر.

تدمك978-977-91-2635-7 : 

مختصر كتاب سير أعالم النبالء. جزء 1/  شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن 
أحمد الذهبى؛ إختصار وتقديم فتحى عطية بدوى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. يشتمل على ملحق بالصور.
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المسرح

اإلخوان المسلمونتراجم

اإلخوان المسلمون

85ج.م.
32ج.م.

33ج.م.

) 258 (

) 257 (
) 259 (

) 260 (

792

920.71
217.6

217.6

224 ص؛ 20 سم.

690 ص؛ 25 سم.
274 ص؛ 21 سم.

268 ص؛ 21 سم.

المسرح  دراســـــة  الكتاب  يتناول 
بنية  مسرح  وهـــــو  القرائى 
ثـــم  وعــــالمات  وشفرات  ولغة 
العالقة  خاللها  من  ويوضح  خطاب 
إلزامى  بشكل  والمدلول  الدال  بين 
القرائى  النص  أن  ذلك  يعنى  وال 
بالنسبة  متباينة  تأثيرات  يحدث  ال 

للمتلقين .

الكاتب  يحــــاول  الكتاب  هذا  فى 

أن يفكك عقل الجماعـــة من خالل 

فكريًا  بنقدها  قام  التى  الكتابات 

أجزاء  خمســـة  فى  الكتاب  ليضـــع 

أهمها على االطالق معركة األزهر 

ضد الجماعة اإلرهابية.

تاريخ  على  الضـــوء  الكتاب  يلقي 

التي  المسلمين  اإلخـــوان  جماعة 

تصـل  عنـــاصر  جـــذب  في  نجحت 

إحترافيتهـــا إلى  خفـــة يد السارق 

مخالفة  كيفية  على  الكاتب  ليركز 

الجماعة اإلرهابية قواعد الشرع.

 : 978-977-91-2636-4
 : 978-977-91-3111-5

 : 978-977-91-3112-2

تدمك
تدمك

تدمك

مختصر كتاب سير أعالم النبالء. جزء 2/  شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن 
أحمد الذهبى؛ إختصار وتقديم فتحى عطيه بدوى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المضللون: وثائق كشف أكاذيب اإلخوان. جزء 1: معركة األزهر ضد الجماعة 
اإلرهابية/  محمد الباز.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المضللون: وثائق كشف أكاذيب اإلخوان. جزء 2: دعاة مصلحون ضد الجماعة 
اإلرهابية/  محمد الباز.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المسرح بين اإلبداع والتلقى/  سامح مهران.- القاهرة: الهيئة، 2021.

سير  لكتاب  مختصر  موجز  عرض 
أهم  من  واحد  وهو  النبالء  أعالم 
فى  بالتراجم  أهتمت  التى  الكتب 
العرض  فإشتمل  العربى،  تراثنا 
المؤلــف  ترجمـــة  على  الموجـــز 
ومحتواه  بالكتــاب  التعـــريف  ثم 
وأسس  التراجم  وطبيعة  وفوائده 

إنتقائها.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
27ج.م. تدمك978-977-91-3012-5 : 
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اإلخوان المسلمون

اإلخوان المسلمون
اإلخوان المسلمون

40ج.م.

40ج.م.
40ج.م.

) 262 (

) 261 () 263 (

217.6

217.6
217.6

306 ص ؛21 سم.

290ص ؛ 21سم.292 ص ؛21سم.

جمـــع الكـــاتب فى هــــذا الكتاب 

شهادات أسماء عدد كبير ممن كانوا 

أعضاء عاملين ومؤثرين ونافذين فى 

بالفعل،  اإلرهابية  اإلخوان  جماعة 

خرج  من  أشهر  تجارب  توثيق  وأيضا 

على الجماعة وهم كثيرون.

األخير  الجزء  هذا  في  الكاتب  يحاول 
عند  البحث  الكبير,  مشروعه  من 

بعض السياسيين عن وجه اإلخوان و 
يعلم  خاللها  من  والتي  شهادتهم, 
و  كاذبين  اإلخوان  كان  كم  القراء 
في  لهم  جري  عما  يتحدثون  هم 
السجون, فقد صنعوا من سجونهم 

مظلمة كبري.

 : 978-977-91-3319-5

 : 978-977-91-3290-7

 : 978-977-91-3320-1

تدمك

تدمك
تدمك

المضللون: وثائق كشف أكاذيب اإلخوان. جزء 3: مفكرون و أدباء ضد الجماعة 
اإلرهابية/  محمد الباز.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المضللون: وثائق كشف أكاذيب األخوان. جزء5: سياسيون في مواجهة 
إنحرافات اإلرهابية/ محمد الباز.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المضللون: وثائق كشف أكاذيب اإلخوان. جزء 4: شهادات المنشقين عن 
ضالالت اإلرهابية/ محمد الباز.- القاهرة: الهيئة، 2021.

اإلرهابية  االخوان  جماعة  كانت  األولى  سنواتها  في 

من  عدد  فيها  وجدت  التي  للدرجة  مخادعه,  و  خادعه 

إعتقادآ  معها،  يتفاعلون  والمفكرين  الكبار  الصحفيين 

منهم إنها جماعة  دعوية تعمل من أجل تجديد دعوة 

يحارب  أخذ  البعض  ولكن  اإلنسانية.  والقيم  االسالم 

مثل  واالبداعية،  البحثية  الكتابة  اشكال  بكل  الجماعة 

كانت  الكتابات  هذه  هامش  وعلي  الحكيم،  توفيق 

السخرية و ال تزال سالحا قويا في المعركة، لكن األهم 

فرج  كتابات  مثل  الجماعة،  أفكار  تقتحم  كتابات  أنها 

بدراسة  الكتاب  هذا  يهتم  و  عيسي،  صالح  و  فودة، 

هؤالء الكتاب وافكارهم .

المكتبات، علم
35ج.م.

) 264 (

020

240ص:صور ،ايض؛24سم.

يقوم هذا الكتاب على دراسات تتناول 
وتأثيرها  والمعلومات  المكتبات  دور 
التطورات  ظل  فى  المجتمعات  على 
التكنولوجية الحديثة ويتكون من اثنى 
عديدة  موضوعات  تتناول  فصال”  عشر 
األفراد  على  المكتبات  :تأثير  منها 
والتعاون  والمجتمع  والمؤسسات 
المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 
وغيرها  الرقمى  العصر  فى  والقراءة 

من موضوعات شيقة ومعاصرة.

تدمك978-977-91-3254-9 : 

المكتبات والمعلومات فى خدمة المجتمعات/ محمد فتحى عبد الهادى.
القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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اإلدارة المالية

األدب العربى - تاريخ ونقد

تاريخ مصر القديم

الشعر االندلسي

35ج.م.

1350ج.م.

25ج.م.

) 266 (

) 265 ( ) 267 (

) 268 (

352.4

810.9

932

217.6

208 ص؛ 24 سم.

16 مج: صور، خرائط؛ 26 سم.253 ص؛ 25 سم.

157ص؛26 سم.

االقتصادية  للنظم  الكتاب  يعرض 
والرأسمالى  اإلشتراكى  مثل  المختلفة 
والمختلط ثم النظام االسالمى ثم يعرض 
الثقافى لإلقتصاد فى  إلختالف الموروث 
تطبيق نظم اإلدارة المالية والذى يسمى 
تسرب  إلى  يؤدى  الذى  الخفى  باإلقتصاد 
فى  االقتصادى  النشاط  من  كبير  جزء 
المجتمع خارج النظام العام ما يؤدى إلى 
إنخفاض دخل الدولة من العوائد الناتجة 

عنه.

على  اإلستقرار  القديم  المصرى  شرع  إن  ما 
وتعد  حضارته،  بناء  فى  شرع  النيل  ضفاف 
نمت  البشرية  عرفتها  حضارة  أول  هى 
أثرت  التاريخ  قبل  ما  عصور  منذ  وتطورت 
لتشارك  بها  وتأثرت  عدة  حضارات  فى 
اإلنسانية.  تقـــدم  فى  الوافر  بالنصيب 
دقيقا  شرحا  وتقــدم  توضح  والموسوعة 
الحضارة  مراحل  عن  مستفيضا  وتحليال 
قبل  ما  عصور  من  بدءا  القديمة  المصرية 

التاريخ حتى قرب نهاية العصر البطلمى.

الحلي  إلرتقيات  قراءه  الكتاب  يتناول 
اإلرتقي  المنصور  الملك  إلي  نسبه 
درر   “ بإسم  المعروف  الديوان  وهو 
المنصور”  الملك  مدائح  في  النحور 
سميت  مستقل  شعر  ديوان  وهو 
قصائده بـ “المحبوكات”، كما يتناول“ 
الموشحات االندلسية في دار الطراز 

“ إلبن سناء الملك في ثالثة فصول.

 : 978-977-91-3066-8

 : 978-977-91-3180-1

 : 978-977-91-3385-0

تدمك

تدمك

تدمك

موسوعة مصر القديمة/ سليم حسن.- القاهرة: الهيئة، 2021.من قضايا العقاد الفكرية/ محمد فتحى فرج.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الموشحات األندلسية في دار الطراز: قراءة إلرتقيات الحلي/  احمد حلمي حلوه.
القاهرة: الهيئة، 2021.

الموروث اإلقتصادى واإلدارة المالية/   محمد عبد المنعم القصاص.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

األفكـــار  بعــــض  الكتـــاب  يتناول 
موقفه  ومنها  للعقـــاد  السياسية 
واإلستبــداد  الصهيونيــــة  مـــــن 
العقاد  حول  موضوعًا  يتناول  ثم 
أعقبه  اإلسالمية  العربية  والحضارة 
بباب حول العقاد والتاريخ اإلسالمى.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

الترقيم متعدد 
عناوين مختلفة لألجزاء.

تدمك0-3301-91-977-978 : 30ج.م.
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األدب العربى - تاريخ ونقد

األدب العربي - تاريخ ونقدالشعر العربى - تاريخ ونقد

37ج.م.

33ج.م.65ج.م.

) 270 (

) 269 () 271 (

810.9

811.009810.9

279 ص؛ 24 سم.

542 ص؛ 24 سم.
336 ص ؛ 20 سم.

حرص الكاتب على تقديم رؤى نقدية 
اإلبداعى  العمل  تحليل  فى  تنطلق 
من زوايا ومداخل جديدة لم يتعودها 
سواء  اإلبداعية  للنصوص  النقد 
والشعرية  القصصية  أو  الروائية 

الساكنة بين دفتى هذا الكتاب.

عن  تكشف  التي  الحاسمة  السمة 
أهم ما يتميز به النقد األدبي المعاصر 
في ممارساته العالمية هي أنه نقد 
خصوصًا  ذاته  مسائلة  عن  يكف  ال 
مراجعة  من  النقد  هذا  به  يقوم  ما 
وتصوراته،  لمفاهيمــه  مستمــــرة 
ونتيجة ذلك كثرة ما نقرأه من خطاب 

النقد عن النقد.

 : 978-977-91-2270-0

 : 978-977-91-2900-6 : 978-977-91-3109-2

تدمك

تدمكتدمك

نزعة الحزن فى شعر صالح عبد الصبور/ أبو بكر ابراهيم لقوشة.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

نظريات معاصرة/ جابر عصفور.- القاهرة: الهيئة، 2021.

النص بين الناقد والمبدع: مدخل للرصد الثالثى/ حسن حامد.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

طياته  فى  الكتاب  هذا  حمــل 
داخل  الحزن  نزعة  وأمارات  مالمــح 
عبد  صالح  الفذ  المصرى  الشاعــر 
ثقافية  مؤثــرات  بفعــل  الصبــور 
وسياسية  وإجتماعية  وعاطفيــة 
هذا  على  ضغطت  مـؤثرات  وهى 
بداخله  فحفزت  الصـادق  الشاعــر 
مشــاهــد  فألقت  غائـــرة  أخاديد 

سوداويـة أفقدته سالمه النفسى.

هندسه االتصاالت
125ج.م.

) 272 (

621.382

1093ص:صور؛24سم.

بمجال  للمهتمين  مرجعًا  الكتاب  هذا  يعد 
واإلذاعى  السينمائى  الصـــوت  هندسه 
من  المؤلف  يقوم  حيث  والتلفزيونى 
ألكثر  تمتد  التى  الخاصة  تجاربه  خالل 
والتدريس  البحث  مجـــال  فى  من24عامًا 
بالمعهد  الصـــوت  هندســـة  بقســـم 
بالعديد  العمل  خالل  ومن  العالىللسينما 
التليفزيونية  والقنوات  اإلستوديوهات  من 
يتناول معلومـــات الدراســــة وشرحهـــا 
العادى  الشخص  تناسب  مبسطة  بصورة 

والمحترف.

تدمك978-977-91-2473-5 : 

هندسة الصوت من الهواية لإلحتراف للسينما واإلذاعة والتليفزيون/ 
هشام عنين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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القصص العربية - تاريخ ونقد

العنفالقانون الجنائى

31ج.م.30ج.م.

) 274 (

) 273 () 275 (

813.009

345303.6

175 ص ؛ 24 سم.

225 ص؛ 24 سم.249 ص ؛ 22 سم.

المكان  وظائف  يتناول  الكتاب  هذا 
األمكنة  فساد  رواية  في  وجمالياته 
والصادر  موســـى  صبــــري  للكاتب 
رواية  وهي  السبعينيات  بداية  في 
ووقوفًا  عنوانها  من  بدءًا  مكانية 
على متنها الذي يبرز المكان باعتباره 
ومشكلة  فعالـــــة  روائية  شخصية 

ألحداث الرواية.

اإلسالم  لرؤيـــة  الكتـــــاب  يعرض 
التى  واآلليات  العنف  لمفهوم 
كما  العنف،  من  للوقاية  وضعها 
فى  )ص(  النبى  منهج  يعرض 
صوره  بشتى  العنف  مع  التعامل 
من  أسسه  ما  خالل  من  وأشكاله 
قواعد وأسس ونظريات تربوية فى 

أحاديثه الشريفة.

 : 978-977-91-3232-7
 : 978-977-91-2808-5

تدمكتدمك

الوساطة الجنائية ودورها في تسوية المنازعات/  ماهر أحمد.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

الوقاية من العنف: قراءة تحليلية فى الحديث النبوى الشريف/  محمد 
مصطفى منصور.- القاهرة: الهيئة، 2021.

وظائف المكان وجمالياته في رواية فساد األمكنة/ جمال الجزيري.
القاهرة: الهيئة، 2021.

الوسائل  إحدى  هي  الجنائية  الوساطة 
السياسة  أفرزتها  التي  المستحدثة 
عالج  في  لتسهم  المعاصرة  الجنائية 
التي  القضايا  عدد  في  الهائلة  الزيادة 
تنتظرها المحاكم الجنائية وهي تهدف 
المجني  بين  الصلح  روح  تنمية  إلى 
والمجني عليه عن طريق التوصل إلتفاق 

بتعويضه عن األضرار التي لحقت به .

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك6-3424-91-977-978 : 25ج.م.



كتب عامة ) رواية ( 
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القصص العربية
القصص األمريكية

القصص العربيةالقصص العربية

25ج.م.
75ج.م.

30ج.م.20ج.م.

) 276 (
) 278 (

) 277 () 279 (

813
823

813813

183 ص؛ 21 سم.
483 ص؛ 24 سم.

263ص ؛21سم.144 ص؛ 20 سم.

صفية  قصة  تحكي  طويلة  رواية 

خفية  بقوى  تشبعت  التي  الشابة 

أصبح  حيث  الخالص  لها  تحقق 

لعملة  وجهين  والموت  االخصاب 

واحدة ومن الدماء وروح األسطورة 

تكونت صفية أخرى.

الرواية ذات طابع متميز حيث تتناول 
ارتكب  الذى  جيلمور  جارى  قصة 
تم   1976 عام  وفى  قتل  جريمة 
وكان  اإلعدام  بعقوبة  العمل  إعادة 
فى  اعدامه  يتم  شخص  أول  هو 

العصر الحديث فى أمريكا.

المصرية  الواقعية  عن  تعبر  روايه 
والعالقات  األحـــــداث  لتجســــد 
شعبية  منطقة  داخل  اإلجتماعية 
لتصور  الكبري  القاهـــرة  قلب  في 
العديد من الشخصيات الروائية التي 
تختلـــف تصرفاتهــا وسلوكياتهــا 
ضغوط  من  بهم  يحيط  لما  تبعا 

وظروف إجتماعية متنوعة.

 : 978-977-91-3382-9
 : 978-977-91-1025-7

 : 978-977-91-2933-4 : 978-977-91-3412-3

تدمك
تدمك

تدمكتدمك

أيام الطالبية: روايه/  عادل سعد.- القاهرة: الهيئة، 2021.إلى لقاء قريب: رواية/  سلوى مرجان.- القاهرة: الهيئة، 2020.

أنشودة الجالد: رواية. جزء 2/ نورمان ميللر؛ترجمة نصر عبد الرحمن؛ 
تقديم ديف ايجرز.- القاهرة: الهيئة، 2016.

إستقالة ملك الموت: رواية/ صفاء النجار.- القاهرة: الهيئة، 2021.

فى  مذيعة  الدين  سعد  خديجة 
مدينة  فى  تعيش  كارلو  مونت  إذاعة 
حياتها  الرواية  تعرض  الفرنسية  نيس 
بفرصه  يحلم  دائما  اإلنسان  أن  وتوضح 

للبقاء مع من يحب.
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القصص العربية

القصص العربيةالقصص العربية

23ج.م.

30ج.م.50ج.م.

) 281 (

) 280 () 282 (

813

813813

180 ص؛ 21 سم.

462ص؛ 20سم.
264 ص؛ 21 سم.

اليهود  حياة  تتناول  تاريخية  رواية 
الشعوب  بين  إسرائيل  بنى  شعب 
وجعلهم  عليهم  الشتات  وتحقيق 
أقلية مكروهة داخل البالد المختلفة 
وأنشطتهم  لسياساتهم  ويعرض 
البالد  داخل  المشبوهـــة  التجارية 
أسلوب  فـــــى  وذلك  المختلفــــة 

قصصى.

لتَكون  الكلمة  بنبض  الكاتبة  تمسك 
السرود  فى  جديدة  سردية  ساللة 
التونسية والعربية.. كانت فيها الذات 
بكمياء  األنوات  كل  تدورحولها  نواة 
مرجعية وتخييليه قامت على تقنية 
عصا  ترمى  أن  لها  أتاح  ما  التوريق 
العربى  اإلنسان  ساحة  فى  القص 

المهزوم.

 : 978-977-91-3105-4

 : 978-977-91-3298-3
 : 978-977-91-3059-0

تدمك

تدمكتدمك

بغداد وقد إنتصف الليل فيها: رواية سيرية/  حياة الرايس.أيام القبوطى: الرؤية والمتاهة: رواية/ سهام بيومى.- القاهرة: الهيئة، 2021.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

باراباس مصلوبا: رواية/  عادل وديع فلسطين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

وقائع  تســـرد  تاريخيــة  روايـــة 
ومعارك إبتداء من نشأة بورسعيد 
كما تعرض الكاتبة من خالل الرواية 
والعثمانية  المملوكية  العصور 
والثانيـــة  األولى  القـاهرة  وثورة 
وبطلها  الفرنسية  الحملة  علــى 
الذى  القبوطى“  “السيد  هــو 
كان يقال عنه أنه مبارك ومن أهل 

الخطوة وتتوالى أحداث الرواية.

القصص العربية
125ج.م.

) 283 (

813

300ص؛ 28 سم.

فيينا  مدينة  فى  أحداثها  تدور  رواية 

فى  األحداث  عن  البطل  فيها  يحكى 

الفقيرة  المدن  أن  وكيف  المدينة  تلك 

من  والمساكين  بالفقراء  رحمة  أكثر 

فيينا  مدينة  تبدو  وكيف  الغنية  المدن 

أقسى مدن الريف.

تدمك978-977-91-3257-7 : 

بيت النخيل: رواية/ طارق الطيب.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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القصص العربية
القصص العربيه

القصص العربيةالقصص العربية

25ج.م.

20ج.م.15ج.م.

) 287 ( ) 285 (

) 284 () 286 (

813
813

813813

176 ص؛ 21 سم. 246ص ؛21سم.

94 ص ؛ 21 سم.
127 ص ؛ 21 سم.

رواية طويلة تدور أحداثها فى عصر 

فرنسا  وفى  مصر  فـــى  المماليك 

البلدين  فى  الحياة  أسلوب  وتوضح 

ويعـــرض لغزو الفرنجـــــة لمصر 

أسلوب  فى  وذلك  نابليون  بقيادة 

قصصى رشيق .

إلي  روايته  في  المؤلف  يأخذنا 
الفضاء  أبرزها  متعدده،  فضاءات 
اللذان  الفني  والفضاء  السياســـي 
عجيبا  إندماجـا  ويندمجان  يتظافران 
المبدع  الروائي  قدرة  مدى  يبرز 
الثوب  هذا  في  جدلهما  علي 
من  ما  الذي-و  و  الرفيع  الغني 
سرديه  ممارسات  من  شك-نتج 
دعمته  و  السارد،  ذهن  عنها  تفتق 
رسم  في  اسعفته  واسعة  ثقافة 

الصورة التي يريد أن يرسمها.

القصيرة  القصص  من  مجموعة 
التي تتناول الحياة اليومية المصرية 
وسلســة  بسيطـــة  بلغة  كتبت 
وتنوعت موضوعاتها ومن عناوين 
عبيط   - السلطة  كرسي  القصص: 
القرية - اللغة - بلد السعادة - نضال 

قرية - عروس النيل وغيرها.

 : 978-977-91-3228-0

 : 978-977-91-3441-3 : 978-977-91-3447-5

تدمك

تدمكتدمك

ترميم قضية أحمس:  القمر يولد في الدنيا/ مجيد طوبيا.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

حفل توقيع: قصص قصيرة/ عادل عبيد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الحلفاية: رواية/ أشرف الجمل.- القاهرة: الهيئة، 2021.حارة المليجي: رواية / كمال رحيم.- القاهرة: الهيئة، 2021.

تحاول الرواية ترميم نقوش المقبرة 
وفق  القضية  ملف  فتح  وإعادة 
زمن  من  إنطالقًا  التاريخية  ظروفها 
صبيًا  كان  أن  وقت  نشي  األكبر  الجد 

قبل الميالد بأعوام.

تدمك9-3407-91-977-978 : 30ج.م.
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القصص العربية

القصص العربيةالقصص العربية

14ج.م.

15ج.م.30ج.م.

) 289 (

) 288 (
) 290 (

813

813813

105 ص؛ 20 سم.

129 ص؛ 21 سم.232 ص؛ 24 سم.

تتنوع  قصيرة  قصص  مجموعة 
ومشاعر  والكراهية  الحب  بين  ما 
مختلفة مؤججـــــة داخل الكاتب 
وتحمل القصص عناوين مختلفة 
موالنا  األخير  الدرس  غاندى،  منها 

وغيرها.

تتناول  القصيرة  القصص  من  مجموعة 
األفكار  ومتنوعة  مختلفة  حكايات 
ذكرى  لها  التى  واألماكن  والشخصيات 
خاصة عند المؤلف ومن عناوين القصص: 
حلم - المهماتما رامز -  سلفادور دالى - 

قرصان أحمر - صورة إوزة وغيرها.

 : 978-977-91-3052-1

 : 978-977-91-3324-9 : 978-977-91-3217-4

تدمك

تدمكتدمك

حيرة الشاذلى فى مسالك األحبة: رواية/  محمد جبريل.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

ساعة حضور بورخيس: قصص قصيرة/ عبد العزيز دياب.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

الرفيق: قصص قصيرة/ محمد عبد الرازق صبرى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

الدينية  بالصبغــــة  تصبغ  رواية 
مريدين  عن  وتحكى  الصوفيــة 
به  وإرتباطهـــم  األوليــــاء  أحد 
حــق  وكيفية  ماهيـــة  وتوضح 

اليقين، نور اليقين، عين اليقين .

القصص العربية
23ج.م.

) 291 (

813

176 ص؛ 20 سم.

قصص قصيرة تعرض لمجموعة من 
فى  الموجودة  والخرافات  األساطير 
تارة  وتعرض  أحيانا  المصرى  المجتمع 
يعانى  الذى  والواقع  لمشاكله  آخرى 
منه وتحمل القصص عناوين مختلفة 
غالف  الجسد،  الهدوء،  مواسم  منها 

ثمرة شوكية، وغيرها .

تدمك978-977-91-2971-6 : 

السقوط من ثقب غيمة: رواية/  محمود عبد اهلل تهامى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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القصص النرويجية القصص العربيه

القصص العربيةالقصص العربية

60ج.م.

15ج.م.20ج.م.

) 295 ( ) 293 (

) 292 (
) 294 (

898 813

813813

300 ص ؛ 24 سم. 133 ص ؛ 21 سم.

136 ص؛ 20 سم.
90ص ؛21سم.

صغيرة  بلدة  في  أحداثها  تدور  رواية 
العنوان  ويشير  النرويجي  الساحل  على 
عائلتان  أسسها  شحن  شركة  إسم  إلى 
عائلة  وتعتبر  وروس  جارمان  هما: 
المال  مجال  في  األشهر  هي  جارمان 
األعمال بهذه البلدة وتعد الرواية بمثابة 
ملحمة عائلية تحكي قصة عائلة جارمان.

سوء تفاهم: هي مجموعة قصصية 
ثراء  على  لتأكد  الراوي  مشاعر  تبرز 
في  هذا  ويتجلى  القصصية  تجربته 
عناوينها الداخلية مثل:- في السياق- 
في   - الفئران  حجرة   - تفاهم  سوء 
جوف الليل وغيرها من عناوين تجذب 

القارئ.

القصص  من  عدد  الكتاب  يضم 
الودع،  ضاربة  منها:  القصيرة 
مقاومـــه، تماثيــــل زمن، هوس، 
مـــد و جـــزر، موائد صغيرة للبحر، 
باتجاه  صغير  ثقب  سقوط،  رقصة، 
السماء،شــدو شجـــــرة الكازورينا، 
القصيره  القصص  من  وغيرها 

الممتعة.

 : 978-977-91-3445-1

 : 978-977-91-3063-1
 : 978-977-91-3315-7

تدمك

تدمكتدمك

شدو الكازورينا: قصص قصيرة/  محمود الديداموني.سالطين الغالبة/  صالح هاشم.- القاهرة: الهيئة، 2021.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

سوء تفاهم: قصص قصيرة/  فهمي عبدالسالم.- القاهرة: 
الهيئة، 2021.

الطالب المجنون : رواية/  ألكساندر كيالند؛ترجمة ياسر شعبان.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

مجموعة قصص قصيرة حاول الكاتب 
على  الضوء  يسلط  أن  خاللها  من 
المعاصرة  القضايا  من  مجموعة 
وتحمل  الرائعة  اإلنسانية  والنماذج 
غتاتة،  عم  منها:  مختلفة  عناوين 

عفاريت عم السيد وغيرها .

تدمك9-3436-91-977-978 : 20ج.م.
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القصص العربية

القصص العربيةالقصص العربية

25ج.م.

25ج.م.28ج.م.

) 297 (

) 296 () 298 (

813

813813

105 ص؛ 20 سم.

197 ص؛ 21 سم.239 ص؛ 20 سم.

بالعربيــة  كتبت  طــويلــــة  روايــة 

النشر  مجال  الرواية  تتناول  الفصحى 

تدر  تجارة  وأنها  والمكتبات  والكتب 

أيضًا  مجاالت  تفتح  أنها  كما  مكسبًا 

لنشر اإلبداع  فى المجتمع.

المصريين  لحياة  تستعرض  رواية 

شخصيات  خالل  من   1947 عام  منذ 

مصرية حميمة عاشت فى الريف ثم 

هاجر منها اشخاص إلى الحياة فى 

المدينة وذوبانهم فيها.

 : 978-977-91-3359-1

 : 978-977-91-3077-4 : 978-977-91-3093-4

تدمك

تدمكتدمك

عصفور الصدف/ عبد الرحمن حبيب.- القاهرة: الهيئة، 2021.عام الظالم: رواية/  على حادى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

عزيزتى سافو: رواية/  هانى عبد المريد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

رواية تدور أحداثها فى ميدان التحرير 
أثناء ثورة يناير وتعرض ليوميات تلك 
لسان  على  القصة  وتحكى  الثورة 
بطلنا الطهطاوى الذى غادر الميدان 
فى  حدث  ما  بذهنه  وجال  بيته  إلى 
بشعبها  أرضها  نورت  وكيف  مصر 
طائرات  بأضواء  سماؤها  وامست 
األرض  فى  لمن  تبارك  جيشها 

طلعتهم .

القصص العربية
40ج.م.

) 299 (

813

364 ص؛ 20 سم.

الخيال  فى  أحداثها  تدور  رواية 
يحدث  ما  بكلماته  المؤلف  ينقل 
يؤثر  وكيف  البشرية  النفس  بداخل 
ذلك على المجتمع بأسلوب سهل 

وبسيط.

 : 978-977-91-3074-3 تدمك

عين فضة.. عين ملح: خطوات فوق جسر الحسرة: رواية /   على عبد الباقى.
القاهرة: الهيئة، 2021.
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القصص العربية
القصص العربيه

القصص العربيةالقصص الصينية

60ج.م.

15ج.م.15ج.م.

) 303 ( ) 301 (

) 300 () 302 (

813
813

895813

478 ص؛ 24 سم. 185 ص؛ 21 سم.

149ص ؛21سم.105 ص ؛ 21 سم.

نوعيات  فى  شهير  محام  المجنس 
القضايا غير النظيفة يشبهونه فى 
الذبائح  يذبح  الذى  بالجزار  الجزيرة 
المرضى  أو  بالحوادث  الواقعة 
المكسور  اللحم  مثل  وقضاياه 
ويلجأ  يتحايل  ألنه  الثمن  رخيص 

للنصب والزور والخداع .

متناقضات  عن  تحكي  طويلة  رواية 
والحنين  والكره  الحب  عن  الحياة 
وذلك  والقبح  والجمال  والغربة 
القاسي  وزوجها  رحمه  خالل  من 

شوقي وإبنها الصغير سعيد.

المتتالية  من  عدد  الكتاب  يضم 
القصصية، و من بين هذه القصص: 
عين بعين,طوفان من االسئله, انت 
مالمح،  الكالم،  مات  نادر،  يا  مبالغ 
قرار  أمي؟،  يا  الموت  تخافين  هل 
من  مدل  كقنديل  رجوع،  تاريخي، 

المساء.

 : 978-977-91-2968-6

 : 978-977-91-3331-7 : 978-977-91-3389-8

تدمك

تدمكتدمك

كعب أخيل: متتالية قصصية /   جمال فتحي.- القاهرة: الهيئة، 2021.قصص صينية/ بيرل بك؛ ترجمة سهير القلماوي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المجنس: رواية/ محمد عبد اهلل الهادى.- القاهرة: الهيئة، 2020.كان لك معايا: رواية/  فرح عادل.- القاهرة: الهيئة، 2021.   

درجة  على  كانت  القلماوي  سهير 
التي  التراثية  المعرفة  من  عالية 
عن  الواثق  الحديث  من  تمكنها 
كانت  الوقت  نفس  وفي  القديم 
ثقافتها المعاصرة وإطالعها على 
وخبراتها  الجديدة،  العالمية  اآلداب 
أمامها  تفتح  واإلبداع  الترجمة  في 
من أفاق النقد التطبيقي وتعاملها 
مع نصوص األدب القديم والحديث.

تدمك7-3092-91-977-978 : 25ج.م.
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القصص العربية

القصص العربية

القصص اليونانية

50ج.م..

25ج.م.

130ج.م.

) 305 (

) 304 (

) 306 (

813

813

898

279 ص ؛ 24 سم.

183ص؛ 21 سم.

358 ص؛ 30 سم.

أحداث  مسرح  هو  خانة  المسافر  قصة 
العمارة  أمثلة  أهم  انه  هو  الرواية،  هذه 
والذي  عشر.  التاسع  القرن  في  اإلسالمية 
فيه يعين بطل الرواية الحياة لهم بالخيال 
كما  سنوات،  سبع  له  معايشته  ضوء  في 
التي  الجريمـــة  أحــــداث  يستحضـــــر 
أرضية  على  ولوحاته  شخصه  إستهدفت 
ويكشف  النظام  مع  السياسي  خالفه 
والمثقفين  للفنانين  المتباينة  المواقف 
والثقافية  الصحفيـــــة  والمؤسســــات 

والقضائية مما يحدث.

هذا الكتاب من شوامخ األدب القديم 
قدمه ثروت عكاشة ليمأل فراغ هائل 
يدعو  حيث  العربية  المكتبات  فى 
ليخلق  الثقافى  والنضج  لإلكتمال 
العربية  الثقافة  بين  كهربائى  إتصال 

والعالمية.

 : 978-977-91-3143-6

 : 978-977-91-3287-7

 : 978-977-91-9999-9

تدمك

تدمك

تدمك

مسخ الكائنات: ميتامورفوزس/ بوبليوس أوفيديوس ناسو ؛ ترجمة المحتال: رواية /   محمد فيض خالد.- القاهرة: الهيئة، 2021.
وتقديم ثروت عكاشة؛ مراجعة مجدى وهبه؛ رسوم بيكاسو.- القاهرة: 

الهيئة، 2021.

المسافر خانة: رواية /  عزالدين نجيب.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يقدم الكتاب عمالً جمع صنوفًا شتى 
أصالة  يبرز  اإلنسانى  الخليط  من 
المتلهفة  لألجيال  ويقدم  الماضى 
زادًا معرفيًا يستخلصون منه القدوة 
شخالل رواية تدور أحداثها فى الريف 

الخصب

القصص العربية
25ج.م.

) 307 (

813

174 ص ؛ 21 سم.

المصرية  القريــــة  الروايــــة  تتناول 
المؤلف  يؤكد  حيث  وشخصياتها، 
تدور  التي  القــرية  شخصيـــــات  أن 
يعرفها  الرواية  هذه  أحداث  حولها 
ألسباب  بسرها  ويحتفظ  فقط،  هو 
عائلية، وأيضًا األطباق واألطعمة التي 
أطعمة  ألنها  الرواية،  هذه  تتضمنها 
بحوث  بعد  الكــــاتب  إليهـــا  توصل 
تاريخية وتجارب طويلة لتحديد مقادير 

عناصرها ومذاقاتها.

 : 978-977-91-3234-1 تدمك

مقام الفيضان: رواية/  طلعت شاهين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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القصص العربية القصص العربيه

القصص العربيةالقصص العربية

60ج.م.

15ج.م.45ج.م.

) 311 ( ) 309 (

) 308 () 310 (

813 813

813813

100 ص؛ 21 سم. 127 ص؛ 20 سم.

116 ص؛ 21 سم.350 ص؛ 24 سم.

تحكى  القصــــص  من  مجموعة 
لشخصيات  المختلفة  الحياة  جوانب 
لمجموعــة  وتعرض  الواقع  من 
كالشهامة-  المختلفة  الصفات  من 
قعية  ا لو ا - ع فا ند إل ا - ة ء و لمر ا و
الجوار-  حسن  العمل-  أداء  حسن   -

الزمالة وغيرها.

من  األول  الجزء  بمثابة  الرواية  ُتعد 
غربة  تتناول  التى  الروائية  الثالثية 
اإلنسان المصرى وإغترابه ومكابداته 
فى العيش والترحال وذلك من أجل 
تفاعله  و  وكينونته  هويته  تحقيق 

مع الحضارات والثقافات اآلخرى.

المشاعر  من  مجموعة  عن  الكتاب  يعبر 
وبعض  البشر  نماذج  لبعض  المختزنة 
المزدحمة  الكاتبة  حياة  فى  المواقف 
األسطح  فوق  تطفو  ذكريات  منها  وبعض 
والحمم  البراكين  تبرد  أن  بعد  الهادئة 
بعض  نفاق  لترى  العين  حدقة  وتتسع 
فى  يخرج  ذلك  وكل  حياتها  فى  الزمالء 
شكل قصص قصيرة تحمل عناوين مختلفة 
منها: الزوج البخيل، الزوج المفجوع، موالنا 

البواب... وغيرها.

 : 978-977-91-3405-5

 : 978-977-91-3132-0 : 978-977-91-3307-2

تدمك

تدمكتدمك

وزير بدرجة غفير وقصص أخرى/ حنان منيب.- القاهرة: الهيئة، 2021.نجوى: رواية /  أحمد كريم طه.- القاهرة: الهيئة، 2012.

الوصايا المنسية: قصص قصيرة/ محمد قريبة.- القاهرة: الهيئة، 2021.هجرة السلمون: رواية / رضا إمام.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الفقير  رفعت  صعود  الرواية  تناقش 
بعد تعرفه على نجوى التى تنتمى 
الثرية  الطبقة  إلى  الثرية  األسر  إلى 
ثقة  على  حاز  أن  بعد  بها  وإرتباطه 
تقنية  على  المؤلف  إعتمد  والدها.. 
وتعبر  والسرد  والوصف  الحوار 
أو  إفتعال  بال  الشخصيات  عن  الرواية 

تصنع.

20ج.م. تدمك978-977-91-3271-6 : 
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القصص العربية

القصص العربية

القصص العربية
30ج.م.

30ج.م.

20ج.م.
) 312 (

) 313 (

) 314 (

813

813

813

226 ص؛ 21 سم.

247 ص؛ 20 سم.

184 ص ؛ 21 سم.

رواية طويلة تعرض لمواسم الزيف 
كأوراق  أحالمنا  فيها  تتساقط  التى 
كل  فى  اليأس  رياح  تنثرها  الشجر 
فصول  فى  األشجار  تورق  قد  اتجاه 
فال  منا  يسقط  الذى  الحلم  أما  أخرى 

يعود أبدًا .

عن  تعبيرًا  وليس  لذاته  اإلنسان  رواية 
قضية وليس وسيلة لحلها وهى رواية 
الجغرافى  الحرفى  بالمعنى  عالمية 
باألقدام  سيرًا  وتسير  تمتد  للكلمـــة 
وتقدم  القديم  العالم  قارات  كل  فى 
بين  تفرق  ال  مختلفة  ألشخاص  تجارب 

األبيض واألسود أو الشرقى والغربى.

مجموعة  على  الكتاب  يحتوي 
القصيرة  القصص  من  متنوعة 
القديم،  منزلنا  العراف،  منها:  جدًا 
القطـــار،  ذكريــــات،  صديقــــان، 
السحـــاب،  خلــــــــف  المسابقة، 
أو  وغيرها.واألسود   ... الكبير  الحب 

الشرقى والغربى.

 : 978-977-91-3288-4

 : 978-977-91-3329-4

 : 978-977-91-3217-1 تدمك

تدمك

تدمك

يا شمس أيوب: رواية /  شاهيناز الفقى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يدى الحجرية: رواية /  حمدى أبو جليل.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يوميات ليلية: قصص قصيرة جدًا /   حسين عبدالجواد.- القاهرة: الهيئة، 2021.





شعر
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الشعر العربى

الشعر العربى

الشعر العربى
ج.م.

20ج.م

25ج.م.
) 315 (

) 316 (

) 317 (

811

811

811

130 ص؛ 21 سم.

168 ص ؛ 21 سم.

123 ص؛ 21 سم.

مجمــوعــة  يشمــل  شعر  ديوان 

تصور  التى  الشعرية  القصائد  من 

مجاالت  مــــن  كبيرة  مجموعــة 

والعواطف  والمشاعــر  اإلنسانيــة 

التى عايشتها الشاعرة .

القصائد  من  عـــدد  الكتاب  يضم 
الشعريـــة المكتوبـــة بالعاميـــــة 
الحب  يبقى  لما  منها:  المصريـــة، 
الحاضر  الدراويش،  مدروشـــة  فخ، 
بلح  يا  دجال،  ومش  حاوي  الغايب، 
بيعطش،  ما  الرخام  ابتهال،  حياني، 
خيبة األمل، قولي بقى ما هو ليه، 
اللي  فراشة،  أجمل  بكره،  شجرة 

اتغرب مات ، البوح غير المباح.

الشعرية  القصائد  من  مجموعـــة 

ومتعددة  الموضوعات  مختلفـــة 

الشاعر  تجربة  عن  تحكى  األهداف 

إستخدام  خـــالل  مـــن  الحياة  فى 

التكنولوجيا والحياة الحديثة .

:978-9777-91-3225-9

:978-977-91-3388-1

:978-977-91-3355-3 تدمك

تدمك

تدمك

اإلعتراف خطأ شائع / رضا أحمد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

إعترافات بلياتشو: إعترافات بالعامية المصرية / 
محمد عثمان جبريل.- القاهرة: الهيئة، 2021.

إعترافات موجزة  لجوجل إيرث: نص شعرى طويل / إيهاب خليفه.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

الشعر العربى
65ج.م.

) 318 (

811

491 ص؛ 24 سم.

تجربة  بكونها  الشاعر  تجربة  تميزت 

الوطنى  الحس  عليها  يغلب  انسانية 

استفاد  حيث  واضح  نحو  على  واالنسانى 

وكتابتـــــه  الشعبى  الموروث  من  كثيرًا 

القصائــــد:  عناوين  ومـــن  لألطفال 

الوداع  الحزن-مشهد  من  تموت  حاجة 

العتمة  قبل   - الموت  اإلسبوعى-ريحة 

بمتر... وغيرها.

تدمك978-977-91-3302-7:

األعمال الشعرية: جزء 1 / مجدى عبد الرحيم.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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الشعر النرويجى

الشعر العربى

الشعر العربى 53ج.م.

15ج.م.

20ج.م. ) 319 (

) 320 (

) 321 (

839.83

811

811

371 ص؛ 24 سم.

88 ص؛ 21 سم.

162ص؛20سم.

بارزة  شخصية  أكثر  المؤلف  يعتبر 
ولد  النرويجى  المعاصر  التاريخ  فى 
النرويج  شمال  كيفكين  قرية  فى 
وهي بقعة منفردة وصف مناخها 
فى  بهــا  المحيطة  والمناطــــق 
الكتاب  ويتناول  القصيرة،  لوحاته 
تؤصل  التى  األشعار  من  مجموعة 
وموضوعاتها  النرويجية  للحياة 

المختلفة.

من  مجموعة  يضم  شعرى  ديوان 
عن  تعبر  التى  القصيرة  القصائد 
مشاعر المؤلفة فى مواقف عديدة 
فاز  قد  الديوان  أن  بالذكر  وجدير 
ومن   2018 عام  األدب  أخبار  بجائزة 
الخسارات-  دورق  القصائد:  عناوين 
وجه الحقيقة - كتالوج - ملح الرغبة 

وغيرها.

تتنوع  شعرية  قصائد  مجموعه 
جهه  من  المشاعر  و  الحب  بين  ما 
في  يحدث  ما  علي  اسقاطات  اخري 
عناوين  القصائد  تحمل  و  المجتمع 
حلوه,زميل  حاجات  منها:  اخري 

مرحله,بيت كبير و غيرها.

:978-977-91-2916-7

:978-977-91-3216-7

:978-977-91-3364-5
تدمك

تدمك

تدمك

أغنية للنرويج: قصائد وأغانى / بيورنستيرن بيورنسون ؛ ترجمة 
وتقديم ياسر شعبان.- القاهرة: الهيئة، 2021.

بحة فى عواء ذئب / آالء فودة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

تصور مبدئي : شعر / طاهر سعيد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الشعر العربى
25ج.م

) 322 (

811

158 ص؛ 24 سم.

القصائد  من  مجموعة  يشمل  الكتاب 
موضوعات  تتناول  والتى  الشعرية 
الشاعر  تجربـــة  وتتنــاول  مختلفــة 
منظور  من  للمرأة  ورؤيته  الحياتية 
القصــائد:  عناوين  ومــــن  مختلف 
الصبـــار- سالومــى-حنين  رقصــة 
قمصان   - الكهولة  السنديان-بيوت 

يوسف...وغيرها.

تدمك978-977-91-3277-8:

حديقة األخطاء: مختارات شعرية / شوقى بزيع.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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الشعر العربى

الشعر العربى

الشعر العربى
15ج.م.

35ج.م.

15ج.م.
) 323 (

) 324 (

) 325 (

811

811

811

100 ص ؛ 21 سم.

361 ص؛ 21 سم.

76 ص ؛ 21 سم.

متنوعة  مجموعة  الكتاب  يتناول 

الليل،  نشيد  منها:  القصائد،  من 

أشواق،  الشعر،  مقام  إلى  الخروج 

خضوع ، وطن .... وغيرها.

القصائد  من  عدد  الكتاب  يضم 
والشاعر  الراحل  للصحفي  الشعرية 
أسامة عفيفي، ومنها: عبير، تنويه، 
يقين،  مهلة،  غياب،  غيرة،  غنوة، 
مالمسة،  عزف،  قصيدة،  جموح، 
دالية،  همس،   ، شوق  اكتمال،  فرح، 
من  وغيرها  دمار  محبة،  تأمالت، 

القصائد.

من  كبير  عدد  الكتاب  هذا  يضم 
ترجمان  منها:  الشعرية،  القصائد 
وحدة  البهجة،  حكمة  األشواق، 
حمى  الموسيقى،  بزوغ  هدى، 
مالكًا،  لست  سمسم،  مغارة  الربيع، 
المطاردة،  الذهب،  مروج  تغريد، 

حقول األلغام.

:978-977-91-3399-7

:978-977-91-3303-4

:978-977-91-3266-2 تدمك

تدمك

تدمك

الخروج إىل مقام الشعر: شعر/ عبد العليم إسماعيل.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

دفتر الَشذرات: شعر / أسامة عفيفي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

دمية المسافر: شعر / عبد الرشيد محمودي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الشعر العربى
14ج.م.
) 326 (

811

104 ص؛ 19 سم.

الشعرية  القصـــائد  من  مجموعة 
المعانى  جميلـــة  األلفاظ  فصيحة 
الشاعرة... تجربة  تتناول  والصور 
ومن عناوين القصائد: بث حى، جنة، 
قطار  للتبرع،  نداء  سيدتى،  فاصلة، 
الغروب، حشرجة ، موقعة وغيرها.

:978-977-91-6290-6 تدمك

رحلة إلى كوكب الفجر: شعر / برهان غنيم.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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الشعر العربى

الشعر العربى

الشعر العربى
15ج.م.

20ج.م.

17ج.م.
) 327 (

) 328 (

) 329 (

811

811

811

72 ص؛ 24 سم.

130ص؛ 21 سم.

162 ص؛ 20 سم.

شعـــريـــة  قــصــائد  مجموعة 

بهــا  ليعبر  العامية  باللغة  كتبت 

ومشاعــره  أحاسيســه  عن  الشاعر 

مختلفــة  عناوين  القصائد  وتحمل 

رمــــان...  برهان،  “أمنية،  منهـــــا 

وغيرها”.

مختلفة  القصائد  من  مجموعة 
حلم  عناوينها  ومن  الموضوعات 
الجنوب األخير ، الشاعر ساعى البريد، 

ما قالته شجرة الكافور ... وغيرها.

تتنوع  شعرية  قصائد  مجموعة 
ووصف  والكراهية  الحب  بين  ما 
الحية  الكائنات  وحب  الطبيعة 
وتحمل  بوطنه،  الشاعر  وارتباط 
منها:  مختلفة  عناوين  القصائد 
 - النور  عم  وحشانى-يا  الحارة 

خسيس وغيرها .

:978-977-91-3294-5

:978-977-91-3299-0

:978-977-91-3207-5 تدمك

تدمك

تدمك

روح بتموت فى الحياة: أشعار بالعامية المصرية / محمود عودة.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

زحام أحمر: شعر / يونان سعد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

شجر مخلوع: شعر / محمد البرغوثى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الشعر العربى
20ج.م.

) 330 (

811

135 ص؛ 21 سم.

مختارات  مجموعة  الكتاب  يضم 

بريك  نزار  السورى  للشاعر  شعرية 

إلى   - القيس  إمرئ  إلى  منها: 

الصفر-  نحو  الرحيل   - الشنفرى 

الطوفان - كأن الطريق يميل السيرة 

الزرقاء - قبل المطر - سجادة األيام - 

المجداف - ال  وقت إال للحياة .

:978-977-91-3280-8 تدمك

شجر يرتدى العاصفة: مختارات شعرية / نزار بريك هنيدى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.
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الشعر العربى

الشعر العربى

الشعر العربى
15ج.م.

22ج.م.

35ج.م.
) 331 (

) 332 (

) 333 (

811

811

811

113 ص؛ 21 سم.

168 ص ؛ 21 سم.

366 ص؛ 24سم.

القصائد  من  عدد  الكتاب  يضم 

لص  مفاجئ،  رحيل  مثل:  الشعرية، 

أكثر،  غرباء   ، حداثية  نكات  مباغت، 

، كذب  انفرادى، سرقة  غرفة لموت 

اضطرارى، يستحقون الشفقة، حلم 

كصخرة، مهرج، سكون، رحيل أخير، 

مسافر، تذاكر الموتى.

الحديثة  القصائـــد  من  مجموعة 
تتناول  مرسلــــة  نثريات  يتخللهـــا 
والحكايات  القضايا  مــــن  العديد 
التجارية-  البورصة  مثل:  اليوميــــة 
العصفـــور الحزين-جــواب لقطات 
منسية - بره الحوار - فكرة مجنونة... 

وغيرها.

ديوان شعرى يشتمل على العديد من 

ومن  الموضوعات  المختلفة  القصائد 

الطريق- إلى  إشارات  القصائد:  عناوين 

القرن- بدايات   القصر-حواف-الحرقة- 

تهيئة-مالحقة وغيرها.

:978-977-91-3384-3

:978-977-91-3000-2

:978-977-91-3015-6 تدمك

تدمك

تدمك

الشيطان ال يفكر كرجل: شعر / محمد عزيز.- القاهرة: الهيئة، 2021.

صور بتهرب من براويزها القديمة: أشعار بالعامية المصرية / 
أحمد توفيق.- القاهرة: الهيئة، 2021.

عطلة الشجرات: ثمانى خطوات / السماح عبد اهلل.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الشعر العربى
20ج.م.

) 334 (

811

163ص؛21سم.

القصائد  من  عدد  الكتاب  يضم 

الشعرية منها: اللغز، بشراك، صباح 

الفضة،  ثغرها  نفتخر،  بك  الخير، 

الحلم،  مصطبه  علي  الفرح،  تجمع 

في  قوافيه،  شهد  من  بقرأ،  غازل 

حقل البسمة.

:978-977-91-3181-5 تدمك

على ناى األلف : شعر / رمضان عبداهلل إبراهيم.- القاهرة: الهيئة، 2021. 
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الشعر العربى

الشعر العربى

الشعر العربى

20ج.م.

15ج.م.

20ج.م.

) 335 (

) 336 (

) 337 (
811

811

811

114 ص ؛ 19 سم.

119 ص؛ 21 سم.

172 ص؛ 21 سم.

تتناول  قصيرة  قصائد  مجموعة 

المختلفة  الموضوعات  من  العديد 

والصور  الفصحى  باأللفاظ  وتميزت 

الجميلة ومن عناوين القصائد: شاعر 

كيفن  عباس-يشبه  عبيد   - ربابة 

بيسي-تأوي- بورتوغرافيا.

القصائد  من  عدد  الكتاب  يضم 
قصاصات،  شموع،  مثل:  الشعرية، 
هديل،  الليل،  تبارك  النعناع،  رائحة 
فى  توقيعــــات  قبلتـــى،  ردى 
المجذوب،  عودة  العشـــق،  دفتر 
رشا،  وخائفة،  تائه  شتات،  مواقيت، 

بندول ، الفصل األخير .

مجموعة من القصائد النثرية تتناول 
اليومية  الموضوعات  من  عدد 
تهش  جنية  القصائد:  عناوين  ومن 
الشياطين- الفئران مجانين المساء- 
فاتورة   - محترف  قاتـــل  الخريـــف 
 ... انقالب-رؤيا-بطالة  الشهر-  آخر 

وغيرها.

:978-977-91-3253-2

:978-977-91-3306-5

:978-977-91-3270-9
تدمك

تدمك

تدمك

عن موت سائق الدراجة : شعر / عبيد عباس.- القاهرة: الهيئة، 2021.

فصول من كتاب العشق: شعر / محمد خيرى االمام.
 القاهرة: الهيئة، 2021. 

الفئران تجيد الرقص أيضًا: قصائد نثرية / إيمان عبد العزيز.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

الشعر العربي
15ج.م.

) 338 (

811

99 ص ؛ 21 سم.

القصائد  من  عدد  الكتاب  هذا  يضم 
خلل  مثل:  المتنوعة،  الشعرية 
الخالدة،  أمي  مقوالت  بيولوجي، 
الجانب  على  النوم  قصيدة،  انحراف 
يملؤها  فراغات  الشرفات،  األيمن، 
األخرى،  الحيوات  عداد  صامت،  غناء 
بينما  تفور  قهوتي  الكراهية، 
أمدحه   .. الشر  أحب  يراقب،  جوجان 

أيضًا ، وغيرها.

:978-977-91-3350-8 تدمك

ال تقف حائرًا في العتمة : شعر / محمود شرف.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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الشعر العربى

الشعر العربى

الشعر العربى
15ج.م.

28ج.م.

15ج.م.
) 339 (

) 340 (

) 341 (

811

811

811

98 ص؛ 21 سم.

206 ص؛ 24 سم.

81 ص ؛ 19 سم.

الشعرية  القصائد  من  مجموعـــة 
اليومية  الحيــــاة  تتنــــــاول  التى 
عناوين  ومــن  المؤلف  لشخوص 
القصائد: ذكريات - حق اللجوء- بعد 

الفراق- تحت األنقاض... وغيرها.

يتناول الكتاب مجموعة من القصائد 
متنوعة  اللغة  فصيحة  العمودية 
كثير  تعالج  األلفاظ  البليغة  الصور 
المختلفة  المجتمع  مشكالت  من 
للبدر  يادارة  القصائد:  عناوين  ومن 
فقدناك  المعانى  هالل   - تغمرنا 
مشهور   - الشعر  أخيلة  صائد   - درعا 

فواز - عروس السماوات ... وغيرها.

ديوان شعري لمجموعة من القصائد 

وسالسة  اللغة  بفصاحة  تميزت 

ومن  الجميلة  والمعاني  األلفاظ 

عناوين القصائد: ياء الحنين -القيامة- 

المطر  وينزل  النقص-شهقة  كمال 

وغيرها.

:978-977-91-3231-0

:978-977-91-2904-4

:978-977-91-3304-1 تدمك

تدمك

تدمك

ال شئ..سوى الغبار / عبد اهلل أبو حسين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

ليس يخبو ضوؤهم / جميل عبد الرحمن.- القاهرة: الهيئة، 2021.

مجاز الماء / سامح محجوب.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الشعر العربى
20ج.م.

) 342 (

811

180 ص ؛ 20 سم.

باللغة  كتبت  قصائـــد  مجموعـــة 

بسيط  باسلـــوب  وذلك  العاميـــة 

ويعبر  القـــارئ  يناســب  وسهل 

عناوينها:  ومن  الشاعر  خلجات  عن 

الحلم النازف - عبايات التمرد - دواير 

مغلقة وغيرها.

:978-977-91-3285-9 تدمك

محاولة فاشلة لتغيير االتجاه : أشعار بالعامية المصرية / رانيه 
متولي بالط.- القاهرة: الهيئة، 2021.



137

الشعر العربى

الشعر العربى

الشعر العربى
13ج.م.

32ج.م.

15ج.م. ) 343 (

) 344 (

) 345 (

811

811

811

93 ص؛ 20 سم.

270 ص؛ 20 سم.

112 ص؛ 21 سم.

من  مجموعة  الديوان  هذا  يضم 

فكرة  عن  الشاعر  بها  عبر  القصائد 

صيادون  عناوينها:  ومن  الحرية 

وجثث-بوتيك جيفارا-محاولة للهرب 

- قيد الحياة...وغيرها.

لمجدى  شعرية  قصائد  مجموعة 
بداخله  عما  فيها  يعبر  الجابرى 
بأسلوب  وأحاسيس  مشاعر  من 
القصائد  وتحمل  وسهل  بسيط 
موجه  طرطشات  مختلفة:  عناوين 
سر  الغزالة   - هاجس  الورده   - حلم 

احتمالين وغيرها.

القصائــد  مـــن  مجموعــــة 

إتسمــــت  القصيــــرة  الشعرية 

الفصحـــى  العربية  باللغــــــــة 

ومن  عديدة  موضوعات  وتتنــــاول 

وانشق   - مبتدأ  القصائد:  عناوين 

للنور-  قابلة  الظلمة   - الغفلة  قماط 

تجاوزوا -  تلصص  -  قطع... وغيرها.

:978-977-91-3258-7

:987-977-91-3089-7

:978-977-91-3316-4 تدمك

تدمك

تدمك

محاولة إلنقاذ جيفارا: شعر / كريم عبد السالم.- القاهرة: الهيئة، 
.2021

مختارات شعرية / مجدى الجابرى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

معارج اليقظة: شعر / محمود عبد الصمد زكريا.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الشعر العربي
22ج.م.

) 346 (

811

189 ص؛ 20 سم.

تتنوع  شعرية  قصائد  مجموعة 

وحب  وأحاسيس  المشاعر  بين  ما 

عناوين  القصائد  وتحمل  الوطن 

مختلفة منها: لحظة وداع، افتراس 

الذاكرة، خماسية للحياة وغيرها .

تدمك978-977-91-3106-1:

مالمح ظلى: شعر / محمد الشحات.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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الشعر العربى

الشعر العامى

الشعر العربى
20ج.م.

22ج.م.

15ج.م. ) 347 (

) 348 (

) 349 (

811

811

811

155 ص ؛ 21 سم.

255 ص؛ 20 سم.

124ص؛ 20سم.

القصائد  من  عدد  الكتاب  هذا  يضم 
بالعاميـــة  المكتوبـــة  الشعريـــة 
أنا  النهار،  عز  في  ومنها:  المصرية، 
رنات  الطريق،  على  سجادة  الدليل، 
ضفاير  القضبان،  زحمة  السكوت، 
معجزة،  السواقــي  طريق  حزنك، 
تاهت  شــــوارع  الـــودع،  صوت 

عناوينها، وغيرها من القصائد .

الشعرية  القصائد  من  مجموعــــة 
مصرية  أغانــى  إلى  أغلبها  تحولت 
باللهجـــة  كــــــتبت  شهيــــرة 
لدى  كبير  صدى  ووجدت  العامية 
الضفاير  شدى  منها:  المستمع 
-مركب ورق - ريحة االماكن وغيرها.

من  مجموعة  على  الكتاب  يحتوى 
فى  كتبت  التى  الشعرية  القصائد 
هذه  عناوين  ومن  الوطن  حب 
من  ياحباالً   - الفطر  عيد  القصائد: 

مسد -  أسفار الجحود ... وغيرها.

:978-977-91-3308-9

:978-977-91-3096-5

:978-977-91-3095-8 تدمك

تدمك

تدمك

نسيم الصبر: أشعار بالعامية المصرية /عوض فضل سلطان.
 القاهرة: الهيئة، 2021. 

ولسه األغانى ممكنة: أغنيات / كوثر مصطفى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يا ليته وطنى: شعر / أحمد مرسال.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الشعر العربى
15ج.م.

) 350 (

811

104ص؛ 20 سم.

القصائد  من  مجموعة  الديوان  يضم 

كتبها الشاعر ليعبر عن مشاعره ومن 

عناوين القصائد: أحتاج ذاكرة- النزيف-

غزوة ابريل-السفاح... وغيرها.

تدمك978-977-91-3233-4:

يقطر من خناجرهم جميعًا: شعر / أشرف البوالقى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.



مسرح
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المسرحيات العربية

المسرحيات العربية

المسرحيات العريبة 25ج.م.

20ج.م.

15ج.م. ) 351 (

) 352 (

) 353 (

812

812

812
249 ص؛ 21 سم.

180 ص ؛ 21 سم.

97ص ؛21سم.

واقعنا  قضايا  المسرحيات  تتناول 
مواجهة  فى  والتراثى  الثقافى 
ظواهر التطرف و التخلف و العنف 
شعبية  كوميديا  وهى  واالرهاب 
الخالفة  عودة  دعاوى  زيف  تكشف 
كما  بغداد..  فى  سقوطها  بعد 
التى  الثقافية  النخبة  موقف  تعرى 
والفرجة  العرض  فنون  تتجاهل 

الشعبية .

مسرحيتان تتناول حياة المهرج الذي 
واختلطت  الملك  مع  مكانه  تبدل 
فيعرض  المفاهيم  كل  الوهم  مع 
للملك  ويعــرض  والكـــره  للحب 
من  الحياة  ألمور  ويعرض  والتملك 

وجهة نظر المؤلف.

باللغة  كتبت  شعريــــة  مسرحية 
تتناول  وهـــي  الفصحي  العربية 
تحاول  مختلفة  و  عديدة  شخصيات 
أدوات  علـــي  منهجها  اسقــــاط 
اليومية  حياتنا  في  نستخدمهـــا 
البيجامة،  البدلة،  الساعة،  مثل: 

الصندوق... و غيرها.

:978-977-91-3206-8

:978-977-91-3360-7

:978-977-91-3336-2
تدمك

تدمك

تدمك

إبن دانيال واألمير وصال؛ جهاد الفواحش/ محمد أبو العال 
السالمونى.- القاهرة: الهيئة، 2020.

السقوط يف جلد ثور؛ فعل ناقص: مسرحيتان/ أحمد سامي خاطر.
القاهرة: الهيئة، 2021.

كما ال ترون: مسرحية شعرية/ وائل السمري.- القاهرة: الهيئة، 2021.

المسرحيات العربية
40ج.م.

) 354 (

812

289 ص؛ 24 سم.

التي  للمسرحيات  يعرض  الكتاب   
عانوس  نجوى  الدكتورة  اختارتها 
وتم تمصيرها لتالئم الذوق المصري 
سيدة  عن  سهام  مسرحية  مثل 
مكسيم لجورج فيدو والتي تعرض 

اآلن بعنوان البيجامة الحمراء.

:978-977-91-3463-5 تدمك

نصوص مسرحية ممصرة عن المسرح الفرنسي/ تمصير عباس عالم 
... ]وأخرون[؛ تقديم واختيار نجوى عانوس.- القاهرة: الهيئة، 2021.

على ص الغالف : أكاديمية الفنون.



المختصرات التراثية
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التاريخ اإلسالمى
48ج.م.

) 355 (

953

499 ص؛ 25 سم.

مؤلفات  أبرز  من  الكتاب  هذا  يعد 
الدين  تقى  المصرى  المؤرخ 
المؤرخة  الكتب  وأهم   . المقريزى 
فيه  وجمع  الوسيط  مصر   لتاريخ 
األيوبى  العصر  عن  الكثير  وسجل 
الجوانب  وعرض  والمملوكى 

الحضارية فى تلك الفترة.

تدمك978-977-91-2855-9:

مختصر كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. جزء 2 / تقى 
الدين المقريزى؛ اختصار وتقديم عمر مصطفى لطف.- القاهرة: الهيئة، 2020.



المشروعات الثقافية
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المسرح المصرى - موسوعاتالمسرح المصرى - موسوعات

المسرح المصرى - موسوعات

75ج.م.

95ج.م.

110ج.م. ) 356 (

) 357 (

) 358 (

792.03

792.03

792.03

500 ص : صور ؛ 28 سم.

512 ص: صور؛ 30 سم.

704 ص: كله صور؛ 30 سم.

العــروض  الموسوعــــة  تتنـــاول 

على  عرضـــت  التي  المسرحيــة 

الدول  مسرح  او  القومي  المسرح 

أو المسارح الخاصة مع توثيق ألهم 

المؤلف  مثل  عنها  المعلومات 

والممثلون واإلخراج وغيرها .

 5500 موسوعة غير مسبوقة تضم 
مجموع  هى  مسرحى  عرض 
عام  منذ  بدأت  االحترافية  العروض 
وحتى  صنوع  يعقوب  عصر   1870
جميع  تضم  وهى   2015 نهاية 
الخاصة  للفرق  المسرحى  اإلنتاج 
وفرق مسارح .الدولة وتضم البيانات 
اسم  مثل  عرض  لكل  األساسية 
العرض- اسم الفرق المنتجة - تاريخ 
اإلنتاج - أسماء الممثلين والمخرجين 

والملحن وغيرها .

غير  المسرحية  الموسوعة  هذه 
آالف   5 وتتضمن  عالميًا  مسبوقة 
و500 عرض مسرحى هى مجموع 
العروض االحترافية التى تم انتاجها 
عام  المصرى  المسرح  بداية  منذ 
للفرق   2015 نهاية  وحتى   1870

الخاصة وفرق مسارح الدولة.

:978-977-91-2601-2

:978-977-91-3033-0

:978-977-91-3123-8 تدمك

تدمك

تدمك

موسوعة المسرح المصرى المصورة. جزء 2 :  تابع حرف 
)أ(/ إعداد وتوثيق عمرو دوارة.- القاهرة: الهيئة، 2019.

موسوعة المسرح المصرى المصورة. جزء 3: تابع حرف)أ(/ 
إعداد وتوثيق عمرو دوارة.- القاهرة: الهيئة، 2020.

موسوعة المسرح المصرى المصورة. جزء 4: حرف الباء/إعداد وتوثيق 
عمرو دوارة.- القاهرة: الهيئة، 2021. 

المسرح - موسوعات
105ج.م.

) 359 (

792.03

688 ص : كله صور ؛ 30 سم.

يضم الكتاب جميع العروض المسرحية 
بداية  منذ  إنتاجها  تم  التي  االحترافية 
وحتى   1870 عام  المصري  المسرح 
نهاية عام 2015 وتضم جميع مسرحيات 
الدول  مسارح  فرق  أو  الخاصة  الفرق 
الخاصة  األساسية  البيانات  توثيق  وتم 
بكل عرض مثل عنوان المسرحية واسم 
والممثلون  والمخرج  المنتجة  الفرق 
وغيرها  والملحن  الديكور  ومصمم 
الصور  مــــن  بمجموعـــة  مشفوعــًا 

الفوتوغرافية لألعمال المسرحية.

تدمك978-977-91-3326-3:

موسوعة المسرح المصرى المصورة. جزء 5: حروف التاء - الثاء - الجيم/ 
عمرو دوارة.- القاهرة: الهيئة، 2021.



145

المسرح المصرى - موسوعات

المسرح المصرى - موسوعات

المسرح المصري - موسوعات
95ج.م.

135ج.م.

120ج.م
) 360 (

) 361 (

) 362 (

972.03

972.03

792.03

707ص: صور؛ 28 سم.

856 ص : صور ؛ 28 سم.

828 ص : صور ؛ 28 سم.

موسوعة مسرحية تتضمن 5000عرض 
العروض  مجمـــوع  هــي  مسرحي 
بدايه  منذ  انتاجها  تم  التي  االحترافية 
   2015 نهايه  عام1870حتي  المسرح 
توثيق  تم  ولقد  تليفزيونيا  وصورت 
البيانات االساسية لكل عرض تشمل اسم 
والمخرج  المبدعين  واسماء  العرض 
والملحن  الديكور  ومصمم  والمؤلف 

وغيرها.

للعروض  توثق  الموسوعة  هذه 
مسرح  على  عرضت  التي  الفنية 
وهي  الخاص  المسرح  او  الدولة 
اإلنتاج المسرحي للفرق  تضم جميع 
الموسوعة  لهذه  ويحسب  الخاصة 
من  مجهولة  لمناطق  إقتحامها 

حياتنا المسرحية .

عالمية  مسبوقة  غير  موسوعة 
توثق للعروض الفنية التي عرضت 
سواء على مسارح الدولة او المسرح 
معلومات  على  وتشتمل  الخاص 
والمخرج  والمؤلف  العرض  عن 

والممثلين والعاملين فيها .

: 978-977-91-3416-1

:978-977-91-3444-4

:978-977-91-3462-8 تدمك

تدمك

تدمك

موسوعة المسرح المصرى المصورة. جزء 6 : حرف الحاء/ 
إعداد وتوثيق عمرو دوارة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

موسوعة المسرح المصرى المصورة. جزء 7 : حرف الخاء -الدال - 
الراء / إعداد وتوثيق عمرو دوارة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

موسوعة المسرح المصرى المصورة. جزء 8 : حرف الزاي - السين / 
إعداد وتوثيق عمرو دوارة.- القاهرة: الهيئة، 2021. 
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اإلسالم والمسيحية
5ج.م.

) 363 (

214.27

77 p; 15 cm.

حث الشرع الشريف على المحافظة 
سواء  وحمايتها  العبادة  دور  على 
وهذا  لغيرهم  أو  للمسلمين  أكانت 
األمور  وتلك  الكريم  القرآن  بنص 
المال  حفظ  الدين  صميم  من  هى 
للمسلمين  والممتلكات  والنفس 

ولذوى الذمة.

تدمك978-977-91-2601-8 :

Chuch protection in islam/ edited and introduced by 
Mohammed Mukhtar Jomah,Shwqi Allam ;translated by Muhammad Fawzy 
Abdel-hay. cairo: gebo,2021

El entendimiento de los propositos de la tradicion 
profetica / mohammad mukhtar yumaa.- .cairo : gebo,2021

اإلرهاب

السنه النبوية

5ج.م.

5ج.م.

) 366 (

) 365 (

303.6

251.12

79 p ;15 cm.

167p; 15 cm.

العمل  ضرورة  على  الكتاب  يؤكد 

بكل  الوطنية  الشخصية  بناء  على 

بما  واألخالقية  اإليمانية  أبعادهــــا 

يرسم القيم اإلنسانية الراقية النبيلة.

العالقة  ارساء  فى  الكتاب  يسهم 

بين الدين والدولة ويعمل على بناء 

التى  الديمقراطية  العصرية  الدولة 

تقوم على العدل والعدالة وتوزيع 

من  الكثير  ويعالج  بالعدل  الثروات 

القضايا الفكرية والحياتية.

:978-977-91-3184-1

:978-977-91-3326-3

تدمك

تدمك

الجماعات الدينية
5ج.م.

) 364 (

305.6

119 15 p؛cm.

على  بقوة  العمل  على  الكتاب  يؤكد 
ابعادها  بكل  الوطنية  الشخصية  بناء 
القيم  يرسخ  بما  واالخالقية  االيمانية 
من  الكثير  ويصحح  الراقية  االنسانية 
اتخذها  التى  الخاطئة  المفاهيم 
ويوضح  لتطرفهم  حجه   المتطرفون 
ونظام  والدولة  الدين  بين  العالقة 

الحكم والمتاجرة بالدين.

تدمك978-977-91-3362-1:

 Conceptos que deben ser corregidos frente al extremismo/
muhammad salem abu,asi؛ .cairo : gebo,2021.

Eliminating Misconception / By Abduallah m.Al-najjar, Muhammad Salem Abu- 
asi Revised by Muhammad Mukhtar Gomaa ,Translated by Muhammad Fawzy Abdel-Hay, 
Edited by  Kamal Boraiqa Abdelsalam Hassan i؛ .cairo: gebo,2021.

abdul-lah mabrouk al-nayyar



149

الفلسفة االسالمية
5ج.م.

) 367 (

189

150 P ;15 cm.

الفكرية  االشكاليات  الكتاب  يعالج 
التي نشأت عن غلبة مناهج الحفظ 
و  الفهم  مناهج  علي  التلقين  و 
الي  يهدف  و  التحليل  و  المناقشة 
صحيح  فهم  في  العقل  إعمال 
إنزال  في  و  تطبيقاته  في  و  النص 
من  مناطه  علي  الشرعي  الحكم 

الواقع العملي.

تدمك978-977-91-3379-9:

Intellect and Text / Muhammad Mukhtar jumu’ah؛Translated By 
Kamal Boraiqa Abdelsalam hassan.- .cairo:gebo,2021 .

المواطنة

الجماعات الدينية

5ج.م.

5ج.م.

) 370 (

) 369 (

331.4

305

150 p ; 15cm.

155 p ;15 cm.

عطاء  المواطنة  أن  على  الكتاب  يؤكد 

الدولة  شعارات  لكل  واحترام  وانتماء 

وسائر  الوطنى  ونشيدها  علمها  من 

ويؤكد  والمعنوية  المادية  شعاراتها 

بين  المواطنـــة  عقــد  احترام  على 

المواطن أيًا كانت ديانته.

وفقه  الدولة  فقه  بين  الكتاب  يفرق 

الجماعات المتطرفة ويفرق بين مفهوم 

على  التسلـــق  ومفهــوم  المصلحــة 

أهمية  على  ويؤكد  النظامية  السلطات 

ألن  عليها  الحفاظ  وضرورة  الدولة  بناء 

مصالح األوطان من صميم مقاصد األديان.

:978-977-91-2949-5

:978-977-91-3353-9

تدمك

تدمك

La jurisprudence de la fondation des etats/ prepare par abdullah 
mabrouk an-najjar;  traduit par Kamal Ali mahmoud Gadallah; Revise Mohamad 
Mokhtar Gomaa. cairo : gebo, 2020.

La g’urisprudenza dello stato e dell’ organizzazione/
muhammad m.jumaa;traduzione di sherif radwan.-cairo:gebo,2021 .

الحرب والسالم
5ج.م.

) 368 (

341.7

109 p; 15 cm.

السلـــم  فلسفــة  الكتــاب   يتناول 
منظـــور  من  والحكـــم  والحـــرب 
المجتمعات  على  وأثرها  إسالمى 

الكتاب مترجم إلى األسبانية .

تدمك978-977-91-3120-7:

La Filosofia de La guerra , La paz gle poder / Por Muhamad 

Mukhtar Gomaa; Traduccion Zidan Abdel- Halim zidan.- cairo : gebo,2021.

الكتاب باللغة اإليطالية.
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الكتاب باللغة اإلسبانية.

الجماعات الدينية
5ج.م.

) 371 (

305.6

170 p; 15 cm.

يفرق الكتاب بين مفهوم المصلحة 
ومفهومها  الدولة  منظور  فى 
من  ويحذر  الجماعة  منظور  فى 
السلطــات  أو  الكيانـــات  خطورة 
فوق  القفز  تحاول  التى  الموازية 
بناء  أهمية  على  ويؤكــد  السلطة 

الدولة وضرورة الحفاظ عليها.

تدمك978-977-91-3363-8 : 

La jurisprudencia del estado y la del grupo / moammad mukhtar yumaa. .
cairo : gebo, 2021.

الفلسفة اإلسالمية

اإلسالم والمسيحية

5ج.م.

5ج.م.

) 374 (

) 373 (

189

214.27

177P ; 15cm.

 73 p ;15 cm.

العصر  مستجدات  الكتــــاب  يعالـــج 

تقاليدهم  و  وعاداتهم  الناس  ودوافع 

علي  الفتوي  إنزال  علي  قادرا  ليكون 

مظانها وظروف عصرها ال علي مظان 

إعمال  ويحاول  اخري  عصور  واحوال 

في  و  النص  صحيح  فهم  في  العقل 

تطبيقاته.

المحافظة  ألهمية  الكتاب  يعرض 

والمسيحية  االسالمية  الممتلكات  على 

ألنها  وحمايتها  العبادة  دور  وأهمية 

تقع تحت حماية الدولة والدين.

 : 978-977-91-3378-2

 : 978-977-91-3060-6

تدمك

تدمك

La raison et le texte / Mohammad Mukhtar gom’aa؛traduit par abdel 
rahman al-khodary.- ، cairo : gebo 2021.

La protection des eglises en islam/ par Mohamad Mokhtar Gomaa، 

Chawki Allam،traduit par Kamal Ali Mahmoud Gadallah.- . cairo : gebo, 2021.

الحرب والسالم
5ج.م.

) 372 (

341.7

117 P; 15 Cm.

يتناول الكتاب فى ترجمته الفرنسية 
والحرب  السلم  فلسفة  موضوع 
وأثره  إسالمى  منظور  من  والحكم 
المجتمعــــات وأثــــره على  على 

الشعوب واألفراد.

تدمك978-977-91-3119-1 : 

La Philosophie de La guerre, de La Paix du gouvernement en Islam / 
Prepare Par Mohamad Mokhtar Gomaah; ; Traduit Par Kamal Ali Mahmoud Gadallah.
 cairo: gebo, 2021
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الفقه اإلسالمى
5ج.م.

) 375 (

250

130 p; 15 cm.

يتنـاول الكتـــاب الفقــة اإلسالمى 

المتطرفة  الجماعـــات  وتوصيـــف 

وأثرهــا علـــى المجتمع اإلسالمى 

وأثر الرموز السيئة  على الشباب. 

تدمك978-977-91-3019-4 : 

Le Figh de l’Etat et celui dugroupe / Par Mohamad 

Mokhtar Gomaa ; Tradwt par kamal Ali Mahmoud Gadallah.
cairo: gebo ، 2021.

الحرب والسالم

اإلرهاب

5ج.م.

5ج.م.

) 378 (

) 377 (

303.6

165 p ;15cm.

73 p ; 15cm.

السالم  فلسفة  الكتاب  يتناول 
وأســـاليب  وطــــرق  والحـــروب 
الحكومــات  لدى  المختلفة  الحكم 
المتعددة وأثر ذلك على الشعوب.

له  دين  ال  اإلرهاب  أن  الكاتب  يرى 

ذمة  وال  عهد  وال  قيم  وال  خلق  وال 

ودوليًا   وطنيًا  اصطفافًا  يتطلب  مما 

من  اإلنسانية  وتخليص  لمواجهته 

شروره وآثامه.

 : 978-977-91-3166-5

 : 978-977-91-3147-4

تدمك

تدمك

Philosophie des kriegs, des friedens und der herrschaft im islam/
Brarbeitet Van Mohammed mokhtar gomaa;husame alden badr elden.
cairo: gebo 2021.

NOTIONS ERRONEES A RECTIFIER /Abdallah Mabrouk Al-
najjar؛Mohammed Salem Abu Al-Asy Revision et peface Muhammad Mokhtar 
Gomaa.- ، cairo: gebo 2021.

السنه النبوية
5ج.م.

) 376 (

251.12

134p ; 15cm.

والدولة  الدين  ان  الكتاب  يوضح 
المجتعمــي  التكافــــل  يتطلبان 
محروم  وال  جائع  بيننا  يكون  ال  وان 
االنتاج  و  العمل  الي  ويدفعان 
ويحارب  واالفساد  الفساد  ويدفع 

القالقل والفتن والعمالة والخيانة.

تدمك978-977-91-3235-8 : 

Maqasidi thought of the prophetic sunnah /mohammed 
mokhtar joma.- cairo: gebo، 2021.

341.7
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214.27

5ج.م.
) 379 (

305.4

169P ;15cm.

يثبت هذا الكتاب ان مساهمة المرأة 
بارزة  كـــانت  التاريخ  عبر  المصريـــة 
وملحوظـــة وتقف علي المساواة 
اإلنتباه  الكاتب  ويلفت  الرجل.  مع 
إلنجازات الحضـــارة المصريــة علي 
الداله  األمثلة  ذكر  مع  الصعيد  ذلك 
وأثرها  المصرية  المرأة  دور  علي 

في الحضارة.

تدمك978-977-91-3282-2 :

Queens on the throne of egypt /mamdouh muhammed eldamati؛introduced 
Muhammad mukhtar jumaa; Translated by Muhammad fawzy abdelhady.- ، cairo: gebo 2021.

 الفقة اإلسالمى

الدولة

5ج.م.

5ج.م.

) 382 (

) 381 (

250

320.1

106 p; 15 cm.

123 p ; 15 cm.

من  اإلسالمى  الفقه  الكتاب  يتناول 
الدين  وإرتباط  إجتماعى  منظور 
المختلفة  الجماعات  وأثر  بالحياة 
العــامة  الحيــــاة  فى  المذاهب 
المــذاهب  المتعـــددة  واألفكار 
الناس  من  للعديد  واستقطابها 

تحت مسميات مختلفة .

يؤكد الكتاب على أهمية بناء الدول 
وإداراتها التى تحتاج إلى مواصفات 
يمكن  وال  متراكمة  وخبرات  خاصة 
ينجرفون  الذين  للهواة  تترك  أن 
يحذر  كما  الهاوية  حافة  إلى  بها 
والسلطات  الكيانات  خطورة  من 
فوق  القفز  تحاول  التى  الموازية 

السلطة.

: 978-977-91-3029-3 

: 978-977-91-3020-0

تدمك

تدمك

Stat- Related Juris pudence and the Jurisprudence of The Extremist 
Group/ Mohammad Mukhtar Jumu’aa; ; Translated by kamal Boraiqa Abdel Salam 
Hassan.- cairo: gebo، 2021.

Staats- und gruppierungsrecht / Muhammad Mukhtar 
Gumaa;Ubersetzung van Mohammad Saber Mohamed .-cairo: gebo، 2021.

اإلسالم والمسيحية

المرأة

5ج.م.
) 380 ( 83 p ; 15cm.

االهتمـــام  على  الشـــرع  يحــث 

العبـــادة  دور  على  والمحافظــة 

أو  اسالمية  كانت  سواء  وحمايتها 

صميم  من  أمور  وهى  مسيحية 

المال  بحفظ  يهتم  والذى  الدين 

لجميـــع  والممتلكـــات  والنفــس 

المواطنين سواء بسواء.

تدمك978-977-91-3038-5 : 

Schutz der kirchen im islam/ Eingeletet von Muhammad Mukhtar 
Gumaa,Shawki Allamubersetzt von Mahmoud Haggag.- cairo: gebo، 2021.
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المواطنة
5ج.م.

) 383 (

331.4

158 p; 15cm.

المواطنة  أهمية  الكاتب  يبرز 
لكل  االنتماء  على  يؤكد  كمصطلح 
والنشيد  العلم  مثل  الدولة  رموز 
المادية  شعاراتها  وسائر  الوطنى 
والمعنوية ويؤكد على احترام عقد 
كانت  أيًا  المواطن  بين  المواطنة 

ديانته.

 : 978-977-91-2924-2 تدمك

State- building jurisprudence /bdallah Mabrouk Al 
najjar;Translated by Kamal Boraiqa Abdelsalam Hassan;Introduced 
 by Mohammed Mukhtar Joma.- cairo: gebo، 2020.

تنظيم النسل

الحرب والسالم

5ج.م.

5ج.م.

) 386 (

) 385 (

363.9

341.7

118 ص ؛ 15 سم.

115 p ; 15 cm.

العالم  في  القضايا  أهم  إحدى  الكتاب  هذا  يتناول 
العربي ، حيث يؤكد أن قضية تنظيم النسل والمشكالت 
فيها  الحكم  يختلف  التى  المتغيرات  من  السكانية 
دولة  ومن  مكان  إلى  مكان  ومن  زمان،  إلى  زمان  من 
فيها  يعطي  أن  عالم  أي  يستطيع  ال  حيث   ، أخرى  إلى 
لهذه  تناولنا  أن  الكتاب  ويبين   . عامًا  أو  قاطعًا  حكمًا 
القضية يجب أال يقتصر فقط على الجوانب اإلقتصادية، 
واألسرية،  والنفسية  الصحية  اآلثار  تناول  من  البد  ولكن 
ثم   ، بأكملها  األسرة  حياة  على  تنعكس  أن  يمكن  التي 

المجتمع والدولة.

السلم  فلسفة  الكتاب  يتناول 
والحرب والحكم داخل البالد وكيفية 
على  وذلك  وأثره  معها  التعامل 

الشعوب واألفراد.

 : 978-977-91-3357-7

 : 978-977-91-3019-4

تدمك

تدمك

تنظيم النسل ومتغيرات العصر/ إعداد عبد هللا مبروك النجار؛ إشراف وتقديم محمد مختار 
جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

The Philosophy of War, Peace and Covernance /
Muhammad Mukhtar Juma; Translated by Kamal Baraqa Abdel Salam Hassan.

cairo: gebo، 2021.

السنه النبوية
5ج.م.

) 384 (

251.12

170 P; 15 cm.

النبوية  للسنة  المقاصدى  الفهم 
للبرتغالية  المترجم  الكتاب  عنوان  هو 
الحياتية  القضايا  من  العديد  ويعالج 
العام  الشأن  حماية  مثل  والمجتمعية 
النفع  ومفهوم  العامة  والمصلحة 
حياة  فـــى  التخطيط  وأهميـــة  العام 
الفرد و المجتمـــع ومفهــــوم  عهد 
عدم  يؤكد  بما  األولويات  وترتيب  األمان 

التعارض بين الدين والدولة.

 : 978-977-91-3402-4 تدمك

Sunna ditos e condutas do profeta muhamed em diferentes situacoes tem duas interpretacoes…. /
muhamed mukhtar jumuaa mabruk؛traduzido por khloud abu al qasim 

abduallah.- cairo: gebo، 2021. 

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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الجاهلية
5ج.م.

) 387 (

953

126ص ؛ 21 سم.

والبرهان  بالحجة  الكتاب  هذا  يبين 
تحريف  مـــدى  القاطــــع  والدليـــل 
والمتطرفة  اإلرهابيــــــة  الجماعــات 
بمدلول  مواضعـــة،  عــــن  الكلـــم 
ماال  وتحميلها  األلفــــاظ  بعـــض 
ويوضح  الخاطئة.  الدالالت  من  تحتمل 
حاولت  الذي  الجاهلية  مفهوم  ان 
مجتمعاتنا  رمى  المتطرفة  الجماعات 
بينة،  مغالطة  به  الموحدة  المؤمنة 
لمصطلح  الجماعات  هذه  اطالق  وأن 
الصحوة على نفسها مغالطــة اشـــد 

وأكذوبة أبشع.

تدمك978-977-91-3393-5 : 

الجاهلية والصحوة / إعداد محمد مختار جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الثقافة اإلسالمية

االسالم والمسيحية

5ج.م.

5ج.م.

) 390 (

) 389 (

214

214.27

131 ص؛ 15 سم.

80 ص؛ 15 سم.

بين  الحوار  أن  إلى  الكتاب  يهدف 
الثقافات ليست محاولة تغيير ثقافة 
ولكن  أخرى  على  واحدة  هيمنة  أو 
أن تصبح أكثر منهما فهما ومعرفة 
مع  المتنوعة  لثقافاتنا  واحتراما 
إحترام الخصوصية الثقافية والدينية 
عاداتهم  إحترام  وكذلك  لآلخرين 
إنما  السماء  وحى  وأن  وتقاليدهم. 
نزل ليرسم لالنسان طريق السعادة 

والخير والرحمة والحق .

اإلهتمـام  علـــى  الشــــرع  يحث 
العبادة  دور  علـــــى  والمحافظة 
أو  إسالمية  أكانت  سواء  وحمايتها 
صميم  من  أمور  وهى  مسيحية 
على  بالمحافظة  يهتم  الذى  الدين 
المال والنفس  والممتلكات لجميع 

الناس على إختالف ديانتهم.

 : 978-977-91-3141-2

 : 978-977-91-3030-9

تدمك

تدمك

حوار األديان والثقافات/ إشراف وتقديم ومشاركة محمد مختار جمعه.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

حماية الكنائس فى اإلسالم: )النص باليونانية(/ اشراف وتقديم محمد مختار جمعه.- القاهرة: 
الهيئة، 2021.

الدين والدولة
5ج.م.

) 388 (

205

111 ص؛ 15 سم.

يؤكد الكتاب على أن مصالح األوطان 
وأن  األديان  مقاصد  عن  تنفك  ال 
قضية الوعى بالوطن وبمشروعية 
الدولة الوطنية هى أهم مرتكزات 
على  ويؤكد  السوية  الشخصية  بناء 
الوطن  سبيل  فى  الشهادة  فضل 
والتعايش السلمـــــى وحقــــوق 
الوطنى  المنتج  ودعم  المواطن 

وغيرها .

تدمك978-977-91-3069-9 :

حق الوطن / اشراف وتقديم محمد مختار جمعه.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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الفلسفة اإلسالمية
5ج.م.

) 391 (

189

118 ص؛ 15 سم.

اإلشكاليات  من  الكثير  الكتاب  يعالج 

الفكرية التى نشأت عن غلبة مناهج 

مناهــــج  علـــى  والتلقين  الحفظ 

الفهم والمناقشة والتحليل ويؤكد 

فى  العقل  أعمال  عن  غنى  ال  أنه 

تطبيقاته  وفى  النص  صحيح  فهم 

على  الشرعى  الحكم  إنزال  وفى 

مناطه من الواقع العملى.

تدمك978-977-91-3142-9 : 

العقل والنص / محمد مختار جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

قضايا اإلصالح اإلجتماعى

الحرب والسالم

5ج.م.

5ج.م.

) 394 (

) 393 (

218.1

341.7

125 ص؛ 15 سم.

137 ص؛ 15 سم.

الفكرية  القضايا  من  عدد  الكتاب  يعالج 
الشأن  حماية  مثل  والمجتمعية  والحياتية 
العام والمصلحة العامة ومفهوم  النفع 
الفرد  حياة  فى  التخطيط  وأهمية  العام 
فى  األمان  عهد  ومفهوم  والمجتمع 
وترتيب  الكفايات   وفروض  الحاضر  العصر 
بين  التعارض  عدم  يؤكد  بما  األولويات 

الدين والحياة.

السالم  فلسفـــة  الكتـــاب  يتناول 
المختلفة  الحكم  وطرق  والحـــرب 
لدى الحكومات المختلفة وأثر ذلك 

على الشعوب.

: 978-977-91-3027-9

 : 978-977-91-3121-4

تدمك

تدمك

قضايا الدين والحياة: رؤية عصرية/ إعداد اإلدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة؛ 
إشراف وتقديم محمد مختار جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

فلسفة السلم والحرب والحكم / إشراف محمد مختار جمعه.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الدولة
5ج.م.

) 392 (

320.1

140 ص؛ 15 سم.

يبرز أهمية بناء الدولة وضرورة الحفاظ 
الضرورية  المقاصد  من  ذلك  وأن  عليها 
بها  إال  والعباد  للبالد  صالح  ال  التى 
مقاصد  صميم  من  األوطان  فمصالح 
األديان كما يفرق بين مفهوم المصلحة 
من  ومفهومها  الدولة  منظور  من 
خطورة  من  ويحذر  الجماعة  منظور 
القفز  تحاول  التى  الموازية  السلطات 

فوق سلطة الدولة.

تدمك978-977-91-3021-7 : 

فقه الدولة وفقه الجماعة / محمد مختار جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

النص باللغة الروسية.

النص باللغة الروسية.
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اإلرهاب
5ج.م.

) 395 (

303.6

110 ص؛ 15 سم.

المفاهيم  من  الكثير  الكتاب  يصحح 
الخاطئة التى اتخذها أصحاب األفكار 
أعمالهم  لتبرير  ذريعة  المتطرفة 
اإلجرامية ويناقش بالحجة والبرهان 
مثل  المغلوطة  المفاهيم  هذه 
ويؤكد  الحكم  ونظام  الحاكمية 
الدولة  مشروعية  عل  الكتاب 
الوطنية وأن مصالح الدولة ال تنفك 
ال  االرهاب  وأن  األديان  مقاصد  عن 

دين له.

تدمك978-977-91-2831-3 : 

مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف / إشراف وتقديم محمد مختار جمعة؛ 
شارك فى اإلعداد عبد هللا مبروك النجار، محمد سالم أبو عاصى.- القاهرة: الهيئة، 2020.

اإلخوان المسلمون

النساء فى التاريخ

5ج.م.

5ج.م.

) 398 (

) 397 (

217.6

908

119ص ؛ 15 سم.

147 ص: صور؛ 15 سم.

المقاالت  بعض  الكتاب  هذا  يعرض 
المفكرين  كبار  من  مجموعة  بأقالم 
مثل الدكتور طه حسين واألستاذ محمد 
واألستاذ  أمين  على  واألستاذ  التابعي 
الدين  جالل  واألستاذ  الشناوى  كامل 
النصوص  هذه  أن  باعتبار  الحماصى 
وثيقــــة.   شاهــدة علـــى جانب من 
هذه  أن  ويبين  المظلم  الجماعة  تاريخ 
الفتن  معها  حلت  حلت  حيث  الجماعة 
والقالقل واالنقسامات واالضطرابات.

الرجال  على  الوطنى  الدور  نقصر  أن  يمكن  ال 
الوطنى  العمل  فى  النساء  فدور  النساء  دون 
الرجال  عمل  يسبق  قد  والتطوعى  والخيرى 
التاريخ  عرف  وقد  والوظائف  المهن  كل  فى 
نسائية  شخصيات  االنسانى  والتاريخ  االسالمى 
فى  كبير  تأثير  ذات  وكانت  البارز  دورها  لها  كان 
التاريخ  فى  المؤثرة  األمثلة  ومن  االنسانية  تاريخ 
والسيدة  عمران  ابنه  مريم  السيدة  االسالمى 
زوجات  ايضا  سبأ  وملكه  فرعون  امرأة  آسية 
هاجر،  والسيدة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول 
ايضا ملكات العصر الفرعونى ومرورا بالبطالمة 

وحتى شجرة الدر .

 : 978-977-91-3025-5

 : 978-977-91-3068-2

تدمك

تدمك

هؤالء .. هم األخوان/ بقلم طه حسين…} وآخ { ؛ تقديم محمد مختار جمعة.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

نساء على عرش مصر/ ممدوح محمد الدماطى؛ اشراف وتقديم محمد مختار جمعة.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

اإلرهاب
5ج.م.

) 396 (

303.6

93 ص؛ 15 سم.

يصحح الكتاب المفاهيم الخاطئـــة 

مثل  ويفندهــــا  والبرهان  بالحجة 

والحاكمية  التكفير  موضوعـــــات 

بقضية  والمتاجرة  الحكــــم  ونظام 

اإلنسانية  القيم  يرسخ  وبما  الخالفة 

الراقية النبيلة.

تدمك978-977-91-3152-8 : 

مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف: ]النص بالروسية[/ إشراف 
وتقديم محمد مختار جمعة..]وآخ[.- القاهرة: الهيئة، 2021.



المشروعات الثقافية
 رؤية للنشئ
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كتب األطفال -القصص العربية
15ج.م.

15ج.م.

) 402 (

) 401 (

813

813

39ص:صور ؛30 سم.

31 ص: رسوم؛ 30 سم.

هذا الكتاب يعتبر تحذير و بشده من 
االنسياق خلف ثقافة العنف او غفلة 
في  أبنائهم  متابعة  عن  االهل 
فيها  يجيدون  ال  قد  عمرية  مرحله 
الواقع,كما  و  الخيال  بين  التفرقة 
والوطنية  الدينية  قيمنا  علي  يؤكد 

القائمةعلي التسامح.

من  مجموعــــة  الكتاب  يتنــــاول 
التى  الغريبة  واألحــــداث  الحقائق 
فى  وذلك  الخيال  من  أغرب  هى 
جميل  وأدبـــى  قصصى  أسلــوب 
وال  تعقيد  فيه  وليس  اللغة  بسيط 
إلتواء ويعرض للعديد من العجائب 
والغرائب التى تقف أمامها لتعرف 

عظمة الخالق سبحانه وتعالى .

: 978-977-91-3354-6

 : 978-977-91-3070-5

تدمك

تدمك

حروب وهمية : call / عزه سلطان ؛ إشراف هدي حميد معوض,مراجعه وتقديم محمد 
مختار جمعه.. - القاهرة: الهيئة، 2021.

أغرب من الخيال: وقائع الكون المدهشة / إعداد ياسمين مجدى؛ إشراف هدى حميد معوض؛ 
مراجعة وتقديم محمد مختار جمعة؛ رسوم أحمد جعيصة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الشعر العربى
15ج.م.

) 400 (

811

35 ص: رسوم ؛ 27 سم.

الشعر هو موسيقى الروح والحلم 
وهذا  الحياة  لتجميل  الدافع  هو 
فى  تسبح  قصيدة   14 يضم  الديوان 
آفاق وطنية ودينية وإنسانية وذلك 
على  تؤكد  بسيطة  فصيحة  بلغة 
جمال اللغة العربية وحيويتها ومن 
تشد  موهوب،  أنا  القصائد  عناوين 
الشمس أوتارى، أحبك مصر، مناجاة، 

إلهى الخالق األعظم.

تدمك978-977-91-3118-4 : 

أحلم: أشعار مصورة / بهجت صميدة ؛ إشراف هدى حميد معوض؛ رسوم أحمد 
جعيصة.- القاهرة: الهيئة،2021.

كتب أطفال - المقاالت العربية
15ج.م.

) 399  (

814

35P ; 22cm.

من  لمجموعــة  الكتــاب  يعرض 
أمثال  الناجحة  المصرية  الشخصيات 
عبـــاس  أمين،  أحمد  زويل،  أحمــد 
بأسلوب  وذلك  وغيرهـم  العقـــاد 

مبسط.

تدمك 978-977-91-3468-0 :

Des personnalites egyptiennes historiques/ 
PreparePar Abdou az-zaraDedins Sami.- cairo: gebo، 2021.

كتب أطفال - المقاالت العربية
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كتب األطفال- القصص العربية
15ج.م.

) 403 (

813

28 ص؛ 28 سم.

مصورة  حكايات  وسماحه  فردوس 
كل  فى  جديدة  فكرة  لها  منفصلة 
شخصيات  خالل  من  ومتصلة  حلقة 

ومناسبات لألطفال و قصص آخرى .

تدمك978-977-91-3018-7 : 

حكايات فردوس وسماحة: قصص مصورة للنشئ/ محمد عبد الحافظ ناصف؛ رسوم عبد 
الرحمن بكر؛ إشراف هدى حميد معوض؛ مراجعة وتقديم محمد مختار جمعه.- القاهرة: الهيئة، 2021.

كتب األطفال - القصص العربية

كتب األطفال - تراجم

15ج.م.

15ج.م.

) 406 (

) 405 (

813

920

47 ص : رسوم ؛ 27 سم.

35 ص: صور ملونة؛ 28 سم.

علماء  على  الضوء  الكتاب  يسلط 
العرب النابغين في مختلف العلوم 
مشرقة  نمـــاذج  ويقدم  والفنون 
ومن  والفن  بالعلم  البشرية  أضاءت 
هؤالء العلماء جابر بن حيان مؤسس 
محمد  التجريبي،  الكيمياء  علم 
الخوارزمي أبو الرياضيات ومؤسس 
عالم  إسحاق  بن  حنين  الجبر،  علم 
سينا  ابن  المترجمين،  وشيخ  الطب 

الشيخ الرئيس أبو الطب وغيرهم.

من  مجموعـــة  الكتـــاب  يضـــم 
لها  المضيئة  المصرية  الشخصيات 
فى  ومؤثرة  كبيرة  حقيقية  أدوار 
مسيرة الوطن العلمية واالجتماعية 
أبهى  فى  والوطنية  والسياسية 
أحمد   ، فريد  محمد  منهم  صورها 
أمين، محمد حسنين هيكل وغيرها.

: 978-977-91-3421-5

 : 978-977-91-3155-9

تدمك

تدمك

علماء العرب / محمد رضا عوض؛ إشراف هدى حميد معوض؛ مراجعة محمد مختار 
جمعة ؛ رسوم رغدة أسامة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

شخصيات مصرية لها تاريخ / إعداد عبده الزراع؛ رسوم سامى أمين؛ إشراف هدى 
حميد معوض؛ مراجعة محمد مختار جمعة.- القاهرة:الهيئة، 2021.

كتب األطفال - القصص اإلنجليزية
15ج.م.

) 404 (

823

39 ص: رسوم؛ 30سم.

العالمية  الروايات  أهم  من  الكتاب 
الخيال  على  ارتكزت  وقد  الشهيرة 
شكــــل  فى  وظهـرت  العلمى 
كوميكس كاريكاتورى جميل ملىء 
المفيـــدة  المسليـــة  بالمغامرات 
وأهمية  والجمال  بالقيم  والمليئة 

التفكير والتأمل فى خلق اهلل .

تدمك978-977-91-3104-7 : 

رحلة إلى مركز األرض: رواية مصورة للنشىء/ جول فيرن ؛ سيناريو محمد عبد الحافظ 
ناصف؛ رسوم ناصر حامد؛ إشراف هدى حميد معوض؛ مراجعة وتقديم محمد مختار جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.
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كتب األطفال - القصص العربية كتب االطفال - ببليوجرافيات
15ج.م.

) 407 (

511

47 ص؛ 30 سم.

من  مجموعة  يضم  لألطفال  كتاب 
عناوين الكتب التى يستفاد األطفال 
منها عن موضوعات كثيرة بأسلوب 
كتاب  كل  وعن  وسهل..  بسيط 
كتاب  منها:  بسيطة  معلومات 
العملى،  الدرس  الخاتم،  النبى 

مكارم االخالق وغيرها.

تدمك978-977-91-3133-7 : 

قرأت لك: جولة للناشئة فى كتب الكبار/ إعداد انتصار عبد المنعم؛ إشراف هدى حميد 
معوض؛ مراجعة وتقديم محمد مختار جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

كتب األطفال - القصص العربية
15ج.م.

15ج.م.

) 410 (

) 409 (

813

813

31ص: رسوم؛ 28 سم.

31 ص؛ 30 سم.

يتناول الكتاب مجموعــــة مــن القيم 
قيمة  علي  مركزا  الهامة  والسلوكيات 
وفعل  الفريق  بروح  والعمل  الوقت 
الجار  ومراعاة  المحتاج  ومساعدة  الخير 
اسلوب  في  يأتي  والكتاب  والصديق 
حواري مدعوم بالرسوم الموضحة بما 
التي  العمرية  المرحلة  طبيعة  يناسب 

يستهدفها.

فلفلة فتاة ذكية نشيطة مجتهدة تحمل 
بنات  شقاوة  كل  وجهها  قسمات  فى 
تحاول  اليومية  أحداثها  خالل  ومن  جيلها 

أن تثبت القيم والمبادئ لألطفال .

 : 978-977-91-3420-8

 : 978-977-91-3040-8

تدمك

تدمك

يحدث في المدرسة: قصص مصوره للنشىء/ هاله  مصطفي محمد؛إشراف هدي حميد 
معوض ؛مراجعه وتقديم محمد مختار جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

مغامرات فلفلة: )قصص مصورة للنشىء( / سيناريو حسام فاروق؛ رسوم رغدة 
أسامة؛ إشراف هدى حميد معوض؛ مراجعة محمد مختار جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

كتب األطفال - القصص العربية
15ج.م.

) 408 (

813

39 ص: رسوم؛ 30 سم.

تحدت  عظيمة  نماذج  الكتاب  يقدم 
مع  يأس  ال  أنه  وأكدت  الصعاب، 
الحياة ، وال حياة مع اليأس، كما يبين 
أن متحدي اإلعاقة أسهموا إسهامًا 
بارزًا في صنع الحضارة اإلنسانية عبر 
وبيئاته  بعصوره  اإلنساني  التاريخ 

المختلفة .

تدمك978-977-91-3415-4 : 

القفز فوق الصعاب/ إعداد أحمد سويلم؛ إشراف هدى حميد معوض ؛ مراجعة وتقديم محمد 
مختار جمعة.- القاهرة: الهيئة، 2021.



المشروعات الثقافية
 )ما(
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الخطابة العربية

البيئة - علم

5ج.م.

5ج.م.

) 414 (

) 413 (

815

577

143 ص؛ 11 سم.

111 ص؛ 15 سم.

القول  فنون  أهــم  أحد  الخطابــــة 
التأثيـــر  ووسائـــل  البيان  وضروب 
أقدم  وهى  الخاصة  لغة  والخطابة 
إنتشارا  وأوسعها  األدبية  الفنون 
تعتمد على بناء القصة الفنى حيث 
إلى  أقرب  مفهوم  الخطابة  تتخذ 

الحكى .

مفاهيم  بإيجاز  الكتاب  يعرض 
التحكم  وكيفية  والتلوث  البيئة 
فى المخلفـــات وطـــرق التعامل 
ويعرض  مستدامة  بطريقة  معها 
من  وماتسببه  المناخية  للتغيرت 
لقضية  يعرض  كما  وتبديل  تدمير 
وأدوات  المستـــدامــة  التنميــــة 
األخضر  االقتصاد  خالل  من  تحقيقها 

واألزرق.

 : 978-977-91-3041-5

 : 978-977-91-3189-4

تدمك

تدمك

ما الخطابة / محمد مختار جمعه.- القاهرة: الهيئة، 2021.

ما البيئة / هشام القصاص.- القاهرة: الهيئة، 2021

االنثروبولوجيا
5ج.م.

) 412 (

301

135 ص؛ 15 سم.

االنسان  يدرس  علم  االنثروبولوجيا 
سواء  المختلفــــة  أبعــــــاده  فى 
والثقافية  واالجتماعية  البيولوجية 
ميادين  بين  يجمع  علما  بوصفها 
ومجاالت كثيرة ومتباينة مثل النظم 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 
والدينية والحضارية كمـــــا يعرض 
مجاالت  فى  االنســــانى  لإلبـــداع 

الثقافة العديدة .

تدمك978-977-91-3201-3 : 

ما األنثروبولوجيا: علم االنسان / عبد العزيز راغب شاهين.- القاهرة: الهيئة، 2021.

اإلعالم
5ج.م.

) 411 (

306.4

113 ص؛ 15 سم.

االتصـــال  تعريف  الكتاب  يتضمــن 
وعناصـــر العملية االتصاليـــة مــن 
ووسيلة  ورسالة  ومستقبل  مرسل 
كما  بينهم  التفاعلية  والعالقة 
يتناول مفهوم االتصال وتكنولوجيا 
مفهوم  إلى  يتطرق  كما  االتصال 
واألخالقية  االجتماعية  المسئولية 
المسؤلية  ومعايير  اإلعالم  لوسائل 

ومقتضياتها.

تدمك978-977-91-3137-5 : 

ما اإلعالم / هويدا مصطفى.- القاهرة: الهيئة، 2021.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
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ما علم اآلثار / ممدوح محمد الدماطي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

كتب األطفال - القصص العربية

الفيزياء

5ج.م.

5ج.م.

) 418 (

) 417 (

520

530

115 ص؛ 18 سم.

112 ص: صور؛15 سم.

الكتاب رحلة للتعرف على الكون الذى 

على  التعرف  ويهدف  فيه  نعيش 

حقائق  من  العلم  إليه  توصل  ما  آخر 

هذا  مكونات  وما  شئ  كل  بدأ  وكيف 

من  فيها  تقترب  رحلة  وهى  الكون 

الخلق والخالق الذى أمرنا أن نتدبر فى 

مخلوقات السماء و األرض.

كل ثورة علمية وتقنية نجد للفيزياء 

سوف  ولذا  ذلك  فى  مهما  دورا 

نعرض فى هذا الكتاب ذكر العلماء 

الفيزياء  علم  تطور  فى  المؤثرين 

وكذلك نعرض لعلماء الفيزياء فى 

مصر والعالم .

 : 978-977-91-3237-2

 : 978-977-91-3157-3

تدمك

تدمك

ما الكون / حسن نصرت.- القاهرة: الهيئة، 2021.

ما الفيزياء / مدحت إبراهيم.- القاهرة: الهيئة، 2021.

علم النفس
5ج.م.

) 416 (

150

184 ص ؛ 11 سم.

بطريقة  النفس  لعلم  يعرض  الكتاب 
اإلنسانية  العلوم  فروع  كأحد  مبسطة 
والذي يسعى لدراسة السلوك اإلنساني 
وهو  العام.  اإلصطالحي  بالمعنى 
الشرائح  وكل  العمرية  الفئات  كل  يشمل 
والفئات اإلجتماعية بهدف رصد خصائصه 
والخفية  الظاهرة  ودوافعه  وأسبابه 
علمية  وقواعد  بقوانين  الخروج  بهدف 

نفسية يمكن اإلفادة منها .

تدمك978-977-91-3394-2 :

ما علم النفس / فتحي الشرقاوي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

اآلثار ، علم
5ج.م.

) 415 (

930.1

135 ص: صور؛ 15 سم.

فروع  أحد  عن  الكتاب  هذا  يتحدث 
علم  وهو  والمهمة  الشهيرة  العلم 
اإلنسانية  العلوم  اهم  من  وهو  اآلثار، 
باعتباره من أهم السبل المساعدة على 
المجتمعات  في  الحياة  أوجه  استنطاق 
خلفه  ما  كل  بدراسة  يهتم  إذ  القديمة، 
العصر  وحتى  نشأته  منذ  اإلنسان 
تطور  معرفة  على  ويساعدنا  الحديث، 
التي  المجتمعات،  في  البشرية  الحياة 
ُوِجدت فيها آثار دالة على نشاط بشري 
ومظاهر حضارة اإلنسان، والتي تسهم 

بتكوين جزء من تاريخ البشرية.

تدمك978-977-91-3236-5 : 
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يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

الكيمياء
5ج.م.

) 419 (

540

151 ص: صور؛ 12 سم.

فى  الكيمياء  علم  أهمية  تتضح 
تطبيقاتها  تدخل  حيث  اليومية  الحياة 
والمنظفات  األطعمة  صناعة  فى 
فى  دورا  تـؤدى  كمــــا  والمالبس. 
ومعـــروف  االشخـــاص  عواطــف 
يتشكل  األنسان  جسم  من   99% أن 
منها  كيميائية  عناصــر  ستـــه  من 
االكسجين والنيتروجين والهيدروجين 

والكالسيوم والفسفور والكربون.

تدمك978-977-91-3088-0 : 

ما الكيمياء / حسن أحمد شحاته.- القاهرة: الهيئة، 2021.

النقد األدبى
3ج.م.

) 420 (

810.9

80 ص؛ 15 سم.

أنه  هو  األدبى  النقد  تعريف 
ممارسة التفكير النقدى على النتاج 
عمالً  النتاج  هذا  كان  سواء  األدبى 
أدبيًا أم أعمال كاتب معين أم اإلنتاج 
عن  العصور  من  عصــر  فى  األدبى 
وكشف  اإلنتاج  هذا  إضـــاءة  طريق 
وبيان  مقاصــده  وشــرح  أبعـــاده 

مواطن الجمال فيه وغير ذلك.

: 978-977-91-3034-7 تدمك

ما النقد األدبى / عبد الرحيم الكردى.- القاهرة: الهيئة، 2021.



المشروعات الثقافية
كتب أطفال
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كتب األطفال - المسرحيات العربية
22ج.م.

) 421 (

812

60 ص: رسوم؛ 24 سم.

 13  -6 من  للسن  لألطفال  مسرحية 
كيف  رشيق  بأسلوب  تحكى  سنة 
أشبول  الضعيف  أرنــوب  تحــــدى 
القوى وكيف انتصر الذكاء والرشاقة 

على القوة.

تدمك978-977-91-2862-7 : 

أرنوب يتحدى أشبول: مسرحية/ السيد فهيم ؛ رسوم محسن عبد الحفيظ.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

كتب األطفال - القصص العربية

كتب األطفال - القصص العربية

15ج.م.

22ج.م.

) 424 (

) 423 (

813

813

24 ص: رسوم؛ 22 سم.

61 ص: رسوم؛ 24 سم.

الرحمــة  لقيمـــة  الكتاب  يعرض 

طائر  خالل  مـــن  بالحيوان  والرأفة 

عالجــه  على  أحمد  يقوم  جريــح 

صحيحًا  يعود  حتى  به  واالهتمام 

معاف ويستطيع الطيران.

المختلفة  القصص  من  مجموعة 

تخص  عديدة  موضوعات  تناقش 

إلى  ونظرتهم  وأحالمهم  االطفال 

القصص:  عناوين  من  المستقبل 

إنسان  محاكمة   - يناير  ثورة  أبطال 

سوس  قصة  تقدير-  -شهادة 

وضروس وغيرها.

: 978-977-91-3198-6

: 978-977-91-3053-8

تدمك

تدمك

طائر صغير / عماد ثروت رضوان؛ رسوم سامية عبد الرحمن.- القاهرة: الهيئة، 2021.

حلم حصان الشطرنج: وقصص أخرى/ ياسر دويدار ؛ رسوم محسن عبد الحفيظ.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

كتب األطفال - القصص العربية
15ج.م.

) 422 (

813

22 ص: صور ملونة؛ 24 سم.

قصة لالطفال بطلها فالح وتهدف 

والحقول  بالزراعة  الطفل  تعريف 

الحقل  فى  العمل  وكيفية  والثمار 

وتتوالى  الذهبى  الصقر  وظهور 

األحداث .

 : 978-977-91-2875-7 تدمك

أسطورة الصقر الذهبى/ أسماء عمارة؛ رسوم سامية عبد الرحمن.
 القاهرة: الهيئة، 2020.

السن من 8-12 سنة.
السن من 6-9 سنوات.

السن من 9 : 12.
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كتب األطفال- القصص العربية
20ج.م.

) 425 (

813

35 ص: رسوم؛ 24 سم.

لقيمة  القديمة  القصص  تؤسس 
العدالة والعدل و القانون وأهمية 
بين  التقوي  ميزان  ونشر  الصدق 
االخري  القصة  تعرض  كما  الناس. 
وذلك  واالقمار  والسماء  للنجوم 
الحب  ونجمة  الخير  نجمة  خالل  من 
للصداقة  واخــري  للصدق  واخري 
الحياة  في  الجميلة  الصفات  ونشر 

بين الناس.

تدمك978-977-91-3221-1 : 

العدالة رمز لقانون األرض؛ النجمه الحائرة: قصتان / تاليف و رسوم نعمات 
ابراهيم.-القاهرة: الهيئة، 2021.

 

كتب األطفال - القصص العربية
25ج.م.

) 426 (

813

71 ص : رسوم ؛ 24 سم.

تفعل  ان  تحاول  للنشىء  قصة 

من  ذلك  و  لديهم  العلمي  الخيال 

الفضائية  للرحالت  تجسيد  خالل 

مجموعة  أنظمتها  يخترق  التي 

مجموعة  لبث  وذلك  األشرار  من 

صقل  في  تسهم  التي  القيم  من 

شخصية النشىء.

 : 978-977-91-3187-0 تدمك

القاعدة حورس: قصة للنشىء / محمد عبدهللا؛ رسوم سامية عبدالرحمن.
 القاهرة: الهيئة، 2021.



مصريات
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تاريخ مصر القديم
40ج.م.

) 427 (

932

312 ص؛ 26 سم.

الزراعية  األرض  تكوين  الكتاب  يدرس 
أهـــــل  بمجهــود  المصريـــة 
الذى  اإلنسان  هو  والفالح  الفالحــة. 
ترتبط حياته باألرض ولذلك يعتبر هو 
األرض  بينما  البشريـــة  الثروة  عماد 
هى عماد الثروة االقتصادية ويقــدم 
الكتاب مجموعـــة من االبحاث يتناول 

فيها تاريخ األرض والفالح.

 : 978-977-91-3136-8 تدمك

األرض والفالح فى مصر على مر العصور: مجموعة مقاالت / نخبة من 
العلماء.- القاهرة: الهيئة، 2021.

األدب الشعبى - مصر

التعليم - تاريخ

55ج.م.

70 ج.م.

) 430 (

) 429 (

398.2

370

255 ص؛ 24 سم.

472 ص؛ 24 سم.

بين  يجمع  القديم  المصرى  األدب 
اللسان  طالقة  وبين  والسحر  التأمل 
السامــى  الفكـــر  وبين  والبالغـــة 
الفكاهـــه  وبين  العامـــة  واألداب 
والجــد ويشمـــل األدب المصـــرى 
الغنائى  واألدبى  القصصى  واألدب 
واألمثال  والحكــــم  والسياســـى 
نموذج  أول  هو  والكتاب  والتأمالت 
أدبية  نماذج  لترجمة  وسليم  واضح 
المصــرية  الشعبية  الحكـــايات  من 

القديمة.

والتعليم  التربية  جانب  الكتاب  يرصد 
المكتشفة  واآلثار  النصوص  واقع  من 
القديمة  مصر  فى  التربية  وتهدف 
إلى نجاح الفرد فى المجتمع وتكفل 
الكتاب  وينقسم  عنه  المجتمع  رضا  له 
األسرة  يتناول  األول  أقسام  ثالثة  إلى 
ومجاالت  المعلمين  يتناول  والثانى 
التعليم أما الثالث يتناول طرق التعليم 

والمناهج.

 : 978-977-91-3262-4

 : 978-977-91-3097-2

تدمك

تدمك

حكايات شعبية فرعونية / جاستون ماسبيرو؛ ترجمة فاطمة عبد هللا محمود؛ مراجعة وتقديم 
محمود ماهر طه.- القاهرة: الهيئة، 2021.

التربية والتعليم فى مصر القديمة / عبد العزيز صالح.- القاهرة: الهيئة، 2021.

األسرة
32ج.م.

) 428 (

306.85

194 ص؛ 24 سم.

الحياة  مظاهر  الدراسة  هذه  تعالج 

واآلثار  النصوص  واقــع  من  األسريــة 

والطالق  الزواج  أساليب  عن  لتكشف 

ومدلوالت تسميات األطفال ومثاليات 

المجتمع  فى  المرأة  ووضع  األسرة 

السلوكيــات  ألساسيــــات  ويعــرض 

االجتماعية والقيم األسرية.

: 978-977-91-3126-9 تدمك

األسرة المصرية فى عصورها القديمة / عبد العزيز صالح.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ملحق بالصور.

يشتمل على رسوم وجداول.
يشتمل على ملحق بالصور.
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الخيتون فى المصادر المصرية / زينب سيد محمد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

الفن القديم

تاريخ مصر القديم

30ج.م.

55ج.م.

) 434 (

) 433 (

709.01

932

128ص ؛ 24سم.

300ص: صور، أيض؛ 24 سم.

فن  دراسة  الكتاب  هذا  يتناول 

العمارنة أو ما يسمى بمدرسة الفن 

الفنية  بالمدارس  ومقارنته  االتونى 

الحديثة  الدولة  عصر  فى  االخرى 

ومستفيضة  شاملة  دراسة  وهو 

تشمل مختلف جوانب الفن االتونى.

من  واحد  شخصية  حول  الكتاب  يدور 

القديــم  العالــم  ملــوك  أعظــم 

بصفة  القديمة  ومصر  عامة  بصفة 

الثانى  رمسيس  استطاع  لقد  خاصة، 

أبرز  بين  بعمـــق  اسمه  يحفـــر  أن 

فى  ســواء  القديم  العالم  ملــوك 

الحرب أو السياسة أو اإلدارة.

 : 978-977-91-3260-0

: 978-977-91-3153-5

تدمك

تدمك

الفن األتونى: دراسة مقارنة بالمدارس الفنية واالخرى حتى نهاية الدولة الحديثة / 
حسن سليم.- القاهرة: الهيئة، 2021.

رمسيس العظيم / مانفريد كالوس؛ترجمة أشرف نادى أحمد؛ مراجعة صالح الخولى.
 القاهرة: الهيئة، 2021. 

مصر القديمة - ديانات
25ج.م.

) 432 (

932

160ص ؛ 24 سم.

دورا  المصريين  قدماء  ديانة  لعبت 
المصرية  الحضارة  بناء  فى  كبيرا 
فى  كبير  بشكل  متداخلين  كانا  حيث 
جوانب الحضارة المصرية كلها ولوال 
المعتقدات الدينية لما رأينا المعابد 
الضوء  ويلقى  واالهرام  والمقابر 
على نشأة الديانة المصرية القديمة 
الدينية  االحتفاالت  واهم  ونموها 

والحياة بعد الموت.

تدمك978-977-91-3454-3 :

ديانة قدماء المصريين/ استيندرف االلمانى؛ ترجمة سليم حسن، جورج شتانيدورف.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ملحق باألشكال.

يشتمل على ملحق بالصور.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية ومالحق.

يشتمل على ملحق بالصور.

تاريخ مصر القديم
45ج.م.

) 431 (

932

291ص؛ 24سم.

اوربيـــة  هنــدو  شعـوب  الخيتون 
االناضـــول  هضبـــة  استـــوطنت 
لعبت  والتى  خيتا  مملكة  واسسوا 
بمنطقة  القائم  الصراع  فى  دورا 
وكــانت  القديـــم  االدنى  الشـــرق 
بعقد  انتهت  مصر  مع  صالت  لها 
معاهدة فى عهد الملك رمسيس 
الخيتين  على  الضوء  ويلقى  الثانى 

وآثارهم فى المصادر المصرية.

تدمك978-977-91-3434-5 : 
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) 435 ( 262 ص؛ 24 سم

كتب الفراعنة فى عالم اآلخرة / إريك هورنونج ؛ ترجمة وتقديم محمود ماهر طه.
القاهرة: الهيئة، 2021.

الصناعات في مصر القديمة
90ج.م.

) 436 (

932

833 ص ؛ 24 سم.

استغالل  في  المصريين  قدماء  برع 
المصرية  البيئة  في  المتوفرة  المواد 
الصناعات  من  الكثير  أتقنوا  ثم  ومن 
والحرفيين  اع  الصنــ  لمهارات  نتيجة 
المنتجات  الصناعات  هذه  ومن 
الحيوانية وصناعة المشروبات ومواد 
الزجاج  وصناعة  والعطور  التجميل 
والفلزات  والتحنيط  والزيوت  والفخار 

والسبائك.

 : 978-977-91-3261-7 تدمك

المواد والصناعات عند قدماء المصريين / ألفريد لوكاس؛ ترجمة زكي إسكندر، 
محمد زكريا غنيم؛ مراجعة عبد الحميد أحمد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية وكشافات.

الحضارة الفرعونية
43ج.م.

932
المرشدة  الكتب  أهم  الكتاب  يتناول 
للمتوفى فى رحلته األبدية بعد أن 
قام  ولقد  اآلخر  للعالم  الدنيا  يترك 
المصرى القديم بتسجيل ذلك على 
وجوانب  والمقابر  األهرام  جدران 
وهى  البردى  وصفحات  التوابيت 
فى  المصريين  نبـــوغ  على  دليل 

علوم الفلك والكون.

 : 978-977-91-2255-7 تدمك





موسوعة 
الثقافة القانونية
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القانون الجنائى
32ج.م.

) 437 (

345

338 ص؛ 24 سم.

بحث  فـــى  الكتاب  جوهـــر  يتركــز 
الخارج  فــى  المصــريين  مشكــالت 
السياسية  الظروف  من  لجملة  نتاجا 
مصر  فى  واالجتماعية  واالقتصادية 
وزيادة  األسعار  إرتفاع  مع  خاصة 
الكثيرين  جعل  مما  البطالة  معدالت 
الكتاب  ويحاول  الخارج  إلى  يهاجرون 
بين  ما  المواطنين  حماية  طرق  عرض 
األجنبية.  والقوانين  المصرى  القانون 
الدولى  اإلرهاب  لموضوع  عرض  كما 

واإللكترونى .

تدمك978-977-91-3024-8 : 

الحماية القانونية للمصريين فى الخارج / آيات حسين الحداد.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

الملكية الفكرية
23ج.م.

) 440 (

) 439 (

346.04

240 ص؛ 24 سم.

246 ص؛24 سم.

الفصول  من  مجموعة  الكتاب  يتناول 
الفكرية  الملكية  مفهوم  تتناول  التى 
تنموى  اقتصادى  قانونى  منظور  من 
الملكية  بين  للربط  أيضا  ويعرض 
الفكرية وتشجيع المشروعات الصغيرة 
التطبيقات  كأحد  الحجم  ومتوسطة 
ومدى  الفكرية  للملكية  االقتصادية 
فى  الغاية  تناقص  قانون  تطابق 
القانونية  الحماية  على  االجتماع  علم 

المقدمة لبراءات االختراع .

تدمك978-977-91-2997-6 : 

الملكية الفكرية: رؤية قانونية إقتصادية تنموية / ياسر محمد جاد هللا محمود.
 القاهرة: الهيئة، 2020.

الصلح الجنائى فى الجرائم االقتصادية / طه أحمد محمد عبد العليم.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

القانون الدولى
30ج.م.

) 438 (

341

232 ص ؛ 24 سم.

المقدسات  حماية  الكتاب  يتناول 
أهمية  ذات  موضوع  وهو  الدينية، 
تشكل  المقدسات  هذه  ألن  كبرى، 
القيم الروحية للشعوب التى ال تقل 
المادى  الكيان  حماية  عن  أهمية 
المقدسات  هذه  إلرتباط  لإلنسان، 
كيانه  عن  معبرة  باعتبارها  باإلنسان 
وقد  والحضارى،  والروحى  الثقافى 
بإقرار  الدولى  القانون  قواعد  جاءت 

الحماية للمقدسات الدينية.

تدمك978-977-91-3151-1 :

حماية المقدسات الدينية فى القانون الدولى / جميلة رفاعى مصطفى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
الجرائم االقتصادية

24ج.م.
364.16

األخذ  فى  المصرى  المشرع  توسع 
الجرائم  بعض  فى  الصلح  بنظام 
االقتصادية المنصوص عليها بالقانون 
بالقانون  المعدل   2008 لسنة   120
الصبفة  ذات  وخاصة   2019 لسنة   146
أنه  أساس  على  وكان  منها  المالية 
بمرتكب  ينزل  أن  المجتمع  يهم  ال 
فى  المتمثل  األلم  من  الجريمة 
نفع  تحقيق  يهمه  ما  بقدر  العقوبة 

المجتمع من مراعاة مصالحه المالية.

تدمك978-977-91-3078-1 : 
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المنظمات غير الحكومية واألسئلة المشروعة/ محمد النحاس.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

المنظمات غير الحكومية
20ج.م.

) 441 (

361.7

137 ص ؛ 24 سم.

المنظمة غير الحكومية هي مجموعة 
وهي  معين  هدف  لهم  األفراد  من 
مستقل  كيان  لها  اعتبارية  شخصية 
منتخب  إدارة  مجلس  بواسطة  وتدار 
لألعضاء  العامة  الجمعية  طريق  عن 
اللجنة  ومن أشهرها: أطباء بال حدود - 
والمنظمات  األحمر،  للصليب  الدولية 
تنموية  أهداف  لها  الحكومية  غير 
في  خاصة  األفراد  لخدمة  وخدمية 

الدول النامية والفقيرة .

تدمك978-977-91-3426-0 : 

النيابة اإلدارية
18ج.م.

) 442 (

347

214 ص؛ 24 سم.

قضائية  هيئة  هى  اإلدارية  النيابة 
الفساد  مواجهة  مهمتها  مستقلة 
التأديبية  المخالفات  فى  والتحقيق 
الدولة  موظفى  من  تقع  التى 
والنقابات  الحكومة  بوزارات  العاملين 
لدورها  وتعرض  وغيرها  العمالية 
لصياغة  العدالة  منظومة  داخل 
لمختلف  التشريعية  العملية  الحلول 

المخالفات والجرائم لتحقيق العدالة.

تدمك978-977-91-8724-5 : 

النيابة اإلدارية: حصن العدالة بإرادة شعب / عصام الدين المنشاوى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على ملحق بالصور.

) 443 ( 224 ص؛ 24 سم.

هيئة قضايا الدولة: تاريخ تليد..وحاضر مجيد / أبو بكر الصديق ؛ تحرير محمد 
عبدالعال الخطيب.- القاهرة: الهيئة، 2020.

القضاء االدارى
18ج.م.

347.62
هيئة قضايا الدولة هى هيئة قضائية 
عن  القانونية  النيابة  تمثل   .. مستقلة 
الدولة بسلطاتها قاطبة أمام جهات 
علي  تاجًا  والخارج  الداخل  في  القضاء 
جبين العدالة لتكون مالذًا آمنًا وحائطًا 
قانونيًا منيعًا الستيفاء حقوق الدولة 
على  االعتداء  ومواجهة  جانب  من 
الشعب  مصالح  وحماية  العام  المال 

المصرى من جانب آخر.

تدمك978-977-91-2983-9 : 





2 - مكتبة األسرة
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) 446 (
) 444 (

480 ص؛ 20 سم.

520ص؛ 20سم.

جاتسبي العظيم / ف.سكوت فيتزجولد؛ترجمه محمد مستجير مصطفى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

ثريا فى غيبوبة/ اسماعيل فصيح؛ترجمة وتقديم محمد عالء الدين منصور؛ مراجعة وتصدير 
إبراهيم الدسوقى شتا.- القاهرة: الهيئة، 2021.

أوقات عصيبة: رواية / تشارلز ديكنز؛ترجمة نظمى لوقا.- القاهرة: الهيئة، 2021.

القصص الفرنسية
13ج.م.

) 445 (

843

460ص؛20سم.

سيرة  الرواية  هذه  تكون  تكاد 
الرئيسية  فالشخصية  للكاتب،  ذاتية 
الصفات  كل  عليها  تنطبق  للرواية 
شخصية  ترسم  التى  والمواصفات 
أسرة  حول  أحداثها  وتدور  الكاتب، 
أفراد،  أربعة  من  تتكون  صغيرة 
الفريدة  بالمعلومات  الرواية  وتتميز 
الجيوش  وأسلحة  والبحر  الفلك  عن 

وأآلت ومعدات الحروب.

تدمك978-977-91-2976-1 : 

الباحث عن الذهب: رواية / جان - مارى جوستاف لوكليزيو؛  ترجمة وتقديم فتحى العشرى.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

القصص الفارسية
10ج.م.القصص اإلنجليزية

20ج.م.

891.55
823

عن  مترجمة  العظيمة  الرواية  هذه 

الفارسية ترجمة دقيقة مشرقة لتضيف 

معرفة  العريق  الفارسى  األدب  عن 

تعانى  الذى  المعاصر  الفارسى  باألدب 

فيها،  النقص  بعض  العربية  المكتبة 

وتدور هذه الرواية حول محورين: ايران 

من  المنفيين  وايران  االسالمية،  الثورة 

الكتاب والشعراء والفنانين فى باريس.

تدور هذه الرواية خالل الثورة الصناعية 

والمادة  المال  حب  الى  وتتطرق 

المسيطرة على أوربا فى هذا الوقت، 

فهو يحكى عن أب “جريد جرانية” الذى 

يعلم أبناءه على أن  مبدأ العقل البحث 

اإلنسانية،  والعواطف  القلب  متناسيا 

مما أوقعهم فى مشاكل إجتماعية.

: 978-977-91-3131-3

 : 978-977-91-3128-3

تدمك
تدمك

القصص االنجليزية
10ج.م.

) 447 (

823

255 ص؛ 20 سم.

تقدم الرواية وصفا دقيقا للمجتمع 
العشرينات،  فترة  فى  االمريكى 
وتعتبر واحدة من كالسيكات األدب 
األمريكـــى واحـــدى أهم الوثائق 
التى أرخت لعقد العشرينات وهى 
تحول  نقطة  شكلت  مفصلية  فترة 
فى حياة األمريكيين، أخالقيا وماديا 

واجتماعيا.

تدمك978-977-02-9149-8 :
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القصص االنجليزية

القصص االنجليزية

20ج.م.

15ج.م.

) 451 (

) 450 (

823

823

485ص؛20سم.

462 ص؛ 20سم

مـــوضوع  حول  الرواية  أحداث  تدور 
الصـــراع  ذلك  تمثل  فهـى  الخير 
يمثلها  التى  القوة  بين  الرهيب 
التى  والعظمة  الملحــد  الضابـــط 
يمثلها الراهب المكافح. هذه القصة 
وحبكة  أدبية  متعة  مجرد  ليست 
وإنما  القارئ،  بها  يتسلى  قصصية 
الفلسفية  المتع  من  مجموعة  هى 
عند  الوقوف  من  للقارئ  المفر  التى 

كل منها.

يصف الكاتب حالـــة عائلة فقيرة مـــــن 

كاليفورنيا  إلى  هاجـــرت  أوكالهوما 

الثالثنيات  فى  اإلقتصادية  األزمة  خالل 

من القرن العشرين، وتصور الرواية حياة 

المعدمين  وشرائح  العاملة  الطبقة 

عن  الرواية  وتحكى  والمهمشين 

جبروت القحط وعـــن ســـراب الحكـــم 

األمريكى الذى اجتذب اآلفــــا بل ماليين 

من المواطنين داخل وخارج أمريكا.

 : 978-977-91-3130-6

: 978-977-02-9150-4

تدمك

تدمك

القوة والمجد / جراهام جرمين؛ ترجمة حسين محمد القبانى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

عناقيد الغصب. جزء 1 / جون شتاينبك؛ترجمة سعد زهران.- القاهرة: الهيئة، 2021.

القصص الفرنسية
15ج.م.

) 449 (

843

405ص؛20سم.

طاعون  قصــة  تروي  روايــة  هى 
الجزائرية،  وهــــران  مدينة  يكتسح 
األسئلة  من  عددا  الرواية  وتطرح 
والحالة  القدر  بطبيعة  المتعلقة 
البشرية، وتساعـــد كافة شخصيات 
أطبــــاء  على  المشتملـــة  الكتاب، 
إظهــار  فى  والجئين،  ومصطافين 

تأثيرات الطاعون على العامة.

تدمك978-977-91-3127-6 : 

الطاعون: رواية/ البيركامو؛ ترجمة عبدالسالم البحيرى؛ مراجعة محمد القصاص.
 القاهرة: الهيئة، 2021.

القصص اإليطالية
10ج.م.

) 448 (

853

335ص؛20سم.

شاب  ضابط  حول  الرواية  تتمحور 
وحياته  دروجو  جيوفانى  يدعى 
قلعة  حول  تمحورت  طالما  التى 
قديمة  قلعة  وهى  باستشيانى 
الحدود  على  بها  معتنى  وغير 
وتعتبر هذه الرواية ذات أهمية فى 
والمعروف  األدبى  التوجه  ترويج 

بالواقعية السحرية.

 : 978-977-91-3129-0 تدمك

صحراء التتار: رواية / دنيوبوتزاتى ؛ ترجمها عن اإليطالية معن مصطفى الحسون.
 القاهرة: الهيئة، 2021.
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القصص اإلنجليزية
10ج.م.

) 452 (

823

299ص؛20سم.

أعمال  أكثر  “يوتوبيا”  تعـــد 
ذيوعا  شهـــرة  مور  توماس 
والتى تقدم صـــورة متكاملة 
منه  تختفى  مثالى  لعالـــم 
وتتحقق  الواقع  عالم  شرور 
بالسعادة  االنسانية  أحالم  فيه 

والكفاية والعدل.

تدمك978-977-02-9148-1 : 

يوتوبيا / توماس مور؛ ترجمة وتقديم انجيل بطرس سمعان.- القاهرة: الهيئة، 2021.



تراث
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التاريخ االسالمي
24ج.م.

) 453 (

823

828 ص؛24 سم.

الفترة  أخبار  القسم  هذا  يتضمن 
السلطان  مبايعة  من   تبدأ  التى 
قالوون  حسين  بن  شعبان  األشرف 
وتنتهى بتنازل الخليفة المستعين 
764- الزمنية  الفترة   فى  أى  باهلل، 

815هـ /1363-1412م.

تدمك978-977-91-2017-1 :

بدائع الزهور في وقائع الدهور. جزء1 / محمد بن احمد بن إياس الحنفي ؛
حققها وكتب لها المقدمه والفهارس محمد مصطفي.- القاهرة: الهيئة، 2021.

القسم الثاني من سنه 764 الي سنه815هـ)1363-1412م(.



فنون
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الفن - تاريخ ونقد
15ج.م.

) 454 (

709

289 ص؛ 24 سم.

يحاول الكاتب فى كتابة فهم معنى 
وأيضا  الثقافة،  معنى  وفهم  الفن، 
االهتمام  تطور  الستكشاف  محاولة 
لوحات  خالل  ومن  الفن  عبر  باالنسان 
النجوم  صناعة  وتطــــور  البورتريه، 
الصور  عالقة  وكذلك  السينما،  فى 
بشكل  والموت  بالحياة  الفوتوغرافية 

عام .

تدمك978-977-91-3182-5 :

الفن وتطور الثقافة االنسانية / شاكر عبد الحميد.- القاهرة: الهيئة، 2021.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.



مكتبة األسرة
كتب أطفال
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) 455 ( 27 ص؛ 30 سم.

الحوت المشاكس= Quarresome Whale / محمد فتحى؛رسوم هانى 
) 457 (صالح.- القاهرة: الهيئة، 2021. 27ص؛30سم.

العمة توتة / صفاء عبد المنعم؛ رسوم اميرة التابعى.- القاهرة: الهيئة، 2021.

شعرى يكتب / نص ورسوم نور حسين قواقزة.- القاهرة: الهيئة، 2021.

) 456 (
الخباز الصغير /  نرمين شوقى؛ رسوم محمد السيد توفيق.- القاهرة: الهيئة، 2021.

القصص العربية
5ج.م.

813
شعــــر لألطفــــــال يتميز بسهولة 

ورسوماته  وبساطتــه  األسلـــــوب 

المميزة.

تدمك978-977-6503-13-7 : 

كتب األطفال - القصص العربية
7ج.م.

) 458 (

813

27 ص: رسوم ؛28 سم.

ولكنها  الطباع  حادة  توتة  العمه 
حكايات  وتحكى  وجذابه  طيبة 
يزورونها  عندما  الحفادها  جميلة 
السفر  تحب  وهـــى  االعياد  فى 
على  األبنـــاء  وتشجيع  والقـــراءة 
عناوين  ومن  واإلطـــالع  القـــراءة 
القصص شال احمر كبير الفتى الذى 

اصبح فنان حكاية خوف وغيرها.

تدمك978-977-91-2590-9 : 

كتب األطفال - القصص العربية
5ج.م.

813
تتناول القصة حكاية الحوت الضخم 

لباقى  يسببه  كان  وما  المشاكس 

األسمــــــاك مــن مضايقات وكيف 

حتى  عليه  األسماك  جميع  اتفقت 

علموه درسا قاسيا .

تدمك978-977-6503-11-3 : 

القصص العربية
13ج.م.
813

الطفل  قصة  تحكى  لألطفال  قصة 
قريته  خباز  يساعد  أن  أراد  والذى  أسامة 

فى إعداد الخبز بعد أذن مرضى الخباز.

 : 978-977-14-6503-4 تدمك
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كتب األطفال - القصص العربية
25ج.م.

) 459 (

813

36ص:صورة؛ 24سم.

كيلوباترا  حياة  قصة  الكتاب  يتناول 
ملوك  وأخر  العظيمة  مصر  ملكة 
شعبية  ذات  كانت  والتى  الفراعنة، 
كبيرة بين المصريين كما كانت تتميز 

بذكاء حاد وثقافة رفيعة.

تدمك978-977-91-2575-6 : 

كليوباترا / مرفت فتحى.- القاهرة: الهيئة، 2019.

القصص العربية
15ج.م.

) 460 (

813

14 ص؛ 22 سم.

رواية لألطفال تساعدهم فى تعلم 
سهلة  بطريقة  البيئة  على  الحفاظ 
التدوير  إعـــادة  وكيفية  وممتعة 

لصناعة الثياب واأللعاب.

تدمك978-977-6503-12-0 : 

كيف أحافظ على البيئة / روال سعادة؛رسوم شذا حورانى.- القاهرة: الهيئة، 2021.





 الكـــشافات 
كشاف العنوان
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أحكام النقود وغيرها من الموزونات والمكيالت

أحالم يومية: مسرحية خيالية على النمط الملحمى

أحلم: أشعار مصورة

إختالف النهار والليل : لوحات من السيرة الذاتية

أدب المقالة الصحفية

األدب والمجتمع

األرض والفالح فى مصر على مر العصور: مجموعة مقاالت

أرنوب يتحدى أشبول: مسرحية

اإلرهاب: منظور نفسى إجتماعى

أزهار األفكار في جواهر األحجار

إسترداد وطن

اإلستشراق و السياسة فى العالم العربى فى العصر الحديث

إستقالة ملك الموت: رواية

إستنطاق الصمت فى الشعر والرؤيا

أسد جبل الحالل: حكاية الشهيد محمود ناجى: كوميكس

األسرة المصرية فى عصورها القديمة

55

10

400

166

167

168

427

421

169

56

170

46

276

171

141

428

أ
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أسطورة الصقر الذهبى

أسطورة الغريبة: رواية

أضواء حول بناة الحضارة اإلسالمية األول فى صدر اإلسالم والعصر األموى

األطفال و صعوبات التعلم: المشكلة - التشخيص - العالج

اإلعتراف خطأ شائع

إعترافات بلياتشو: إعترافات بالعامية المصرية

إعترافات موجزة لجوجل إيرث: نص شعرى طويل

أعداء مصر الخمسة: رؤية واقعية من أجل اإلصالح

اإلعالم اآلخر فى إفريقيا منذ عام 1993

أعالم الصحافة فى صعيد مصر

اإلعالم و سلطة الصورة

األعمال الشعرية: جزء 1

أغانى المحبة: شعر

أغرب من الخيال: وقائع الكون المدهشة

أغنية للنرويج: قصائد وأغانى

األفعال الماضية إلى األبد: شعر

422

25

172

173

315

316

317

174

175

47

176

318

148

401

319

4
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األقباط فى السودان 1956-1899م

اإلقتصاد المصري في نصف قرن منذ ثورة يوليو حتى نهاية األلفية

أقوى إمرأة فى إفريقيا: إيلين جونسون سيرليف الفائزة بجائزة نوبل

األلعاب اإللكترونية بين الحاضر والمستقبل

إلهام والقرصان: مسرحية

إلى لقاء قريب: رواية

إليك يا صغيري: شعر لالطفال

اإلمام البخاري محدثًا وفقيهًا

األمانات واإلعتقادات

أنا و صاحبي

إنجى أفالطون بين الثورية والذاتية

اإلنسان والعلم واإليمان

أنشودة الجالد: رواية. جزء 2

األوبئة واألزمات االجتماعية فى مصر: القرن السابع عشر

األوروبيون

أوقات عصيبة: رواية
أوقاف أسرة  محمد على باشا فى تاريخ مصر الحديث المعاصر

177

40

106

180

11

277

119

182

57

149

101

183

278

48

41

444

49
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ب

أيام الطالبية: روايه

أيام القبوطى: الرؤية والمتاهة: رواية

اإليبس: طائر األشمونين المضئ: رواية

الباحث عن الذهب: رواية

باراباس مصلوبا: رواية

باعيش عجوز وباموت صبى

بحة فى عواء ذئب

البحث البالغى من منظور تداولى

البحث عن مالمح قومية: رحلة فى أعمال 13 فنانًا مصريًا

بدائع الزهور في وقائع الدهور. جزء1

بديعيات حسن طلب : قراءة في الشكل والمضمون

براويز وبنات وحلم وسور

279

280

26

445

281

86

320

184

185

453

73

87
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بعد التخلى: رواية

بغداد وقد إنتصف الليل فيها: رواية سيرية

بقع الجاكوار: حكايات شعبية من أمريكا الالتينية

بنات هند: عن المرأة في تاريخ المسلمين و الجدل المعاصر

البنية السردية فى أدب محمد محمود عبد الرازق

بواقى العيد

بيت النخيل: رواية

بين الثقافة والسياسة

تأمالت فى العلم والثقافة

التأويل السيميائى للشعر: أمل دنقل من العالمة إلى التاريخ

تأويلية السرد المتخيل- التاريخ- المتلقى

تاريخ معهد فن التمثيل فى مصر

تجارة مصر الخارجية 1914 - 1939

27

282

136

186

109

88

283

187

189

74

190

188

191

ت
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ث

تحيا مصر: مسرحية

التربية المسرحية بين التأويل والتأصيل: دراسة سيسيوتربوية

التربية والتعليم فى مصر القديمة

ترميم الذاكرة: رواية

ترميم قضية أحمس:  القمر يولد في الدنيا

تصور مبدئي : شعر

تعلم و أرسم حيوانات المزرعة لألطفال ذوى الهمم

تعلم و ألعب مع الحروف: حروف ) ط ظ ع غ (

التعليم والمسئولية اإلجتماعية: الواقع والمأمول

التكنولوجيا المصرية القديمة

تمثالت الطير فى الثقافة الشعبية

تنظيم النسل ومتغيرات العصر

12

13

429

28

284

321

120

121

192

193

64

386

ثريا فى غيبوبة

الثعالب يمكن أن تحب

446

150
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جائزة نوبل .. أزمة ثقةج

جاتسبي العظيم

جامع عمرو بن العاص ومدينة الفسطاط: دراسة تاريخية وأثرية

رؤية  اإلجتماعى:  المال  رأس  إلى  النخبة  إعداد  من  الجامعة 

معاصرة

الجاهلية والصحوة

جايز تحزن من إرهاصات فرويد االولي

جدو وعيش اليمام

الجذور التراثية للنقد األدبى

الجمال المضاد: تأمالت فى نقد الفن والعمارة

جماليات الفنون اإلسالمية

جنة علي مقاس جناحاتى

جودز قاهر األعداء: وقصص أخرى

الجيش السلطانى العمانى -1913 1975

جيفارا القارة السمراء سانكارا

196

447

194

195

387

89

151

75

197

198

90

122

50

107
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ح
حارة المليجي : رواية

الحب العظيم و قصص أخري لألطفال

حديقة األخطاء: مختارات شعرية

حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق واألكاذيب

الحرب والسرد: رواية رماد الشرق لواسينى األعرج نموذجًا

القومى  األمن  على  السياسية  وتداعياتها  الرابع  الجيل  حروب 

المصرى والعربى

call : حروب وهمية

حريم البهلوان: مسرحية

الحزام والطريق: المباراة الكبرى فى القرن الحادى والعشرين

تاريخ  من  صفحة   :1923  -  1918 المصري:  الديمقراطي  الحزب  

األحزاب المصرية

حسن محمد حسن بين الفنان والمجتمع ودور الفن

حفل توقيع: قصص قصيرة

حق الوطن

حكايات السأم : مجموعة قصصية

285

123

322

199

76

200

402

14

201

202

102

286

388

29



198

حكايات شعبية فرعونية

حكايات فردوس وسماحه: قصص مصورة للنشئ

حكاية بطل: حكاية الشهيد محمد عبدالحميد رضوان: كوميكس

حكاية مازن وقرنفل: قصص لألطفال

حكاية مكان

الحلفاية: رواية

حلم حصان الشطرنج: وقصص أخرى

El burrito descontento = الحمار الصغير الحزين

الحماية القانونية للمصريين فى الخارج

حماية الكنائس فى اإلسالم

حماية المقدسات الدينية فى القانون الدولى

حواءات التفاح: شعر

حوار األديان والثقافات

حوارات الهوية المصرية: فنانون معاصرون من جيل الستينات

Quarresome Whale =الحوت المشاكس

حيرة الشاذلى فى مسالك األحبة: رواية

حين يقابل النسبى مطلقًا: شعر فصحى

430

403

142

124

203

287

423

137

437

389

438

5

390

103

455

288

110
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خ
خالتى بهية: رواية

الخباز الصغير

خرج و لم يعد، البوابة الخضراء، أنف

الخروج إلى مقام الشعر : شعر

الخطاب التعليمى فى كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

خفايا الحكم والسياسة فى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية 

الخوف: رواية لألطفال

الخيتون فى المصادر المصرية

دار القضاء العالى مقر السلطة القضائية

دراسات فى النقد الموسيقى

دراسات في النقد والمسرح

الدراما المسرحية بين الفنون اإلسالمية

دفتر الَشذرات: شعر

دليل المبتدئين إلى كتابة السيناريو

دليلك إلى األعشاب الطبية والنباتات السامة

30

456

145

323

204

51

125

431

205

206

15

207

324

208

د
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دمية المسافر: شعر

ديانات قدماء المصريين

الشعبية  الحكايات  من  بيريكو:  العم  زفاف  وحفل  كيريكو  الديك 

االسبانية

ديليسبس: األسطورة الكاذبة

ديوان عبد الرحمن صدقي

ديوان محمود نسيم. جزء3و4و5

ذنوب ، حتى آخر نفس: مسرحيتان

رأس المال الثقافي ومستقبل التنمية في السودان : دراسة ميدانية على 

مدينة الخرطوم

رأس الملزومة: موسيقى الشعر في بوادي مصر وليبيا وتونس

رائحة الرواية

رباعيات

83

325

432

138

209

210

98 - 100

16

38

211

212

91

326

ذ

ر
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ز

رحلة إلى كوكب الفجر: شعر

رحلة إلى مركز األرض: رواية مصورة للنشئ

رحلة الحروف العجيبة

رحلة بنت زقطوطة

رحيق النار: صفحات من دفتر محرقة بنى سويف 5 سبتمبر 2005

الرفيق: قصص قصيرة

رمسيس العظيم

الرواية والتاريخ من التاريخ إلى الهوية

روح بتموت فى الحياة: أشعار بالعامية المصرية

رؤية جديدة لقراءة الشعر: القصيدة السردية الدرامية تشكيال: قصيدة 

تيار الوعى السيمفونية بناء

ريحتك قميص يوسف

ريجيو إميليا وتنمية التفكير اإلبتكاري ألطفال الروضة

زحام أحمر: شعر

404

152

213

17

289

433

77

327

78

92

214

328

93زى األرملة .. طالعة الشمس
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ساري إبن سيناء

علم  فى  فنية  أثرية  دراسة  االسالمية:  مصر  فى  الشمسية  الساعات 

األثار والمخطوطات

ساعة حضور بورخيس: قصص قصيرة

سجين األمل: ومازال البحث جاريا فى أسرار تقدم الدول

السد العالى: إحدى معجزات القرن العشرين

السد العالى: حاضره ومستقبله

السرد والخصوصية الثقافية

سقوط الفانتوم: من مذكرات اللواء طيار فكري الجندي

السقوط في جلد ثور؛ فعل ناقص : مسرحيتان

السقوط من ثقب غيمة: رواية

سالطين الغالبة

سمير رافع: رائد السريالية المصرية

سنة سعيدة

سهى و زهرة عباد الشمس: مجموعة قصصية

سوء تفاهم: قصص قصيرة

السياسة

153

215

290

216

178

179

79

217

352

291

292

104

154

126

293

218

52

س
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السياسة الدولية وخفايا العالقات المصرية األلمانية 1952 - 1965

السياسة المصرية والتوازن االستراتيجى فى الشرق األوسط

السيدة عصمت والجراء األربعة

سيميولوجيا سرد األحالم فى التراث األدبى

21

9

155

80

شتات.. اهتزاز: مسرحيتان

شجر النبى : جدارية المداح

شجر مخلوع: شعر

شجر يرتدى العاصفة: مختارات شعرية

شخصيات مصرية لها تاريخ

الشخصية الناجحة

شدو الكازورينا: قصص قصيرة

الشرطة العربية اإلسالمية في عصرها الذهبي )العصر العباسي األول(

شعر أو ال شعر: مرتكزات اللغة والوجدان الشعبى والهوية

الشعر الشعبى فى الواحات البحرية: دراسة ميدانية

شعرى يكتب

18

94

329

330

405

70

294

53

220

65

457

ش
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الصحافة فى خطر: خطة لالصالح

صحة وسالمة المأكوالت واألغذية في الفنادق والمطاعم

صحراء التتار: رواية

صدى الذاكرة

صراع قوى المحيط حول الصين)131-1945(

الصقر الذي ساعد الَبحارة : قصص مستوحاة من التراث العربى

الصلح الجنائى فى الجرائم االقتصادية

صناع البهجة

صناعة الصورة والتنوع الثقافي

صندوق شجرة الزيتون

صوت األقلية فى المسرح المصرى المعاصر

صور بتهرب من براويزها القديمة: أشعار بالعامية المصرية

222

84

448

223

224

127

439

225

226

128

19

332

شوبان علي ضفاف النيل

الشيطان ال يفكر كرجل: شعر

221

331

ص
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طائر صغير

طائرة األحالم: رواية

الطاعون: رواية

الطالب المجنون : رواية

طرائف المعلم نصر الدين: من الحكايات الشعبية التركية

طرح األرض: دراسة فى االنثروبولوجيا الزراعية

طرق تقليدية للموت: شعر فصحى

ع10 سنوات من الخيال: مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية 

يتوج عقده األول

ع2020 عام مختلف

عائد الى سيناء: حكاية الشهيد وليد سيد عبد السميع

عاشق الروح: مختارات من أعمال الشاعر الكبير. جزء 2

العالم الذى أبطل السحر: قصة

عام الظالم : رواية

424

31

449

295

139

227

111

161

163

143

228

129

296

229

ط

95الظالل: اتنين ماشيينظ

ع
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عبقرية قدماء المصريين فى البناء والعمارة

عبور خاطئ لكون مواز: قصص قصيرة

عبوه ناسفة: حكاية الشهيد مصطفي عبيد: كوميكس

العدالة رمز لقانون األرض؛ النجمه الحائرة: قصتان

عربة على منحدر: قراءة فى بعض النماذج الشابة من الشعر المصرى 

الراهن

عزيزتى سافو: رواية

عصر نادى السينما

عطلة الشجرات: ثمانى خطوات

عفريت الماء، أذن الفأر، سر الحيوانات الغريبة

عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان: حوادث وتراجم

العقد الفريد

العقل و النص

العالج السلوكى للطفل والمراهق

عصفور الصدف

العالقات العربية الصينية في العصرين االموي و العباسي األول

32

144

425

230

297

231

298

333

146

58

62

391

232

233

234

235



207

العالقات المصريه العربية 1973-1967: دراسة سياسيه

الموحدين  دولة  نهاية  إلى  الفتح  من  العربي  المغرب  في  والتعليم  العلم 

668-21 هـ / 1269-641 م

علماء العرب

على حافة العالم: شعر

على سبيل الحكي : قصص

على ناى األلف : شعر

العمة توتة

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده

عن قلب البنفسج والوردة الحمراء : قصص قصيرة جدًا

عن موت سائق الدراجة : شعر

عناصر التميز اإلبداعى فى شعر ابن نباته المصرى )  676 - 768 هـ (

عناقيد الغضب. جزء 1

عندما يتكلم العلم: إسهامات فى حياة اإلنسان

العنف واالنفجارات الكونية

عين فضة.. عين ملح: خطوات فوق جسر الحسرة: رواية

العيون وعالجها عند قدماء المصريين نقال عن قراطيسهم

233

234

235

406

1

33

334

458

63

6

335

236

450

85

237

299

59
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112غربة روح : نصوص سردية

ف
الفئران تجيد الرقص أيضًا: قصائد نثرية

فتنة التشكيل: دراسات حول تجربة رفعت سالم الشعرية

فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط

فرح

فرعين نبق

فصول من كتاب العشق: شعر

فضل الحضارة المصرية على االنسانية: الطب فى مصر القديمة

فقه الدولة وفقه الجماعة

فقه ثقافة االختالف

فكر السينما: دراسات مدققة

فلسفة السلم والحرب والحكم

الفن األتونى: دراسة مقارنة بالمدارس الفنية واالخرى حتى نهاية الدولة الحديثة

337

238

239

156

96

336

240

392

241

242

393

434

غ
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الفن وتطور الثقافة االنسانية

فنون عصر النهضة: موسوعة تاريخ الفن العين تسمع واألذن ترى

فوانيس الليل: مسرحية

فى البدء كانت العتمة: قصص

فى النقد الموسيقى

القاعدة حورس: قصة للنشئ

القاهرة جوامع وحكايات

قبل الخروج: يوميات وشهادات عابر سبيل

قرأت لك: جولة للناشئة فى كتب الكبار

قراءة الشعر: شاعر وقصيدة شاعر وديوان

قراءة النص الشعرى: رحلة فى فكر الناقد العربى ومقترح لقراءة النص

قصص صينية

القصة القصيرة في مصر تحوالت النقد واإلبداع

القضاء والجماعة ومواجهات واحكام ومرافعات

قضايا الدين والحياة: رؤية عصرية

القط والصياد: مجموعة قصصية لألطفال

454

243

20

34

244

426

181

245

407

246

81

300

247

248

394

130

ق
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كان لك معايا: رواية

الكتاب هو الحل: المشكالت الراهنة وطريق الخالص فى 50 كتابًا وكتاب

الكتابة الحديثة للطفل: قراءة فى بعض الروايات األمريكية الفائزة بجائزة نيوبرى

كتابة الذات فى »أثقل من رضوى« و »الصرخة«: دراسة فى سمات النص السير- ذاتى

كتب الفراعنة فى عالم اآلخرة

كريم فى المكتبة: مجموعة قصصية للطفل

ٌكسَكرة فى فم الوقت : ديوان شعر فصحى

كعب أخيل: متتالية قصصية

الكلمة: مسرحية فى ثالث فصول

301

250

251

113

435

132

2

302

21

القفز فوق الصعاب

قنال ال تعرف المحال

قهوة مصراوي: كاريكاتير

القوة والمجد

408

131

249

451

ك
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كليوباترا

كما ال ترون: مسرحية شعرية

كيف أحافظ على البيئة

459

353

460

ال تقف حائرًا في العتمة : شعر

ال شئ..سوى الغبار

لحظات: قصص قصيرة جدًا

لعب × لعب: شعر

اللغات فى دول حوض النيل ودورها فى التواصل االجتماعى

لمة بنات: رواية للناشئة

لو داخل قلبي

لوحه فالحة ذات ورود صفراء: رواية

ليس يخبو ضوؤهم

ليل الخالفة العثمانية الطويل: سيرة القتل المنسية

338

339

35

157

39

133

97

71

340

252

ل

م
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مأثورات شعبية من محافظة قنا: قرية كوم بالل بمركز نقادة نموذجًا

المأثورات في أدب الواحات

ما اإلعالم

ما األنثروبولوجيا: علم االنسان

ما البيئة

ما الخطابة

ما الفيزياء

ما الكون

ما الكيمياء

ما النقد األدبى

ما علم اآلثار

ما علم النفس

المادة القاتمة: وتطور علم الكونيات الحديث

ماشا والدب: من الحكايات الشعبية الروسية

المالتيميديا : وسائل اإلعالم المتعددة والشخصية المصرية

المتاهة التى أوقعت فيها صاحبى: مجموعة قصصية

66

253

411

412

413

414

417

418

419

420

415

416

42

140

254

114
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محاوالت إغتيال النبى )عليه الصالة والسالم(: تأمالت إعجازية

محاولة فاشلة لتغيير االتجاه : أشعار بالعامية المصرية

محاولة إلنقاذ جيفارا: شعر

المحتال: رواية

المحمل المصرى وخدمات الحج والعمرة فى العصرين المملوكى والعثمانى

مختارات شعرية

مختصر كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. جزء 2

مختصر كتاب سير أعالم النبالء. جزء 1و2

مدخل إلى علم اللغة المجتمعية. جزء 1

مزرعة عم سعيد

المسائل

المسافر خانة: رواية

مسخ الكائنات: ميتامورفوزس

المسرح البوليفونى: فنون ما بعد الحداثة

المسرح بين اإلبداع والتلقى

255

342

343

304

54

344

355

256 - 257

43

158

60

305

306

22

258
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مش صعب )مش بطل - مش نجمة - مش آلة (

مصر الفرعونية: موسوعة الحضارة المصرية للنشئ

المضللون: وثائق كشف أكاذيب اإلخوان. جزء 1 و 2 و 3 و 4 و 5

معارج اليقظة: شعر

المعجم القانوني لمصطلحات العقود إنجليزي إنجليزي عربي

مغامرات فلفلة: )قصص مصورة للنشئ(

مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف

مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف: ]النص بالروسية[

المفضل على المفصل: المشترك

مقام الفيضان: رواية

مقهى الشجرة الزرقاء: قصص

مقهى ال يعرفه أحد: شعر

المكتبات والمعلومات فى خدمة المجتمعات

مالمح ظلى: شعر

مالمسة السماء .. هكذا: شعر

الملك الذهبي منسا موسي

147

134

259 - 263

345

44

409

395

396

61

307

37

115

264

346

3

108 
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الملكية الفكرية: رؤية قانونية إقتصادية تنموية

من على الهاوية: أشعار بالعامية المصرية

من قضايا العقاد الفكرية

من قلب النجع: فنون شعبية من صعيد مصر

منسأة الروح: شعر فصحى

المنظمات غير الحكومية واألسئلة المشروعة

المواد والصناعات عند قدماء المصريين

الموروث اإلقتصادى واإلدارة المالية

موسوعة المسرح المصرى المصورة. جزء 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8

موسوعة مصر القديمة

الموشحات األندلسية في دار الطراز: قراءه الرتقيات الحلي

440

116

265

67

117

441

436

266

356 - 362

267

268

ن
الناظرون: مجموعة قصصية

نجوى: رواية

نخالت عاشقات تأكل رؤوسهن الطير: قصص قصيرة

نزعة الحزن فى شعر صالح عبد الصبور

نساء على عرش مصر

118

308

7

269

397
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نساء من بالد الشرق : قصص

النسر والعصفور

نسيم الصبر: أشعار بالعامية المصرية

النص بين الناقد والمبدع: مدخل للرصد الثالثى

النص والمعالجة: دراسات تطبيقية للبنيوية والتفكيكية والنقد الثقافي

نصوص مسرحية ممصرة عن المسرح الفرنسي

نظريات معاصرة

نون النشوة: رواية

النيابة اإلدارية: حصن العدالة بإرادة شعب

8

159

347

270

82

354

271

9

442

هؤالء .. هم األخوان

هجرة السلمون: رواية

هنا بيتى: قصائد لألطفال

هندسة الصوت من الهواية لإلحتراف للسينما واإلذاعة والتليفزيون

هيئة قضايا الدولة: تاريخ تليد..وحاضر مجيد

398

309

160

272

443

هـ
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وردشان واألمير حسان: قصة لألطفال

وزير بدرجة غفير وقصص أخرى

الوساطة الجنائية ودورها في تسوية المنازعات

الوصايا المنسية: قصص قصيرة

وظائف المكان وجمالياته في رواية فساد األمكنة

وظيفة األغنية الشعبية فى مدينة بنغازى بليبيا: دراسة ميدانية فى ا

الوقاية من العنف: قراءة تحليلية فى الحديث النبوى الشريف

ولحد امتي؟: مسرحية

ولسه األغانى ممكنة: أغنيات

دراسة  بالجزائر(:  الثعالبى  الرحمن  عبد  )سيدى  الشعبى  المعتقد  فى  الولى 

أنثروبولوجية

135

310

273

311

274

68

275

23

348

69

و
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يا شمس أيوب: رواية

يا ليته وطنى: شعر

يحدث في المدرسة: قصص مصوره للنشئ

يدى الحجرية: رواية

يقطر من خناجرهم جميعًا: شعر

يوتوبيا

يوميات ليلية: قصص قصيرة جدًا

312

349

410

313

350

452

314

ى
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English

374
364
370
379

377 - 383
366

367- 382- 385- 383
366- 385

384
366
383
370
381
378
363
379

Abdel ramant al-khodary )traduit (
Abdul-lah mabrouk al-nayyar
Abdullah mabrouk an-najjar ]Revise[
 Abduallah m.Al-najjar
Abdallah Mabrouk Al-najjar
 Kamal Boraiqa Abdelsalam Hassan)Edited(
Kamal Baraqa Abdel Salam Hassan )Translated(
Kamal Boraiqa Abdelsalam hassan)Translated(
Muhammad Fawzy Abdel-Hay)Translated(
 Muhammad mukhtar jumaa ]Translated[
Mohamad Mokhtar Gomaa  )prepare(
Mohammad Abdullah Al-Fakharani )Ubersetzung(
 Mohammed mokhtar gomaa)Brarbeitet (
Mohammed Mukhtar Jomah )edited and introduced(
Muhammad fawzy abdelhady  )introduced(
Muhammad Mokhtar Gomaa) Revision  refasse(
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Chawki Allam
Husane alden badr elden
kamal Ali Mahmoud Gadallah   )Tradwt(
Kamal Ali Mahmoud Gadallah )Traduit(
Kamal Boraiqa Abdel Salam Hassan )Translated(
Mamdouh muhammed eldamati
Mohammad Mukhtar Jumuaa
Muhammad Salem Abu- Asi
Sherif raduna  )traduzione(
Zidan Abdel- Halim zidan )Traduccion(

373 - 380
378
375
372
382
379

382.384.369.374.381.385.367.375.368.372.
373

366 - 364
369
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أ
إبراهيم الدسوقى شتا ] مراجعة وتصدير[

أبو بكر الصديق

أحمد الحسيني هاشم ] تحرير ومراجعة[

أحمد بن يوسف التيفاشي

أحمد جعيصة ]رسوم[

أحمد سويلم )إعداد(   

أحمد طه ]إخراج[

أحمد عبدالنعيم ]رسوم[ 

أحمد عمر هاشم ] تقديم[

أحمد قرني   

أحمد كمال ]ترجمة[

أحمد لطفى السيد ] ترجمة[

446

443

182

56

408

120

182

150

127

58

218

400,401,141- 144,401,159,150
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 55 أسامة السعدونى جميل ]تحقيق[  
194 أسماء سيد محمد    
422 أسماء عمارة    
124 أشرف الخضرى    
433 أشرف نادى أحمد ]ترجمة[  
436 ألفريد لوكاس    
295 ألكساندر كيالند    
 140 إم. بوال توف ]معالجة[   
154 أمانى البابا]رسوم[    
195 أمل أنيس     
148 أمل جمال     
105 أمل فكرى]تأليف وترجمة[  
146 أميمة عز الدين    

42 أوليفييه إسالنجيه    
121,127 إيمان سند     

254 إيمان شوقي    
129 إيمان محمود    

91 أيمن بكر     
155 إيهاب القسطاوى    

63 ابن رشيق القيرواني   
62 ابن عبد ربه     

60 ابو على يحيى بن غالب بن محمد البغدادى  
254 احمد خيري حافظ ]تقديم[    
151 احمد عبد النعيم]رسوم[     
432 استيندرف االلمانى     
145 أحمد عبدالعظيم      
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218ب بارتلمى سانتهلير]تاليف[      

151 بدر الدين محمود       

58 بدر الدين محمود بن أحمد العينى    

108 بسنت بيبرس       

400 بهجت صميدة       

306 بوبليوس أوفيديوس ناسو     

145 بيتر ماهر الصغيران      

300 بيرل بك        

319 بيورنستيرن بيورنسون      

 444 تشارلز ديكنز        

218 تقى الدين المقريزى      

151 توماس مور        

306 ثروت عكاشة ]ترجمة وتقديم[     

ت

ث
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ج
430 جاستون ماسبيرو       

 445 جان - مارى جوستاف لوكليزيو     

43 جانيت هومز       

451 جراهام جرمين       

126 جالل الصياد        

194 جورج سعيد يوسف      

432 جورج شتانيدورف]ترجمة[     

404 جول فيرن        

450 جون شتاينبك       
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ح

خ

228 حامدة حسين السيد ]إعداد وتعليق[      

194 حجاحي إبراهيم محمد ]المراجعه العلميه و التقديم[   

409 حسام فاروق ]سيناريو[       

108 حسن عبدالفضيل]ترجمة[       

225 حسنات الحكيم        

228 حسين السيد         

451 حسين محمد القبانى ] ترجمة[      

161 حلمى شعراوى]تقديم[       

146 حنان الكرارجي]رسوم[       

40 خالد إكرام         

448 دنيوبوتزاتى        

278 ديف ايجرز ]تقديم[         د
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ر

ز

13 راندا رزق         

194 رانيا مجدى رمسيس       

147 رانية حسين أمين        

156 رحاب جمال الدين]رسوم[       

306 رسوم بيكاسو ] مراجعة,رسوم[     

107 رشا صالح ]ترجمة[        

138 رشا عبد العظيم]ترجمة[       

رشا منير]رسوم[       

13 رشاد أحمد عبد اللطيف ]تقديم[      

رغدة أسامة ] رسوم[      

460 روال سعادة         

137.139,147

409,406

240 زاهى حواس]تقديم[       

436 زكي إسكندر ]ترجمة[       

55 زين الدين عبد الرءوف بن تاج العارفين المناوى   
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سارة جمال محمد ] ترجمة[
سالى سمير]رسوم[

سامى أمين ]رسوم[
سامية توفيق ]ترجمة[

سامية عبد الرحمن ] رسوم[
سامية عبد الوهاب

سعد القرشى
سعد زهران ]ترجمة[

سعيد بن يوسف المعروف بسعديا الفيومي
سلوى بكر ]تقديم[

سلوي محمود]ترجمة[
سليم حسن ]ترجمة[

سماح أبو بكر عزت
سمر طلبة ]ترجمة[

سمير درويش ]اعداد وتقديم[
سهير القلماوي ] ترجمة[

سوسنه سيد]ترجمة[
سيد على اسماعيل

سيدة حامد عبدالعال

41
131
405
140

422,424,426
83

161
450
57
55

136
432
131
43

238
300
139
188
123

س
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شذا حورانى ]رسوم[

شريف حامد سالم] تحقيق[

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد الذهبى

صباح حسين الجيد

صفاء عبد المنعم

صالح الخولى]مراجعة[

صالح الدين سليم ارقه دان] تحقيق[

صالح شعير

طارق كامل ] ترجمة[

طارق نازل]دراسة[

طنطاوي عبد الحميد طنطاوى

طه حسين

460

57

257,256

83

458

433

62

130

42

56

153

398

ص

ط

ش
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عاطف عبد الفتاح

عباس عالم

عبد الحميد أحمد ]مراجعة [

عبد الرحمن بكر ]رسوم [

مروة إبراهيم]رسوم[
مروه عبد المنعم طنطاوي] ترجمة[

مصطفى رياض ] تقديم[
مصطفى كامل عبده

معن مصطفى الحسون ]ترجمها عن اإليطالية[
ممدوح عبدالستار

ممدوح محمد الدماطى
منار فتح الباب

منال فوزى
منى محمد حسين]رسوم[

منير عتيبة
مهتدى فتحى عبد الصمد] تحقيق[

ميرفت البلتاجى

122

354

436

403

158,145,138
71
44
177
448
149
397
152
240
149,157
154
61
146

ع

م
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ن
ناصر حامد ] رسوم[

نجوى عانوس ]تقديم واختيار[

نرمين القاضى]رسوم[

نرمين شوقى

نصر عبد الرحمن ]ترجمة[

نظمى لوقا ]ترجمة[

نعمات ابراهيم ] تاليف و رسوم[

نهى حامد محمود ] إعداد[

نهى عبد الرازق الحفناوى] تحقيق[

نور حسين قواقزة ]نص ورسوم[

نورمان ميللر

نيكولتا فيلييني روبى

404,160

354

148

456

278

444

425

44

60

457

278

71
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هاجر محمود]رسوم[

هاله  مصطفي محمد

هانى صالح ]رسوم[

هدى حميد معوض ] إشراف[

هشام السعيد]رسوم[

هناء رفعت

هنرى جيمس

هويدا صالح

هيثم  عبد ربه السيد

يارا كمال

ياسر دويدار

ياسر شعبان ]ترجمة وتقديم[

ياسمين مجدى ]إعداد[

يورا متولى]ترجمة[

وليد عالء الدين ]تقديم[

155

410

455

400-410

105 -108,122

158

41

159

141-144

91

145

423

319,295

401

137

و

هـ

ى



المجالت
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تعني  شهرية  مجلة 
والقصـــص  األشعــــار  بنشر 

الفن  وأعمــال  والمسرحيــــــات، 
اإلتجاهات  وتغطى  التشكيلـــي، 

األدبية المعاصــــرة.

فصليــــــة  مجلـــــة 
النقد  حقل  في  متخصصة 

أهتمامًا  تولـــى  كمـــا   األدبى، 
األدب  تتنـاول  التي  بالدراســــات  

العربى الحديث.

تهتم  شهرية  مجلة 
بجميع الفنون من أدب وسينما 

وإبداع  وعمارة  ونقد  ومســـرح 
الفنون  من  وغيرهم  موسيقى 

المختلفة.

شهــــريــة  مجلـــة 
فى  القراء  تســاعد  متخصصـة 

اإلصدارات  أحــــدث  على  التعرف 
سواء من قبل هيئة الكتاب أو

            دور النشر األخرى

مجلة إبداع

مجلة علم النفس

فنون

عالم الكتاب

رئيس التحرير: إبراهيم داود

رئيس التحرير:د .أمال كمال

رئيس التحرير:حاتم حافظ

رئيس التحرير:د. زين عبدالهادي



235

فصليــــــة  مجلـــــة 
متخصصة فى مجال المأثورات 

والمواد  »الفلكلور«  الشعبيـــة 
المأثورة والمتداولة بين الناس.

فصليــــة  مجلــــة 
بالثقافـــة  تعنى  متخصصــة 

والعــالم  مصر  فـــى  العلميــة 
باألبحاث  اهتمامًا  وتولــى  العربى 
المجاالت  كافة  فى  واإلكتشافات 

العملية.

العلم والحياةالفنون الشعبية

رئيس التحرير: عزت عامررئيس التحرير: د.أحمد مرسى





إنجازات 2021  
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١- انجازات كتب النشر العام 
خالل الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2021

اإلجماليمترجممؤلفاسم السلسلةم

3-3اإلبداع الشعري1
156االبداع العربي2
31114االبداع المسرحي3
21212 ابداعات قصصية4
2-2افريقيات5
145 األلف كتاب الثاني6
10-10تاريخ المصريين7
617التراث الحضاري8
2-2تيسير التراث9

6-6الثقافة الشعبية10
1-1الثقافة العلمية للشباب11
11-الجوائز12
11-11 دراسات أدبية13
3-3دنيا العلم14
12-12ديوان الشعر العامي15
3-3ديوان الشعر العربي16
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اإلجماليمترجممؤلفاسم السلسلةم

4-4ذاكرة الفنون17
44- رموز افريقية18
10-10كتابات جديدة19
17-17كتب أطفال20
كتب أطفال ) األدب العالمي 21

للطفل والناشئة (
5-5

4-4كتب أطفال )اقرأ ولون (22
3-3كتب أطفال ) ثالث حواديت (23
13-13كتب أطفال ) سنابل (24
1132115كتب عامة25
35439كتب عامة )رواية (26
36-36كتب عامة )شعر(27
4-4كتب عامة ) مسرح(28
1-1المختصرات التراثية29
6-7 المشروعات الثقافية30
152136المشروعات الثقافية ) رؤية(31
المشروعات الثقافية ) رؤية 32

للنشئ (
12-12

10-10المشروعات الثقافية) ما (33
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اإلجماليمترجممؤلفاسم السلسلةم

المشروعات الثقافية ) كتب 34
أطفال(

6-6

7310مصريات35
7-7 موسوعة الثقافة القانونية36

37568443 اإلجمالي

٢- كتب األسرة 
خالل الفترة من 1/1//2021 حتي 31/12/2021 

اإلجماليمترجممؤلفاسم السلسلةم

99-أدب1
6-6أطفال2
1-1تراث3
1-1فنون4

8917اإلجمالي
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٣- المجالت 
خالل الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2021

العدداسم المجلةم

ع 19 ،  ع 20 ،  ع 21 ،  ع 22 ،  ع مجلة أبداع1
23 ،  ع24   ،  ع 25،   

ع 26 ،  ع 27
ع 394 ،  ع 395 ،  ع 396 ،  ع 397 مجلة أدب ونقد2

،  ع 398 ، ع 399 ، 
ع 400

ع 16 مجلة المسرح3
ع 51 ، ع 52 ،  ع 53 ،  ع 54 ،  ع   مجلة عالم الكتاب4

55  ، ع  56 ، ع 57 ،ع 58   ،  ع 59
ع 128 ، ع 129 ، ع 130 ، ع 131مجلة علم النفس5
ع 16 ،  ع 17 ، ع 18مجلة العلم والحياة6
ع 109 ،  ع 110 ،  ع111 مجلة الفنون الشعبية7
ع 32 ،  ع 33 ، ع 34  ،  ع 35 ،  ع مجلة فنون8

36 ،  ع 37 ،  ع 38 ،  ع39، ع 40 ، 
ع 41 ، ع 42

ع 21 ،  ع 22 ،ع 23 ، ع 24 مجلة الفكر المعاصر9
51 عدداإلجمالي
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٤- المعارض الداخلية 
خالل الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2021 

اسم المعرضم
التاريخ

إلىمن
 معرض نادي مستشاري النيابة1

26/12/202110/1/2021اإلدارية

20/2/202120/2/2021معرض األوبرا2
25/3/202125/3/2021معرض األسكندرية3
1/4/202112/4/2021معرض الشيخ زايد4
20/4/202130/4/2021معرض فيصل5
30/6/202115/7/2021معرض القاهرة الدولى للكتاب6
16/8/202130/8/2021معرض مكتبة اسكندرية7
2/9/202112/9/2021معرض نادي قضاة المنيا8
6/9/202117/9/2021معرض بور سعيد9

9/9/20219/9/2021ندوة بيت السناري10
 معرض نادى مستشاري النيابة11

16/9/202125/9/2021اإلدارية

 معرض الكاتدرائية المرقسية12
17/9/202125/9/2021باألسكندرية

4/10/20217/10/2021معرض بانوراما حرب أكتوبر13
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اسم المعرضم
التاريخ

إلىمن
 معرض نادي مستشاري النيابة1

26/12/202110/1/2021اإلدارية

20/2/202120/2/2021معرض األوبرا2
25/3/202125/3/2021معرض األسكندرية3
1/4/202112/4/2021معرض الشيخ زايد4
20/4/202130/4/2021معرض فيصل5
30/6/202115/7/2021معرض القاهرة الدولى للكتاب6
16/8/202130/8/2021معرض مكتبة اسكندرية7
2/9/202112/9/2021معرض نادي قضاة المنيا8
6/9/202117/9/2021معرض بور سعيد9

9/9/20219/9/2021ندوة بيت السناري10
 معرض نادى مستشاري النيابة11

16/9/202125/9/2021اإلدارية

 معرض الكاتدرائية المرقسية12
17/9/202125/9/2021باألسكندرية

4/10/20217/10/2021معرض بانوراما حرب أكتوبر13

اسم المعرضم
التاريخ

إلىمن
13/10/202120/10/2021معرض قصر ثقافة السويس14
 معرض المكتبة المركزية15

20/10/202111/11/2021 بجامعة األزهر

25/10/202125/10/2021معرض أكاديمية ناصر العسكرية16
 معرض الكتاب الثاني للكتاب17

4/11/202112/11/2021في أسوان

 معرض كلية الدراسات اإلسالمية18
16/11/202125/11/2021جامعة األزهر

2/12/202110/12/2021معرض مدينتي للكتاب19
18 معرضاإلجمالي
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٥- المعارض الخارجية 
خالل الفترة من 26/10/2021 حتى 22/11/2021

اسم المعرضم
التاريخ

إلىمن

3/11/202113/11/2021 معرض الشارقة الدولي1

12/11/202121/11/2021معرض تونس2

 معرض الشارقة لكتب3
19/5/202130/5/2021األطفال

23/5/202129/5/2021معرض أبو ظبي4

23/9/20212/10/2021معرض األردن5

1/10/202110/10/2021معرض الرياض6

6 معارضاإلجمالي
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اسم المعرضم
التاريخ

إلىمن

3/11/202113/11/2021 معرض الشارقة الدولي1

12/11/202121/11/2021معرض تونس2

 معرض الشارقة لكتب3
األطفال

معرض أبو ظبي4

معرض األردن5

معرض الرياض6

6 معارضاإلجمالي

٦- األنشطة الثقافية خالل الفترة من 1/ 1/ 2021 حتى 31/ 12 /2021
ندوات معرض فيصل  عام 2021

التاريخ
الندوات

مالحظات
فنيةثقافية

اإلفتتاح2-الثالثاء 20/4/2021

2-األربعاء 21/4/202

2-الخميس 22/4/2021

2-الجمعة 23/4/2021

3-السبت 24/4/2021

4-األحد 25/4/2021

2-اإلثنين 26/4/2021



246

التاريخ
الندوات

مالحظات
فنيةثقافية

2-الثالثاء27/4/2021

4-األربعاء28/4/2021

2-الخميس29/4/2021

الختام2-الجمعة 30/4/2021

27-اإلجمالي
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ندوات معرض القاهرة الدولي  للكتاب 
خالل الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 15 يوليو 2021

التاريخ
الندوات

مالحظاتاإلجمالي
فنيةثقافية

الخميس
اإلفتتاح1/7/2021426

الجمعة
2/7/2021336

السبت
3/7/2021336

األحد
4/7/2021336

اإلثنين
5/7/2021336

الثالثاء
6/7/2021336

األربعاء
7/7/2021336
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التاريخ
الندوات

مالحظاتاإلجمالي
فنيةثقافية

الخميس
8/7/2021336

الجمعة
9/7/2021336

السبت
10/7/2021336

األحد
11/7/2021336

اإلثنين
12/7/2021336

الثالثاء
13/7/2021336

 األربعاء
14/7/2021336
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التاريخ
الندوات

مالحظاتاإلجمالي
فنيةثقافية

الخميس
الختام15/7/20212

454489اإلجمالي
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ندوات معرض الكتاب الثاني في محافظة أسوان 
خالل الفترة من 4/11/2021 حتى 12/11/2021 

التاريخ
الندوات

مالحظاتاإلجمالي
فنية ثقافية

اإلفتتاح112الخميس 4/11/2021

112الجمعة 5/11/2021

112السبت 6/11/2021

112األحد 7/11/2021

112االثنين 8/11/2021

112 الثالثاء9/11/2021

112األربعاء 10/11/2021

112الخميس 11/11/2021

الختام112الجمعة 12/11/2021

9918اإلجمالي
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ندوات معرض مدينتي للكتاب 
 خالل الفترة من 30/11/2021 حتى 10/12/2021

التاريخ
الندوات

مالحظاتاإلجمالي
فنية ثقافية

اإلفتتاح114الثالثاء 30/11/2021

119األربعاء 1/12/2021

117الخميس2/12/2021      

115الجمعة  3/12/2021      

117السبت 4/12/2021      

116األحد 5/12/2021      

117اإلثنين 6/12/2021      

111الثالثاء 7/12/2021      

167األربعاء 8/12/2021

167الخميس 9/12/2021
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التاريخ
الندوات

مالحظاتاإلجمالي
فنية ثقافية

الختام132الجمعة 10/12/2021

96170اإلجمالي

 فنيةثقافيةالندوات

212

23 ندوةاإلجمالي

 ندوات المركز الدولي للكتاب خالل عام 2021 



منافذ البيع
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العنواناسم المكتبةم

كورنيش النيل-رملة بوالق-1193مكتبة المعرض الدائم1
مبنى هيئة الكتاب-القاهرة

 مكتبة مركز الكتاب2
الدولى

ش26يوليو القاهرة30

ش26يوليو-القاهرة19مكتبة26يوليو3
ش شريف- القاهرة36مكتبة شريف4
ميدان عرابى- التوفيقية-القاهرة5مكتبة عرابى5
مدخل2 الباب االخضر- الحسين –مكتبة الحسين6

القاهرة
 ش المبتديان -  السيدة زينب –13مكتبة المبتديان7

القاهرة
ش مراد –ميدان الجيزة-الجيزة1مكتبة الجيزة8
 بجوار كلية االعالم – بالحرم الجامعىمكتبة جامعه القاهرة9

– الجيزة
ش الهرم – محطة المساحة – الجيزةمكتبة رادوبيس10
 ش جمال الدين االفغانى من شمكتبة اكاديمية الفنون11

 الهرم – مبنى اكاديمية الفنون –
الجيزة

ش سعد زغلول – االسكندرية 49مكتبة االسكندرية12
 التمليك – المرحلة الخامسة –مكتبة االسماعيلية13

عمارة6 مدخل)أ(- االسماعيلية
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 مكتبة جامعة قناة14
السويس

 مبنى الملحق االدارى – بكلية الزراعة
– الجامعة الجديدة – االسماعيلية

 بجوار مدخل الجامعة – ناصية ش 11مكتبة بور فؤاد15
, 14 بورسعيد

السوق السياحى – اسوانمكتبة اسوان16
ش الجمهورية – اسيوط60مكتبة اسيوط17
شخصيب – المنيا 16مكتبة المنيا18
 ميدان الساعة – عمارة سينما امير –مكتبة طنطا19

طنطا
ميدان المحطة – المحلة الكبرىمكتبة المحلة الكبرى20
ش عبد السالم الشاذلى – دمنهورمكتبة دمنهور21
 ش السكة الجديدة – متفرع منمكتبة المنصورة22

 ميدان ام كلثوم – امام السكة الحديد
– المنصورة

 مبنى كلية الهندسة االلكترونيةمكتبة منوف23
جامعة منوف

جامعة بنى سويف – كلية االدبمكتبة بنى سويف24
 مكتبة جامعة اداب عين25

شمس
جامعة عين شمس

 ميدان عرابى – امام الهالل االحمركشك الكتاب والشجرة26
االسماعيلية
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