
إصدارات صندوق التنمية الثقافية
إصدارات المجلس األعلى للثقافة

قائمة
األسعار 



2

             اأ�شرف على الإعداد      اأ.د/ اأحمد عوا�ض             رئي�س قطاع �صنـــدوق التنميـــة الثقافيـــة  

  

  الإعــــــــــــــــــــــداد               الأ�صتاذ / عماد ح�شاد                 امل�صرف على اإدارة  الت�صويق

                  الأ�صتاذ /اأحمد ال�شاوي             اإدارة  الت�صويق

                            م�شمم جرافيك           الأ�صتاذة/نرمني اأحمد ماهر



3

4اأوالً:امل�شروع القومى للرتجمة

• 4-8العلوم االإجتماعية 	

• 8العلوم التطبيقية	

• 8-9العلـوم البحـتــة 	

• 9-14التاريخ واجلغرافيا	

• 14-16الفل�شفة وعلم النف�س	

• 16-28االأدب	

• 28-29الديانات	

• 29الرتاجم	

• 30اللغات	

• 30-31املعارف العامة	

• 31-32الفنـون	

• 32-33�شل�شلة: اأقدم لك	

 34 -58ثانيًا: كتب الن�شر )االإ�شدارات املوؤلفة(

• 58-59�شل�شة اأبحاث وموؤمترات	

• 59-61اإبداعات التفرغ	

62ثالثًا:اإ�شدارات �شندوق التنمية الثقافية

• 63�شل�شلة املكرمني	

• 63اإ�شدارات القاهرة التاريخية	

الفهر�س



4

أواًل : اإلصدارات المترجمة – المشروع القومي للترجمة

ال�شعر �شنةالطبع املو�شوع ا�شم املرتجم ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

 العلوم االجتماعية
19 2005 االقت�شاد عزة اخلمي�شي توما�س باتر�شون التغيري والتنمية يف القرن الع�شرين

8 2004 االقت�شاد حم�شن يو�شف نخبة التنمية والقيم

22 2005 االقت�شاد امرية جمعة موري�ض اليه
 العوملة تدمري العمالة والنمو –

 التجربة خري دليل

16 2003 االقت�شاد احمد حممود جنري وودز االقت�شاد ال�شيا�شي للعوملة

35 1998 علم االقت�شاد احمد فوؤاد اأ.ج . هوبكنز
 التاريخ االقت�شادي الفريقيا

 الغربية

21 2004 علم االقت�شاد �شمري كرمي جودة عبد اخلالق  التثبيت والتكييف يف م�شر

17 2000 علم االقت�شاد احمد فوؤاد بلبع جون جربي
الفجر الكاذب

) اأوهام الراأ�شمالية العاملية ) 

20 2005 االحوال االجتماعية حممد علي نخبة  اأهل مطروح

16 2005 االنرثبولوجيا روبرت اوجنر �شوقي جالل الثقافة منظور دارويني

18 2005 االنرثبوجليا ال�شيد اال�شود ال�شيد اال�شود  الدين والت�شور ال�شعبي للكون

20 2005 روجر ج�شت منرية كروان االنرثبولوجيا املراأة يف اثينا الواقع والقانون

21 2005 الرتاث ال�شعبي عبد العال �شالح ماريا �شوليداد  امل�شلم عدوا و�شديقًا

24 2005 م�شطفى ابراهيم الثقافة جون بروكمان
 االإن�شانيون اجلدد العلم عند

 احلافة

11 2005 ثائر ديب الثقافة دوجال�س روبن�شون  الرتجمة واالمرباطورية

19 2005 جيهان عي�شوي الثقافة  الفرانكفونية العربية مونيك بونتو

10 2004 ال�شيا�شة احمد هيكل اال�شالم واأزمة الع�شر برنارد لوي�ض

15 2005 اأحمد خمتار ال�شيا�شة بيرت مار�شال  الدبلوما�شية الفاعلة

13 2005 ال�شيا�شة ح�شن عبد ربه نخبة  الدميقراطية االمريكية

33 2005 م�شطفى ماهر ال�شيا�شة ايف �شيمل ال�شيا�شة يف ال�شرق القدمي

33 2005 بدر الدين عرودكي ال�شيا�شة فيليب روجيه  العدو االمريكي

15 2005 اإينا�س �شادق ال�شيا�شة جوزيه بوفيه العودة من فل�شطني

20 2005 ال�شيا�شة غازي برو  الغرب املتخيل ن�شيب احل�شيني

9 2004 ال�شيا�شة منر عاروري جمال قار�شلي املانيا بني عقدة الذنب واخلوف

24 2005 طلعت ال�شايب العوملة جو�شت �شمايرز  الفنون واالداب حتت �شغط العوملة

12 2005 علم االجتماع عاطف عبد احلميد برو�س روبنز
االح�شا�س بالعوملة التعاون

الدويل يف ماأزق 
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ال�شعر �شنةالطبع املو�شوع ا�شم املرتجم ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

34 2005  اجلدلية االجتماعية انور عبد امللك نخبة علم االجتماع

19 2005 علم االجتماع ت�شارلز تلي ربيع وهبة
احلركات االجتماعية

 2004 -1768

21 2005 علم االجتماع حممود ماجد ماجدة بركة
الطبقة العليا بني ثورتني

 1952-1919

11 2005 علم االجتماع نبيلة بدران هدى بدران الطريق من بكني

19 2007 علم االجتماع حممد اأبو حطب زيجريد هونكي  العقيدة والعلم

17 2005 علم االجتماع طلعت ال�شروجي نخبة  العوملة والرعاية االن�شانية

20 2006 علم االجتماع خالد عبد املح�شن القومية والعقالنية نخبة

24 2005 علم االجتماع  الكلمات املفاتيح رميوند وليامز نعيمان عثمان

17 2005 علم االجتماع �شلوى عبا�س جالل ىل احمد امل�شتنريون خدمة وخيانة

25 2005 علم االجتماع نخبة كيمربيل بالكر اأ�شول التطرف

26 2004 ال�شيا�شة عبد الوهاب علوب  نخبة
 ال�شيا�شة اخلارجية االمريكية

 وم�شادرها الداخلية

41 2004 علم االجتماع األفن جولدنر علي ليلة
 االزمة القادمة لعلم

االجتماع الغربي 

17 2005 علم االجتماع دعاء حممد االطفال والتكنولوجيا والثقافة نخبة

17 2002 علم االجتماع م�شطفى ريا�س نادية العلي  احلركة الن�شائية امل�شرية

19 2002 علم االجتماع امام عبد الفتاح مرمي جعفري الن�شاء يف الفكر ال�شيا�شي الغربي

16 2003 علم االجتماع احمد علي نخبة
الن�شاء والنوع يف ال�شرق

االو�شط احلديث 

13 2004 علم االجتماع نخبة ريان فوت الن�شوية واملواطنة

29 2002 علم االجتماع احمد ال�شامي �شارة جامبل  الن�شوية وما بعد الن�شوية

9 2002 علم االجتماع امل كيالين روي متحدة
 الوالء والقيادة يف املجتمع

 اال�شالمي االول

18 1997 علم االجتماع جابر ع�شفور نخبة
التنوع الب�شري اخلالق

) تقرير اللجنة العاملية ) 

6 1998 الرتبية والتعليم مر�شي �شعد الدين اأ .ف األنجتون الدراما والتعليم

22 2005 الثقافة �شوقي جالل اأجرن فوج االنتخاب الثقايف

29 2005 الثقافة �شوقي جالل الثقافات وقيم التقدم نخبة

30 2003 احل�شارة عبد احلليم رجب اديان ا�شمن  الذاكرة احل�شارية

16 2003 ال�شياحة حممد فريد كولن مايكل  ال�شياحة وال�شيا�شة

11 2002 ال�شيا�شة فخري لبيب بري�س بريبروجلو  ا�شطراب يف ال�شرق االو�شط

16 2003 ال�شيا�شة حمادة ابراهيم  االإ�شالميون اجلزائريون �شيفرين البا
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ال�شعر �شنةالطبع املو�شوع ا�شم املرتجم ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

30 2003 ال�شيا�شة احمد حممود نخبة التحالف اال�شود

15 2002 ال�شيا�شة حممود �شالمة حجت مرجتى
 التيارات ال�شيا�شية يف اإيران

 املعا�شرة

30 2001 ال�شيا�شة طلعت ال�شايب فرن�شي�س �شتونر  احلرب الباردة الثقافية

30 2003 نخبة ال�شيا�شة اكوديبا نويل احلكم وال�شيا�شة يف افريقيا ج1

38 2003 ال�شيا�شة نخبة اكوديبا نويل احلكم وال�شيا�شة يف افريقيا ج2

19 2002 ال�شيا�شة كمال ال�شيد عبد الر�شيد ال�شادق
 الدولة املارقة ) دليل اىل الدولة

)العظمى الوحيدة

21 2004 ال�شيا�شة عبد الوهاب علوب روجر اوين
 الدولة وال�شلطة وال�شيا�شة يف

ال�شرق االو�شط

15 2003 ال�شيا�شة حممود �شالمة تقي جناري راد  ال�شافاك

23 2003 ح�شن عبد ربه ال�شيا�شة  اللوبي اإدوارد تيفنان

16 2002 ال�شيا�شة بدر الرفاعي بول �شامل
 املرياث املر االأيدلوجيا وال�شيا�شة يف

العامل العربي

17 2003 ال�شيا�شة ابراهيم �شالمة مايكل راي�س الوطن املغت�شب

23 2002 العلوم الزراعية نخبة االن جرينجر  الت�شحر التهديد واملجابهة

35 2003 الفن ال�شعبي احمد حممود هورا�س بيك الفولكلور والبحر

27 2002 هالة كمال املراأة  ا�شوات بديلة هدى ال�شدة

35 2003 خدمات اجتماعية ايهاب عبد الرحيم روبرت ديجارليه ال�شحة العقلية يف العامل

41 2002 االمثال ال�شعبية م�شطفى حجازي تراث �شعبي  اأمثال الهو�شا العامية

10 1998 علم النف�س منرية كروان بيرت والكوت احل�شد واالغريق

24 2005 حممد قدري علم النف�س نخبة النوع ) الذكر واالنثى (

34 2002 االح�شاء عطية �شحاتة نخبة  بانوراما احلياة ال�شياحية

50 2005 االقت�شاد برومثيو�س بال قيود دافيد اإ�س . النذر مي رفعت

11 2005 علم االجتماع حم�شن م�شيلحي  بريخت ما بعد احلداثة اليزابيث رايت

13 2002 اميان �شياء الدين عايدة �شيف الدولة علم االجتماع  بطالت و�شحايا

17 2003 علم الفلك عزت عامر باليني وباليني كارل �شاجان

30 2005 تاريخ االقت�شاد ح�شن عبد اهلل تاريخ التحليل االقت�شادي ج1 جوزيف .اأ. �شومبيرت

28 2005 االقت�شاد ح�شن عبد اهلل جوزيف اأ . �شومبيرت تاريخ التحليل االقت�شادي ج2

34 2005 االقت�شاد ح�شن النعيمي جوزيف اأ. �شومبيرت تاريخ التحليل االقت�شادي ج3

10 2005 علم االجتماع فريد الزاهي مي�شيل مافيزويل  تاأمل العامل

6 2007 علم اجتماع نخبة نخبة  تقرير عن ثقافة ال�شالم يف العامل

17 2005 احمد ثابت ال�شيا�شة افرامي نيمني  حتديات ما بعد ال�شهيونية
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ال�شعر �شنةالطبع املو�شوع ا�شم املرتجم ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

18 2005 ال�شيا�شة �شمري كرمي تدمري النظم العاملي فران�شي�س بويل

23 2005  تطور الثقافة نخبة �شوقي جالل الثقافة

21 2002 علم االجتماع في�شل بن خ�شراء  تقاطعات نخبة

15 2006 تاريخ نخبة نخبة  تقرير احلالة احلا�شرة مل�شر 1671

24 2004 علم االجتماع ليلى اجلبايل نخبة ثقافات العوملة

8 2002 االجتماع كاميليا �شبحي نخبة جرام�شي يف العامل العربي

27 2002 ال�شيا�شة �شربي حممد ريت�شارد جيب�شون  حركات التحرر االفريقية

17 2003 ال�شيا�شة عبد العزيز حمدي نخبة
 خ�شمان ام �شريكان

 ) ال�شني واأمريكا )

11 2005 ال�شيا�شة مريفت ياقوت  خطابات ال�شلطة باري هند�س

10 2003 ال�شيا�شة يو�شف ال�شاروين �شري روبرت هاي دول اخلليج الفار�شي

31 2005 ح�شة ابراهيم ال�شيا�شة ويليام بلوم  دميقراطية للقلة

12 1999 علم ال�شيا�شة احمد ح�شان �شادي بالنت  راية التمرد

35 2000 ال�شيا�شة علي بدران مارجو بدران
 رائدات احلركة الن�شوية امل�شرية

 واال�شالم

12 2002 ال�شيا�شة ا�شعد حليم وليم بورجهارت  روح ال�شعب اال�شود

6 2005 جان بودريار بدر الدين عرودكي االرهاب روح االرهاب

19 2002 الفن ال�شعبي بدر الديب نخبة  �شلطان االأ�شطورة

13 2000 علم االجتماع فخري لبيب جريميي �شيربوك  �شحايا التنمية املقاومة والبدائل

16 2005 ال�شيا�شة طلعت ال�شايب نيكوال�س جويات  غياب ال�شالم

11 2005 ال�شيا�شة لبنى �شربي نعوم ت�شوم�شكي
 يف تف�شري مذهب بو�س ومقاالت

اخرى

19 2003 ال�شيا�شة عزة اخلمي�شي نيقوال�س جويات   قرن اخر من الهيمنة االمريكية

35 2007 ال�شيا�شة �شعيد عبد احلي اأمل �شقد ت�شفاي  لن نفرتق

30 2005 اأحمد حممود ال�شيا�شة جون جراي  ما بعد الليربالية

22 2005 التعليم تقرير اليون�شكو بهاء �شاهني معلمون ملدار�س امل�شتقبل

25 2002 علم االجتماع حممود عالوي حممود طلوعي  من طاوو�س اىل فرح

31 2005 علم االجتماع �شحر فراج مو�شوعة تاريخ الن�شاء يف الغرب ج1 بولني �شميت

17 2005 علم االجتماع نخبة االب عريوط مرياث الرتجمة – الفالحون

15 2005 علم االجتماع اأحمد فتحي جو�شتاف لوبون مرياث الرتجمة : روح االجتماع

10 2006 علم اجتماع اأحمد فتحي زغلول جو�شتاف لوبون  مرياث الرتجمة : �شر تطور االأمم

23 2005 الفقه الروماين عبد العزيز فهمي جو�شتنيان مرياث الرتجمة : مدونة جو�شتنيان
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ال�شعر �شنةالطبع املو�شوع ا�شم املرتجم ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

14 2004 اقت�شاد جالل البنا مرثيدي�س جارثيا
 نحو مفهوم القت�شاديات املوارد

 الطبيعية

25 2003 االقت�شاد جالل البنا ت�شارلز فيلب�س نحو مفهوم القت�شاديات ال�شحة

12 2000 علم االجتماع توفيق علي نخبة ن�شاء مقاتالت ال�شور واحلقائق

33 2002 علم االجتماع م�شطفى حممود كالري�شا بنكوال  ن�شاء يرك�شن مع الذئاب

17 2006 علم اجتماع نخبة  ن�شاأة الروح القومية امل�شرية نخبة

26 1998 علم االجتماع انور مغيث االن تورين  نقد احلداثة

 العلوم التطبيقية
23 2005 الطب ماجدة اأباظة �شيلفيا �شيفولو  الطب واالأطباء يف م�شر

30 2003 علم االرا�شي حممد ال�شيد  االأرا�شي واجلودة البيئية ن�شو�س حب�شية

15 2005 ال�شحة العامة �شربي حممد اأرنولد م. لوفيج  تفهم ذهنية مدمن امل�شكرات

13 2005 الطب احمد م�شتجري �شتيفن جون�شون �شجن العقل

14 2005 الطب يو�شف مراد كلود برنار  مرياث الرتجمة : الطب التجريبي

 العلوم البحتة
18 2001 اجليولوجيا ظريف عبد اهلل اإ�شحاق عظيموف

 البدايات ق�شة ن�شوء االن�شان

 واحلياة

33 2003 توفيق علي من�شور اجليولوجيا باتريك ل .ىبوت الكوارث الطبيعية ج1

31 2003 اجليولوجيا بارتيك ل. ابوت توفيق علي الكوارث الطبيعية ج2

14 2002 الفلك علي يو�شف باري باركر الهيولية يف الكون

11 2005 الكون عزت عامر جيم�س اإ . ليد�شي االنفجار االعظم

15 2004 الكون ماجدة العناين نخبة االنفجارات الثالثة العظمى

18 2005 تاريخ العلم حممود خيال برويز امري
 اال�شالم والعلم

 ) االأ�شولية الدينية )

15 2003 تاريخ العلم م�شطفى ابراهيم تيد انتون  العلم اجل�شور

26 2005 م�شطفى ابراهيم تاريخ العلم ريت�شارد دوكنز  العلم واحلقيقة

16 2005 تاريخ العلم فتح اهلل ال�شيخ هواردد . ترينر العلوم عند امل�شلمني

18 2000 علم البيئة ح�شني بيومي بول ايرلي�س
 اآلة الطبيعة

)االيكولوجيا من منظور تطوري )

27 2003 ها�شم احمد علم التطور  ا�شتك�شاف االر�س والكون ا�شحاق عظيموف

15 1998 علم احلياة م�شطفى ابراهيم ديفيد روب
االنقرا�س

) جينات �شيئة ام حظ �شئ ) 

15 2000 علم الفيزياء علي يو�شف جيم�س جاليك الهيولية ت�شنع علما جديدًا
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ال�شعر �شنةالطبع املو�شوع ا�شم املرتجم ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

17 2002 علم الفيزياء ها�شم احمد بول ديفيز القوى االربع اال�شا�شية يف الكون

16 2001 علم الوراثة احمد فوزي براين جي فورد  اجلينات وال�شراع من اأجل احلياة

11 2005 علم الوراثة جون�شون ف . بان عزت عامر
ال�شفرة الوراثية وكتاب التحويالت 

)طاو احلياة (

9 2000 نظريات علمية ال�شيد نفادي بول فريابند  العلم يف جمتمع حر

14 2007 علوم بحتة جمدي عبد احلافظ  احلقيقة والتطور عند �شبلي �شميل جمدي عبد احلافظ

38 2002 الهند�شة الوراثية ها�شم احمد جني ك . مارك�س  ثورة يف التكنولوجيا احليوية

22 2005 تاريخ العلم بيومي قنديل ثيو هريمانز
جوهر الرتجمة :

 عبور احلدود الثقافية

14 2005 الفلك عزت عامر كيتي فرجا�شون �شجون ال�شوء الثقوب ال�شوداء

10 2005 الفيزياء �شمري حنا ل. ديودين  �شحر و�شبية

5 2001 نظريات علمية �شمري حنا لوي�ض وولربت  طبيعة العلم غري الطبيعية

15 2004 علم الف�شاء ها�شم احمد بول دافيز  عوامل اأخرى

15 2005 الفلك جون جريبني عزت عامر غبار النجوم

17 1997 تاريخ العلم نخبة ج .ج كرواثر ق�شة العلم

19 2002 علم الف�شاء م�شطفى ابراهيم ارثر �شي كالرك
 لقطات من امل�شتقبل بحوث يف حدود

 املمكن

23 2003 علم اجليولوجيا م�شطفى ابراهيم ارن�شت ال�شغري  خماطر كوكبنا امل�شطرب

10 2005 علم الفيزياء الربت اين�شتني رم�شي�س �شحاتة مرياث الرتجمة : الن�شبية

13 2005 علم الفيزياء الربت اين�شتني نخبة
مرياث الرتجمة :

 تطور علم الطبيعة 

24 2004 العلوم الطبيعية ها�شم احمد نافذة على احدث العلوم ريت�شارد فايفيلد

15 1999 علوم البيئة جالل البنا توم تيتنربج
 نحو مفهوم لالقت�شاديات البيئية

والقوانني املعاجلة لها

26 2005 علم احلياة  ن�شاأة االإن�شان واالنتقاء اجلن�شي ج1 ت�شارل�س داروين جمدي املليجي

33 2005 علم احلياة ت�شارل�س داروين جمدي املليجي ن�شاأة االإن�شان واالنتقاء اجلن�شي ج2

37 2005 علم احلياة جمدي املليجي
 ر�شيد الدين

الوطواط
ن�شاأة االإن�شان واالنتقاء اجلن�شي ج3

17 2002 علم الوراثة احمد م�شتجري جينيفر اكرمان  هم�س من املا�شي

13 2003 علم االحياء عزت عامر فران�شي�س كريك ياله من �شباق حمموم

  التاريخ والجغرافيا
36 1998 التاريخ اليوناين نخبة مارتن برنال اأثينة ال�شوداء ج1

31 2004 اأثينة ال�شوداء ج2 ق1 مارتن برنال نخبة احل�شارة االغريقية



10

ال�شعر �شنةالطبع املو�شوع ا�شم املرتجم ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

27 2005 احل�شارة االغريقية نخبة مارتن برنال اثينة ال�شوداء ج2 ق2

29 2004 اخلروج يف النهار ) كتاب املوتى ( ن�شو�س م�شرية �شريف ال�شيفي اللغة امل�شرية

30 1998 تاريخ ا�شالمي احمد فوؤاد بلبلع ل . مادهو بانيكار الوثنية واال�شالم

13 2003 تاريخ االندل�س جمال عبد الرحمن �شوزان موللر  املوري�شكيون االأندل�شيون

40 2003 تاريخ االندل�س امريكو كا�شرتو علي ابراهيم  اإ�شبانيا يف تاريخها

31 2003 احلروب ال�شليبية ب�شري ال�شباعي توما�س ما�شتناك ال�شالم ال�شليبي

34 2003 تاريخ ال�شرق االو�شط احمد عبد املجيد ديبورا .ج.جرينر  ال�شرق االأو�شط املعا�شر

20 2003 تاريخ العامل احمد حممود روبرت ياجن  ا�شاطري بي�شاء

11 2003 تاريخ العرب ب�شري ال�شباعي هرني لورن�ض  املغامر وامل�شت�شئرق

14 1998 الع�شور الو�شطى احمد حممود نخبة
 الرتاث املغدور

)اغتيال ما�شي البو�شنة)

35 2004 تاريخ الع�شور ح�شن حب�شي  األك�شياد االمرية انا

25 2005 املغرب العربي مروة حممد غيريمو غوثالبي�س املوريك�شيون يف املغرب

30 2005 �شعبان مكاوي تاريخ الواليات هوارد زن
 التاريخ ال�شعبي

 للواليات املتحدة ج1

25 2005 تاريخ الواليات �شعبان مكاوي هوارد زن
 التاريخ ال�شعبي

للواليات املتحدة ج2

17 2005 تاريخ اليابان عالء علي زين نخبة اليابان احلديثة ق�شايا واأراء

14 2000 تاريخ اليهود حممد حممود ي�شعياهو ليفمان
 العالقات بني املتدينيني والعلمانيني

يف ا�شرائيل

11 2004 تاريخ اليهود رانيا حممد دولور�س برامون  امل�شلمون واليهود يف مملكة فالن�شيا

8 1999 تاريخ اليهود ا�شرف ال�شباغ نخبة  الهم االن�شاين واالبتزاز ال�شهيوين

24 2000 تاريخ اليهودية عبد الوهاب علوب توما�س توم�شون
  اأ�شفار العهد القدمي يف التاريخ -

 اختالق املا�شي

18 2005 تاريخ ا�شبانيا عائ�شة �شويلم فرانثي�شكو ماركيث
 الق�شية املوري�شكية من وجهة نظر

اخرى

20 2005 تاريخ ا�شبانيا جمال عبد الرحمن ميكيل دي ايبالثا املوري�شكيون يف ا�شبانيا ويف املنفى

23 2004 تاريخ ايران هويدا عزت �شادق زيبا  الثورة اال�شالمية يف ايران

24 2005 تاريخ ايران حممد ابو زيد عبد الرازق بيك  املاثر ال�شلطانية

13 2005 تاريخ ا�شبانيا و�شام حممد ميجيل انخيل  املوري�شكيون يف الفكر التاريخي

20 2005 تاريخ افريقيا فريد جورج نخبة  افريقيا منذ عام 1800

18 2005 تاريخ امريكا منى الربن�س نخبة الذاكرة واحلداثة

19 2003 �شالح علماين تاريخ امريكا الوريت �شيجوالند
 اأمريكا الالتينية الثقافات القدمية

 ما قبل الكولومبية
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28 2006 تاريخ فرعوين نخبة نخبة
 املو�شوعة ال�شاملة للح�شارة

الفرعونية

13 2005 تاريخ فلط�شني
 عبد الرحيم

 الرفاعي
دورين اجنرامز  اوراق فل�شطينية

16 2005 عنان ال�شهاوي تاريخ م�شر فرد لو�شون
 االأ�شول االجتماعية لل�شيا�شة

التو�شعية مل�شر

25 2001 تاريخ م�شر احلديث عنان علي ال�شهاوي جوان كول
 االأ�شول االجتماعية والثقافية

حلركة عرابي

20 2005 عماد البغدادي تاريخ م�شر  نخبة
 اال�شهامات االيطالية

 يف درا�شة م�شر

32 2005 تاريخ م�شر نخبة اأندريه رميون
 احلرفيون والتجار يف القاهرة يف

القرن الثامن ع�شر ج1

28 2005 تاريخ م�شر نخبة اندريه رميون
 احلرفيون والتجار يف القاهرة يف

القرن الثامن ع�شر ج2

21 2002 تاريخ م�شر احلديث نخبة  القاهرة اإقامة مدينة حديثة نخبة

11 2003 تاريخ م�شر اأحمد يو�شف اأمل ال�شبان
 الولع الفرن�شي مب�شر

من احللم اىل امل�شروع

18 2005 امال الروبي التاريخ الروماين نافتال لوي�س  احلياة اليومية يف م�شر الرومانية

14 2004 كمال ال�شيد تاريخ م�شر برونو اليوا الطب يف زمن الفراعنة

39 2005 تاريخ م�شر القدمي ماهر جويجاتي حممد عبد احلميد
 العطور معامل العطور يف م�شر

القدمية

15 2003 تارخ م�شر القدمي ايزابيل فرانكو نخبة  اأ�شاطري والهة

50 2005 تاريخ م�شر القدمي ماهر جويجاتي اآني�س كابرول اأمنحوتب الثالث امللك العظيم

10 2005 مروة الفقي تاريخ م�شر اآلهة م�شر القدمية واأ�شاطريها روبرت ارنولد

17 2003 م�شر اململوكية قا�شم عبده ادم �شربة
 الفقر واالح�شان يف عهد �شالطني

 املماليك

10 2005 كتابة التاريخ �شمعان عبد امل�شيح اإريك هوب�شبوم القرن اجلديد

19 2002 م�شر املعا�شر ن�شيم جملي جون مارلو  الع�شر الذهبي لال�شكندرية

7 2006 تاريخ نخبة نخبة  احلياة يف م�شر القدمية

27 2007 تاريخ نخبة نخبة
الوالية العربية الرومانية 

) االأنباط ( 

25 2005 الرحالت �شربي حممد ديفيد جورج  اخرتاق اجلزيرة العربية

25 2005 الرحالت رفعت ال�شيد
 ليوبولد فا�س )حممد

 ا�شد
 الطريق اإىل مكة

31 2005 عالء الدين حممود االآثار امل�شرية جيوفاين بلزوين  بلزوين يف م�شر

11 2005 امل ال�شبان تاريخ م�شر اأحمد يو�شف بونابرت يف ال�شرق اال�شالمي

20 2005 تاريخ املغرب ممدوح الب�شتاوي بني اال�شالم والغرب مرثيد�س جارثيا
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20 2002 تاريخ ال�شني اأ�شرف حممد كيالين هيلدا هوخام
 تاريخ ال�شني ) منذ قبل التاريخ

)حتى القرن الع�شرين

11 2006 تاريخ نخبة نخبة تاريخ ال�شراك�شة  ) االأباظية ( 

30 2002 تاريخ ا�شبانيا نخبة ليفي بروفن�شال تاريخ اإ�شبانيا اال�شالمية ج2 ق1

42 2002 التاريخ االندل�شي نخبة ليوبولدو توتي�س  تاريخ ا�شبانيا اال�شالمية ج2 ق2

42 2004 تاريخ ال�شني عبد العزيز حمدي نخبة  تاريخ تطور الفكر ال�شيني

26 2002 التاريخ الفار�شي احمد نادي بهاء الدين حممد  تاريخ طرب�شتان

27 2005 التاريخ اال�شالمي امال الروبي باتري�شيا كرون جتارة مكة وظهور اال�شالم

19 2005 تاريخ الهند جالل احلفناوي ج . ت . جارات تراث الهند

37 2005 تاريخ اوروبا روؤوف عبا�س رونالد �شتور�س  توجهات بريطانية – �شرقية

35 1998 امريكا الالتينية نخبة اوخينو ت�شاجن  ثقافة وح�شارة امريكا الالتينية

21 2003 جمدي عبد الرازق تاريخ احلب�شة جوزايا روي�ض جالل امللوك

14 2002 تاريخ م�شر القدمي فوزية اأ�شعد ماهر جويجاتي  حت�شب�شوت املراأة الفرعونية

35 2005 تاريخ م�شر كري�شتيان ديرو�س فاطمة عبد اهلل حت�شب�شوت عظمة و�شحر وغمو�س

15 2004 تاريخ م�شر القدمي فاطمة عبد اهلل لوي�ض جنزبرج  حكايات حب وبطوالت فرعونية

26 2000 تاريخ يوغو�شالفيا منى عبد الظاهر برانكا ماجا�س
 دمار يوغو�شالفيا تتبع النهيارها

1992-1980

15 2005 تاريخ دم�شق حممد رفعت جريار ديجورج
 دم�شق من ع�شور ما قبل التاريخ اىل

دولة املماليك ج1

15 2004 تاريخ دم�شق حممد رفعت جريار ديجبورج
 دم�شق من االمرباطورية العثمانية

حتى الوقت احلا�شر ج2

15 2006 نخبة تاريخ نخبة
 دولة حممد علي يف الوثائق

 االإيطالية

17 2005 تارخ م�شر امل ال�شبان احمد يو�شف ديلي�شب�س الذي ال نعرفه

8 1998 تاريخ م�شر ح�شني هيكل حممد ح�شني هيكل دين م�شر العام

14 2003 الرحالت عبد اهلل عبد الرازق نخبة رحلة ال�شتك�شاف افريقيا ج1

12 2003 الرحالت عبد اهلل عبد الرازق نخبة رحلة ال�شتك�شاف اأفريقيا ج2

11 2006 نخبة تاريخ نخبة  ر�شائل من تركيا 1716 – 1718

29 2005 تاريخ م�شر جون نينيه فتحي الع�شري ر�شائل من م�شر ) 1882-1879 )

30 2005 تاريخ م�شر فاطمة عبد اهلل كري�شتيان ديرو�س رم�شي�س الثاين فرعون واملعجزات

25 2005 اإكرام يو�شف تاريخ م�شر اآنا رويز  روح م�شر القدمية

21 2003 التاريخ اليوناين توفيق علي ت.ب. وايزمان رميو�س ) ا�شطورة رومانية (

4 2002 تاريخ م�شر احلديث جمال اجلزيري ر�شاد ر�شدي
 �شحر م�شر يف كتابات

الرحالة االجنليز
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35 2005 خالد البلتاجي تاريخ م�شر �شر االهرامات مريو�شالف فرينر

26 2004 الرحالت �شمري عبد احلميد عبد املاجد الدرياين �شفر نامة حجاز

11 2006 تاريخ االأندل�س نخبة نخبة �شتات اأهل االأندل�س

20 1997 التاريخ القدمي احمد حممود نخبة  طريق احلرير

41 2005 تاريخ م�شر ماهر جويجاتي  طيبة اأو ن�شاأة اإمرباطورية كلري اللويت

11 2004 تاريخ العراق حممد رفعت  األي�س ب�شرييني
 عر�س االحداث التي وقعت يف

 بغداد

25 2005 تاريخ م�شر روؤوف عبا�س دونالد مالكومل ريد فراعنة من ؟

31 2000 تاريخ اوروبا احلديث طلعت ال�شايب اأرثر هريمان فكرة االإ�شمحالل يف التاريخ الغربي

7 2005 تاريخ م�شر ريت�شارد هارب�ض حممود ابراهيم  ق�شة الربدي اليوناين يف م�شر

17 2004 تاريخ ايران عبد الوهاب علوب �شبهر ذبيح  ق�شة الثورة االيرانية

29 2005 الرحالت �شربي حممد هاري �شينت قلب اجلزيرة العربية ج1

21 2005 الرحالت �شربي حممد هاري �شينت قلب اجلزيرة العربية ج2

20 2006 تاريخ نخبة نخبة  كم تبعد القاهرة

25 2007 تاريخ نخبة نخبة  ما التاريخ االآن

11 2004 تاريخ ا�شبانيا خالد عبا�س حماكم التفتي�س واملوري�شكيون مرثيدي�س جارثيا

9 2004 هناء عبد الفتاح تاريخ فرن�شا  حماكم التفتي�س يف فرن�شا جوزيف ر . �شرتاير

20 2006 تاريخ فل�شطني ب�شري ال�شباعي هرني لورن�ض  م�شاألة فل�شطني ج1

20 2006 تاريخ فل�شطني ب�شري ال�شباعي هرني لورن�ض م�شاألة فل�شطني ج2

17 2006 تاريخ فل�شطني ب�شري ال�شباعي هرني لورن�ض م�شاألة فل�شطني ج3

16 2003 تاريخ االندل�س خوليو كارو جمال عبد الرحمن
 م�شلمو مملكة غرناطة بعد عام

1492 

21 1998 التاريخ اال�شالمي نخبة نخبة م�شادر درا�شة التاريخ اال�شالمي

20 2005 تاريخ م�شر بدر الرفاعي  م�شر اخلديوية روبرت هنرت

22 2003 تاريخ م�شر عالء الدين ال�شباعي ح�شن برينيا م�شر القدمية يف عيون االيرانيني

21 2005 تاريخ م�شر عادل �شبحي فان مبلن م�شر واأوروبا ج1

6 2000 تاريخ م�شر احلديث عنايات ح�شني روبني فريين م�شر اأر�ض الوادي

23 2004 احلروب ال�شليبية عايدة الباجوري مفاتيح اأور�شليم القد�س رميون �شتانبلوي

11 2003 م�شطفى البهن�شاوي تاريخ م�شر روي ماكلويد  مكتبة اال�شكندرية

12 2005 الرحالت �شمري عبد احلميد غالم ر�شول من اأدب الر�شائل الهندية

21 2004 تاريخ م�شر القدمي فاطمة عبد اهلل  روبريت جاك
 مو�شوعة االأ�شاطري والرموز

 الفرعونية

29 2007 تاريخ نخبة نخبة  مرياث الرتجمة : املدينة العتيقة



14

ال�شعر �شنةالطبع املو�شوع ا�شم املرتجم ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

38 2005 التاريخ اال�شالمي نخبة حممد بن علي
 مرياث الرتجمة : راحة ال�شدور

 واآية ال�شرور

27 2005 تاريخ ايطاليا عبد العزيز توفيق ياكوب بوركهارت
 مرياث الرتجمة :ح�شار ع�شر

النه�شة يف ايطالياج1

23 2005 تاريخ ايطاليا عبد العزيز توفيق ياكوب بوركهارت
 مرياث الرتجمة :ح�شار ع�شر

النه�شة يف ايطالياج2

32 2006 تاريخ اليونان األفريد زميرن عبد املح�شن
 مرياث الرتجمة : احلياة العامة

 اليونانية

22 1999 تاريخ فرن�شا ب�شري ال�شباعي فرنان برودل هوية فرن�شا ج1 ) املكان والتاريخ(

13 2000 تاريخ فرن�شا ب�شري ال�شباعي فرنان برودل هوية فرن�شا ج2 ) ن�شاأتها ومعزاها (

    الفلسفة وعلم النفس
12 2005 حم�شن الدمردا�س الفل�شفة االملانية فرنر �شنيدار�س الفل�شفة االملانية يف القرن الع�شرين

19 2005 حممد برادة الفل�شفة احلديثة  بونوا دوين
 االأدب وااللتزام من با�شكال اىل

 �شارتر

12 2005 بيري بورديو �شعيد العليمي الفل�شفة الغربية
 االأنطولوجيا ال�شيا�شية عند مارتن

 هيدجر

25 2005 املذاهب الفل�شفية حمزة بن قبالن نعوم ت�شوم�شكي
 اآفاق جديدة يف درا�شة اللغة

والذهن

19 2000 املذهب الطبيعي احمد االن�شاري جوزايا روي�ض  اجلانب الديني للفل�شفة

18 2002 املعرفة ح�شن �شقر يورجن هابرما�س  املعرفة وامل�شلحة

32 1998 علم الوجود بدر الديب جيم�س كار�س
املوت والوجود

 ) درا�شة لت�شورات الفناء االن�شاين

12 2005 مذاهب فل�شفية بول اأ . روبن�شون عبده الري�س الي�شار الفرويدي

6 2001 نقد الفل�شفة نبيل �شعد جان فران�شوا احلما�شة النقد الكانطي للتاريخ

10 2006 علم نف�س نخبة نخبة
 الدي�شلك�شيا

 ) اإ�شطرابات اللغة عند االأطفال )

21 2003 �شربي حممد االإدمان ارنولد وا�شنطون  اإرادة االن�شان يف عاللج االدمان

8 1997 التحليل النف�شي ح�شن املودن جان بيلمان نوبل  التحليل النف�شي واالأدب

23 2005 علم نف�س الطفل �شمرية ابو احل�شن نخبة  االر�شاد النف�شي لالأطفال

40 2005 ال�شلوك جمدي املليجي  ت�شارل�س داروين
 التعبري عن االنفعاالت يف االن�شان

 واحليوان

12 2005 علم نف�س الطفل جمعة �شيد ديفيد اأ. وولف االإ�شاءة للطفل

54 2005 علم نف�س املعرفة نخبة روبريت �شترينربج  املرجع يف علم نف�س االبداع

20 2005 علم نف�س النمو عز الدين جميل جوديت فان افرا التليفزيون ومنو الطفل

9 2004 الفل�شفة الغربية حممد قدري برتراند را�شل برتراند را�شل ) خمتارات ( 
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31 2001 الفل�شفة احلديثة حممود �شيد احمد وليم كلي رايت  تاريخ الفل�شفة احلديثة

29 2003 الفل�شفة احلديثة �شوزان خليل تاريخ الفل�شفة ج5 رينيه بريدال

18 1997 علم اجلمال �شعيد توفيق نخبة جتلي اجلميل

10 2005 نظرية التطور �شمري حنا كارل �شاجان تاأمالت عن تطور ذكاء االإن�شان

21 2005 حممد ر�شدي تعليم االطفال نخبة تعلم االطفال ال�شغار

19 2002 الفل�شفة العامة ظبية خمي�س ديفيد ابرام تعويذة احل�شي

15 2002
 فل�شفة ما بعد

احلداثة
نيكوال�س رزبرج ناجي ر�شوان  توجهات ما بعد احلداثة

20 1999 املذاهب الفل�شفية
 عبد املق�شود عبد

الكرمي
نخبة

جاك الكان ) واغواء التحليل 

النف�شي )

20 2005 التحليل النف�شي مي مقلد جون فيتك�ض
 حاالت من اال�شطراب النف�شي

والعقلي

24 2006 حياة فال�شفة اليونان اإمام عبد الفتاح نخبة حياة م�شاهري الفال�شفة ج1

5 2002 علم املعرفة نخبة كارل بوبر  خال�شة القرن

13 2004 الت�شوف حممد يون�س ر�شالة النف�شية ف�شل اهلل

11 2005 حممد عالء الدين الفل�شفة اال�شالمية نخبة ر�شائل خم�س يف االفاق واالأنف�س

30 2003 الفل�شفة احلديثة اأحمد االن�شاري فيولني فانويك  روح الفل�شفة احلديثة

17 2006 فل�شفة وعلم نف�س نخبة نخبة �شيكولوجية القوى االإن�شانية

14 2005 حممد عمارة مقاالت فل�شفية برتراند را�شل  عبادة االن�شان احلر

9 2005 هدى ك�شرود الفل�شفة اال�شالمية جمدي عبد احلافظ فكرة التطور عند فال�شفة اال�شالم

12 2002 الفل�شفة ال�شيا�شية احمد االن�شاري جوزايا روي�ض  فل�شفة الوالء

25 2003 حممود عالوي الفل�شفة ال�شرقية مهرداد مهرين فل�شفة ال�شرق

10 2005 الفل�شفة ال�شينية حم�شن فرجاين الوت�شو كتاب الطاو

17 2003 فل�شفة الفن اإ�شماعيل امل�شدق مارتن هايدجر  كتابات اأ�شا�شية ج2

13 2003 الفل�شفة احلديثة جيم�ض وليامز اميان عبد العزيز
 ليوتار : نحو فل�شفة ما بعد

 احلداثة

19 2005 برتراند را�شل حممد عمارة نظرية املعرفة  ما وراء املعنى واحلقيقة

13 2003 اأحمد االن�شاري الفل�شفة احلديثة جوزايا روي�ض  حما�شرات يف املثالية احلديثة

17 2002 الفل�شفة االغريقية ن�شيم جملي اي . اإف . �شتون حماكمة �شقراط

6 2002 فل�شفة يونانية حبيب ال�شاروين افالطون حماورات بارامنيد�س

25 2005 عادل م�شطفى الفل�شفة التحليلية وليم جيم�س ايرل مدخل اىل الفل�شفة

13 2000 مذاهب ونظريات خليل كلفت فيل �شليرت
 مدر�شة فرانكفورت

) ن�شاأتها ومغزاها )

20 2005 التحليل النف�شي عادل جنيب الفريد اآدلر معنى احلياة
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13 2005 مذاهب فل�شفية توفيق علي كارل ل . بيكر مرياث الرتجمة : املدينة الفا�شلة

21 2006 الت�شوف اإ�شعاد عبد الهادي الهجويري
مرياث الرتجمة :

 ك�شف املحجوب ج1

17 2006 الت�شوف اإ�شعاد عبد الهادي الهجويري
مرياث الرتجمة :

 ك�شف املحجوب ج2

14 2005 ح�شني جميب الفل�شفة اال�شالمية  حممد اقبال
مرياث الرتجمة : 

ما وراء الطبيعة يف ايران 

16 2005 الفل�شفة اليوناينة حممد لطفي افالطون  مرياث الرتجمة : مائدة افالطون

10 2006 حياة فال�شفة اليونان اإمام عبد الفتاح نخبة
 خمت�شر ترجمة م�شاهري قدماء

الفال�شفة

7 2005 مذاهب ونظريات عثمان اأمني كانت
 مرياث الرتجمة : م�شروع لل�شالم

الدائم

10 2002 نظريات فل�شفية حممود رجب  ه�شرل الفل�شفة علمًا دقيقًا ه�شرل

اآلداب
31 2000 االدب االفريقي م�شطفى حجازي احلاج ابو بكر امام  الكالم راأ�شمال وق�ش�س اأخرى

14 2001 االدب االجنليزي نخبة لوي�ض عو�ض
 اأ�شطورة برومثيو�س يف االدبني

االجنليزي والفرن�شي ج1

16 2001 االدب االجنليزي نخبة لوي�ض عو�ض
 اأ�شطورة برومثيو�س يف االدبني

االجنليزي والفرن�شي ج2

22 2002 االدب االفغاين حممد امان حممد هونك
 اخلزانة اخلفية

) تذكرة ال�شعراء )

13 2003 االدب االندل�شي جمال عبد الرحمن مانويال مانثاناري�س
 امل�شتعربون االإ�شبان يف القرن

 التا�شع ع�شر

16 2002 االدب الرتكي عبد اهلل احمد حممد فوؤاد
 املت�شوفة االأولون يف االدب الرتكي

ج1

14 2002 االدب الرتكي عبد اهلل احمد حممد كوبريلي
 املت�شوفة االولون يف االدب الرتكي

ج2

24 2003 االدب الت�شيكي نخبة ميالن كونديرا اخللود ) رواية (

24 2004 االدب ال�شعبي
 عبد الرحمن

اخلمي�شي
اأ�شاطري �شعبية من اأوزبك�شتان ج1 ن�شو�س قدمية

29 2005  االأ�شاطري ال�شعبية
 عبد الرحمن

اخلمي�شي
نخبة ا�شاطري �شعبية من اأوزبك�شتان ج2

40 2003 االدب ال�شويف عبد اهلل احمد لوران عبد الباقي  املولوية بعد جالل الدين الرومي

11 2002 االدب العربي فوزية الع�شماوي فوزية الع�شماوي املراأة يف ادب جنيب حمفوظ

17 2005  ا�شوات على هام�س احلرب مرييام كوك �شالح حزين االدب العربي

22 2002 االدب الفرن�شي امل ال�شبان با�شكال كازانوفا اجلمهورية العاملية لالأداب
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23 2004 االدب الفنلندي حممود مهدي لوري �شيمون�شوري
 اأ�شاطري من املوروثات ال�شعبية

 الفنلندية

16 2003 االدب اليهودي الرباق عبد الهادي نخبة  القلم اجلرئ

12 1998 االدب اليوناين مهدي اخريف اوكتافيوباث اللهب املزدوج

8 1998 اال�شاطري خليل كلفت بول ب. ديك�شون
اال�شطورة واحلداثة

 )حول رواية دون كازمورو (

27 1999 الرواية اال�شبانية نخبة ماريا دولور�س  الرواية االإ�شبانية املعا�شرة

21 2005 �شربي التهامي الرواية اال�شبانية ريكاردو جوير ال�شيد �شيجوندو �شومربا

27 2001 الرواية اال�شبانية حممود علي رومولو جاييجو�س ال�شيدة باربارا ) رواية (

22 2005 الق�شة اال�شبانية �شربي التهامي بينيتو برييث ال�شيدة بريفيكتا

10 2000 الرواية اال�شبانية ب�شام يا�شني ميغيل ديليبي�س الطريق ) رواية (

13 2000 الرواية اال�شبانية علي البمبي ميجيل دي ليب�س الورقة احلمراء  ) رواية ( 

16 2005 �شربي حممد الرواية االفريقية اآي كويني ىرماه اجلماليات مل يولدن بعد

12 2005 �شربي حممد الرواية االفريقية ديفيد جي املهمة اال�شتوائية ) رواية (

13 2002 الرواية االجنليزية منى الدروبي مايف بين�شي احلافلة الليلكية ) رواية (

37 2003 الرواية االجنليزية ماريو بوزو �شليم حمدان احلمقى ميوتون ) رواية ( 

35 2005 الرواية االجنليزية �شحر توفيق مارجريت اأتوود املذنبة ) رواية (

30 2000 الرواية االجنليزية �شكري عياد نخبة ابداعات ادبية

7 2005 الرواية االيرانية �شليم حمدان هو�شنك كل�شريي االمري احتجاب ) رواية (

3 2001 الرواية االيطالية �شالح عبد ال�شبور كورزيو ماالبارتة اجللد ) رواية (

9 2001 الرواية االردية جالل ال�شعيد عبد احلليم �شرر الفردو�س االأعلى ) رواية (

6 2002 الرواية االفريقية �شمري عبد ربه نادين جوردمير العامل الربجوازي الزائل ) رواية (

8 2002 الرواية االفريقية �شمري عبد ربه بيرت باالجنيو املوت يف ال�شم�س ) رواية (

17 2003 عبد احلي احمد الرواية االفريقية ت�شا ت�شاجي املا�س الزائف ) رواية (

10 2005 االتهام فريدري�ض دورينمات عماد ح�شن الرواية االملانية

16 2004 الرواية ال�شينية رزق احمد ماك�شني هوجن  امراأة حماربة

21 2005 منى الدروبي الرواية ال�شينية ها جني انتظار ) رواية (

18 1997 الرواية العربية ح�شة ابراهيم روجر األن  الرواية العربية

13 2000 الرواية الفار�شية حممد عالء الدين برزج علوي االأر�شة ) رواية (

33 2003 الرواية الفار�شية �شليم حمدان احمد حممود اجلريان ) رواية (

8 2002 الرواية الفار�شية حممود �شالمة ا�شرف ا�شدي اللعب بالنار ) رواية (

36 2005 هويدا عزت الرواية الفار�شية مرمي جعفري اأزهار م�شك الليل ) رواية (
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13 2002 الرواية الفار�شية �شليم عبد االمري ا�شماعيل ف�شيح اأالم �شياو�س ) رواية (

8 2002 الرواية الفرن�شية بكر احللو جان كوكتو ال�شبية الطائ�شون ) رواية (

9 2002 الرواية الفرن�شية حمادة ابراهيم اأندريه �شديد اليوم ال�شاد�س ) رواية (

7 2002 الرواية الفرن�شية حمادة ابراهيم اندريه جيد اإيزابيل ) رواية (

8 2002 ال�شعر االجنليزي بهاء جاهني جون دن اأغنيات و�شوناتات ) �شعر (

9 2000 ال�شعر االجنليزي طاهر الرببري ديفيد لوران�ض
اأر�س امل�شاء وق�شائد اأخرى

 ) �شعر )  

10 2003 ال�شعر االردي �شمري عبد احلميد  احلب الذي كان وق�شائد اأخرى نخبة

11 2004 ال�شعر اال�شباين ماهر البطوطي جو�شتافو اولفو  ا�شعار جو�شتاف اأودلفو

13 2005 ال�شعر االفريقي نخبة نخبة
 ال�شعر االفريقي املعا�شر خمتارات

 ودرا�شات

10 2004 ال�شعر االمريكي احمد �شافعي ليو�شيل كليفتون  امراأة عادية

12 2000 ال�شعر االيرلندي يا�شني طه و . ب بيت�ض  العنف والنبوءة ق�شائد خمتارة

20 2003 نخبة ال�شعر ال�شيني ىي ت�شينج اأ�شعار من عامل ا�شمه ال�شني

18 2005 ال�شعر الفار�شي  ال�شعر الفار�شي املعا�شر نخبة حممد عالء الدين

9 2002 ال�شعر الفار�شي يو�شف عبد الفتاح بونة ندائي الرك�س خلف الزمان ) �شعر (

25 2005 ال�شعر الفرن�شي  احلب وفنونه يف مائة ق�شيدة نخبة حمادة ابراهيم

5 2002 ال�شعر الفل�شطيني عبد اهلل اجلعيدي خابري بيان اأمثال فل�شطينية ) �شعر (

9 2003 الق�شة الفار�شية عبد الوهاب علوب حممد قادري
 اأ�شمار الببغاء ق�ش�س من الرتاث

اال�شالمي

6 2005 �شحر �شمري الق�شة الفرن�شية جي دي موبا�شان  اخلوف وق�ش�س خرافية اأخرى

19 2000 الق�شة الق�شرية علي ابراهيم اإنريكي اندر�شون
الق�شة الق�شرية

) النظرية والتقنية ) 

28 2005 ال�شف�شايف احمد الق�ش�س الرتكية ي�شار كمال ال�شفيحة وق�ش�س اأخرى

11 2002 الق�ش�س العربية ايزابيل كمال �شوزان اإجنيل  الق�ش�س التي يحكيها االطفال

15 2003 الق�ش�س الفار�شية  نخبة حممد عالء الدين
اخلفافي�س وق�ش�س اأخرى

) من اأفغان�شتان ) 

7 1998 امل�شرح اال�شباين ال�شيد �شهيم كارلو�س مونبيث املحربة   ) م�شرحية ( 

28 2003
 امل�شرحيات

االجنليزية
ادوارد اخلراط جان انوي واخرون

الغ�شب واحالم ال�شنني 

) م�شرحيات ق�شرية (

12 2003
 امل�شرحيات

االجنليزية
حممد بدوي وليم �شك�شبري امللك لري ) م�شرحية (

25 2004 امل�شرحيات الفرن�شية نخبة وحيد النقا�س اإ�شراءات الرجل الطيف ) م�شرح (

6 2000 امل�شرحية اال�شبانية جمال عبد الرحمن خاميي �شالوم
 الدرافيل اأو اجليل اجلديد

) م�شرحية )
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10 2005 امل�شرحية اال�شبانية ال�شيد عبد املنعم لياندرو فرينانديز الكلمة للبنت

13 2004 عبد الرازق عيد امل�شرحية االيطالية كارلو جولدوين االأرملة املاكرة ) م�شرحية (

10 1998 امل�شرحية االيطالية ح�شني حممود داريو فو
 ال�شيدة ال ت�شلح اال للرمي

) م�شرحية )

14 2005 امل�شرحية االملانية فوزية ح�شن جوتهولد افرائيم
اخلوامت الثالثة

) م�شرحية �شعرية ) 

5 2005 �شمري جري�س امل�شرحية االملانية بارتيك زو�شكيند الكونرتابا�س

14 2005 امل�شرحية االمريكية نعيمة علي  العبد وم�شرحيات اأخرى اأمريي بركة

8 2004 نخبة امل�شرحية البولندية تادوو�س روجيفيت�س امللف ) م�شرحية (

13 2002 امل�شرحية ال�شينية عبد العزيز حمدي املقهى ) م�شرحية �شينية ( الو�شة

16 2000 امل�شرحية اليونانية نعيم عطية نخبة
 اثنتا ع�شرة م�شرحية خمتارة

) من امل�شرح اليوناين )

13 2004 النرث االردي جالل مولوي �شيد النرث االردي

19 2000 النقد االدبي �شيد الغامني بول دي مان
 العمى والب�شرية مقاالت يف بالغة

 النقد املعا�شر

16 2000 النقد االدبي احمد دروي�ض جون كوين اللغة العليا ) النظرية ال�شعرية (

109 2000 النقد االدبي ماهر �شفيق ت .�س اليوت املختار من نقد ت.�س اليوت 3 جزء

17 2003 النقد االدبي بام موري�س �شهام عبد ال�شالم  االأدب والن�شوية

14 2004 النقد االدبي عبد ال�شالم حيدر عبد ال�شالم حيدر اال�شويل يف الرواية

18 2003 النقد االدبي نخبة ايومي ميزوكو�شي اجلماليات عند كيت�س وهنت

14 2005 النقد االدبي خالد حامد ديفيد كوزنز  احللقة النقدية

8 2005 النقد االدبي فوؤاد عبد املطلب روبرت بن وارن  الدميقراطية وال�شعر

12 2000 النقد االدبي جالل ال�شعيد األطاف ح�شني
 ال�شعر وال�شاعرية مقدمة الديوان

االأردي

14 2002 النقد االدبي ماهر البطوطي ديفيد لودج الفن الروائي

10 2005 النقد االدبي ب�شمة عبد الرحمن ماريو يارجا�س الكاتب وواقعه

27 2005 النقد االدبي علي منويف كارلو�س يو�شونيو  الالعقالنية ال�شعرية

16 2005 النقد االدبي فخري �شالح  النقد وااليديولوجية تريي ايجلتون

23 2000 النقد االمريكي حممد يحيى فن�شنت ليت�س
النقد االدبي االمريكي

 ) من الثالثينيات اىل الثمانينيات(

8 2004 ادب االطفال اماين فوزي �شوزانا تامارو القلب ال�شمني

9 2004 ادب الرحالت �شمري عبد احلميد رفيع الدين مراد
 الرحلة الهندية اىل اجلزيرة

 العربية

12 2002 ادب امريكا الالتينية علي عبد الروؤوف خوان رولفو  ال�شهل يحرتق وق�ش�س اأخرى

30 2004 ادب امريكا �شربي حممد اوراثيو كريوجا اأنا كندا ) االأعمال الق�ش�شية ( ج1
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23 2004 ادب امريكا احمد دروي�ض اوراثيو كريوجا
ال�شحراء 

) االأعمال الق�ش�شية ( ج2

12 2005 طلعت �شاهني �شعر امريكا نخبة الروؤية يف ليلة معتمة ) خمتارات (

4 2005 ق�شائد لالطفال ابتهال �شامل جمموعة ا�شعار انطلق

20 2005 ق�ش�س ا�شبانية رزق بهن�شي  ار�ض حارة خو�شيه دي

12 2007 م�شرحية نخبة اأنتيجوين نخبة

17 2007 االآداب نخبة نخبة  االإن�شان واالإن�شان االأعلى

15 2007 اأدب اأوروبي نخبة  االأدب االأوروبي من منظور الآخر نخبة

26 2006 نخبة اأدب �شيني نخبة
 االأدب ال�شيني يف

القرن الع�شرين ج1

10 2007 االآداب نخبة  الثقافة واملقاومة اإدوارد �شعيد

24 2007 اأدب �شعبي نخبة نخبة  احلكايات ال�شعبية الرو�شية

15 2006 االآداب نخبة نخبة  الراحل ماتيا با�شكال

16 2007 االآداب نخبة نخبة
 القاهرة يف االأدب امل�شري احلديث

املعا�شر

16 2007 االآداب نخبة نخبة  اإذا كان هذا اإن�شانا

8 2007 االآداب نخبة نخبة  اأنا�شيد

26 2007 نخبة االآداب روبرت مكي
الق�شة 

) املادة – البنية – االأ�شلوب ( 

12 2007 االآداب نخبة نخبة  اأ�شاطري البحر

6 2000 امل�شرحية االملانية م�شطفى ماهر ريت�شارد فاجرن بار�شيفال

13 2005 امل�شرحية االملانية حم�شن الدمردا�س ارتور �شنيت�شلر  ببغاء الكاكادو االخ�شر

25 2003 ال�شعر االردي نخبة حممد اقبال
 بدائع العالمة اإقبال

 يف �شعره االأردي

7 2002 الرواية الرو�شية ا�شرف ال�شباغ نخبة  بال غد كونديرا بني بلزاك ودينون

12 2004 االدب االرجنتيني  بورخي�س كاتب على احلافة بياتريث �شارلو خليل كلفت

17 2004 الق�شة الفرن�شية منى قطان فوزية اأ�شعد بيت االق�شر الكبري

18 2005 اأحمد فوزي الرواية اإد ريجي�س بيولوجيا اجلحيم

26 2005 تاريخ االدب االيراين اأحمد كمال الدين ادوارد جرانفيل تاريخ االدب يف ايران ج1 ق1

30 2005 تاريخ االدب االيراين اأحمد كمال الدين ادوارد جرانفيل تاريخ االدب يف ايران ج1 ق2

41 2005 االدب االيراين ابراهيم امني ادوارد جرانفيل تاريخ االدب يف ايران ج2

25 2002 االدب الفار�شي حممد عالء الدين اإدوارد جرانفيل تاريخ االدب يف ايران ج3

16 2002 االدب الفار�شي حممد عالء الدين اإدوارد جرانفيل تاريخ االدب يف ايران ج4
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21 2005 ال�شعر اال�شباين اندروب .دبيكي علي ابراهيم
 تاريخ ال�شعر اال�شباين خالل القرن

الع�شرين

33 1998 النقد االدبي جماهد عبد املنعم رينيه ويليك
 تاريخ النقد االدبي

احلديث)1750-1950)ج1

38 1998 النقد االدبي جماهد عبد املنعم رينيه ويليك
 تاريخ النقد االدبي

احلديث)1750-1950)ج2

30 1999 النقد االدبي نخبة رينيه ويليك
 تاريخ النقد االدبي احلديث

)1750-1950) ج3

25 2001 النقد االدبي جماهد عبد املنعم رينيه ويليك تاريخ النقد االدبي احلديث ج4

40 2004 النقد االدبي جماهد عبد املنعم رينيه ويليك
 تاريخ النقد االدبي احلديث

)1750-1950) ج5

25 2004 النقد االدبي ال�شيد عبد الظاهر اميليا دي ثوليتا تاريخ النقد اال�شباين املعا�شر

9 2002 امل�شرحية ال�شينية عبد العزيز حمدي كو مو روا ت�شاي ون جي ) م�شرحية �شينية (

11 2007 اأدب عاملي نخبة نخبة  تاريخ خمتلف لالأدب العاملي

20 2004 النقد االدبي نخبة وولفجاجن ات�س تطور ال�شورة ال�شعرية عن �شك�شبري

8 2002 الق�ش�س االردية �شمري عبد احلميد نخبة  تفاهم

13 2002 الرواية االملانية �شيد احمد فتح اهلل هايرن�س �شبورل
تلميذ بابنبريج حياة يف ثنايا احللم 

)رواية (

18 2003 ادب الرحالت عبد اهلل عبد الرازق فيلك�س ديبوا متبكت العجيبة

25 2005 النقد االدبي  تيارات نقدية حمدثة مقاالت خمتارة جابر ع�شفور

22 1999 الرواية الفار�شية حممد عالء الدين ا�شماعيل ف�شيح ثريا يف غيبوبة ) رواية (

18 2004 امل�شرحية االفريقية ن�شيم جملي وول �شوينكا ثالث م�شرحيات  ) وول �شوينكا ( 

15 2005 اخليال العلمي روؤوف و�شفي جون جريفي�ض ثالث روؤى للم�شتقبل

11 2003 ال�شعر االردي جالل ال�شعيد جناح جربيل ) �شعر ( حممد اقبال

16 2007 االآداب نخبة نخبة حرب العوامل

3 2002 اأدب اأملاين �شريين عبد ال�شالم جونرت جرا�س  حديث عن اخل�شارة

5 2000 ال�شعر الالتيني حممد اخلطابي نخبة
حجر ال�شم�س )ثالثون ق�شيدة من 

ال�شعر االمريكي (

5 2000 امل�شرحية اال�شبانية
 ابو همام عبد

اللطيف
اأنطونيو جاال حقول عدن اخل�شراء ) م�شرحية (

19 2003 االدب الفار�شي عبد الوهاب علوب نخبة  حكايات ايرانية

10 2004 ق�ش�س افريقية عزت عامر ان جاتي  حكايات من ال�شهول االفريقية

14 2005 ج . ك . كوبر كمال الدين ح�شني الق�ش�س اخلرافية  حكايات اخلوارق

10 2006 االآداب نخبة نخبة حكايات م�شحكة

9 2006 اأدب �شعبي نخبة نخبة  حكايات �شعبية ت�شيكية
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8 2004 الرواية ال�شينية وحيد ال�شعيد باجني  حلم البحر

20 2005 منى اخلمي�شي الرواية االملانية االأخوين جرمي  حواديت االأخوين جرمي

9 2003  حول وزن ال�شعر برويز ناتل حممد يون�س النقد االدبي

14 2004 النقد االدبي �شربي التهامي ريكاردو جويون حوارات مع خوان رامون خيمينيث

7 2000 االدب العربي امل اجلبوري هربرت مي�شن حيث تلتقي االنهار

11 2004 امل�شرحيات اال�شبانية ممدوح الب�شتاوي الفون�س �شا�شرتي  خبز ال�شعب واالر�س احلمراء

20 2000 ال�شعر الفار�شي عبد العزيز بقو�س النظامي الكنوجي خ�شرو و�شريين

10 2003
 امل�شرحيات

االجنليزية
حم�شن م�شيلحي كاريل ت�شر�شل  خم�س م�شرحيات ق�شرية

16 1997 الق�شة الفار�شية ماجدة العناين �شمد بهرجني
خوخة واألف خوخة 

) وق�ش�س اأخرى (

11 2005 االأدب الياباين �شمري عبد احلميد نخبة  خيط العنكبوت  وق�ش�س اأخرى

12 2005 النقد االدبي منى ابراهيم منى ميخائيل  درا�شات حول الق�ش�س الق�شرية

16 2004 الرواية االردية هناء عبد الفتاح مريزا حممد  درة التاج

10 2002 النقد االدبي ريهام ح�شني جانيت تود  دفاعا عن التاريخ االدبي الن�شوي

30 2002 �شليمان العطار الرواية اال�شبانية دون كيخوتي دي المان�شا ج1 ميجيل دي

30 2002 الرواية اال�شبانية ميجيل دي �شليمان العطار دون كيخوتي دي المان�شا ج2

9 2004 ال�شعر االأردي جالل ال�شعيد حممد اقبال ديوان �شرب الكليم

14 2004 ال�شعر الفار�شي حممد عالء الدين اية اهلل العظمى  ديون االإمام اخلميني

17 2005 ال�شعر االدري �شمري عبد احلميد حممد اقبال  ديوان اال�شرار والرموز

18 2005 ال�شعر االردي حازم حمفوظ غالب الدهلوي ديوان غالب الدهلوي

16 2004 ال�شعر االردي حازم حمفوظ خواجة مريدار ديوان خوجة مريدر الدهلوي

23 2002 ال�شعر الفار�شي حممد نور الدين اأبو جنم احمد ديوان منوجهري الدامغاين ) �شعر (

14 2006 االآداب نخبة نخبة  ذكريات م�شورة عن م�شر

10 2005 امل�شرحية اال�شبانية خالد عبا�س اإنريكي بونتيال  ذات العيون ال�شاحرة

5 2002 الق�ش�س االملانية عماد ح�شن نخبة  ربة املطر واملالب�س ت�شنع النا�س

21 2003 فخري لبيب الرواية االجنليزية رب االأ�شياء ال�شغرية ) رواية (  ارونداتي روي

25 2005 اأحمد ال�شيمي الق�شة االمريكية  رمبا يف حلب ذات يوم نخبة

30 2003 ان تيلر عبد احلميد فهمي الرواية االجنليزية رمبا كان قدي�شًا ) رواية (

10 2003 ادب الرحالت �شبلي النعماين جالل  رحالة هندي يف بالد ال�شرق العربي

15 2002 ادب الرحالت �شمري عبد احلميد
 ح�شن نظامي

الدهلوي

 رحلة خواجة ح�شن نظامي

الدهلوي

10 2002 ال�شعر االجنلزي حممد ابراهيم تد هيوز ر�شائل عيد امليالد
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29 2001 االدب االجنليزي لوي�ض عو�ض او�شكار وايلد  روايات مرتجمة لوي�ض عو�ض

27 2005 الرواية الفار�شية حممد عالء الدين ح�شن كرمي رق الع�شق

21 2006 االآداب نخبة رواية ال�شيد نخبة

28 2007 الرواية نخبة نخبة  زيبا

9 2002 ال�شعر االجنليزي حممد احمد �شارل بودلري �شاأم باري�س ) �شعر (

25 2000 النقد االدبي �شربي حممد وليم اإمي�شون �شبعة اأمناط من الغمو�س

9 2005 �شليم حمدان الرواية الفار�شية حممود دولت �شفر ) رواية (

17 2004 الرواية االفريقية احمد ال�شيمي تي .م .الوكو �شكني واحد لكل رجل

9 2001 ال�شعر الفار�شي عبد العزيز بقو�س نور الدين اجلامي �شالمان واب�شال ) �شعر (

29 2005 الرواية االجنليزية عبد احلميد فهمي اآن تيلر �شلم ال�شنوات

17 2005 ال�شعر االجنليزي بدر توفيق وليم �شك�شبري  �شونيتات �شك�شبري الكاملة

24 2000 ادب الرحالت حممود �شالمة زين العابدين املراغي �شياحت نامة ابراهيم بك ج1

17 2000 ادب الرحالت حممود �شالمة زين العابدين �شياحت نامة ابراهيم بك ج2

21 2002 ادب الرحالت حممود �شالمة زين العابدين املراغي �شياحت نامة ابراهيم بك ج3

10 2005 بيرت �شيفر �شوقي فهيم امل�شرحية االجنليزية �شيدة املا�شي اجلميل ) م�شرحية ( 

24 2000 الرواية الفار�شية حممد عالء الدين ا�شماعيل ف�شيح �شتاء 84 ) رواية (

18 2005 ال�شعر االفريقي زين العابدين فوؤاد  �شعر ال�شفاف االخرى نخبة

11 2007 االآداب نخبة نخبة �شجاعة طائر احلناء

30 2005 ال�شعر االفريقي غادة احللواين نخبة  �شعر املراأة االفريقية

15 2000 النقد االدبي رفعت �شالم جريجوري جوزداني�س  �شعرية كفايف

18 2002 الق�ش�س اال�شبانية علي ابراهيم نخبة  �شهر الع�شل وق�ش�س اخرى

8 1999 �شعر امريكا الالتينية حممد عبد اهلل نخبة
 �شورة الفدائي يف ال�شعر االأمريكي

الالتيني

17 2003 ال�شعر االردي جالل ال�شعيد �شل�شلة اجلر�س ) �شعر ( حممد اقبال

5 2003 امل�شرحية االملانية احمد كامل فريدري�ض دورنيمات �شورة كوكب ) م�شرحية ( 

30 2005 ال�شعر االردي حازم حمفوظ موالنا حممد القادري �شفوة املديح

10 2007 االآداب نخبة نخبة طائر الليل الهندي

12 1997 الق�شة العلمية بكر عبا�س بارتيك بارندر
 ظالل امل�شتقبل

 )ولز والق�ش�س العلمي والنبوءة )

20 2002 الرواية ال�شينية وحيد ال�شعيد واجن مينج  عا�س ال�شباب

15 2000 الرواية االفريقية حممد عبد الواحد بيرت اأبراهامز عامل املنجم ) رواية (

8 2002 الرواية االجنليزية كر�شتني يو�شف فيليب بو�شان عامل االأثار ) رواية (
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5 2003 امل�شرحية اال�شبانية �شربي حممدي ع�س الغريب ) م�شرحية ( خاثينيتو بينابينتي

23 2005 م�شرحيات خمتارة حمادة ابراهيم نخبة ع�شر م�شرحيات ج1

25 2005 م�شرحيات خمتارة نخبة حمادة ابراهيم ع�شر م�شرحيات ج2

4 2002 النقد االدبي فتحي الع�شري ناتايل �شاروت  ع�شر ال�شك درا�شات عن الرواية

12 2003 ادب الرحالت جناب �شهاب الدين �شامية على طريق احلج

28 2002 الق�ش�س االفريقية �شامية دياب �شتيفن جراي
عندما جاء ال�شردين ) ق�ش�س من 

اجلنوب االفريقي(

18 2005 عناكب يف امل�شيدة ثالث روايات ناتاليا فيكو علي فهمي الرواية الرو�شية

28 2005 �شعدي ال�شريازي حممد عالء الدين ال�شعر الفار�شي غزليات �شعدي ال�شريازي

27 2003 النقد اال�شباين ناهد الع�شري امريكو كا�شرتو فكر ثربانت�س

6 2001 النقد االدبي بدر الدين عرودكي ميالن كونديرا  فن الرواية

14 2005 ال�شعر الفار�شي حممد نور الدين نخبة فن الرباعي

20 2002 االدب اليوناين هامن �شليمان تراث يوناين  فن ال�شاتورا

20 2005 ال�شرية حممود مكي مايكل كوبر�شون  فن ال�شرية يف العربية

5 2002 ال�شعر االجنليزي رجاء ياقوت بوالو  فن ال�شعر

12 2001 ال�شعر الغربي لوي�ض عو�ض هورا�س �شلي  فن ال�شعر برومثيو�س طليقًا

20 2005 البالغة االدبية حممد احمد جريارد �شتني فهم اال�شتعارة يف االدب

9 2004 ال�شعر اليوغو�شاليف اأحمد �شافعي ت�شرلز �شيميك  فندق االرق

15 2000 ال�شعر الهندي �شكري عياد رابندرانات طاغور يف عامل طاغور

23 2002 االدب العربي طلعت ال�شايب  يف طفولتي تيتز رووكي

14 1996 ال�شعر البولندي هناء عبد الفتاح في�شوافا �شمبور�شكا في�شوافا �شيمبور�شكا ) �شعر (

7 1998 مقاالت فل�شفية رم�شي�ض عو�ض برتراند را�شل  يف مدح الك�شل ومقاالت اخرى

7 2003 ال�شعر الفرن�شي بكر احللو بول فالريي ق�شائد �شاحرة ) �شعر ( 

12 2004 ال�شعر اال�شباين
 عبد اللطيف عبد

احلليم
نخبة

 ق�شائد من ا�شبانيا وامريكا

 الالتينية

25 2002 ال�شعر االملاين ح�شن حلمي راينز ماريا رلكة ق�شائد من رلكة ) �شعر (

20 2002 ال�شعر اليوناين نعيم عطية ق�شطنطني كفافي�س ق�شائد من كفافي�س ) �شعر (

18 2007 االآداب نخبة  ق�شب يف مهب الريح نخبة

25 2007 االآداب نخبة ق�شة اخلادمة نخبة

22 2000 الرواية الفار�شية �شليم عبد االمري ا�شماعيل ف�شيح ق�شة جاويد ) رواية (

21 2004 الق�ش�س اليونانية نعيم عطية نخبة
 ق�ش�س خمتارة من االدب اليوناين

احلديث

31 2005 علي عبد الروؤوف الق�شة اال�شبانية ميجيل دي  ق�ش�س مثالية
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20 2000 ال�شعر الفار�شي يو�شف عبد الفتاح مرزبان بن ر�شتم
 ق�ش�س االأمري موزبان على ل�شان

 احليوان

20 2002 االدب اليهودي جمالل الرفاعي مايكل بارنتي ق�ش�س اليهود

25 2004 علي عبد االمري الرواية االجنليزية جيم�ض بولدوين قل يل كم م�شى على رحيل القطار

13 2007 االآداب نخبة نخبة  كرا�شة م�شر

23 2005 ال�شعر الفار�شي حممد عالء الدين ذبيح اهلل �شفا كنز ال�شعر

25 2007 االآداب نخبة نخبة  كريك واأوريك�س

23 2003 الرواية االأمريكية عبد احلميد فهمي اآن تيلر كوكب مرقع  ) رواية ( 

15 2003 هويدا عزت الرواية الفار�شية فردريك كوبل�شتون ال تن�شني ) رواية (

32 2000 الق�شة اال�شبانية علي ابراهيم خوليو كورتاثار لعبة احلجلة ) رواية (

12 2000 ال�شعر الكرواتي رفعت �شالم دراجو �شتامبوك لغة التمزق ) �شعر (

8 2005 ال�شعر الفار�شي علي اكرب حممد عالء الدين  لقاء بال�شعراء

16 2005 حممد عبد الواحد الق�شة االفريقية نخبة لقاء يف الظالم

8 2007 االآداب نخبة نخبة  لكل طريقته

23 2003 ال�شعر الغربي عبد الغفار مكاوي للحب واحلرية ) �شعر (  نخبة

15 2005 اأحمد كوروما ثريا اإقبال الرواية االفريقية هلل االمر

5 2005 الرواية الفار�شية نورا امني اآين ارنو  مل اأخرج من ليلى

8 2006 �شعر فار�شي نخبة نخبة
 ملحات من الغزل ال�شويف يف ال�شعر

الفار�شي

11 2002 النرث الهندي حممد عالء الدين نخبة ملعة ال�شراج يف ح�شرة التاج

15 2000 الرواية اال�شبانية حممد ابو العطا رامون خوتا �شندير ليل افريقي ) رواية (

11 2003 االدب الفرن�شي حممد عالء الدين
 نور الدين عبد

الرحمن
 لوائح احلق ولوامع الع�شق

22 2002 الق�شة االفريقية م�شطفى حجازي نخبة  ماأ�شاة العبيد وق�ش�س اأخرى

11 2005 امل�شرح االجنليزي حممد م�شطفى وليم �شك�شبري ماأ�شاة عطيل

22 2005 النقد االدبي حممد م�شطفى اأ.اأ رت�شاردز  مبادئ النقد االدبي والعلم وال�شعر

11 2000 ال�شعر الفار�شي يو�شف عبد الفتاح �شنائي الغزنوي مثنويات حكيم ثنائي

24 2004 الرواية الفار�شية �شحر توفيق فتانة حاج �شيد حمبوبة ) رواية (

15 2005 النقد االدبي طلعت ال�شايب ت�شارلز الر�شون حمنة الكاتب االفريقي

9 2002 ال�شعر االجنليزي توفيق علي من�شور نخبة خمتارات �شعرية مرتجمة ج1

13 2003 ال�شعر االجنليزي توفيق علي وليم �شك�شبري خمتارات �شعرية مرتجمة ج2

13 2003 ال�شعر االجنليزي احمد كمال الدين ويليام �شك�شبري خمتارات �شعرية مرتجمة ج3

31 2005 ال�شعر اال�شباين علي البمبي نخبة  خمتارات من ال�شعر االإ�شباين ج1
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32 2005 ال�شعر اال�شباين علي عبد الروؤوف نخبة خمتارات من ال�شعر اال�شباين ج2

17 2003 ال�شعر الفار�شي حممد نور الدين  نخبة
 خمتارات من ال�شعر الفار�شي

احلديث

21 2001 ال�شعر االرمني فاروجان كازاجنيان نخبة
 خمتارات من ال�شعر االأرمني عرب

 الع�شور

19 2000 ال�شعر اليوناين
 حممد حمدي

ابراهيم
نخبة

 خمتارات من ال�شعر اليوناين

احلديث

19 2000 النقد االدبي ماهر �شفيق نخبة
 خمتارات من النقد االأجنلو –

امريكي احلديث

11 2005 عبد العزيز حمدي ال�شعر ال�شيني يل جاو �شينج خمتارات من �شعر يل جاو �شينج

14 2003 ال�شعر الفار�شي عبد العزيز بقو�س نظامي الكنجوي خمزن اال�شرار ) �شعر (

18 2004 ال�شعر الفرن�شي رجاء ياقوت دانيال لوفر�س
 مدخل لل�شعر الفرن�شي احلديث

واملعا�شر

8 2004 امل�شرحية االملانية �شمري جري�س ايري�س ك�شترن  مدر�شة الطغاة

19 2003 الق�ش�س الق�شرية حممد احلديدي  نخبة
 مدركات النف�س واالأخر يف ق�ش�س

 يو�شف ال�شاروين

7 2001 الق�شة الفار�شية عادل عبد املنعم جالل اآل احمد مدير املدر�شة ) رواية (

24 2001 الرواية اال�شبانية حممد ابو العطا اإدواردو مندوثا مدينة املعجزات ) رواية (

13 2003 الرواية الفار�شية �شليم حمدان هو�شنك كل�شريي مرايا الذات ) رواية (

17 2005 جالل احلفناوي الرواية االردية مولوي نذير مراآة العرو�س

28 2005 االدب اال�شباين �شريين الرفاعي ماريا �شوليداد  م�شلم غرناطة يف االآداب االوروبية

5 2001 امل�شرحية االجنليزية نادية البنهاوي نخبة م�شرحيتان طليعيتان

12 2004 ادب االطفال حممد قدري كارلو كولودي مغامرات بينوكيو

13 2005 النقد االدبي عزة مازن مارجريت اأتوود  مفاو�شات مع املوتى

8 2002 االدب االندل�شي
 ابو همام عبد

اللطيف

 فرناندو دي

الجراجنا
 مقامات ور�شائل اأندل�شية

15 2005 الرواية املجرية نافع معال اأندره في�س مقربة ال�شداأ

3 2002 الق�شة الفرن�شية الطيب بن رجب فولتري مكرو ميجا�س ) ق�شة فل�شفية (

15 2002 االدب العربي نخبة روجر األن مقدمة لالأدب العربي

23 2005 االدب اال�شباين الطاهر احمد مكي تراث �شعبي ملحمة ال�شيد

10 2005 ال�شعر الرتكي حممد حرب ناظم حكمت ملحمة حرب اال�شتقالل  ) �شعر ( 

12 2001 االدب الهندي �شمري عبد احلميد برمي ت�شند  من االدب الهندي احلديث واملعا�شر

12 2002 االدب الكوبي جمال عبد الرحمن �شنيل باث ملك يف احلديقة ) رواية (

20 2003 فدوى مالكي النقد االدبي فدوى مالطي  من التقليد اىل ما بعد احلداثة

36 2005 الرواية االجنليزية طاهر الرببري كازو اإي�شيجورو من ال عزاء لهم
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15 2005 ال�شعر الفار�شي حممد عالء الدين نخبة من روائع الق�شيد الفار�شي

6 2002 ال�شعر الفار�شي يو�شف عبد الفتاح حممد اقبال من مثنويات حممد اقبال ) �شعر (

9 2005 ال�شعر االردي فاطمة �شيد  ح�شن ر�شا
 منتخب من ديوان موالنا ح�شن ر�شا

خان الهندي

19 2005 ال�شعر الفار�شي حممد يون�س فريد الدين العطار منظومة م�شيبة نامة ج1

26 2005 ال�شعر الفار�شي حممد يون�س فريد الدين العطار  منظومة م�شيبة نامة ج2

25 2002 ال�شعر الفار�شي حممد عالء الدين �شعدي ال�شريازي مواعظ �شعدي

20 2000 الرواية اال�شبانية احمد ح�شان كارلو�س فوينت�س موت ارتيميو كروث ) رواية (

9 2006 االآداب نخبة نخبة موزاييك احلب واملوت

12 2003 نادية رفعت الق�ش�س الق�شرية دني�ض جون�شون  مو�شم �شيد يف بريوت وق�ش�س اخرى

25 2005 النقد االدبي نخبة  مو�شوعة كمربيدج ج1 نخبة

25 2005 النقد االدبي نخبة نخبة مو�شوعة كمربيدج ج4

25 2005 النقد االدبي نخبة مو�شوعة كمربيدج ج9 نخبة

25 2004 النقد االدبي ثائر ديب هومي .ك.بابا موقع الثقافة

17 2002 الق�ش�س االملانية باهر اجلوهري مي�شائيل اإنده مومو ) رواية ا�شطورية (

12 2005 ال�شعر الفار�شي ابراهيم ال�شواربي حافظ ال�شريازي مرياث الرتجمة – اغاين �شرياز ج1

22 2005 ال�شعر الفار�شي ابراهيم ال�شواربي حافظ ال�شريازي مرياث الرتجمة – اغاين �شرياز ج2

7 2005 ال�شعر الفار�شي حممد ال�شباعي عمر اخليام مرياث الرتجمة – رباعيات اخليام

14 2006 م�شرحية لوي�ض عو�ض لوي�ض عو�ض  مرياث الرتجمة : الراهب

9 2007 الرواية عبد اهلل اأبو ال�شعود اأوغ�شط�س بيك
: مرياث الرتجمة

 تاريخ قدماء امل�شريني 

15 2005 االدب الفار�شي  باول هورن ح�شني جميب
 مرياث الرتجمة : االدب الفار�شي

 القدمي

7 2004 حنا �شاوه النرث الفني المنيه مرياث الرتجمة : حديث القلوب

37 2005  نخبة يحي حقي الرواية العربية
مرياث الرتجمة : ترجمات يحيى 

حقي ج1 الرويات 

25 2005  نخبة يحيى حقي امل�شرحية العربية
مرياث الرتجمة : ترجمات يحيى 

حقي ج2 امل�شرحيات

10 2005 االدب العربي  ديزموند �شتيوارت يحيى حقي
 مرياث الرتجمة : ترجمات يحيى

حقي ج3 الدرا�شات

13 2005 كارلو�س يو�شونيو ابراهيم ال�شواربي البالغة االدبية
 مرياث الرتجمة : حدائق ال�شحر يف

دقائق ال�شعر

15 2006 ال�شعر اأحمد ح�شن الزيات  مرياث الرتجمة : رفائيل المرتني

21 2006 اأدب رحالت فوؤاد اأندرو�س بوركهارت  مرياث الرتجمة : رحالت بوركهارت

24 2005 ميخائيل رومان الرواية االمريكية وليم فوكرن مرياث الرتجمة : �شارتور�س
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7 2005 حممد �شقر االدب اليوناين نخبة مرياث الرتجمة : �شعر الرعاة

8 2005 الرواية الفرن�شية كامل عويد اندريه بريتون نادجا   ) رواية ( 

11 2004 االدب االفريقي �شمري عبد ربه  نخبة
 ن�شو�س ق�ش�شية من روائع االدب

االفريقي

17 2002 الق�شة الهندية جالل ال�شعيد نخبة
 نظرات حائرة وق�ش�س اخرى من

 الهند

2 2006 االآداب نخبة نظرة على فن الكتابة عند العرب نخبة

18 1998 النقد االدبي حياة جا�شم واال�س مارتن  نظريات ال�شرد احلديثة

12 2003 �شمري عبد احلميد الق�ش�س االأدبية  نق�س على املاء نخبة

8 2001 امل�شرحية اليونانية احمد عتمان يويبيدي�س هرقل جمنونًا ) م�شرحية (

12 2002 ال�شعر الفار�شي �شمري عبد احلميد حممد اقبال هدية احلجاز ) �شعر ( 

27 2004 االدب حممد �شفيق �شتانلي ف�س هل يوجد ن�س يف هذا الف�شل ؟

21 2005 ال�شعر الفار�شي عبد العزيز بقو�س نظامي الكنجوي هفت بيكر او العرائ�س ال�شبع

20 2003 ال�شعر الالتيني نخبة هوراتيو�س : ال�شاعر واملفكر هوراتيو�س

14 2005 امل�شرحية االجنليزية حممد بدوي وليم �شبري  هملت امري الدمنارك

11 2003 الق�ش�س اال�شبانية مروة رزق خوان خو�شيه هي تتخيل وهالو�س اأخرى

29 2005 عبد احلي �شامل ق�ش�س اأطفال اأحمد ندالو  هيا نحكي ق�ش�س اأطفال

7 2005 ال�شعر احلديث ي�شري خمي�س اإري�ض فريد وفيتنام

9 2005 الرواية االأملانية ي�شري خمي�س فريدري�ض دورينمات  وادي الفو�شى

8 2003 امل�شرحية اال�شبانية �شربي حممدي خاثينيتو بينابينتي ورود اخلريف ) م�شرحية (

12 2005 ال�شعر االفروامريكي اأحمد �شافعي نخبة وجه اأمريكا اال�شود

4 2000 الرواية الفرن�شية هدى ح�شني فرانك بيجو و�شع حد ) رواية (

17 2005 الرواية االجنليزية ح�شن امل�شري مايكل بري�س وقائع انتحار موظف عمومي

7 2006 االآداب نخبة ولكن لي�س على حممل اجلد نخبة

16 2005 النقد االدبي خريي دومة مرييام كوك يحيى حقي ت�شريح مفكر م�شري

20 2001 ال�شعر الفار�شي عبد العزيز بقو�س
نور الدين 

عبدالرحمن
يو�شف وزليخا ) �شعر (

الديانات
15 2000 الت�شوف اال�شالمي احمد الطيب مي�شيل �شودكيفيت�س  الوالية

11 2005 جمدي عبد احلافظ الثقافة اال�شالمية نخبة
 اال�شالم والعلم مناظرة رينان

 واالفغاين

16 2002 الدين اال�شالمي بكر عبا�س نبيل مطر
اال�شالم يف بريطانيا ) 1558-

 (1685
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17 1998 الدين اال�شالمي نخبة عبد الر�شيد ابراهيم
 العامل اال�شالمي يف اوائل القرن

الع�شرين

13 2005 الدين اال�شالمي اأحمد حممود هويدي هريبرت بو�شه  اأ�ش�س احلوار يف القراآن

17 2002 درا�شات ا�شالمية زينب اخل�شريي
 ندوة لوي�ض

ما�شينيون
 يف قلب ال�شرق

11 2005 الدين اال�شالمي اأحمد زغلول  الكونت هرني
 مرياث الرتجمة : االإ�شالم

 خواطر و�شوانح

     التراجم
16 2005 االدباء االملان نخبة نخبة اأدباء اأحياء

15 2005 ال�شرية الذاتية فاطمة خليل فران�شوا جريو اآرثر .. متعة احلياة  ) رواية ( 

100 2005 عالء عزمي تراجم االدباء اأنطون ت�شيخوف حياة يف �شور بيرت اوربان

16 2005 ظهور اأحمد تراجم االدباء جاويد اقبال  النهر اخلالد ج1

19 2005 ظهور اأحمد تراجم االدباء جاويد اقبال  النهر اخلالد ج2

24 2005 روؤوف عبا�س �شخ�شيات تاريخية  روجر اوين
 اللورد كرومر االمربيايل واحلاكم

اال�شتعماري

12 2005 رم�شي�ض عو�ض تراجم العلماء  األربت اأين�شتني : حياته وغرامياته دني�ض براين

28 2004 �شخ�شيات �شيا�شية اآنا ماري عبد ال�شالم حيدر ال�شرق والغرب

17 1998 فال�شفة رم�شي�ض عو�ض اآالن وود برتراند را�شل �شرية حياة

29 2001 اأدباء ونقاد ماهر �شفيق نخبة
 ت.�س.اليوت �شاعرا وناقدا وكاتبا

م�شرحيًا

8 2000 فنانو ال�شينما فتحي الع�شري رينيه جيل�شون جان كوكتو على �شا�شة ال�شينما

50 2005 تراجم االدباء فاطمة قنديل نخبة جربان خليل جربان حياته وعامله

32 2004 االدباء اال�شبان �شربي التهامي دا�شو �شالديبار  رحلة اىل اجلذور

24 2003 ال�شرية الذاتية �شربي حممد احمد بللو  �شريتي الذاتية

17 2002 الفنانني عادل هالل فرجينيا دانيل�شون �شوت م�شر : اأم كلثوم

15 2003 ادباء ونقاد
 عبد الر�شيد عبد

ال�شادق
نخبة طه ح�شني من االأزهر اىل ال�شوربون

14 2001 االدباء ن�شيم جملي رونالد جراي فرانز كافكا

45 2003 قامو�س تراجم عبد الوهاب بكر  قامو�س تراجم م�شر احلديثة اآرثر جولد

14 2005 تراجم االدباء ال�شف�شايف احمد خمدو مقلي فراغي  خمدو مقلي فراغي

25 2007 ال�شرية الذاتية اإ�شعاد عبد الهادي حممد بن اأبي �شعيد  مرياث الرتجمة : اأ�شرار التوحيد

12 2005 جان جاك رو�شو ثريا توفيق ال�شرية الذاتية
 مرياث الرتجمة : اأحالم يقظة

جوال منفرد
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اللغات
20 2004 علم اللغة بات�شي جمال الدين ايكولوجيا لغات العامل لوي�ض جون

13 2003 علم ال�شرد عابد خزندار جريالد برن�س  امل�شطلح ال�شردي

16 2005  ال�شوتيات واللغة الفار�شية يد اهلل ثمرة حمدي ابراهيم اللغة الفار�شية

26 2000 علم اللغة �شعد عبد العزيز ميلكا افيت�س  اجتاهات البحث الل�شاين

18 2005 علم اللغة اأحمد �شفيق ديفيد كر�شتال اللغة واالنرتنت

16 2003 علم اللغة حممد ال�شرقاوي نخبة  تعلم اللغة الثانية

8 2003 حممد �شالح علم ال�شوتيات  خطاب اىل طالب ال�شوتيات هارولد باملر

11 2002 علم اللغة والرتجمة احمد زكريا جورج مونان  علم اللغة والرتجمة

12 2001 اللغة اليونانية ماجدة حممد نخبة  فن النحو بني اليونانية وال�شريانية

33 2005 علم الكتابة نخبة جاك دريدا  يف علم الكتابة

14 2005 علم اللغة التطبيقي عبد اجلواد توفيق مي�شيل ماكارثي ق�شايا يف علم اللغة التطبيقي

16 2003 اللهجات حممد ال�شرقاوي كر�شنت برو�شتاد  قواعد اللهجات العربية احلديثة

16 2003 اللغات القدمية عمر الفاروق رينيه جينو
 مدخل عام اىل فهم النظريات

 الرتاثية

22 2005 علم اللغة نخبة دونام . جون�شون  مدخل اىل تعلم اللغة الثانية

 المعارف العامة
8 2005 االإعالم جمدي عبد احلافظ نخبة التليفزيون خطر على الدميقراطية

18 2002 علم املكتبات عثمان م�شطفى اإم . يف . روبرت�س  االر�شيفات واملدن الكربى

21 2005 الببليوجرافيا �شالح حمجوب موريت�س �شتين�شنيدر  اأدب اجلدل والدفاع يف العربية

30 2006 دوائر املعارف نخبة نخبة جامعة كل املعارف ج1 ما احلياة

30 2005 دوائر املعارف نخبة نخبة
جامعة كل املعارف ج2 :

 ما االن�شاين ؟

30 2005 دوائر املعارف نخبة نخبة جامعة كل املعارف ج3 : ما املجتمع ؟

50 2006 دوائر املعارف نخبة نخبة  جامعة كل املعارف ج4 ما الكون

30 2005 دوائر املعارف  نخبة نخبة
:جامعة كل املعارف ج5

ما التكنولوجيا ؟ 

40 2006 دوائر املعارف نخبة نخبة جامعة كل املعارف ج6 ما الثقافة

9 2004 الفهار�س حممود فهمي حممود فهمي  حوار الثقافات

42 2003 دوائر املعارف نخبة نخبة
 دائرة املعارف الدولية لعلم

املعلومات واملكتبات ج1

25 2005 حممد فتحي دوائر املعارف نخبة دائرة املعارف الدولية ج2
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40 2002 دليل احمد عمر نخبة دليل القارئ اىل الثقافة اجلادة

25 2004 م�شادر املعلومات �شربي التهامي نخبة  روائع اندل�شية ا�شالمية

16 2000 علم املعلومات م�شطفى ابراهيم توم �شتونري
ما بعد املعلومات التاريخ

الطبيعي للذكاء 

21 2005 دوائر املعارف احمد فتحي ادمون دميوالن
 مرياث الرتجمة : �شر تقدم

االجنليز ال�شك�شونيني

الفنون
9 1999 عر�ض م�شرحي عبد الغفار مكاوي برتولت بر�شت  اأوبرا ماهوجني

10 2000 التليفزيون وجيه �شمعان لورينزو فيل�ش�س  التليفزيون يف احلياة اليومية

35 2002 الرتاث الغنائي �شحر توفيق ماريلني بوث
اأر�س احلبايب بعيدة :

 بريم التون�شي

46 2002 الزخرفة الهند�شية علي ابراهيم با�شيليو بابون
 الفن اال�شالمي يف االندل�س

 الزخرفة الهند�شية

21 2002 الزخرفة النباتية علي ابراهيم با�شيليو بابون
 الفن اال�شالمي يف االندل�س

 الزخرفة النباتية

14 2005 ال�شينما اميان عبد العزيز تريفور وايتوك اال�شتعارة يف لغة ال�شينما

27 2006 فنون - �شينما نخبة نخبة
التعبري عن النجاح االجتماعي

 يف ال�شينما 

42 2005 علي ابراهيم العمارة االندل�شية با�شيليو بابون  العمارة يف االندل�س ج1

31 2005 العمارة االندل�شية علي ابراهيم با�شيليو بابون العمارة يف االندل�س ج2

49 2005 العمارة علي ابراهيم رفائيل لوبث  العمارة املدجنة

24 2005 ال�شينما ح�شني بيومي بيل نيكولز  اأفالم ومناهج ج1

17 2005 ال�شينما ح�شني بيومي بيل نيكولز  اأفالم ومناهج ج1

5 2004 حممد برادة الفن الت�شكيلي جان جينيه اجلرح ال�شري

10 2005 الفنون ال�شعبية حممد مهدي قناوي مي�شيل لريي�س الزار ومظاهره امل�شرحية يف اأثيوبيا

14 1999 امل�شرح اال�شباين نادية جمال الدين كارلو�س ميجيل
اأ�شاليب وم�شامني

 )امل�شرح اال�شبانو امريكي (

18 2005 امل�شرح جمال عبد املق�شود مارفن كارل�شون امل�شرح امل�شكون

5 2003 املو�شيقى �شمحة اخلويل �شاميون ماندي  املو�شيقى والعوملة

15 2006 دراما م�شرحية حممد رفعت يون�س نخبة  املرجع يف فن الدراما

200 2005 الت�شوير احلديث يف م�شر ) عادي (  اإمييه اآزار نخبة فن الت�شوير

23 2005 فن ال�شينما ع�شام زكريا نخبة الرجل على ال�شا�شة

23 2003 �شهام عبد ال�شالم فن ال�شينما  ال�شينما العربية واالفريقية نخبة

34 2003 فن العمارة علي ابراهيم با�شيلو بابون الفن الطليطلي اال�شالمي واملدجن
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7 2000 فن امل�شرح ا�شرف ال�شباغ نخبة  ال�شرد وامل�شرح - اعداد الن�س

38 2002 امل�شرح اال�شباين ال�شيد عبد الظاهر فران�شي�شكو رويث
 تاريخ امل�شرح اال�شباين ج1 منذ

بداياته وحتى 1900

38 2002 امل�شرح اال�شباين ال�شيد عبد الظاهر فران�شي�شكو رويث
  تاريخ امل�شرح اال�شباين ج2

 يف القرن الع�شرين

11 2002 تاريخ الفن احلديث خالد احلمزة دبليو يوجني
 تاريخ الفن الغربي

 وجهات نظر حديثة

61 2005 ال�شف�شايف احمد الفن اال�شالمي  تطور فن املعادن اال�شالمي اولكر ارغني

25 2005 ال�شينما حممود �شيد جان لوك ارنو  خم�شون عاما من ال�شينما الفرن�شية

40 2005 املو�شيقى ال�شرقية اأماين املنياوي هرني جورج درا�شات يف املو�شيقى ال�شرقية ج1

15 2000 امل�شرح اال�شرائيلي حممد �شالح دان اوريان
 �شخ�شية العربي يف امل�شرح

 اال�شرائيلي

12 2005 الفن الت�شكيلي عال عادل فولكر جيبهاردت يف تاريخ الفن االملاين

15 2002 التمثيل ال�شامت �شامي �شالح مارفني �شبارد  كل �شئ عن التمثيل ال�شامت

11 2003 النقد ال�شينمائي تيموثي كوريجان جمال عبد النا�شر كتابة النقد ال�شينمائي

11 2005 فن ال�شيناريو رب مفتاح ديفيد برت�س لغة الدراما

16 2000 فن ال�شينما امري العمري فورمان كيجان
 ماأزق البطل الوحيد �شينما

اأوليفر�شتون

10 2002 الفن الت�شكيلي هويدا ال�شباعي جاني�س مينيك مار�شيل دو�شامب الفن كعدم

14 2005 الفل�شفة والنظريات جميلة كامل م. جولدبرج م�شرح االطفال ) فل�شفة وطريقة (

20 2006 م�شرح نخبة اب�شن
مرياث الرتجمة : 

خمتارات من اب�شن ج1

20 2006 م�شرح نخبة اب�شن
مرياث الرتجمة : 

خمتارات من اب�شن ج2

20 2006 م�شرح نخبة  اب�شن
مرياث الرتجمة : 

خمتارات من اب�شن ج3

 سلسلة : أقدم لك
10 2003 ع�شام حجازي مذاهب فل�شفية  اأقدم لك : الرومان�شية نخبة

10 2002 علم االجتماع جمال اجلزيري نخبة  اقدم لك : احلركة الن�شائية

10 2003 امام عبد الفتاح ال�شيا�شة توم تيتنربج  اأقدم لك : الفا�شية والنازية

10 2003 علم البيئة حمي الدين مزيد نخبة  اأقدم لك : ال�شيا�شة البيئية

10 2005 ال�شيا�شة حمدي اجلابري نخبة اأقدم لك : ال�شيا�شة االمريكية

10 2005 الفال�شفة امام عبد الفتاح نخبة اقدم لك : املاركيز دي �شاد

10 2003 الثقافة وفاء عبد القادر نخبة  اقدم لك : الدرا�شات الثقافية

10 2005 جمال اجلزيري التحليل النف�شي نخبة  اأقدم لك : التحليل النف�شي



33

ال�شعر �شنةالطبع املو�شوع ا�شم املرتجم ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

10 2005 النظرية النقدية جمال اجلزيري نخبة  اأقدم لك : النظرية النقدية

10 2004 تاريخ اليهود  نخبة اإمام عبد الفتاح
اأقدم لك : القتل اجلماعي  

) املحرقة ( 

10 2004 احلركة البنيوية جمال اجلزيري نخبة  اأقدم لك : بارت

10 2003 علم االجتماع جمال اجلزيري  اأقدم لك : تروت�شكي واملارك�شية نخبة

10 2005 علماء االجتماع حمدي اجلابري نخبة  اقدم لك : جان بودريار

10 2002 اأقدم لك : جوي�س نخبة حمدي اجلابري الرواية االيرلندية

10 2005 نظرية التطور ممدوح عبد املنعم اأقدم لك : داروين والتطور نخبة

10 2005 حمدي اجلابري الفل�شفة احلديثة  اأقدم لك : دريدا نخبة

10 2005 نخبة اإمام عبد الفتاح تراجم الفال�شفة  اأقدم لك : ر�شل

10 2005 نخبة اإمام عبد الفتاح الفل�شفة الغربية  اأقدم لك : رو�شو

10 2002 علم الفيزياء ممدوح عبد املنعم نخبة اأقدم لك : �شتيفن هوكنج

10 2003 حمدي اجلابري االدباء االجنليز نخبة اقدم لك : �شك�شبري

10 2002 نظرية العدد ممدوح عبد املنعم نخبة  اأقدم لك : علم الريا�شيات

10 2005 علم االجتماع حمدي اجلابري نخبة اأقدم لك : علم االجتماع

10 2005 علم العالمات جمال اجلزيري نخبة اأقدم لك : علم العالمات

10 2005 تراجم الفال�شفة وفاء عبد القادر  اقدم لك : فالرت بنيامني نخبة

10 2002 امام عبد الفتاح الفل�شفة احلديثة  اأقدم لك : فوكو نخبة

10 2001 الفل�شفة املعا�شرة امام عبد الفتاح نخبة اأقدم لك : فتجن�شتني

10 2004 الفال�شفة جمال اجلزيري  اأقدم لك : كافكا نخبة

10 2002 الف�شلفة املعا�شرة امام عبد الفتاح نخبة اأقدم لك : كامي

10 2003 ال�شيا�شة حمي الدين مزيد نخبة  اقدم لك : لينني والثورة الرو�شية

10 2003 الفل�شفة احلديثة امام عبد الفتاح نخبة  اأقدم لك : لكان

10 2002 امام عبد الفتاح الفل�شفة الغربية  اأقدم لك : ماكيافيللي نخبة

10 2002 علم االجتماع جمال اجلزيري  اأقدم لك : ما بعد احلركة الن�شائية نخبة

10 2003 حمدي اجلابري علماء النف�س نخبة اقدم لك : ميالين كونديرا

10 2003 الفكر الفل�شفي حمي الدين مزيد نخبة اقدم لك : نعوم ت�شوم�شكي

10 2001 الفال�شفة حمي الدين مزيد نخبة اقدم لك : يوجن
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6 املراأه امل�شريه وال�شاميه على ال�شيد على

16 �شو�شن ناجى املراأه امل�شريه والثوره

29 نازك املالئكه االأعمال ال�شعريه ) نازك املالئكه ج1 ) 

29 نازك املالئكه االأعمال ال�شعريه ) نازك املالئكه ج2 ) 

27 نازك املالئكه االأعمال النرثيه ) نازك املالئكه ج1 ) 

42 نازك املالئكه االأعمال النرثيه ) نازك املالئكه ج2 ) 

13 وو�شيو ت�شينغ اإبراهيم عبد املجيد روائيًا

21 رفاعه الطهطاوى املر�شد االأمني للبنات والبنني

25 حممد حمزه البوب ) فن اجلماهري ( 

12 ها�شم النحا�س  ال�شينما التون�شيه

19 جلنة ال�شعر ال�شاعر والتجربه

6 اأمين يو�شف ال�شينما اليابانيه الت�شجيليه

12 عاطف العرابى  اإبن ر�شد فى امل�شادر العربيه

18 ح�شب اهلل يحيى اإرهاب ) ق�ش�س ( 

18 يحيى بن الوليد الرتاث والقراءه

17 عبد العاطى حممد الفكر ال�شيا�شى لالإمام حممد عبده

20 جابر ع�شفور املراأه امل�شريه املعا�شره فى الربملان

15 ر�شا حممد اإبراهيم االأر�شيفات الوطنيه على االإنرتنت

14 ح�شن حميد األف ليله وليله

14 يحيى الرخاوى اأ�شداء االأ�شداء

23 زكى مبارك املوازنه بني ال�شعراء

33 جلنة الدرا�شات الروائع من االأدب العربى ج1

30 جلنة الدرا�شات الروائع من االأدب العربى ج2

18 جلنة الدرا�شات الروائع من االأدب العربى ج3

11 جلنة الدرا�شات الروائع من االأدب العربى ج4

25 جلنة الدرا�شات الروائع من االأدب العربى ج5

26 �شالح ف�شل الروائع من االأدب العربى ج6

24 �شالح ف�شل الروائع من االأدب العربى ج7

39 نخبه الروائع من االأدب العربى ج8

27 اأحمد دروي�ض الروائع من االأدب العربى ج9
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25 فتحى حممد العمران الع�شوائى ج2

8 عاطف العراقى اإبن ر�شد فيل�شوفًا

6 حممد ح�شام الدين االإعالم وما بعد احلداثه

17 ح�شن حماد املفارقه فى الن�س الروائى

10 ح�شب ال�شيخ جعفر الفرا�شه والعكاز

16 عبد االآله عبد القادر اجلهجهون

11 �شو�شن ناجى الوعى بالكتابه

2 اأحمد ال�شطوحى املثال حممود مر�شى

12 اجلودريه حممد جربيل

15 �شعد مكاوى ال�شائرون نياما

13 �شمري فريد اأدباء العامل وال�شينما

18 روؤوف عبا�س التاريخ املقارن لل�شرق االأو�شط

21 اإينا�س طه الذات واالآخر فى الروايه االأفريقيه

14 حماده اإبراهيم اللغه الدراميه

19 اأحمد عطية اهلل الذاكره والن�شيان

15 حممد العنانى املحكمه اجلنائيه الدوليه

20 حممد من�شور التجريب الروائى عند جنيب نحفوظ

11 �شاميه ح�شن ال�شاعاتى اإبن خلدون مبدعًا

11 �شلوى بكر اأدماتيو�س االأملا�شى

10 نخبه اأمن م�شر القومى

11 اأحمد اأبو الوفا القانون الدوىل االإن�شانى

18 �شامل حمي�س اخللدونيه فى �شوء فل�شفة التاريخ

16 �شالح �شامل  التفكري ال�شيا�شى العربى

20 اأمانى فوؤاد املجاوزه فى تيار احلداثه

11 جمال الدين �شيد  الب�شانقه

30 عباده كحيله املجتمع امل�شرى فى الع�شرين اململوكى والعثمانى

15 �شالح ف�شل  االإبداع �شراكه ح�شاريه

11 ع�شام احلناوى الثقافه العلميه وق�شايا املجتمع

15 رم�شي�ض عو�ض الغجر بني املجزره واملحرقه

12 حممد عوده  ال�شني ال�شعبيه

12 �شفاء فتحى اإ�شم ي�شعى فى زجاجه

7 الروؤى امل�شتقبليه للمراأه امل�شريه على الدين هالل
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5 ح�شن املليجى اأ�شوات من ال�شمال

5  العلم والبيولوجيا �شمري حنا

11 عبد الرحمن اأبو عوف  البحث عن طريق جديد

13 روجر اآلن اإبراهيم املويلحى االأعمال الكامله

43 اأحمد �شوقى االأعمال امل�شرحيه الكامله عز الدين اإ�شماعيل

28 حممد عبد املطلب ال�شوقيات ج1 االأعمال الكامله

29 حممد عبد املطلب ال�شوقيات ج2 االأعمال الكامله

27  االأعمال النرثيه حافظ اإبراهيم اأحمد دروي�ض

49 االأعمال النرثيه اأحمد �شوقى اأحمد دروي�ض

9 اأمني بكري امل�شرح عند الفراعنه

15 مدحت اأبو بكر امل�شرح امل�شرى ق�شايا وعرو�س

20 عبد املنعم اإبراهيم اجلامعه امل�شريه القدميه

11 مروه مهدى الزمان – املكان املتخيل

10 حممود خريت  الفتاه الريفيه

5 اأحمد �شيف اأنا الغريق

28 نخبه امل�شهد الروائى العربى

21 ها�شم النحا�س ال�شينما امل�شريه الن�شاأه والتكوين

15 �شبحى �شفيق ال�شينما امل�شريه املعا�شره

10  اأنا وم�شر العربيه �شليمان العي�شى

20 ح�شن ن�شر الدين االأجانب فى اجلامعه امل�شريه

15 �شربى عبد الغنى الفراغ فى الفنون الت�شكيليه

24 حممد الفيتورى االأعمال ال�شعريه الكامله كمال عبد احلليم

22 يو�شف ال�شارونى احلكايه فى الرتاث العربى

14 ب�شيم قرقوت الوثائق العربيه فى دار املحفوظات

14 احلركه الوطنيه وفكرة تاأميم قناة ال�شوي�س لطيفه �شامل

14 عادل م�شطفى املغالطات املنطقيه

19 اأمانى فوؤاد  االإبداع فى تراث اأبى حيان

10 خالد زياده ال�شوره التقليديه للمجتمع املدنى

5 خالد زياده امل�شطلح الوثائقى

9 عبد الر�شيد ال�شادق اأدباء ومفكرون

32 املدن امل�شريه ج1 اأحمد على

12 عبد الرحمن حجازى البالغه والتاأويل

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

7 حممد رومي�س ال�شم�س فى برج املحاق

24 حممد نور الدين  البالغه العربيه

44 ح�شن ن�شر الدين االآثار امل�شريه فى الع�شر املتاأخر اأوال : االآثار اجلنائزيه

20 ح�شن ن�شر الدين االآثار امل�شريه فى الع�شر املتاأخر ج2

5 حممد عفيفى امل�شتبد العادل

28 هاديه اإح�شان الفن الق�ش�شى فى املهجر

18 ال�شعيد اإبراهيم التكامل امل�شرى ال�شودانى

20 حممد فتحى التحوالت االإقت�شاديه فى م�شر

25 عبد العزيز موافى الروؤيه والعباره

7 فتحى اخلمي�شى اأزمة املو�شيقى ج1

21 فتحى اخلمي�شى اأزمة املو�شيقى ج2

9 حممد رومي�س الليل الرحيم

14 اأمل اجلمل  ال�شينما العربيه امل�شرتكه

7 �شعيد ال�شيمى اأوهان

17 نيفني علوان التجنيد الع�شكرى

14 ر�شا نا�شر  االأن�شاق الثقافيه

22 نهاد اإبراهيم  اأ�شطورة فاو�شت

10 عادل كامل الكاريكاتري فى م�شر

22 اأمين اإبراهيم  ال�شعريه القدميه

30 كرمي عبد ال�شالم االأعمال الكامله بدر الديب ج1-  �شعر

25 ها�شم النحا�س ال�شينما امل�شريه التاأ�شيل واالإنت�شار

17 حامد اأبو احمد الواقعيه ال�شحريه فى الروايه العربيه

12 ع�شام زكريا  اأطياف احلداثه

20 �شهام بيومى اأيام القبوطى

20 عمر يحيى  البيزنطيون والعرب

20 فاطمه مو�شى الرتجمه

20 ال�شيد فليفل  العالقات امل�شريه االإيرانيه

40 يونان لبيب املرجع فى تاريخ م�شر احلديث

40 �شربى اأحمد طه االأفالم امل�شريه كم�شادر للمعلومات

10 رم�شي�ض عو�ض االأدب االإجنليزى واالأمريكى

15 ح�شني عيد الق�شه العربيه الق�شريه

20 اأحمد علوانى ال�شرد فى فاكهة اخللفاء
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7 حممد رومي�س ال�شم�س فى برج املحاق

24 حممد نور الدين  البالغه العربيه

44 ح�شن ن�شر الدين االآثار امل�شريه فى الع�شر املتاأخر اأوال : االآثار اجلنائزيه

20 ح�شن ن�شر الدين االآثار امل�شريه فى الع�شر املتاأخر ج2

5 حممد عفيفى امل�شتبد العادل

28 هاديه اإح�شان الفن الق�ش�شى فى املهجر

18 ال�شعيد اإبراهيم التكامل امل�شرى ال�شودانى

20 حممد فتحى التحوالت االإقت�شاديه فى م�شر

25 عبد العزيز موافى الروؤيه والعباره

7 فتحى اخلمي�شى اأزمة املو�شيقى ج1

21 فتحى اخلمي�شى اأزمة املو�شيقى ج2

9 حممد رومي�س الليل الرحيم

14 اأمل اجلمل  ال�شينما العربيه امل�شرتكه

7 �شعيد ال�شيمى اأوهان

17 نيفني علوان التجنيد الع�شكرى

14 ر�شا نا�شر  االأن�شاق الثقافيه

22 نهاد اإبراهيم  اأ�شطورة فاو�شت

10 عادل كامل الكاريكاتري فى م�شر

22 اأمين اإبراهيم  ال�شعريه القدميه

30 كرمي عبد ال�شالم االأعمال الكامله بدر الديب ج1-  �شعر

25 ها�شم النحا�س ال�شينما امل�شريه التاأ�شيل واالإنت�شار

17 حامد اأبو احمد الواقعيه ال�شحريه فى الروايه العربيه

12 ع�شام زكريا  اأطياف احلداثه

20 �شهام بيومى اأيام القبوطى

20 عمر يحيى  البيزنطيون والعرب

20 فاطمه مو�شى الرتجمه

20 ال�شيد فليفل  العالقات امل�شريه االإيرانيه

40 يونان لبيب املرجع فى تاريخ م�شر احلديث

40 �شربى اأحمد طه االأفالم امل�شريه كم�شادر للمعلومات

10 رم�شي�ض عو�ض االأدب االإجنليزى واالأمريكى

15 ح�شني عيد الق�شه العربيه الق�شريه

20 اأحمد علوانى ال�شرد فى فاكهة اخللفاء
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12 املفارقه فى ق�ش�س يو�شف اإدري�س جناة على

10 منال القا�شى التوحد امل�شكله واحلل

10 �شكرى عياد الق�شه الق�شريه فى م�شر

25 نخبه امل�شهد الق�ش�شى العربى

10 اأحمد عبد املعطى النه�شه و�شعر النه�شه

10 غطا�س عبد امللك املوجز فى �شرح م�شطلحات االأغانى

10 ح�شن توفيق احلياه احلب احلب احلياه

10 جنيب �شرور اأوبريت ملك ال�شحاتني

15 اجلزيه فى م�شر اأمين اأحمد

15 حممد فتحى احل�شار االإقت�شادى على م�شر

30 حممد �شربى اأدب وتاريخ واإجتماع

20 عبد املنعم اإبراهيم املنا�شل الثائر عبد اهلل الندمي

10 حممد بدوى اأ�شرار الق�شور

10 �شحى اأحمد الفن امل�شرى احلديث

20 اأمنيه زيدان املقاالت النقديه والدرا�شات

20 عبري ح�شن الوجود الربيطانى فى االإداره امل�شريه

10 عالء �شابر اخلطابه عند اليونان

40 حممد اآدم الذى يقطن فى �شوء �شم�شه

20 جاب اهلل على الفل�شفه وق�شايا البيئه

15 نخبه املراأة فى الرتاث امل�شرى

25 �شربى من�شور احلركه الفنيه الت�شكيليه امل�شريه

30 ه�شام النحا�س  ال�شينما امل�شريه الثوره والقطاع

15 �شعيد نوح اأحزان ال�شما�شى

3 بدر توفيق  اجلنون اجلميل

6  ال�شيخ االأكرب م�شطفى عبد الرازق عاطف العراقي

4 اأحمد عبد اهلل متويل  العا�شقان

7 عز الدين جنيب التوجه االجتماعي عند الفنان امل�شري

8 نخبة  الرواية امل�شرية املغربية

5  الوجوه عماد الغزايل

12 عاطف العراقي  ال�شيخ حممد عبده

15 منال خ�شرو  اأ�شا�س االقتبا�س يف املنطق

36 جلنة العمارة  العمارة والعمران يف القرن 21

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

8 حامد اأبو اأحمد القيثارة والذاكرة ) عبد الوهاب البياتي ( 

8 نخبة  ال�شينما ال�شينية اجلديدة

5 نخبة  اأحكام ال�شيك

12  اأ�شواء على الثقافة العاملية جلنة الثقافة

21 عماد اأبوغازي املر�شد االأمني للبنات والبنني

11 جلنة املو�شيقى امللحن الكبري حممد عتمان

18 ان�شية عبود  النعنع الربي

13 ال�شيد املخزجني  ابراهيم اأني�ض

9 غريب ا�شكندر  االجتاه ال�شينمائي

6 اأحمد �شخ�شوخ الرق�س على جدار املوت

11 اأحمد عمر �شاهني اخليلولة

3 حممود علي مكي  االأدب الربتغايل

19 نخبة املنهج النقدي عند عبد الوهاب القط

11 نخبة  النقد الغربي والنقد العربي

16 نخبة ال�شهيق والزفري

18 موري تزري  التمثيل الثقايف بني املرئي واملكتوب

6 اأمل دنقل   الن�شيد االأبدي

16 نخبة  اجتاهات االبداع يف ال�شورة ال�شينمائية

18 نخبة  اجلغرافيا يف التعليم العام

14 نخبة  اإبراهيم �شكر اهلل

7 نخبة احلادثة التي جرت يف �شبتمرب

16 نخبة  اجلوانب القانونية للتجارة االلكرتونية

37 نخبة  الريف امل�شري حا�شره وم�شتقبله

11 نخبة  الوعي بالكتابة

5 نخبة  الفنان عبد الرحمن الن�شار

9 نخبة  الرتجمة يف العامل العربي

5 نخبة  الطالع

24 نخبة  االأعمال االبداعية يحيى حقي ج1

28 نخبة  االأعمال االبداعية يحيى حقي ج2

29 نخبة  االأعمال االبداعية يحيى حقي ج3

8 نخبة  الغرام امل�شلح

5 نخبة اأحمد عبد الوهاب ) وجهة نظر حتليلية ( 
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8 حامد اأبو اأحمد القيثارة والذاكرة ) عبد الوهاب البياتي ( 

8 نخبة  ال�شينما ال�شينية اجلديدة

5 نخبة  اأحكام ال�شيك

12  اأ�شواء على الثقافة العاملية جلنة الثقافة

21 عماد اأبوغازي املر�شد االأمني للبنات والبنني

11 جلنة املو�شيقى امللحن الكبري حممد عتمان

18 ان�شية عبود  النعنع الربي

13 ال�شيد املخزجني  ابراهيم اأني�ض

9 غريب ا�شكندر  االجتاه ال�شينمائي

6 اأحمد �شخ�شوخ الرق�س على جدار املوت

11 اأحمد عمر �شاهني اخليلولة

3 حممود علي مكي  االأدب الربتغايل

19 نخبة املنهج النقدي عند عبد الوهاب القط

11 نخبة  النقد الغربي والنقد العربي

16 نخبة ال�شهيق والزفري

18 موري تزري  التمثيل الثقايف بني املرئي واملكتوب

6 اأمل دنقل   الن�شيد االأبدي

16 نخبة  اجتاهات االبداع يف ال�شورة ال�شينمائية

18 نخبة  اجلغرافيا يف التعليم العام

14 نخبة  اإبراهيم �شكر اهلل

7 نخبة احلادثة التي جرت يف �شبتمرب

16 نخبة  اجلوانب القانونية للتجارة االلكرتونية

37 نخبة  الريف امل�شري حا�شره وم�شتقبله

11 نخبة  الوعي بالكتابة

5 نخبة  الفنان عبد الرحمن الن�شار

9 نخبة  الرتجمة يف العامل العربي

5 نخبة  الطالع

24 نخبة  االأعمال االبداعية يحيى حقي ج1

28 نخبة  االأعمال االبداعية يحيى حقي ج2

29 نخبة  االأعمال االبداعية يحيى حقي ج3

8 نخبة  الغرام امل�شلح

5 نخبة اأحمد عبد الوهاب ) وجهة نظر حتليلية ( 
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8 نخبة  االإجماع يف ال�شريعة االإ�شالمية

27 نخبة  الرواية التاريخية

16 نخبة  اقت�شاد ما بعد احلداثة

20 نخبة  امل�شاألة الن�شائية

19 نخبة  اح�شان عبد القدو�س   عا�شق احلرية

10 نخبة  املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق االإن�شان

25 حممد �شيد عبد التواب القلوب املتحده فى الواليات املتحده

10 اإبراهيم الد�شوقى ال�شينما مل�شريه ال�شامته والوثائق الت�شجيليه

10 نخبه  امل�شرح اجلديد

10 حممد �شيد اإ�شماعيل اخلروج فى الظل

10 على الدين هالل الروؤى ال�شيا�شيه امل�شتقبليه

20 هدى ال�شده اإنتاج املعرفه عن العامل العربى

30 غطا�س عبد امللك الذخائر الفنيه لبديع �شناعة االأحلان

15 حممد حافظ االإ�شالميون امل�شتقلون الهويه وال�شوؤال

20 عبري قريطم االأنرثوبولوجيا والفنون الت�شكيليه

15 �شاميه عياد امل�شاركه ال�شيا�شيه لالأقباط

10 اأحمد فوؤاد دروي�ض اإبن اآنى

20 ال�شينما الت�شجيليه فى الوطن العربى حممود �شامى

15 حممود ال�شبع الروايه اجلديده – قراءه فى امل�شهد العربى املعا�شر

15 رزق نورى  الف�شاد فى ع�شر حممد على

15 -  الفجر االأول

39 عبد ال�شالم حيدر اإبراهيم عبد القادر املازنى ج1

31 عبد ال�شالم حيدر اإبراهيم عبد القادر املازنى ج2

30 عبد ال�شالم حيدر اإبراهيم عبد القادر املازنى ج3

30 عبد ال�شالم حيدر اإبراهيم عبد القادر املازنى ج4ق1

22 عبد ال�شالم حيدر اإبراهيم عبد القادر املازنى ج4ق2

20 عبد ال�شالم حيدر اإبراهيم عبد القادر املازنى ج5

20 غطا�س عبد امللك املعجم املو�شيقى الكبري ج1

24 غطا�س عبد امللك املعجم املو�شيقى الكبري ج2

25 غطا�س عبد امللك املعجم املو�شيقى الكبري ج3

26 غطا�س عبد امللك املعجم املو�شيقى الكبري ج4

27 غطا�س عبد امللك املعجم املو�شيقى الكبري ج5

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

15 كرمي عبد ال�شالم االأعمال الكامله بدر الديب ج2

40 حممد اأبو بكر االأعمال الروائيه على اأحمد باكثري ج1

10 عادل يا�شني  العماره اخل�شراء

15 ال�شعر وامليتافيزيقا وليد منري

10 اآمال الديب الراحلون

15 فاروق عبد القادر البحث عن اليقني املراوغ

25 كامل فرحان ال�شعر والدين

30 حممد �شوفى  املراأة يف اأدب جنيب حمفوظ

10  ال�شخ�شيه الثانويه جنيب حمفوظ حممد على �شالمه

36 نبيل بهجت االأراجوز امل�شرى  ) عربي (

25 نبيل بهجت االأراجوز امل�شرى  ) اإجنليزي (

40 - CDامل�شري  االأراجوز 

10  التفاوؤل والطاقه اخلالقه فى اأيام التحرير جمال ح�شان

30 اأحمد ال�شيد النجار االإنهيار االإقت�شادى فى ع�شر مبارك

6 ال�شيد ن�شر الدين  العومله ما لها وما عليها

20 عبد ال�شتار اإبراهيم  االإيجابيه و�شناعة التفاوؤل

7 اأحمد بهاء الدين  احلركات االإجتماعيه من بورتو

7 اإذا ال�شعب يومًا اأراد احلياه �شحر عمار

13 ح�شن طلبه  اإجنيل الثوره وقراآنها

20 ح�شني ال�شيد  العالقات ال�شيا�شيه بني م�شر ولبنان

4 ح�شن حنفى  الهويه

10 اأ�شرف ال�شباغ  الدرو�س امل�شتفاده من الثوره الرو�شيه

45  الفن الفار�شى القدمي ثروت عكا�شه

6 ي�شرى خمي�س  اأيام الكالب

6 رجاء النقا�س  اأوالد حارتنا

10  ال�شخ�شية الثانوية ودورها يف املعمار الروائي حممد علي �شالمة

30 اأدب جنيب حمفوظ  ) روؤية تربوية (  عمر �شويف

10 في�شل املو�شل  اإدري�س علي عبقري الرواية النوبية

30 ح�شن توفيق االأعمال ال�شعرية الكاملة اإبراهيم ناجي ج1

25 ح�شن توفيق االأعمال ال�شعرية الكاملة اإبراهيم ناجي ج2

30 ح�شن توفيق االأعمال النرثية الكاملة اإبراهيم ناجي ج1

25 ح�شن توفيق االأعمال النرثية الكاملة اإبراهيم ناجي ج2
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15 كرمي عبد ال�شالم االأعمال الكامله بدر الديب ج2

40 حممد اأبو بكر االأعمال الروائيه على اأحمد باكثري ج1

10 عادل يا�شني  العماره اخل�شراء

15 ال�شعر وامليتافيزيقا وليد منري

10 اآمال الديب الراحلون

15 فاروق عبد القادر البحث عن اليقني املراوغ

25 كامل فرحان ال�شعر والدين

30 حممد �شوفى  املراأة يف اأدب جنيب حمفوظ

10  ال�شخ�شيه الثانويه جنيب حمفوظ حممد على �شالمه

36 نبيل بهجت االأراجوز امل�شرى  ) عربي (

25 نبيل بهجت االأراجوز امل�شرى  ) اإجنليزي (

40 - CDامل�شري  االأراجوز 

10  التفاوؤل والطاقه اخلالقه فى اأيام التحرير جمال ح�شان

30 اأحمد ال�شيد النجار االإنهيار االإقت�شادى فى ع�شر مبارك

6 ال�شيد ن�شر الدين  العومله ما لها وما عليها

20 عبد ال�شتار اإبراهيم  االإيجابيه و�شناعة التفاوؤل

7 اأحمد بهاء الدين  احلركات االإجتماعيه من بورتو

7 اإذا ال�شعب يومًا اأراد احلياه �شحر عمار

13 ح�شن طلبه  اإجنيل الثوره وقراآنها

20 ح�شني ال�شيد  العالقات ال�شيا�شيه بني م�شر ولبنان

4 ح�شن حنفى  الهويه

10 اأ�شرف ال�شباغ  الدرو�س امل�شتفاده من الثوره الرو�شيه

45  الفن الفار�شى القدمي ثروت عكا�شه

6 ي�شرى خمي�س  اأيام الكالب

6 رجاء النقا�س  اأوالد حارتنا

10  ال�شخ�شية الثانوية ودورها يف املعمار الروائي حممد علي �شالمة

30 اأدب جنيب حمفوظ  ) روؤية تربوية (  عمر �شويف

10 في�شل املو�شل  اإدري�س علي عبقري الرواية النوبية

30 ح�شن توفيق االأعمال ال�شعرية الكاملة اإبراهيم ناجي ج1

25 ح�شن توفيق االأعمال ال�شعرية الكاملة اإبراهيم ناجي ج2

30 ح�شن توفيق االأعمال النرثية الكاملة اإبراهيم ناجي ج1

25 ح�شن توفيق االأعمال النرثية الكاملة اإبراهيم ناجي ج2



42

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

20 ح�شن توفيق اأزهار ذابلة  ) ق�شائد جمهولة لبدر �شاكر ال�شياب ( 

30  املجتمع الريفي يف االأندل�س ح�شن قرين

20 عبادة كحيلة  الغرب والعامل االإ�شالمي

30 عطيات االأبنودي  ال�شينما الثالثة

26  اإعادة اإنتاج الرتاث ال�شعبي �شعيد امل�شري

12 حممد اأبو الف�شل  اخل�شر يف الرتاث العاملي

12 عبري �شالمة اخلروج عن الن�س يف عالقة باكثري وامل�شرح امل�شري

60 اأحمد مو�شى  اأحمد مو�شى االأعمال ال�شعرية الكاملة

19 حممود عبد الرازق  االأخطاء اللغوية ال�شائعة

34 ناهد حممد ا�شتخدام اللغة الرتكية يف كتابة الوثائق يف م�شر

6 نهاد �شالح اأحالم طبق االأ�شل   ) رواية ( 

6 اأحمد الالوندي الفجر اجلديد  ) �شعر ( 

16 �شالح اإ�شماعيل  الرباجماتية اجلديدة

10 �شهام عبد الوهاب اأو�س بن حجر ومعجمه اللغوي

14 �شهام عبد الوهاب  امروؤ القي�س ومعجمه اللغوي

20 عز الدين جنيب النار والرماد يف احلركة الت�شكيلية امل�شرية

24 عبد العليم يو�شف العالقات امل�شرية ال�شوفيتية  1970 – 1981

40 زبيدة حممد عطا  املرجع يف تاريخ م�شر يف الع�شور الو�شطى

22 ناجي فوزي  ال�شينما والثورة

10 �شيد هويدي  املب�شرون  فنانون يحلمون بواقع جديد

4 �شريين عبد العزيز اأبجدية ال�شمت   ) مواهب ( 

26 حممد �شيد اأحمد القوى االجتماعية املوؤيدة جلماعات العنف ال�شيا�شي

8 �شربي ال�شرباوي  اإدارة امل�شتقبل باأ�شباح املا�شي

12  التياترجي  منري مراد و�شام الديك

20 حممد عبد املطلب  القراءة الثقافية

8 علي عبد الرازق االإ�شالم واأ�شول احلكم

5 فكري عمر الزمن االأخر    ) مواهب ( 

30 عبد ال�شالم حيدر  املازين ج1  االأعمال املن�شورة

46 عبد ال�شالم حيدر  املازين ج2  االأعمال املن�شورة

32 عبد ال�شالم حيدر  املازين ج3  االأعمال املن�شورة

10 كمال العبادي  اأرواح هائمة

10  القاهرة اأو زمن البدايات �شيف الرحبي

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

6 اأجمد ريان البيوت ال�شغرية

16 روؤوف عبا�س      امللكيات الزراعية امل�شرية

20 فوؤادة عبد املنعم  االت�شال الثقايف

8 اأمني ريان  الطواحني

22 نادية م�شطفى  الثقافة اال�شرتاتيجية واملبادرة احل�شارية

5 البوابة رقم 10  ) مواهب (  عمرو الرديني

14 حممود البارودي  احلداثة وما بعدها يف الرواية العربية

30 ن�شيف غايل  اأ�شاليب التن�شئة االجتماعية والتح�شيل الدرا�شي

20 اأحمد عنرت  االأعمال ال�شعرية الكاملة اأحمد عنرت ج1

22 اأحمد عنرت  االأعمال ال�شعرية الكاملة اأحمد عنرت ج2

24 اأحمد عنرت  االأعمال ال�شعرية الكاملة اأحمد عنرت ج3

10 عبا�س حممود العقاد  االإ�شالم يف القرن الع�شرين

10 عبا�س حممود العقاد  اأثر العرب يف احل�شارة االأوروبية

12 عبا�س حممود العقاد  التفكري فري�شة اإ�شالمية

20 فائقة الرفاعي                        احللم االفريقي

34 حممد �شيد اأحمد  اخلطاب ال�شيا�شي للطبقة الو�شطى امل�شرية

14 �شلوى �شابر          ال�شيا�شة املائية االإ�شرائيلية

30 عبد اهلل اجلنايني  القائد اإبراهيم با�شا وم�شروع النه�شة امل�شري

10      االأرمن يف القد�س عرب التاريخ ماجد عزت اإ�شرائيل

10  ابو زيد يف برنو عبد احلميد حوا�س

12 حلمي �شعراوي        البحث عن الهوية االفريقية

24 نور الدين التميمي                       االإرث ال�شائع

38 حممد نور الدين عبد املنعم اإيرانيات ) مناذج من الثقافة االإيرانية (  

22 يو�شف نوفل  الفن الق�ش�س بني جيلي طه ح�شني وجنيب حمفوظ

12 حممود توفيق                     اأنا وال�شعر

30 يو�شف ال�شاروين                       اجلائزة  قراءات يف اإبداع ال�شاروين

42  الفتوحات املكية ج1 عبد العزيز �شلطان

36 الفتوحات املكية ج2 عبد العزيز �شلطان

32 عبد العزيز �شلطان  الفتوحات املكية ج3

40 عبد العزيز �شلطان الفتوحات املكيىة ج3  هارد

34 عبد العزيز �شلطان  الفتوحات املكية ج4

40 عبد العزيز �شلطان الفتوحات املكية ج4  هارد
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6 اأجمد ريان البيوت ال�شغرية

16 روؤوف عبا�س      امللكيات الزراعية امل�شرية

20 فوؤادة عبد املنعم  االت�شال الثقايف

8 اأمني ريان  الطواحني

22 نادية م�شطفى  الثقافة اال�شرتاتيجية واملبادرة احل�شارية

5 البوابة رقم 10  ) مواهب (  عمرو الرديني

14 حممود البارودي  احلداثة وما بعدها يف الرواية العربية

30 ن�شيف غايل  اأ�شاليب التن�شئة االجتماعية والتح�شيل الدرا�شي

20 اأحمد عنرت  االأعمال ال�شعرية الكاملة اأحمد عنرت ج1

22 اأحمد عنرت  االأعمال ال�شعرية الكاملة اأحمد عنرت ج2

24 اأحمد عنرت  االأعمال ال�شعرية الكاملة اأحمد عنرت ج3

10 عبا�س حممود العقاد  االإ�شالم يف القرن الع�شرين

10 عبا�س حممود العقاد  اأثر العرب يف احل�شارة االأوروبية

12 عبا�س حممود العقاد  التفكري فري�شة اإ�شالمية

20 فائقة الرفاعي                        احللم االفريقي

34 حممد �شيد اأحمد  اخلطاب ال�شيا�شي للطبقة الو�شطى امل�شرية

14 �شلوى �شابر          ال�شيا�شة املائية االإ�شرائيلية

30 عبد اهلل اجلنايني  القائد اإبراهيم با�شا وم�شروع النه�شة امل�شري

10      االأرمن يف القد�س عرب التاريخ ماجد عزت اإ�شرائيل

10  ابو زيد يف برنو عبد احلميد حوا�س

12 حلمي �شعراوي        البحث عن الهوية االفريقية

24 نور الدين التميمي                       االإرث ال�شائع

38 حممد نور الدين عبد املنعم اإيرانيات ) مناذج من الثقافة االإيرانية (  

22 يو�شف نوفل  الفن الق�ش�س بني جيلي طه ح�شني وجنيب حمفوظ

12 حممود توفيق                     اأنا وال�شعر

30 يو�شف ال�شاروين                       اجلائزة  قراءات يف اإبداع ال�شاروين

42  الفتوحات املكية ج1 عبد العزيز �شلطان

36 الفتوحات املكية ج2 عبد العزيز �شلطان

32 عبد العزيز �شلطان  الفتوحات املكية ج3

40 عبد العزيز �شلطان الفتوحات املكيىة ج3  هارد

34 عبد العزيز �شلطان  الفتوحات املكية ج4

40 عبد العزيز �شلطان الفتوحات املكية ج4  هارد
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36 عبد العزيز �شلطان  الفتوحات املكية ج5

44 عبد العزيز �شلطان الفتوحات املكية ج5  هارد

38 عبد العزيز �شلطان  الفتوحات املكية ج6

48 عبد العزيز �شلطان الفتوحات املكية ج6  هارد

34 عبد العزيز �شلطان  الفتوحات املكية ج7

44 عبد العزيز �شلطان  الفتوحات املكية ج7  هارد

36 عبد العزيز �شلطان                 الفتوحات املكية ج8

46 عبد العزيز �شلطان         الفتوحات املكية ج8  هارد

34 عبد العزيز �شلطان                 الفتوحات املكية ج9

44 عبد العزيز �شلطان          الفتوحات املكية ج9  هارد

12                اإ�شالحيون ومارك�شيون  New اأحمد الق�شري

20 نخبة New  اإكت�شاف ورعاية املوهوبني يف م�شر   

24             احلركة العمالية يف م�شر  New روؤوف عبا�س

42             املجالت االأدبية يف م�شر  New عزة بدر

20                        العلم وال�شيطرة  New اأحمد بهاء الدين

24 حممد القناطرة New  املدار�س يف م�شر يف ع�شر دولة املماليك

18 را�شي حممد جودة New  ال�شوي�ض مدينة التاريخ           

14 �شوقي العربي New  ال�شينما الرقمية                    

16 نيفني الكيالين New  الرق�س يف ع�شر النه�شة      

22               الدراما التليفزيونية New عزة اأحمد هيكل

30    االأغنية الوطنية البدايات والتحوالت New ناهد عبد احلميد

6 اني�س الرافعي New ال�شركة املغربية لنقل االأموات     

10 بهيج اإ�شماعيل New  اأوالد ثريا                       

22        النقد االأدبي يف �شحيفة االأهرام New حم�شن عبد اخلالق

30 عز الدين املنا�شرة New 1االأعمال ال�شعرية عز الدين املنا�شرة ج 

34  القيم اجلمالية والتعبريية يف منمنمات املنظومات اخلم�س New ممدوح عبد املجيد

28 نخبة New 1الثقافة ال�شعبية العربية ج     

24 نخبة New 2الثقافة ال�شعبية العربية ج     

18 اأحالم فكري  New الفنانة الت�شكيلية يف الت�شوير العربي 

26 فتحي ال�شنفاوي New 1االآالت املو�شيقية ج

34 فتحي ال�شنفاوي New 2االآالت املو�شيقية ج

20 عالء الدين رم�شان  بيئة ال�شعيد

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

50 ببلوجرافيا جنيب حمفوظ ج1 �شوقى بدر

20 ببلوجرافيا جنيب حمفوظ ج2 �شوقى بدر

15 نخبة  بديع خريي

38 نخبة ببلوجرافيا القانون والعلوم االإدارية

16 علي ال�شيد علي بحوث يف التاريخ االإجتماعي يف الع�شر اململوكي

4 عبد احلكيم �شالح بائع البهجة

28 قا�شم عبده قا�شم  بني التاريخ واالأدب ال�شعبي

40                  ببلوجرافيا نقد الرواية م�شطفى ال�شبع

10 رجب �شعد ال�شيد بحار االأر�س وحميطاتها

16 نخبة  بكائيات �شت دمعات على نف�س عربية

30 بدر الديب بدر الديب ) الروايات ( 

6 عطيه الدوينى بيلوجرافيا اأمل دنقل

10 اأحمد ح�شني الطماوى بيليوجرافيا حممد �شربى

11 �شامى �شليمان اأحمد بيليوجرافيا حممد مندور

4 عبد الفتاح اأحمد بيئة التعليم والتعلم

12 م�شطفى �شعي�شع برنو فى عهد االأ�شره الكامنيه

10 خريى من�شور بدر الدين اأبو غازى الناقد والر�شاله

6 جمال مقار  بينما فريوز تغني

7 نخبة  بيوت و�شوارع

10 حممد ال�شافعي New بريم التون�شي موال الع�شق والثورة    

30 نبيل حمدي ال�شاهد New بنية ال�شرد يف الق�شة الق�شرية        

12 تيارات الفكر العربي املعا�شر م�شطفى عبد الغني

3 نخبة  ت�شابيح نيلية

5 نخبة  حتوالت يف ف�شاء الوطن

23 حممد بك دياب تاريخ اأدب اللغه العربيه

37 نخبة  تعريف القدماء باأبي العالء

8 اإمام عبد الفتاح جتربتى مع هيجل

15 حنان اأبو املجد تاأثري مو�شيقى ال�شرق

10 حازم خريى حتت عباءة اأبى العالء

9 مهدى بندق تفكيك الثقافه العربيه

2 تف�شري وتاأويل الن�س الد�شتورى تهانى اجلباىل

13 حم�شن اخل�شريى حتليل الفجوات االإجتاهيه
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50 ببلوجرافيا جنيب حمفوظ ج1 �شوقى بدر

20 ببلوجرافيا جنيب حمفوظ ج2 �شوقى بدر

15 نخبة  بديع خريي

38 نخبة ببلوجرافيا القانون والعلوم االإدارية

16 علي ال�شيد علي بحوث يف التاريخ االإجتماعي يف الع�شر اململوكي

4 عبد احلكيم �شالح بائع البهجة

28 قا�شم عبده قا�شم  بني التاريخ واالأدب ال�شعبي

40                  ببلوجرافيا نقد الرواية م�شطفى ال�شبع

10 رجب �شعد ال�شيد بحار االأر�س وحميطاتها

16 نخبة  بكائيات �شت دمعات على نف�س عربية

30 بدر الديب بدر الديب ) الروايات ( 

6 عطيه الدوينى بيلوجرافيا اأمل دنقل

10 اأحمد ح�شني الطماوى بيليوجرافيا حممد �شربى

11 �شامى �شليمان اأحمد بيليوجرافيا حممد مندور

4 عبد الفتاح اأحمد بيئة التعليم والتعلم

12 م�شطفى �شعي�شع برنو فى عهد االأ�شره الكامنيه

10 خريى من�شور بدر الدين اأبو غازى الناقد والر�شاله

6 جمال مقار  بينما فريوز تغني

7 نخبة  بيوت و�شوارع

10 حممد ال�شافعي New بريم التون�شي موال الع�شق والثورة    

30 نبيل حمدي ال�شاهد New بنية ال�شرد يف الق�شة الق�شرية        

12 تيارات الفكر العربي املعا�شر م�شطفى عبد الغني

3 نخبة  ت�شابيح نيلية

5 نخبة  حتوالت يف ف�شاء الوطن

23 حممد بك دياب تاريخ اأدب اللغه العربيه

37 نخبة  تعريف القدماء باأبي العالء

8 اإمام عبد الفتاح جتربتى مع هيجل

15 حنان اأبو املجد تاأثري مو�شيقى ال�شرق

10 حازم خريى حتت عباءة اأبى العالء

9 مهدى بندق تفكيك الثقافه العربيه

2 تف�شري وتاأويل الن�س الد�شتورى تهانى اجلباىل

13 حم�شن اخل�شريى حتليل الفجوات االإجتاهيه
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15 حممود بق�شي�س  جتليات فى نقد الفنون الت�شكيليه

22 عبد النا�شر ح�شن  جتليات ال�شعرية عند عبد الوهاب البياتي

10 حممد اأ�شويكه تيه فى االألوان

25 حممد ال�شهاوى حتوالت العا�شق

13 جمموعة اأبحاث  تراث النوبه

12 عبد اجلليل حممد تطور الفكر الت�شريعي االإ�شالمي وم�شكالت احل�شارة

23 عزة بدر  توا�شل

20  تاأويل ال�شعر عند حمي الدين بن عربي حممد علي �شالمة

10 حممد امل�شعود ت�شكيل املتخيل يف �شعر حممد اآدم

34 وفاء عو�س  ترحال

10 اأحمد البحريي  حتوالت الغريب

5 علي ح�شان توقعات   ) مواهب ( 

8 اأحمد ال�شيخ New توائم الكابو�س ال�شابع                 

18 تامر فايز New حتوالت ال�شخ�شية التاريخية يف امل�شرح  

24 حممود بق�شي�س New مترد على الثوابت                     

12 حممد اإبراهيم  ثالثة دواوين �شعرية

15 اأحمد عبد الرازق ثقافة العنف واالإرهاب

11 �شمري حنا  ثرثرة عامل عجوز

25 ر�شا نا�شر  ثقافة الن�شق

12  ثرثره على �شفاف عمنا جنيب حمفوظ ح�شن عبد ربه

34 حمادة اإبراهيم New ثورات ال�شعر الكربى               

12 نخبة  جهاد يف الفن

14 �شامى اإ�شماعيل جماليات التلقى

21 حممد عونى جهود امل�شت�شرقني

6 بثينه عبد الروؤوف جماعات ال�شغط والتعليم فى م�شر

20 فاروق �شو�شه جمر الكتابه

15 حممد ك�شيك جماليات الن�س اخلفى

16 عبد العزيز ال�شماحي  جريدة على ظهر قارب

32 ح�شن توفيق  جمال عبد النا�شر الزعيم يف قلوب ال�شعراء

34 نخبة  جولة يف ريا�س االأدب الفار�شي

5 ماي�شة �شامل جواز مرور   ) مواهب (        

14                     ج�شر ال�شورة New اإينا�س ح�شني

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

12 ح�شن اجلوخ New  جماليات التفاعل يف الق�شة والرواية    

13 �شيف الرحبي حوار االأمكنة والوجوه

7 نعمان عا�شور حملة تفوت وال �شعب ميوت

9 نخبة ح�شار القلعة  ) م�شرحية �شعرية ( 

20 عبد العزيز موافى ح�شني عفيفى ج2

20 عبد العزيز موافى ح�شني عفيفى ج3

5 دنى طالب غاىل حديقه بعطر رجل

20 نا�شر جالل  حقوق امللكيه الفكريه

17 يحيى الرخاوى حركية الوجود عن طريق احلريه

10 �شالح عبد ال�شيد  حلم اأبو زيد

10 حممد �شيد  حديث ليلى

8 خليل كلفت حكايه �شكندريه

40 جنوان فخرى حرب اأكتوبر 73

10 �شهدى عطيه حارة اأم احل�شني

10 عبد القادر الهوارى حرب الالعنف وعالقاتها بالفو�شى اخلالقه

14 اأحمد عثمان                                            حوار مع الثوار

5 اأحمد زايد  حول النخب ال�شيا�شيه

10 حدث يف باري�س ) 1938 – 1942 ) اأحمد عطية اهلل

3 ال�شيد عليوة  حالة علم ال�شيا�شة يف م�شر

12 رجب ال�شاوي  حزن ال�شم�س وال�شوارع

6 �شريف حتاته حتى يكف القلب عن الدق

5 عبد الواحد الرزيقي حني يعطي و�شفها ليمامتني  ) مواهب (

5                     حديقة الثعالب New عيد عبد احلليم

8 فوؤاد حداد New ح�شي عدالة املظلوم              

14 �شعيد الكفراوي New حكايات عن نا�س طيبني           

14 خليل كلفت خطوات فى النقد االأدبى

9 حممد عفيفى  خم�شون عامًا على العدوان الثالثى على م�شر

9 م�شطفى فهمى خواطر علميه

10 اأحمد عبد املعطى خليل مطران ) ق�شائد ( 

10 حممد �شربى خليل مطران اأروع ما كتب

30 اأحمد فوؤاد  خالفات املتدينني والعلمانيني فى اإ�شرائيل

5 �شعبان يو�شف  خريي �شلبي  فيل�شوف الهام�س
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12 ح�شن اجلوخ New  جماليات التفاعل يف الق�شة والرواية    

13 �شيف الرحبي حوار االأمكنة والوجوه

7 نعمان عا�شور حملة تفوت وال �شعب ميوت

9 نخبة ح�شار القلعة  ) م�شرحية �شعرية ( 

20 عبد العزيز موافى ح�شني عفيفى ج2

20 عبد العزيز موافى ح�شني عفيفى ج3

5 دنى طالب غاىل حديقه بعطر رجل

20 نا�شر جالل  حقوق امللكيه الفكريه

17 يحيى الرخاوى حركية الوجود عن طريق احلريه

10 �شالح عبد ال�شيد  حلم اأبو زيد

10 حممد �شيد  حديث ليلى

8 خليل كلفت حكايه �شكندريه

40 جنوان فخرى حرب اأكتوبر 73

10 �شهدى عطيه حارة اأم احل�شني

10 عبد القادر الهوارى حرب الالعنف وعالقاتها بالفو�شى اخلالقه

14 اأحمد عثمان                                            حوار مع الثوار

5 اأحمد زايد  حول النخب ال�شيا�شيه

10 حدث يف باري�س ) 1938 – 1942 ) اأحمد عطية اهلل

3 ال�شيد عليوة  حالة علم ال�شيا�شة يف م�شر

12 رجب ال�شاوي  حزن ال�شم�س وال�شوارع

6 �شريف حتاته حتى يكف القلب عن الدق

5 عبد الواحد الرزيقي حني يعطي و�شفها ليمامتني  ) مواهب (

5                     حديقة الثعالب New عيد عبد احلليم

8 فوؤاد حداد New ح�شي عدالة املظلوم              

14 �شعيد الكفراوي New حكايات عن نا�س طيبني           

14 خليل كلفت خطوات فى النقد االأدبى

9 حممد عفيفى  خم�شون عامًا على العدوان الثالثى على م�شر

9 م�شطفى فهمى خواطر علميه

10 اأحمد عبد املعطى خليل مطران ) ق�شائد ( 

10 حممد �شربى خليل مطران اأروع ما كتب

30 اأحمد فوؤاد  خالفات املتدينني والعلمانيني فى اإ�شرائيل

5 �شعبان يو�شف  خريي �شلبي  فيل�شوف الهام�س
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17 �شو�شن ناجي  خوف الكتابة

26 حممد يحيى الرخاوي خطاب احلياة اليومية بني االإ�شتعانة والفائ�س اللفظي

6 يا�شر ال�ش�شتاوي خبز الهواج�س    ) مواهب ( 

8 عبا�س حممود العقاد  خال�شة اليومية

9 اأحمد ر�شاد مو�شى  درا�شات يف تاريخ م�شر االقت�شادي

40  ديوان ابن قالق�س �شهام الفريج

12 ظبية خمي�س درجة حميمة

15 عفاف عبد املعطي ديوان نبوية مو�شى

38 يونان لبيب درا�شات فى التاريخ احلديث

39 فاروق �شو�شه ديوان عبد الرحمن �شكرى

20 م�شطفى نا�شف دنيا من املجاز

13 خالد عزب  دار ال�شلطنه فى م�شر

10 رم�شي�ض عو�ض داكاو

30 حممد را�شد درا�شات �شنيمائيه ومقاالت نقديه

10 وليد حممود دبلوما�شية الثقافه

16 حازم خريى دون كيخوته امل�شرى

38 فاروق �شو�شه  ديوان حافظ اإبراهيم

20 جابر ع�شفور دورية جنيب حمفوظ ج1

20 نخبه دورية جنيب حمفوظ ج2

20 نخبه دورية جنيب حمفوظ ج3

30 نخبه دورية جنيب حمفوظ ج4

30 نخبه دورية جنيب حمفوظ ج5

26 نخبه دورية جنيب حمفوظ ج6

20 نخبه دورية جنيب حمفوظ ج7

26 نخبة New 8دورية جنيب حمفوظ ج              

10 ماجد الراهب  دورة الزمالة للدرا�شات والفنون القبطية

12  دورة الزمالة للدرا�شات والفنون االإ�شالمية ماجد الراهب

36 ح�شن توفيق ديوان ح�شن طلب ج1

34 ح�شن توفيق New 2ديوان ح�شن طلب ج                

34 ح�شن توفيق New 3ديوان ح�شن طلب ج                

30  درا�شات يف ق�ش�س يو�شف ال�شاروين م�شطفى بيومي

14 �شعدين ال�شالموين                                 دافن�شي
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4 حممود توفيق  ديوان اال ليت �شعري

8 حممد عبد املطلب ذاكرة النقد االأدبى

6  ذات الغالف االأ�شود �شلوى بكر

12 حممد حافظ دياب New ذاكرة االإ�شالم والغرب               

8 نخبة روؤية ال�شباب امل�شري للم�شتقبل

6 را�شيه اأحمد رائحة البلح

20 عبد املنعم حممد رحلة ح�شن اأفندى توفيق العدل

9 منال القا�شى رغبات خفيه ) روايه ( 

20 يو�شف ال�شارونى  رحلة عمر جنيب حمفوظ

24 روايات �شوقى املجهوله حممود على

5 راأ�س الع�س  ) مغامرات الكاجنارو امل�شري (  حممد ال�شافعي

16 علي عو�س اهلل رحلة مع اأفالم اأوروبية واأمريكية

10 اأحمد عثمان New رحيق العمر                       

16 عديل رزق اهلل New رحلة مع العقل  رم�شي�س يونان    

13 ح�شن عطيه زمن الفن اجلميل

19 كرميه زكى مبارك  زكى مبارك �شريه ذاتيه

10 حممد ابراهيم مربوك زمن الكتبة ياأفل اأزمنة الكتاب جتيء

8 م�شطفى عبد الوهاب  �شينما احلقائق الب�شيطة

5 نخبة  �شمحة اخلويل �شنوات من العطاء

14 نخبة  �شكان العامل الثاين

18 �شالح �شالح  �شرديات الروايه

20 فتحى م�شيلحى �شليمان حزين العامل واملفكر واالإن�شان

31 فاروق �شو�شه �شبعون عامًا من االإبداع

17 اأحمد عطية اهلل �شيكولوجيا ال�شحك

10 فيلب�س جرج�س �شنة 1919 م�شرحيه

40 اإبراهيم خطاب �شيد حجاب �شائد احلواديت

11 فوزيه اأ�شعد �شورين كريكجورد اأبو الوجوديه

20 عز الدين كامل  �شعد كامل والثقافه اجلماهرييه

20 املتوكل طه  �شرد فل�شطني

9 جلنة علم النف�س �شل�شلة حما�شرات جلنة علم النف�س ج2

29 عالء الديب  �شتة روايات ق�شريه

15 �شحر الف�شه �شر املاء �شادق �شهيد
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4 حممود توفيق  ديوان اال ليت �شعري

8 حممد عبد املطلب ذاكرة النقد االأدبى

6  ذات الغالف االأ�شود �شلوى بكر

12 حممد حافظ دياب New ذاكرة االإ�شالم والغرب               

8 نخبة روؤية ال�شباب امل�شري للم�شتقبل

6 را�شيه اأحمد رائحة البلح

20 عبد املنعم حممد رحلة ح�شن اأفندى توفيق العدل

9 منال القا�شى رغبات خفيه ) روايه ( 

20 يو�شف ال�شارونى  رحلة عمر جنيب حمفوظ

24 روايات �شوقى املجهوله حممود على

5 راأ�س الع�س  ) مغامرات الكاجنارو امل�شري (  حممد ال�شافعي

16 علي عو�س اهلل رحلة مع اأفالم اأوروبية واأمريكية

10 اأحمد عثمان New رحيق العمر                       

16 عديل رزق اهلل New رحلة مع العقل  رم�شي�س يونان    

13 ح�شن عطيه زمن الفن اجلميل

19 كرميه زكى مبارك  زكى مبارك �شريه ذاتيه

10 حممد ابراهيم مربوك زمن الكتبة ياأفل اأزمنة الكتاب جتيء

8 م�شطفى عبد الوهاب  �شينما احلقائق الب�شيطة

5 نخبة  �شمحة اخلويل �شنوات من العطاء

14 نخبة  �شكان العامل الثاين

18 �شالح �شالح  �شرديات الروايه

20 فتحى م�شيلحى �شليمان حزين العامل واملفكر واالإن�شان

31 فاروق �شو�شه �شبعون عامًا من االإبداع

17 اأحمد عطية اهلل �شيكولوجيا ال�شحك

10 فيلب�س جرج�س �شنة 1919 م�شرحيه

40 اإبراهيم خطاب �شيد حجاب �شائد احلواديت

11 فوزيه اأ�شعد �شورين كريكجورد اأبو الوجوديه

20 عز الدين كامل  �شعد كامل والثقافه اجلماهرييه

20 املتوكل طه  �شرد فل�شطني

9 جلنة علم النف�س �شل�شلة حما�شرات جلنة علم النف�س ج2

29 عالء الديب  �شتة روايات ق�شريه

15 �شحر الف�شه �شر املاء �شادق �شهيد
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10 �شيد حجاب �شيد حجاب ق�شائد خمتاره

30 ال�شعيد اإبراهيم  �شجل االإنتاج العلمي للجغرافيني امل�شريني

8 �شعد زغلول والكفاح ال�شري 1919 – 1925 اآمال ال�شبكي

6 اأ�شامة حب�س  �شرير الرمان

18 فاروق اإبراهيم New شحر املرئيات البيئية يف االأفالم الروائية�       

7 �شعيب حليفي  �شعرية الرواية الفانتا�شتيكية

3 حممود الرماوي  �شمل العائلة

11 �شعبان يو�شف  �شعراء ال�شبعينات

8 عز الدين املدين �شذرات يف ال�شرية الر�شدية

29 نخبة �شوقي �شيف : �شرية وحتية

15 حممد عبد املطلب  �شعراء ال�شبعينات وفو�شاهم

16 حلمى �شامل �شاعر مئذنة الدمع

15 اأحمد عنرت �شوقيات الغناء

38 حممد عبد املطلب �شوقى وحافظ فى مراآة النقد ج1

16 حممد عبد املطلب �شوقى وحافظ فى مراآة النقد ج2

22 حممد عبد املطلب �شوقى وحافظ فى مراآة النقد ج3

16 غطا�س عبد امللك �شرح املو�شيقى

20 عبد النا�شر ح�شن  �شعر اأبى نوا�س

6 ح�شام املقدم �شوارع جمهزة للده�شة  ) ق�ش�س ( 

29 طه وادى  �شوقى �شيف

6 �شمري فريد �شك�شبري كاتب ال�شينما

25 حممد فتحي  �شخ�شيات من م�شر

5 حممد �شليم �شو�شه �شرود اأبي�س   ) مواهب (     

18                      �شروق االأندل�س New عبد املجيد فرغلي

14 �شانع احلب نخبة

16 نخبة �شانع االأقنعة

15 ه�شام عبد العزيز  �شحف م�شادره فى م�شر

30 رامى عطا �شحافة االأقباط

12 مفرح كرمي �شورة ال�شعر – �شورة العامل

25 �شو�شن ناجى �شورة الرجل فى الق�ش�س الن�شائى

20 اأحمد علي �شون الرتاث الثقايف غري املادي

12 بهاء جاهني �شالح جاهني روؤى ودرا�شات

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

15 خالد عبد احلليم  �شورة اليهودي يف االأدب ال�شعبي العربي

16 نخبة �شالح جاهني اأمري �شعراء العامية

24 حممد ال�شهاوي New شالح ال�شرنوبي النهر الذي ا�شكر العامل�  

36 جمال زهران New شعود واإنهيار جماعة االإخوان االإرهابية� 

11 اأحمد زكريا طه ح�شني جدل الفكر وال�شيا�شه

4 مدحت اأبو بكر طعم الورد

8 فتحي قابيل  طريق جناح امل�شروعات ال�شغرية

5 مدحت اأبو بكر  طائر احلب اجلميل

28 �شيزا قا�شم             طوق احلمامة يف االألفة

4 حممد ر�شاد احلمزاوي  ظاهرة املعجمية العربية

20 ن�شال االأميونى ظاهرة الزمن فى ال�شعر العربى القدمي

10 جهاد عوده ظاهرة ال�شيا�شات العامه

7 نعيم عطية عطر االألوان

6 نخبة  عطر القناديل

7 نخبة عندما حتلم    ) رواية ( 

11 نخبة عرو�شة املولد

10 حلمى �شامل عم �شباحًا

17 حممد ر�شوان عبد احلميد الديب �شاعر البوؤ�س

21 يو�شف القعيد عبقرية املجهود ) حممد مندور (

13 ح�شن ال�شاعاتى علم االإجتماع اخللدونى

15 راجح داود عواطف عبد الكرمي م�شريه من احلب

33 عبد احلميد يون�س عبد احلميد يون�س ج1 رائد الرتاث ال�شعبي

35 نخبه عبد احلميد يون�س ج2 رائد الرتاث ال�شعبي

35 نخبه عبد احلميد يون�س ج3 رائد الرتاث ال�شعبي

32 اأحمد يون�ض  عبد احلميد يون�س ج4 رائد الرتاث ال�شعبي

38 اأحمد يون�ض  عبد احلميد يون�س ج5 رائد الرتاث ال�شعبي

42 اأحمد يون�ض  عبد احلميد يون�س ج6 رائد الرتاث ال�شعبي

12 حممود اجلوادى عا�شق العلم اأحمد م�شتجري

5 حممد يون�س  عذراء احللميه

14 حممد فتحى ع�شر املعرفه واملكتبات

10 خالد عزب عمارة امل�شجد االأق�شى املبارك

20 م�شطفى عبد الغنى عبد الرحمن ال�شرقاوى
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ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

15 خالد عبد احلليم  �شورة اليهودي يف االأدب ال�شعبي العربي

16 نخبة �شالح جاهني اأمري �شعراء العامية

24 حممد ال�شهاوي New شالح ال�شرنوبي النهر الذي ا�شكر العامل�  

36 جمال زهران New شعود واإنهيار جماعة االإخوان االإرهابية� 

11 اأحمد زكريا طه ح�شني جدل الفكر وال�شيا�شه

4 مدحت اأبو بكر طعم الورد

8 فتحي قابيل  طريق جناح امل�شروعات ال�شغرية

5 مدحت اأبو بكر  طائر احلب اجلميل

28 �شيزا قا�شم             طوق احلمامة يف االألفة

4 حممد ر�شاد احلمزاوي  ظاهرة املعجمية العربية

20 ن�شال االأميونى ظاهرة الزمن فى ال�شعر العربى القدمي

10 جهاد عوده ظاهرة ال�شيا�شات العامه

7 نعيم عطية عطر االألوان

6 نخبة  عطر القناديل

7 نخبة عندما حتلم    ) رواية ( 

11 نخبة عرو�شة املولد

10 حلمى �شامل عم �شباحًا

17 حممد ر�شوان عبد احلميد الديب �شاعر البوؤ�س

21 يو�شف القعيد عبقرية املجهود ) حممد مندور (

13 ح�شن ال�شاعاتى علم االإجتماع اخللدونى

15 راجح داود عواطف عبد الكرمي م�شريه من احلب

33 عبد احلميد يون�س عبد احلميد يون�س ج1 رائد الرتاث ال�شعبي

35 نخبه عبد احلميد يون�س ج2 رائد الرتاث ال�شعبي

35 نخبه عبد احلميد يون�س ج3 رائد الرتاث ال�شعبي

32 اأحمد يون�ض  عبد احلميد يون�س ج4 رائد الرتاث ال�شعبي

38 اأحمد يون�ض  عبد احلميد يون�س ج5 رائد الرتاث ال�شعبي

42 اأحمد يون�ض  عبد احلميد يون�س ج6 رائد الرتاث ال�شعبي

12 حممود اجلوادى عا�شق العلم اأحمد م�شتجري

5 حممد يون�س  عذراء احللميه

14 حممد فتحى ع�شر املعرفه واملكتبات

10 خالد عزب عمارة امل�شجد االأق�شى املبارك

20 م�شطفى عبد الغنى عبد الرحمن ال�شرقاوى



52

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

30 عبد الهادى اجلزار اإينا�س الهندى

10 حم�شن العزب عقد يف نقد امل�شرح

8 اأحمد ال�شيخ  عر�س جماين للجميع

20 رم�شان متويل  عيد النوروز عند الفر�س وتاأثريه يف املجتمعات

18 علي الدانوب اأحمد عطية اهلل

18  عناق االأزرق واالأخ�شر منري عامر

12 اأحمد عبد املعطي حجازي  علموا اأوالدكم ال�شعر

26 علي جعفر علي جعفر العالق ج1 االأعمال ال�شعرية

30 علي جعفر    علي جعفر العالق ج2 االأعمال ال�شعرية

32 م�شطفى يو�شف عوامل متداخلة ج1

32 م�شطفى يو�شف عوامل متداخلة ج2

24 ها�شم النحا�س New عاطف الطيب رائد الواقعية امل�شرية املبا�شرة 

9  غيمة يف بنطلون رفعت �شالم

10 عبد الر�شيد ال�شادق  غربة امللك ال�شليل

8 مكاوي �شعيد غرفة مل يدخلها رجل

30 اأحمد دروي�ض فى النقد التطبيقى

10 نيفني الكيالنى  فن الباليه

9 هاله فهمى فى هجاء الزوجات

14 حممود عبد الغنى  فن الذات

22 فى تطور روؤية االأنا لالآخر حممد �شربى

14 عبد امللك مرتا�س  فى نظرية النقد

2 الفريد فرج  فن امل�شرحيه

30  فهار�س ال�شيوخ عند علماء امل�شلمني �شعبان خليفه

9 اأنور مغيث  فى الدوله املدنيه

10 اأبو همام عبد اللطيف يف ال�شعر العماين املعا�شر

10 جمدي ريا�ض فال�شفة قتلتهم ال�شيا�شة

4 فلول واأنوف   ) ق�ش�س (  منة اهلل �شامي

16 ن�شيم جملي  فرانز كافكا

18 فتحية الع�شال  فتحية الع�شال االأعمال امل�شرحية ج1

22 فتحية الع�شال  فتحية الع�شال االأعمال امل�شرحية ج2

10 بهاء طاهر                 يف مديح الرواية

12 ال�شيد اأمني �شلبي New ف�شول يف ال�شيا�شة والثقافة           

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

6 علي اجلارم  ق�شائد من اجلارم

21 اأحمد طوغان ق�شية فل�شطني

18 نخبة  ق�شيدة النرث

10 ناجى فوزى قراءات خا�شه فى مرئيات ال�شينما امل�شريه

13 حممود اأمني قريبا من بهاء طاهر

21 زبيده حممد عطا قبطى فى ع�شر م�شيحى

12 �شعيد عطيه ق�ش�س التوراه

15 يو�شف ال�شارونى قراءات فى روايات

20 اإميان عامر قناة ال�شوي�س فى الوجدان امل�شرى

15 هدايت عبد النبى ق�شايا �شاخنه وحامله

20 نا�شر جالل  ق�شايا اإقت�شاديه معا�شره

15  قراءة الرواية  مناذج من جنيب حمفوظ حممود الربيعي

20 �شوقي جالل قطوف من ندوات اللغات ال�شرقية ج1

16 نخبة قطوف من ندوات اللغات ال�شرقية ج2

26 يو�شف نوفل قامو�س ال�شعر وال�شعراء ج1

28 يو�شف نوفل قامو�س ال�شعر وال�شعراء ج2

5 قلم فحم  ) مواهب (  وائل �شعيد

13 جماهد عبد املنعم كامل اأيوب

9 نخبة كامل الكيالين رائد اأدب االأطفال

30 �شامى �شليمان كتابات حممد مندور املجهوله ج1

30 �شامى �شليمان كتابات حممد مندور املجهوله ج2

6 رامى عطا  كلمات لقا�شم اأمني

31 بدر الديب كال�شيكيات الهايكو ج1

20 بدر الديب كال�شيكيات الهايكو ج2

8 اأمري العمرى كال�شيكات ال�شينما الت�شجيليه

8 كمال ن�شاأت  كمال ن�شاأت �شاعرًا واإن�شانًا

5 حممد �شليمان  كالر�شل اأتوا

14 فرحان �شالح كفر �شوبا ) ق�ش�س حب �شرية مكان (  

12  كارل بوبر واملنعطف االب�شتمولوجي New با�شل فرحان

44 اأحمد طوغان New 1كاريكاتري طوغان ج              

40 اأحمد طوغان New 2كاريكاتري طوغان ج                

7 نخبة  ال �شيء يحدث االآن
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6 علي اجلارم  ق�شائد من اجلارم

21 اأحمد طوغان ق�شية فل�شطني

18 نخبة  ق�شيدة النرث

10 ناجى فوزى قراءات خا�شه فى مرئيات ال�شينما امل�شريه

13 حممود اأمني قريبا من بهاء طاهر

21 زبيده حممد عطا قبطى فى ع�شر م�شيحى

12 �شعيد عطيه ق�ش�س التوراه

15 يو�شف ال�شارونى قراءات فى روايات

20 اإميان عامر قناة ال�شوي�س فى الوجدان امل�شرى

15 هدايت عبد النبى ق�شايا �شاخنه وحامله

20 نا�شر جالل  ق�شايا اإقت�شاديه معا�شره

15  قراءة الرواية  مناذج من جنيب حمفوظ حممود الربيعي

20 �شوقي جالل قطوف من ندوات اللغات ال�شرقية ج1

16 نخبة قطوف من ندوات اللغات ال�شرقية ج2

26 يو�شف نوفل قامو�س ال�شعر وال�شعراء ج1

28 يو�شف نوفل قامو�س ال�شعر وال�شعراء ج2

5 قلم فحم  ) مواهب (  وائل �شعيد

13 جماهد عبد املنعم كامل اأيوب

9 نخبة كامل الكيالين رائد اأدب االأطفال

30 �شامى �شليمان كتابات حممد مندور املجهوله ج1

30 �شامى �شليمان كتابات حممد مندور املجهوله ج2

6 رامى عطا  كلمات لقا�شم اأمني

31 بدر الديب كال�شيكيات الهايكو ج1

20 بدر الديب كال�شيكيات الهايكو ج2

8 اأمري العمرى كال�شيكات ال�شينما الت�شجيليه

8 كمال ن�شاأت  كمال ن�شاأت �شاعرًا واإن�شانًا

5 حممد �شليمان  كالر�شل اأتوا

14 فرحان �شالح كفر �شوبا ) ق�ش�س حب �شرية مكان (  

12  كارل بوبر واملنعطف االب�شتمولوجي New با�شل فرحان

44 اأحمد طوغان New 1كاريكاتري طوغان ج              

40 اأحمد طوغان New 2كاريكاتري طوغان ج                

7 نخبة  ال �شيء يحدث االآن
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3 مدحت اأبو بكر ليله من عمرى

35  لوي�س عو�س ومعاركه االأدبية ن�شيم جملي

23 جمدي العفيفي  لغة االأعماق البعيدة

26 حميي عبد اخلالق                   لوي�ض عو�ض مفكرا

16 نبيل فرج           لوي�س عو�س قراءات نقدية

20 ال�شيد حافظ New لك النيل والقمر               

3 فاروق �شو�شة خمتارات من �شعر العقاد

4 عبد املنعم العقبي مرايا الوقت

31 ماجدة موري�ض مبدعات تليفزيونات

5 نخبة مواقف ابي علي وديوان �شعره

31 نخبة  حممد اإبراهيم املويلحي ج1

9 نخبة  حممد اإبراهيم املويلحي ج2

22 نخبة  موؤ�ش�شة الرق

17 نخبة حممود �شامي البارودي

18 نخبة  ملكوت العزلة ال�شعرية

5 نخبة حماكم االأ�شرة

8 نخبة  مو�شوعات يف الثقافة العلمية

19 �شليمان فيا�س  معجم االأب�شار واملب�شرات

25 رفاعه الطهطاوى  مناهج االألباب امل�شريه

21 يو�شف �شالمه مفهوم ال�شلب عند هيجل

8 نعيم عطيه متعة القراءه

34 فتحى االإبيارى منارة الثقافه باالإ�شكندريه

16 اليا�س فرقوح مقامات الزبد

17 حممود �شامى البارودى اأحمد عبد املعطى

10 جلنة العماره م�شر عبقرية املكان

15 حممد براده حممد مندور وتنظري النقد العربى

9 حممود مدحت  م�شر القبطيه

7 حممد اأبو اخلري ملتقى الروؤيه امل�شتقبليه مل�شرح االأطفال فى م�شر

18 عبد الرحمن بدوى موؤلفات اإبن خلدون

13 بهاء جاهني خمتارات من �شعر �شالح جاهني

21 حممد فتوح  مائة عام من ال�شعر امل�شرى احلديث

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

17 حممد عبد الغنى  م�شر االإن�شان واملكان

1 عبد الرحمن بدوى  م�شكلة املوت

41 نخبه  موؤمتر املو�شيقى العربيه

19  حممد �شفى الدين فتحى حممد

15 حممد املهدى موؤثرات م�شريه على الفنون الغربيه

33  مائة عام من الرقابه على ال�شينما امل�شريه حممود على

20 �شحر ح�شن م�شر فى ظل الك�شاد الكبري

20 حممد عبده بدوى خمتارات حممد عبده بدوى

18 حممد اأبو حطب مارتن لوتر واالإ�شالم

10 عبد الر�شيد ال�شادق حماكمة اليهودى املارق

24 خليل كلفت من اجل نحو عربى جديد

40 خريى �شلبى من عيون الق�شه امل�شريه ج1

35 خريى �شلبى من عيون الق�شه امل�شريه ج2

35 خريى �شلبى من عيون الق�شه امل�شريه ج2

3 حممد مندور حما�شرات عن خليل مطران

10 بدر الدين اأبو غازى  خمتار حياته وفنه

10 عادل عز الدين من رواد الرتبيه حامد زهران

10 فردريك معتوق مرتكزات ال�شيطره الغربيه

30 غطا�س عبد امللك معبد املغنى

15 عبد القادر عبد العزيز حمافظة اأ�شوان

30 عمرو عبد العزيز  م�شر والعمران

15 عاطف حافظ حمافظة االإ�شماعيليه

15 اأ�شماء يحيى  م�شرحة الروايه

15  حمافظة االإ�شكندريه فتحى حممد

15 جلنة ال�شعر خمتارات من دواوين ال�شعراء الثالثه

40 حممود على مو�شوعة الت�شريعات ال�شينمائيه ج1

40 حممود على مو�شوعة الت�شريعات ال�شينمائيه ج2

40 حممود على مو�شوعة الت�شريعات ال�شينمائيه ج3

25 فتحى االإبيارى منارة الثقافه االإ�شكندريه ج2

20 فتحى االإبيارى منارة الثقافه االإ�شكندريه ج3

14 حممد ح�شني هيكل مقاالت حممد ح�شني هيكل ج1
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17 حممد عبد الغنى  م�شر االإن�شان واملكان

1 عبد الرحمن بدوى  م�شكلة املوت

41 نخبه  موؤمتر املو�شيقى العربيه

19  حممد �شفى الدين فتحى حممد

15 حممد املهدى موؤثرات م�شريه على الفنون الغربيه

33  مائة عام من الرقابه على ال�شينما امل�شريه حممود على

20 �شحر ح�شن م�شر فى ظل الك�شاد الكبري

20 حممد عبده بدوى خمتارات حممد عبده بدوى

18 حممد اأبو حطب مارتن لوتر واالإ�شالم

10 عبد الر�شيد ال�شادق حماكمة اليهودى املارق

24 خليل كلفت من اجل نحو عربى جديد

40 خريى �شلبى من عيون الق�شه امل�شريه ج1

35 خريى �شلبى من عيون الق�شه امل�شريه ج2

35 خريى �شلبى من عيون الق�شه امل�شريه ج2

3 حممد مندور حما�شرات عن خليل مطران

10 بدر الدين اأبو غازى  خمتار حياته وفنه

10 عادل عز الدين من رواد الرتبيه حامد زهران

10 فردريك معتوق مرتكزات ال�شيطره الغربيه

30 غطا�س عبد امللك معبد املغنى

15 عبد القادر عبد العزيز حمافظة اأ�شوان

30 عمرو عبد العزيز  م�شر والعمران

15 عاطف حافظ حمافظة االإ�شماعيليه

15 اأ�شماء يحيى  م�شرحة الروايه

15  حمافظة االإ�شكندريه فتحى حممد

15 جلنة ال�شعر خمتارات من دواوين ال�شعراء الثالثه

40 حممود على مو�شوعة الت�شريعات ال�شينمائيه ج1

40 حممود على مو�شوعة الت�شريعات ال�شينمائيه ج2

40 حممود على مو�شوعة الت�شريعات ال�شينمائيه ج3

25 فتحى االإبيارى منارة الثقافه االإ�شكندريه ج2

20 فتحى االإبيارى منارة الثقافه االإ�شكندريه ج3

14 حممد ح�شني هيكل مقاالت حممد ح�شني هيكل ج1
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26 اأحمد ح�شني هيكل مقاالت حممد ح�شني هيكل ج2

17 اأحمد حممد ح�شني مقاالت حممد ح�شي�شن هيكل ج3

21 اأحمد حممد ح�شني مقاالت حممد ح�شني هيكل ج5

20 مرايا جابر ع�شفور ج1 جلنة الكتاب والن�شر

35 مرايا جابر ع�شفور ج2 جلنة الكتاب والن�شر

20 حامت ال�شكر مرايا ترن�شي�س

10 ح�شن حماد  حمنة العبث ورحلة البحث عن خال�س

3 �شامية حبيب مي زيادة

12 رم�شي�ض عو�ض  مع�شكر اإعتقال دورا

9 رم�شي�ض عو�ض  مع�شكر اإعتقال تريبلينكا

12 رم�شي�ض عو�ض  مع�شكر اإعتقال ماثاوزن

12 رم�شي�ض عو�ض           مع�شكر اإعتقال �شوبيبور

8 �شعيب حليفي  مرايا التاأويل

15 اأحمد �شم�س الدين  مدخل اإىل امل�شرح العربي

12 نخبة  خمتارات �شعرية جماعة اأبو للو

40 عادل ح�شن مو�شوعة م�شر والق�شية الفل�شطينية ج1

36 عادل ح�شني مو�شوعة م�شر والق�شية الفل�شطينية ج2

30 عادل ح�شني New 1مو�شوعة م�شر والق�شية الفل�شطينية ج3 ق 

64  مو�شوعة م�شر والق�شية الفل�شطينية ج3 قNew 2 عادل ح�شني

24 �شامية جالل  م�شر يف كتابات الراحالة االأتراك

34 نبيل راغب  م�شارات الثقافة امل�شرية عرب الع�شور

16 جابر ع�شفور م�شتقبل الثقافة يف م�شر

12 خالد عزب  م�شتقبل التاريخ

30 طارق مندور  حممد مندور اخلطاب ال�شيا�شي ووعي الثورة

12 اأحمد زكريا              ما التاريخ وكيف نف�شره

16 نخبة                حمافظة الوادي اجلديد

22 طارق مندور           حممد مندور ذكريات اأدبية

14 فوؤاد قنديل               حممد مندور �شيخ النقاد

18 اأحمد بهاء الدين   من ثقافة املقاطعة اإىل ثقافة املقاومة

14 ح�شام عبد الظاهر New خمتارات من اآثار علي عبد الرازق    

22 اأ�شماء حممد حممود  New 1948 موقف م�شر من حرب      

14    من حرب كا�شرتو اإىل اإنتخابات �شافيز  New مدحت الزاهد

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

28 عمرو عبد العزيز منري New  م�شر يف االأ�شاطري العربية           

26   م�شلحة ال�شربخانة امل�شرية بالقاهرة  New �شحر حممد اإبراهيم

20         مكتبة االإ�شكندرية ذاكرة االإن�شانية New اخال�س عطا اهلل

8               مائة غمزة بالعني الي�شرى New وحيد الطويلة

12 �شامح كرمي New حماكمة األف ليلة وليلة                 

3  ندوة عمران الطبقة املتو�شطة جلنة العمارة

8 جلنة علم النف�س  ندوة تكرمي رواد علم النف�س والرتبية

10 كمال رمزي عو�س  جنوم ال�شينما امل�شرية

9 نخبة  ندوة اآثار �شيناء

13 نخبة نداهة الكتابة

12 عبد اهلل حممد جمال الدين  ن�شو�س من كتاب املتني

3 اأحمد حممود مبارك  نب�شات واألوان

12 نخبة  ندوة اآثار القد�س

20 ندوة االآثار القبطيه وجدى خريى

30 جابر ع�شفور  جنيب حمفوظ الرمز والقيمه

15 �شعيد علو�س نقد ثقافى اأم حداثه �شلفيه

8 عاطف اأحمد نقد العقل الو�شعى

10 م�شطفى اإبراهيم ندوة حق املري�س على املجتمع

20 عبله الروينى ن�شاء ح�شن �شليمان

7 اأمل حممد الروبى نظام احلكم الرومانى

12 فتحى اأبو رفيعه  نقد الثقافه

9 حممود اأمني  ندوة تكرمي رواد الرتبيه

30 عبد احلكيم را�شى  نظرية اللغه فى النقد العربى

15 كمال ن�شاأت نظرات نقديه فى دواوين �شعريه

10 يا�شني االأيوبى نار الف�شول

12 جنيب حمفوظ دعوه لل�شمود ح�شني عيد

9 اأحمد ال�شيد النجار  نحو برنامج اإقت�شادى مل�شر الثوره

26 اأحمد ال�شيد النجار نحو برنامج اقت�شادي بديل ) اإنقاذ االقت�شاد امل�شري(

5 اإيهاب عبد الدامي نطفة يف رحم بارد  ) مواهب ( 

12 ح�شني عيد  جنيب حمفوظ – دعوة لل�شمود

12 اأحمد خمي�س جنيب حمفوظ يف مراآة االإ�شت�شراق ال�شوفيتي

15 ها�شم النحا�س  جنيب حمفوظ يف ال�شينما والتليفزيون
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28 عمرو عبد العزيز منري New  م�شر يف االأ�شاطري العربية           

26   م�شلحة ال�شربخانة امل�شرية بالقاهرة  New �شحر حممد اإبراهيم

20         مكتبة االإ�شكندرية ذاكرة االإن�شانية New اخال�س عطا اهلل

8               مائة غمزة بالعني الي�شرى New وحيد الطويلة

12 �شامح كرمي New حماكمة األف ليلة وليلة                 

3  ندوة عمران الطبقة املتو�شطة جلنة العمارة

8 جلنة علم النف�س  ندوة تكرمي رواد علم النف�س والرتبية

10 كمال رمزي عو�س  جنوم ال�شينما امل�شرية

9 نخبة  ندوة اآثار �شيناء

13 نخبة نداهة الكتابة

12 عبد اهلل حممد جمال الدين  ن�شو�س من كتاب املتني

3 اأحمد حممود مبارك  نب�شات واألوان

12 نخبة  ندوة اآثار القد�س

20 ندوة االآثار القبطيه وجدى خريى

30 جابر ع�شفور  جنيب حمفوظ الرمز والقيمه

15 �شعيد علو�س نقد ثقافى اأم حداثه �شلفيه

8 عاطف اأحمد نقد العقل الو�شعى

10 م�شطفى اإبراهيم ندوة حق املري�س على املجتمع

20 عبله الروينى ن�شاء ح�شن �شليمان

7 اأمل حممد الروبى نظام احلكم الرومانى

12 فتحى اأبو رفيعه  نقد الثقافه

9 حممود اأمني  ندوة تكرمي رواد الرتبيه

30 عبد احلكيم را�شى  نظرية اللغه فى النقد العربى

15 كمال ن�شاأت نظرات نقديه فى دواوين �شعريه

10 يا�شني االأيوبى نار الف�شول

12 جنيب حمفوظ دعوه لل�شمود ح�شني عيد

9 اأحمد ال�شيد النجار  نحو برنامج اإقت�شادى مل�شر الثوره

26 اأحمد ال�شيد النجار نحو برنامج اقت�شادي بديل ) اإنقاذ االقت�شاد امل�شري(

5 اإيهاب عبد الدامي نطفة يف رحم بارد  ) مواهب ( 

12 ح�شني عيد  جنيب حمفوظ – دعوة لل�شمود

12 اأحمد خمي�س جنيب حمفوظ يف مراآة االإ�شت�شراق ال�شوفيتي

15 ها�شم النحا�س  جنيب حمفوظ يف ال�شينما والتليفزيون
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16 اإبراهيم فتحي  جنيب حمفوظ بني الق�شة الق�شرية

2 خالد عبد الغني  جنيب حمفوظ و�شردياته العجائبية

4 نبوية مو�شى نوب حتب اأو الف�شيلة امل�شطهرة ) تراث الرواية العربية ( 

10 جمموعة اأبحاث           ندوة الرتبية وثقافة التغيري

26 رانيا يحيى       نغمات على �شاطىء الواقعية

5 عبد املق�شود عبد الكرمي New ن�شخة زائفة                         

18 وجدي خريي New نظرية الدميقراطية عند كارل بوبر    

12 �شامح فتحي New جنيب حمفوظ بني الرواية والفيلم      

9 نخبة  هوية العالمات

8 اأنور لوقا  هذا هو املعلم يعقوب

8 هوؤالء امل�شورون الكبار نعيم عطيه

26 كمال مغيث  هتافات الثورة امل�شرية

5 حممد فهمي هذا تاأويل روؤياي   ) مواهب ( 

8 ح�شن عبد ربه                               هي رنة

15 نخبة  وجوه ال متوت

4 نخبة  و�شم الع�شافري

22 ماجد عزت وادى النطرون

9 �شيد البحراوى وى اإذن ل�شت باإفرجنى

15 عبد الرحمن منيف وجوه ال متوت

24 يو�شف ال�شارونى وم�شات الذاكره

21 �شهام الفريح وقفه مع النابغه الذبيانى

24       و�شائل الرق�س ور�شائل الدراما نيفني الكيالين

10 نخبة              وجوه اخرى لفتحي غامن

10 فخري لبيب New ولو                                   

24 حممد ك�شيك New وكاأين كنت من الب�شر                    

20 جمدى جرج�ض يوحنا االأرمنى

سلسلة أبحاث مؤتمرات
12 نخبه  االأدب العربى والعامليه

8 نخبه املازنى اإبداع متجدد

50 نخبه العومله والهويه الثقافيه

20 نخبه املاأثورات ال�شعبيه فى مائة عام ج1
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20 نخبه املاأثورات ال�شعبيه فى مائة عام ج2

32 نخبه امل�شروع الثقافى للوي�س عو�س

10 نخبه االإلياذه عرب الع�شور

50 نخبه الرتجمه وتفاعل الثقافات

25 نخبه الرتبيه فى جمتمع املعرفه

34 نخبه الروايه واملدينه ج1

31 نخبه الروايه واملدينه ج2

27 نخبه الروايه واملدينه ) ال�شهادات ( 

28 نخبه الروايه والتاريخ ج1

41 نخبه الروايه والتاريخ ج2

18 نخبه الروايه والتاريخ ) ال�شهادات ( 

26 نخبه  اأمل دنقل االإجناز والقيمه

25 نخبه املاأثورات ال�شعبيه والتنوع الثقافى ج1

25 نخبه املاأثورات ال�شعبيه والتنوع الثقافى ج2

15 نخبه اإبن ر�شد نهاية قرن وبداية قرن

30 نخبه توفيق احلكيم ح�شور متجدد

40 نخبه رفاعه الطهطاوى رائد التنوير

21 نخبه ق�شايا الرتجمه واإ�شكالياتها

20 نخبه �شوقى �شيف م�شريه من العطاء

30 نخبه مائة عام على حترير املراأه ج1

30 نخبه مائة عام على حترير املراأه ج2

30 نخبه م�شتقبل الثقافه العربيه

10 نخبه ملتقى الروايه امل�شريه املغربيه

31 نخبه نحو خطاب ثقافى جديد

22 نخبه  وجوه يحيى حقى

إبداعات التفرغ
3 �شلوى بكر الب�شمورى

3 يو�شف اأبو ريه اجلزيره البي�شاء

10 اإدري�س على اإنفجار جمجمه

16 اأحمد ال�شيخ النا�س فى كفر ع�شكر

17 راأفت الدويدى  اأوراق العمر حترتق

5 يو�شف اأبو ريه اجلزيره البي�شاء
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11 ه�شام ال�شالمونى الق�شه الق�شريه فى م�شرح القرن الع�شرين

17 حممد قطب الطرف االآخر من البيت

6 اأحمد بخيت االأخري اأواًل

31 عطيات البنودى اأيام ال�شفر

7 عبد الفتاح اجلمل العنف ال�شرى

9 راأفت الدويرى التوحيدى من غربه اإىل غربه

44 ناجى فوزى  الطفوله فى ال�شينما امل�شريه

10 �شعيد �شامل املقلب

10 م�شطفى االأ�شمر  امل�شوار العظيم

10 مهدى بندق  ال�شريفه بنت �شاحب ال�شبيل

4 �شعبان يو�شف  بقعة �شوء ت�شقط

20 حممد حممود توفيق احلكيم واحل�شاره الغربيه

12 جميد طوبيا تغريبة بنى حتحوت ج1

10 جميد طوبيا تغريبة بنى حتحوت ج2

12 جميد طوبيا تغريبة بنى حتحوت ج3

12 جميد طوبيا تغريبة بنى حتحوت ج4

6  تقا�شيم على اأ�شجان قدميه زكى �شامل

12 حممد اأبو العال  ثنائية ال�شرق والغرب

17 جواد جمال ذكى

3 �شلوى بكر حجره فوق �شطح

20 اأحمد ال�شيخ حكايات املدند�س

24 ال�شيد حافظ حكاية الفالح عبد املطيع

7 نعمات البحريى حكايات املراأه الوحيده

15 ن�شيم جملى حنني بن اإ�شحاق

10 اأحمد البحريى حجر النار

10 دوامات الروح ) روايه (  ليلى الروح

14 اأحمد �شم�س الدين �شرية ال�شيخ نور الدين

11 �شليم كت�شرن �شرية مارى جرج�س

16 �شمعة البحر ر�شا البهات

5 نعمات البحريى  �شلع اأعوج

3 �شحر توفيق طعم الزيتون

7 حممود حنفى ظل عائ�شه

14 حمدى عيد عفركو�س فى اأجازه

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

10 �شمري عبد الباقى  على هام�س ال�شريه الهالليه

23 نبيل عبد احلميد فر�س النبى ) روايه ( 

11 جار النبى احللو  قمر ال�شتاء

9 فريد اأبو �شعده  ليلة ال�شهر وردى االأخريه

32 يو�شف حجاج معتوق اخلري ج1

31 يو�شف حجاج معتوق اخلري ج2

18 فكرى النقا�س ملك االأمراء

10 اإدري�س على م�شاهد من قلب اجلحيم

5 حممود ال�شاذىل مازلت اأ�شاألها الو�شال

40 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج1

50 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج2

54 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج3

46 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج4

50 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج5

34 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج6

46 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج7

42 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج8

30 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج9

9 عزت الطريى هديل الف�شه
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10 �شمري عبد الباقى  على هام�س ال�شريه الهالليه

23 نبيل عبد احلميد فر�س النبى ) روايه ( 

11 جار النبى احللو  قمر ال�شتاء

9 فريد اأبو �شعده  ليلة ال�شهر وردى االأخريه

32 يو�شف حجاج معتوق اخلري ج1

31 يو�شف حجاج معتوق اخلري ج2

18 فكرى النقا�س ملك االأمراء

10 اإدري�س على م�شاهد من قلب اجلحيم

5 حممود ال�شاذىل مازلت اأ�شاألها الو�شال

40 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج1

50 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج2

54 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج3

46 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج4

50 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج5

34 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج6

46 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج7

42 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج8

30 جمال م�شعل مو�شوعة البلدان امل�شريه ج9

9 عزت الطريى هديل الف�شه
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80 خمتارات اأورك�شرتا القاهره ال�شيمفونى

50 خمتارات  اأيقونات املتحف القبطى

25 خمتارات اأبو �شمبل

40 خمتارات  اآدم حنني

90 حممد بغدادي  اأم�شاق من اخلط العربي

15 خمتارات بانوراما ال�شينما من 88 اإىل 2007 ) متنوعه ( 

50 عادل وا�شيلى  حياة امليدان

50 نخبة حافظة فنون العمارة االإ�شالمية يف م�شر

10 خمتارات  خم�شة مبدعني

15 خمتارات  دليل متحف اجلرافيك

30 خمتارات  ذاكرة فنان

35 خمتارات روائع الفن االأوروبى

15 حممد بغدادي  ر�شالة يف علم الكتابة

30 خمتارات �شبحى جرج�س

20 خمتارات فن وثقافه فى اأقوال ال�شحافه

65                فنون وحرف تقليدية ا�شعد ندمي

20 خمتارات  فجر ال�شينما

100 خمتارات  قرن من الت�شوير الفرن�شى

20 خمتارات  كتالوج اأم كلثوم

200 خمتارات  كتالوج منري كنعان

50 خمتارات  كتالوج �شالح طاهر

50 خمتارات كتالوج �شالون م�شر

50 خمتارات  كتاب متحف الفن امل�شرى احلديث

200 خمتارات  كتالوج حممود �شعيد

200 خمتارات  كتالوج منري كنعان

40 خمتارات  حممد ناجى فى احلب�شه

80 خمتارات مرئيات حممد طه ح�شني

5 خمتارات  مقتنيات متحف حممود خليل

25 خمتارات  متحف دن�شواى

ال�شعر ا�شم املوؤلف عنوان الكتاب

10 خمتارات  نهر العميد الفيا�س

15 اأحمد كمايل  جنيب حمفوظ مائة عام

سلسلة المكرمين
8 خمتارات ب�شري الديك

8 خمتارات داود عبد ال�شيد

8 خمتارات  �شمري �شيف

8 خمتارات  عادل اأدهم

8 خمتارات  كمال ال�شناوى

8 خمتارات  كمال ال�شيخ

8 خمتارات  كمال رمزى

8 خمتارات حممد كامل االأيوبى

8 خمتارات ماهر را�شى

8 خمتارات ماجده موري�س

8 خمتارات  حممود عبد العزيز

8 خمتارات  حممد خان

8 خمتارات  نور ال�شريف

8 خمتارات  نيللى

8 خمتارات  وحيد حامد

8 خمتارات ي�شرا

إصدارات القاهره التاريخيه
80 خمتارات  اأ�شبلة القاهره

80 خمتارات  ال�شلطان قن�شوه الغورى

225 خمتارات  �شارع املعز عربى

225 خمتارات  �شارع املعز  اإجنليزى

40 خمتارات  ق�شر االأمري طاز

160 خمتارات  ق�شر حممد على ب�شربا

80 خمتارات ق�شر حممد على ) م�شروع ترميم ( 
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10 خمتارات  نهر العميد الفيا�س

15 اأحمد كمايل  جنيب حمفوظ مائة عام

سلسلة المكرمين
8 خمتارات ب�شري الديك

8 خمتارات داود عبد ال�شيد

8 خمتارات  �شمري �شيف

8 خمتارات  عادل اأدهم

8 خمتارات  كمال ال�شناوى

8 خمتارات  كمال ال�شيخ

8 خمتارات  كمال رمزى

8 خمتارات حممد كامل االأيوبى

8 خمتارات ماهر را�شى

8 خمتارات ماجده موري�س

8 خمتارات  حممود عبد العزيز

8 خمتارات  حممد خان

8 خمتارات  نور ال�شريف

8 خمتارات  نيللى

8 خمتارات  وحيد حامد

8 خمتارات ي�شرا

إصدارات القاهره التاريخيه
80 خمتارات  اأ�شبلة القاهره

80 خمتارات  ال�شلطان قن�شوه الغورى

225 خمتارات  �شارع املعز عربى

225 خمتارات  �شارع املعز  اإجنليزى

40 خمتارات  ق�شر االأمري طاز

160 خمتارات  ق�شر حممد على ب�شربا

80 خمتارات ق�شر حممد على ) م�شروع ترميم ( 
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