قائمة
األسعار

50
إصدارات صندوق التنمية الثقافية
إصدارات المجلس األعلى للثقافة
إصدارات المشروع القومى للترجمة
إصدارات المركز القومى لثقافة الطفل

�أ.د /فتحى عبد الوهاب

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

الإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد

الأ�ستاذ � /أحمد ال�صاوي

امل�شرف على �إدارة الت�سويق

�إ�شراف علي التنفيذ

الأ�ستاذة  /مى عبد القادر

امل�شرف على �إدارة اجلرافيك

م�صمم جرافيك

الأ�ستاذة/نرمني �أحمد ماهر

2

الفهر�س
�أوال ً:امل�شروع القومى للرتجمة

4

•العلوم الإجتماعية

6-4

•العلوم التطبيقية

6

•العلـوم البحـتــة

7

•التاريخ واجلغرافيا

9-7

•الفل�سفة وعلم النف�س

10
20-10

•الأدب
•الديانات

21

•الرتاجم

21

•اللغات

21

•املعارف العامة

22

•الفنـون

22

•�سل�سلة� :أقدم لك

23

ثاني ًا :كتب الن�شر (الإ�صدارات امل�ؤلفة)

44-24

•�سل�سة �أبحاث وم�ؤمترات

44

•�إبداعات التفرغ

44

ثالث ًا�:إ�صدارات �صندوق التنمية الثقافية

45

•�سل�سلة املكرمني

46

•�إ�صدارات القاهرة التاريخية

47

3

أو ً
ال  :اإلصدارات المترجمة – المشروع القومي للترجمة
عنوان الكتاب

ا�سم املرتجم

ا�سم امل�ؤلف

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

العلوم االجتماعية
التنمية والقيم
التاريخ الإقت�صادي
الفريقيا الغربية
التثبيت والتكييف يف م�صر

نخبة

حم�سن يو�سف

االقت�صاد

2004

8

�أ.ج  .هوبكنز

احمد ف�ؤاد

علم االقت�صاد

1998

35

جودة عبد اخلالق

�سمري كرمي

�أهل مطروح

نخبة

حممد علي

2005

20

الثقافة منظور دارويني

روبرت اوجنر

�شوقي جالل

علم االقت�صاد
الأحوال
االجتماعية
االنرثبولوجيا

2004

21

2005

16

املر�أة يف �أثينا الواقع والقانون
امل�سلم عدوا و�صديق ًا
الإن�سانيون اجلدد العلم
عند احلافة
الدبلوما�سية الفاعلة

روجر ج�ست

منرية كروان

االنرثبولوجيا

2005

20

ماريا �سوليداد

عبد العال �صالح

الرتاث ال�شعبي

2005

21

جون بروكمان

م�صطفى �إبراهيم

الثقافة

2005

24

بيرت مار�شال

�أحمد خمتار

ال�سيا�سة

2005

15

الدميقراطية الأمريكية

نخبة

ح�سن عبد ربه

ال�سيا�سة

2005

13

العدو االمريكي

فيليب روجيه

بدر الدين عرودكي

ال�سيا�سة

2005

33

العودة من فل�سطني

جوزيه بوفيه

�إينا�س �صادق

ال�سيا�سة

2005

15

اجلدلية الإجتماعية
احلركات االجتماعية
2004 -1768
الطبقة العليا بني ثورتني
1952-1919
العوملة والرعاية الإن�سانية

�أنور عبد امللك

نخبة

علم االجتماع

2005

34

ت�شارلز تلي

ربيع وهبة

علم االجتماع

2005

19

ماجدة بركة

حممود ماجد

علم االجتماع

2005

21

نخبة

طلعت ال�سروجي

علم االجتماع

2005

17

القومية والعقالنية

نخبة

خالد عبد املح�سن

علم االجتماع

2006

20

الكلمات املفاتيح

رميوند وليامز

نعيمان عثمان

علم االجتماع

2005

24

امل�ستنريون خدمة وخيانة
ال�سيا�سة اخلارجية االمريكية
وم�صادرها الداخلية
الأطفال والتكنولوجيا والثقافة

جالل �أحمد

�سلوى عبا�س

علم االجتماع

2005

17

نخبة

عبد الوهاب علوب

ال�سيا�سة

2004

26

نخبة

دعاء حممد

علم االجتماع

2005

17

احلركة الن�سائية امل�صرية

نادية العلي

م�صطفى ريا�ض

علم االجتماع

2002

17

4

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

عنوان الكتاب
التنوع الب�شري اخلالق
) تقرير اللجنة العاملية (
الدراما والتعليم

نخبة

جابر ع�صفور

علم االجتماع

1997

18

�أ .ف �ألنجتون

مر�سي �سعد الدين

الرتبية والتعليم

1998

		6

ال�سياحة وال�سيا�سة

كولن مايكل

حممد فريد

ال�سياحة

2003

16

الإ�سالميون اجلزائريون

�سيفرين البا

حمادة ابراهيم

ال�سيا�سة

2003

التحالف اال�سود

نخبة

احمد حممود

ال�سيا�سة

2003

30

احلكم وال�سيا�سة يف افريقيا ج1

اكوديبا نويل

نخبة

ال�سيا�سة

2003

30

احلكم وال�سيا�سة يف افريقيا ج2
املرياث املر الأيدلوجيا
وال�سيا�سة يف العامل العربي
الوطن املغت�صب

اكوديبا نويل

نخبة

ال�سيا�سة

2003

38

بول �سامل

بدر الرفاعي

ال�سيا�سة

2002

16

مايكل راي�س

ابراهيم �سالمة

ال�سيا�سة

2003

17

الت�صحر التهديد واملجابهة

االن جرينجر

نخبة

العلوم الزراعية

2002

23

ا�صوات بديلة

هدى ال�صدة

هالة كمال

املر�أة

2002

27

ال�صحة العقلية يف العامل

روبرت ديجارليه

ايهاب عبد الرحيم خدمات اجتماعية

2003

35

�أمثال الهو�سا العامية

تراث �شعبي

م�صطفى حجازي

االمثال ال�شعبية

2002

41

احل�سد واالغريق

بيرت والكوت

منرية كروان

علم النف�س

1998

10

بانوراما احلياة ال�سياحية

نخبة

عطية �شحاتة

االح�صاء

2002

34

برومثيو�س بال قيود

دافيد �إ�س  .النذر

مي رفعت

االقت�صاد

2005

50

بطالت و�ضحايا

اميان �ضياء الدين

عايدة �سيف الدولة

علم االجتماع

2002

13

باليني وباليني

كارل �ساجان

عزت عامر

علم الفلك

2003

17

تاريخ التحليل االقت�صادي ج1

جوزيف �.أ�.شومبيرت

ح�سن عبد اهلل

تاريخ االقت�صاد

2005

30

تاريخ التحليل االقت�صادي ج2

جوزيف �أ � .شومبيرت

ح�سن عبد اهلل

االقت�صاد

2005

28

تاريخ التحليل االقت�صادي ج3
تقرير عن ثقافة ال�سالم
يف العامل
تدمري النظام العاملي

جوزيف �أ� .شومبيرت

ح�سن النعيمي

االقت�صاد

2005

34

نخبة

نخبة

علم اجتماع

2007

6

فران�سي�س بويل

�سمري كرمي

ال�سيا�سة

2005

18

تطور الثقافة

نخبة

�شوقي جالل

الثقافة

2005

23

تقاطعات

نخبة

في�صل بن خ�ضراء

علم االجتماع

2002

21

5

�سنةالطبع ال�سعر

16

عنوان الكتاب
تقرير احلالة احلا�ضرة
مل�صر1671
ثقافات العوملة

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

نخبة

نخبة

تاريخ

2006

15

نخبة

ليلى اجلبايل

علم االجتماع

2004

24

حركات التحرر الأفريقية
خ�صمان ام �شريكان
( ال�صني و�أمريكا)
دميقراطية للقلة
يف تف�سري مذهب بو�ش ومقاالت
اخرى
قانون ال�شعوب

ريت�شارد جيب�سون

�صربي حممد

ال�سيا�سة

2002

27

نخبة

عبد العزيز حمد

ال�سيا�سة

2003

17

ويليام بلوم

ح�صة ابراهيم

ال�سيا�سة

2005

31

نعوم ت�شوم�سكي

لبنى �صربي

ال�سيا�سة

2005

11

جون رولز

حممد خليل

ال�سيا�سة

2007

13

لن نفرتق

�أمل �سقد ت�سفاي

�سعيد عبد احلي

ال�سيا�سة

2007

35

معلمون ملدار�س امل�ستقبل

تقرير اليون�سكو

بهاء �شاهني

التعليم

2005

22

من طاوو�س اىل فرح
مو�سوعة تاريخ الن�ساء
يف الغرب ج1
مرياث الرتجمة – الفالحون
مرياث الرتجمة :
مدونة جو�ستنيان
نحو مفهوم القت�صاديات
املوارد الطبيعية
نحو مفهوم القت�صاديات ال�صحة

حممود طلوعي

حممود عالوي

علم االجتماع

2002

25

بولني �شميت

�سحر فراج

علم االجتماع

2005

31

االب عريوط

نخبة

علم االجتماع

2005

17

جو�ستنيان

عبد العزيز فهمي

الفقه الروماين

2005

23

مرثيدي�س جارثيا

جالل البنا

اقت�صاد

2004

14

ت�شارلز فيلب�س

جالل البنا

االقت�صاد

2003

25

ن�ساء مقاتالت ال�صور واحلقائق

نخبة

توفيق علي

علم االجتماع

2000

12

ن�ش�أة الروح القومية امل�صرية

نخبة

نخبة

علم اجتماع

2006

17

العلوم التطبيقية
الطب والأطباء يف م�صر

�سيلفيا �شيفولو

ماجدة �أباظة

الطب

2005

23

الأرا�ضي واجلودة البيئية

ن�صو�ص حب�شية

حممد ال�سيد

علم االرا�ضي

2003

30

تفهم ذهنية مدمن امل�سكرات
مرياث الرتجمة :
الطب التجريبي

�أرنولد م .لوفيج

�صربي حممد

ال�صحة العامة

2005

15

كلود برنار

يو�سف مراد

الطب

2005

14

6

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

الهيولية يف الكون

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

العلوم البحتة
باري باركر

علي يو�سف

الفلك

2002

14

نخبة

ماجدة العناين

الكون

2004

15

2005

18

2003

27

1998

15

2002

17

2005

11

2007

14

2002

38

2005

22

2005

14

�سحرة و�صبية

ل .ديودين

�سمري حنا

الفيزياء

2005

10

عوامل �أخرى

بول دافيز

ها�شم احمد

علم الف�ضاء

2004

15

غبار النجوم
لقطات من امل�ستقبل بحوث يف
حدود املمكن
نافذة على احدث العلوم
نحو مفهوم لالقت�صاديات
البيئية والقوانني املعاجلة لها
هم�س من املا�ضي

جون جريبني

عزت عامر

الفلك

2005

15

ارثر �سي كالرك

م�صطفى ابراهيم

علم الف�ضاء

2002

19

ريت�شارد فايفيلد

ها�شم احمد

العلوم الطبيعية

2004

24

توم تيتنربج

جالل البنا

علوم البيئة

1999

15

جينيفر اكرمان

احمد م�ستجري

علم الوراثة

2002

17

االنفجارات الثالثة العظمى
اال�سالم والعلم
تاريخ العلم
حممود خيال
برويز امري
) الأ�صولية الدينية (
علم التطور
ها�شم احمد
ا�سحاق عظيموف
ا�ستك�شاف االر�ض والكون
االنقرا�ض
علم احلياة
م�صطفى ابراهيم
ديفيد روب
) جينات �سيئة ام حظ �شئ (
القوى االربع اال�سا�سية
علم الفيزياء
ها�شم احمد
بول ديفيز
يف الكون
وكتاب
الوراثية
ال�شفرة
علم الوراثة
عزت عامر
جون�سون ف  .بان
التحوالت (طاو احلياة )
احلقيقة والتطور
علوم بحتة
جمدي عبد احلافظ جمدي عبد احلافظ
عند �شبلي �شميل
الهند�سة الوراثية
ها�شم احمد
جني ك  .مارك�س
ثورة يف التكنولوجيا احليوية
جوهر الرتجمة :
تاريخ العلم
بيومي قنديل
ثيو هريمانز
عبور احلدود الثقافية
الفلك
عزت عامر
كيتي فرجا�سون
�سجون ال�ضوء الثقوب ال�سوداء

التاريخ والجغرافيا
الرو�س فى بالد الأهرام

نخبة

علي فهمي

7

رحالت

2008

16

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

مارتن برنال

نخبة

علي ر�ضا �آبادي

�أحمد النادي

عنوان الكتاب
�أثينة ال�سوداء اجلزء الثاين :
املجلد الثاين
�أفغان�ستان فى التاريخ املعا�صر
الرتاث املغدور
(اغتيال ما�ضي البو�سنة)
�ألك�سياد

املو�ضوع
احل�ضارة
االغريقية
تاريخ افغان�ستان

2005

27

2006

15

نخبة

احمد حممود

الع�صور الو�سطى

1998

14

االمرية انا

ح�سن حب�شي

تاريخ الع�صور

2004

35

اليابان احلديثة ق�ضايا و�أراء

نخبة

عالء علي زين

تاريخ اليابان

2005

17

املاثر ال�سلطانية

عبد الرازق بيك

حممد ابو زيد

تاريخ �إيران

2005

24

افريقيا منذ عام 1800

نخبة

فريد جورج

تاريخ افريقيا

2005

20

الذاكرة واحلداثة
املو�سوعة ال�شاملة
للح�ضارة الفرعونية

نخبة

منى الربن�س

تاريخ �أمريكا

2005

18

جي را�شيه

فاطمة عبد اهلل

تاريخ م�صر القدمي

2006

28

�أوراق فل�سطينية

دورين اجنرامز

احلرفيون والتجار يف القاهرة
يف القرن الثامن ع�شر ج1
احلرفيون والتجار يف القاهرة
يف القرن الثامن ع�شر ج2

عبد الرحيم
الرفاعي

تاريخ فلط�سني

2005

13

�أندريه رميون

نخبة

تاريخ م�صر

2005

32

اندريه رميون

نخبة

تاريخ م�صر

2005

28

القاهرة �إقامة مدينة حديثة

نخبة

نخبة

الولع الفرن�سي مب�صر
من احللم اىل امل�شروع
احلياة اليومية يف م�صر
الرومانية
�أمنحوتب الثالث امللك العظيم

تاريخ م�صر
احلديث

2002

21

�أحمد يو�سف

�أمل ال�صبان

تاريخ م�صر

2003

11

نافتال لوي�س

امال الروبي

التاريخ الروماين

2005

18

�آني�س كابرول

ماهر جويجاتي

تاريخ م�صر القدمي

2005

50

القرن اجلديد

�إريك هوب�سبوم

�سمعان عبد امل�سيح

كتابة التاريخ

2005

10

احلياة يف م�صر القدمية

نخبة

نخبة

تاريخ م�صر

2006

7

بلزوين يف م�صر
تاريخ �إ�سبانيا
اال�سالمية ج 2ق1
تراث الهند

جيوفاين بلزوين

عالء الدين حممود

الآثار امل�صرية

2005

31

ليفي بروفن�سال

نخبة

تاريخ ا�سبانيا

2002

30

ج  .ت  .جارات

جالل احلفناوي

تاريخ الهند

2005

19

توجهات بريطانية – �شرقية

رونالد �ستور�س

ر�ؤوف عبا�س

تاريخ اوروبا

2005

37

8

�سنةالطبع ال�سعر

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

جالل امللوك
دمار يوغو�سالفيا تتبع النهيارها
1992-1980
ديلي�سب�س الذي ال نعرفه

جوزايا روي�س

جمدي عبد الرازق

تاريخ احلب�شة

2003

21

برانكا ماجا�س

منى عبد الظاهر

تاريخ يوغو�سالفيا

2000

26

احمد يو�سف

امل ال�صبان

تارخ م�صر

2005

17

دين م�صر العام

حممد ح�سني هيكل

ح�سني هيكل

تاريخ م�صر

1998

8

نخبة

تاريخ

2006

11

فتحي الع�شري

تاريخ م�صر

2005

29

فاطمة عبد اهلل

تاريخ م�صر

2005

30

توفيق علي

التاريخ اليوناين

2003

21

�سفر نامة حجاز

عبد املاجد الدرياين

�سمري عبد احلميد

الرحالت

2004

26

طيبة �أو ن�ش�أة �إمرباطورية
عر�ض االحداث التي وقعت يف
بغداد
فراعنة من ؟

كلري اللويت

ماهر جويجاتي

تاريخ م�صر

2005

41

�ألي�س ب�سرييني

حممد رفعت

تاريخ العراق

2004

11

دونالد مالكومل ريد

ر�ؤوف عبا�س

تاريخ م�صر

2005

25

ما بعد املركزية الأوروبية

بيرت جران

نخبة

تاريخ �أوروبا

1996

37

م�صر يف ع�صرنا احلديث
م�صر القدمية يف عيون
الإيرانيني
م�صر واوروبا ج1

�آناتويلزاخاروفيت�ش

تاريخ م�صر

2003

22

فان مبلن

علي فهمي
عالء الدين
ال�سباعي
عادل �صبحي

تاريخ م�صر

2006

25

تاريخ م�صر

2005

21

مكتبة اال�سكندرية

روي ماكلويد

م�صطفى البهن�ساوي

تاريخ م�صر

2003

11

من �أدب الر�سائل الهندية
مرياث الرتجمة  :املدينة
العتيقة
 :مرياث الرتجمة
راحة ال�صدور و�آية ال�سرور
 :مرياث الرتجمة
احلياة العامة اليونانية
هوية فرن�سا املجلد الثاين :
النا�س والأ�شياء
ولدت مب�صر

غالم ر�سول

�سمري عبد احلميد

الرحالت

2005

12

نخبة

نخبة

تاريخ

2007

29

حممد بن علي

نخبة

التاريخ اال�سالمي

2005

38

�ألفريد زميرن

عبد املح�سن

تاريخ اليونان

2006

32

فرنان بردول

ب�شري ال�سباعي

تاريخ فرن�سا

2000

13

نخبة

ح�سن ن�صر الدين

�سرية ذاتية

2007

15

ر�سائل من تركيا 1718 – 1716
ر�سائل من م�صر
جون نينيه
) ( 1882-1879
رم�سي�س الثاين فرعون
كري�ستيان ديرو�ش
واملعجزات
ت.ب .وايزمان
رميو�س ( ا�سطورة رومانية )
نخبة

ح�سن برينيا

9

عنوان الكتاب

ا�سم املرتجم

ا�سم امل�ؤلف

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

الفلسفة وعلم النفس
الأنطولوجيا ال�سيا�سية عند
مارتن هيدجر
التحليل النف�سي والأدب

بيري بورديو

�سعيد العليمي

الفل�سفة الغربية

2005

12

جان بيلمان نوبل

ح�سن املودن

التحليل النف�سي

1997

8

التليفزيون ومنو الطفل

جوديت فان افرا

عز الدين جميل

علم نف�س النمو

2005

20

جتلي اجلميل

نخبة

�سعيد توفيق

علم اجلمال

1997

18

تعويذة احل�سي

ديفيد ابرام

ظبية خمي�س

الفل�سفة العامة

2002

19

ر�سالة النف�سية

ف�ضل اهلل

حممد يون�س

ر�سائل خم�س يف االفاق والأنف�س

نخبة

حممد عالء الدين

2005

11

عبادة االن�سان احلر

برتراند را�سل

حممد عمارة

الت�صوف
الفل�سفة
اال�سالمية
مقاالت فل�سفية

2004

13

2005

14

علم النف�س فى البالد العربيه

نخبة

نخبة

علم النف�س

2006

45

حما�ضرات يف املثالية احلديثة

جوزايا روي�س

�أحمد االن�صاري

الفل�سفة احلديثة

2003

13

م�صادر الب�صرية الدينية
مرياث الرتجمة  :املدينة
الفا�ضلة

جوزايا روي�س

�أحمد االن�صاري

الفل�سفة احلديثة

2005

10

كارل ل  .بيكر

توفيق علي

مذاهب فل�سفية

2005

13

اآلداب
اخلزانة اخلفية
) تذكرة ال�شعراء (
�أ�ساطري �شعبية من �أوزبك�ستان
ج1
�أ�ساطري �شعبية من �أوزبك�ستان
ج2
ا�صوات على هام�ش احلرب
�أ�ساطري من املوروثات ال�شعبية
الفنلندية
القلم اجلرئ
اال�سطورة واحلداثة
) حول رواية دون كازمورو(
الرواية الإ�سبانية املعا�صرة
ال�سيد �سيجوندو �سومربا

حممد هونك

حممد امان

الأدب االفغاين

2002

22

ن�صو�ص قدمية

عبد الرحمن
اخلمي�سي
عبد الرحمن
اخلمي�سي
�صالح حزين

الأدب ال�شعبي

2004

24

الأ�ساطري ال�شعبية

2005

29

الأدب العربي

2005

17

لوري �سيمون�سوري

حممود مهدي

الأدب الفنلندي

2004

23

نخبة

الرباق عبد الهادي

الأدب اليهودي

2003

16

بول ب .ديك�سون

خليل كلفت

اال�ساطري

1998

8

ماريا دولور�س
ريكاردو جوير

نخبة
�صربي التهامي

الرواية اال�سبانية
الرواية اال�سبانية

1999
2005

27
21

نخبة
مرييام كوك

10

عنوان الكتاب
املر�أة يف �أدب جنيب حمفوظ
ال�سيدة بريفيكتا

ا�سم امل�ؤلف
فوزية الع�شماوي
بينيتو برييث

ا�سم املرتجم
فوزية الع�شماوي
�صربي التهامي

اجلماليات مل يولدن بعد

�آي كويني يرماه

�صربي حممد

املهمة اال�ستوائية ( رواية )

ديفيد جي

�صربي حممد

احلمقى ميوتون ( رواية )

ماريو بوزو

�سليم حمدان

املذنبة ( رواية )

مارجريت �أتوود

�سحر توفيق

هو�شنك كل�شريي
نخبة

�سليم حمدان
�أحمد مر�سي

�سنةالطبع ال�سعر
املو�ضوع
11
2002
الأدب العربي
22
2005
الق�صة اال�سبانية
الرواية
16
2005
الأفريقية
الرواية
12
2005
الأفريقية
الرواية
37
2003
االجنليزية
الرواية
35
2005
االجنليزية
7
الرواية الإيرانية 2005
16
2000
ال�شعر الأمريكي

االمري احتجاب ( رواية )
ال�شعر الأمريكي املعا�صر ( �شعر)
الأدب الإ�سباين املعا�صر
ب�أقالم كتابه
العامل الربجوازي الزائل
( رواية )
املوت يف ال�شم�س ( رواية )

�أقالم خمتلفة

طلعت �شاهني

الأدب الإ�سباين

2002

12

نادين جوردمير

�سمري عبد ربه

الرواية االفريقي

2002

6

بيرت باالجنيو

�سمري عبد ربه

املا�س الزائف ( رواية )

ت�شا ت�شاجي

عبد احلي احمد

الرواية االفريقي
الرواية
الأفريقية
الرواية االملانية
الرواية ال�صينية
الرواية ال�صينية
الرواية الفار�سية
الرواية الفار�سية
الرواية الفار�سية
الرواية الفار�سية
الرواية الفرن�سية
الرواية الفرن�سية
الرواية الفرن�سية
ال�شعر االجنليزي
ال�شعر االردي
ال�شعر اال�سباين
ال�شعر ال�صيني

2002

8

2003

17

2005
2004
2005
2003
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2004
2003

10
16
21
33
8
36
13
8
9
7
8
10
11
20

فريدري�ش دورينمات
االتهام
ماك�سني هوجن
امر�أة حماربة
ها جني
انتظار ( رواية )
احمد حممود
اجلريان ( رواية )
ا�شرف ا�سدي
اللعب بالنار ( رواية )
مرمي جعفري
�أزهار م�سك الليل ( رواية )
ا�سماعيل ف�صيح
�آالم �سياو�ش ( رواية )
جان كوكتو
ال�صبية الطائ�شون ( رواية )
�أندريه �شديد
اليوم ال�ساد�س ( رواية )
اندريه جيد
�إيزابيل ( رواية )
جون دن
�أغنيات و�سوناتات ( �شعر )
نخبة
احلب الذي كان وق�صائد �أخرى
جو�ستافو اولفو
ا�شعار جو�ستاف �أودلفو
�آي ت�شينج
�أ�شعار من عامل ا�سمه ال�صني

عماد ح�سن
رزق احمد
منى الدروبي
�سليم حمدان
حممود �سالمة
هويدا عزت
�سليم عبد االمري
بكر احللو
حمادة ابراهيم
حمادة ابراهيم
بهاء جاهني
�سمري عبد احلميد
ماهر البطوطي
نخبة
11

ا�سم امل�ؤلف
نخبة
خابري بيان
ي�شار كمال
�سوزان �إجنيل

ا�سم املرتجم
حممد عالء الدين
عبد اهلل اجلعيدي
ال�صف�صايف احمد
ايزابيل كمال

عنوان الكتاب
ال�شعر الفار�سي املعا�صر
) �أمثال فل�سطينية ( �شعر
ال�صفيحة وق�ص�ص �أخرى
الق�ص�ص التي يحكيها االطفال
اخلفافي�ش وق�ص�ص �أخرى
) من �أفغان�ستان (
الغ�ضب واحالم ال�سنني
( م�سرحيات ق�صرية )

نخبة

حممد عالء الدين

الق�ص�ص الفار�سية

2003

15

جان انوي واخرون

ادوارد اخلراط

الكلمة للبنت

لياندرو فرينانديز

ال�سيد عبد املنعم

2005

10

اخلوامت الثالثة
( م�سرحية �شعرية )
الكونرتابا�ص

امل�سرحيات
االجنليزية
امل�سرحية
اال�سبانية

2003

28

جوتهولد افرائيم

فوزية ح�سن

امل�سرحية االملانية

2005

14

امل�سرحية االملانية
�سمري جري�س
بارتيك زو�سكيند
امل�سرحية
نعيمة علي
�أمريي بركة
العبد وم�سرحيات �أخرى
االمريكية
امل�سرحية
نخبة
تادوو�س روجيفيت�ش
امللف ( م�سرحية )
البولندية
امل�سرحية
عبد العزيز حمدي
الو�شة
املقهى ( م�سرحية �صينية )
ال�صينية
امل�سرحية
�إرهاب م�سرحية يف �إحدى ع�شرة
ب�شري ال�سباعي
�صفاء فتحي
الفرن�سية
متتالية
الأ�ساطري والفلكلور
فلكلور
نخبة
نخبة
فى موردوفيا
الأدب الرو�سي يف ال�سنوات
الأدب الرو�سي
�أ�شرف ال�صباغ
نخبة
الع�شر الأخرية
النقد الأدبي
�سهام عبد ال�سالم
بام موري�س
الأدب والن�سوية
القاهرة يف الأدب امل�صري
دينا ح�شمت
دينا ح�شمت
احلديث واملعا�صر
النقد الأدبي
نخبة
ايومي ميزوكو�شي
اجلماليات عند كيت�س وهنت

2005

5

2005

14

2004

8

2002

13

1999

4

2005

22

2002

13

2003

17

2005

16

2003

18

احللقة النقدية

ديفيد كوزنز

خالد حامد

النقد الأدبي

2005

14

الدميقراطية وال�شعر

روبرت بن وارن

ف�ؤاد عبد املطلب

النقد الأدبي

2005

8

الالعقالنية ال�شعرية
الرحلة الهندية اىل
اجلزيرة العربية

كارلو�س يو�سونيو

علي منويف

النقد الأدبي

2005

27

رفيع الدين مراد

�سمري عبد احلميد

�أدب الرحالت

2004

9

12

�سنةالطبع ال�سعر
املو�ضوع
18
2005
ال�شعر الفار�سي
5
ال�شعر الفل�سطيني 2002
28
2005
الق�ص�ص الرتكية
11
2002
الق�ص�ص العربية

عنوان الكتاب
�أنا كندا
( الأعمال الق�ص�صية ) ج1
ال�صحراء
( الأعمال الق�ص�صية ) ج2
الر�ؤية يف ليلة معتمة
( خمتارات )
انطلق

اوراثيو كريوجا

�صربي حممد

�أدب �أمريكا

2004

30

اوراثيو كريوجا

احمد دروي�ش

�أدب �أمريكا

2004

23

نخبة

طلعت �شاهني

�شعر �أمريكا

2005

12

جمموعة ا�شعار

ابتهال �سامل

ق�صائد لالطفال

2005

4

�أر�ض حارة

خو�سيه دي

رزق بهن�سي

ق�ص�ص ا�سبانية

2005

20

الإن�سان والإن�سان الأعلى
الأدب ال�صيني يف القرن
الع�شرين ج1
احلكايات ال�شعبية الرو�سية

نخبة

نخبة

الآداب

2007

17

نخبة

نخبة

�أدب �صيني

2006

26

نخبة

نخبة

�أدب �شعبي

2007

24

الراحل ماتيا با�سكال

نخبة

نخبة

الآداب

2006

15

�إذا كان هذا �إن�سانا

نخبة

نخبة

الآداب

2007

16

�أنا�شيد

نخبة

نخبة

الآداب

2007

8

�أ�ساطري البحر

نخبة

نخبة

الآداب

2007

12

بار�سيفال

ريت�شارد فاجرن

م�صطفى ماهر

امل�سرحية االملانية

2000

6

ببغاء الكاكادو الأخ�ضر

ارتور �شنيت�سلر

حم�سن الدمردا�ش

امل�سرحية االملانية

2005

13

بانديرا�س الطاغية رواية
بدائع العالمة �إقبال
يف �شعره الأردي
بال غد كونديرا
بني بلزاك ودينون
بورخي�س كاتب على احلافة

باي �إنكالن

ثريا �شلبي

الرواية الإ�سبانية

2002

24

حممد اقبال

نخبة

ال�شعر االردي

2003

25

نخبة

ا�شرف ال�صباغ

الرواية الرو�سية

2002

7

بياتريث �سارلو

خليل كلفت

الأدب االرجنتيني

2004

12

�إد ريجي�س

�أحمد فوزي

الرواية

2005

18

اندروب .دبيكي

علي ابراهيم

ال�شعر اال�سباين

2005

21

جوفني ميكيله

وديع عو�ض

�أدب الرحالت

2005

15

اميليا دي ثوليتا

ال�سيد عبد الظاهر

كو مو روا

عبد العزيز حمدي

النقد الأدبي
امل�سرحية
ال�صينية

2004

25

2002

9

بيولوجيا اجلحيم
تاريخ ال�شعر اال�سباين خالل
القرن الع�شرين
تقرير احلالة احلا�ضرة
عن م�صر
تاريخ النقد اال�سباين املعا�صر
ت�ساي ون جي
( م�سرحية �صينية )

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

13

�سنةالطبع ال�سعر

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

تاريخ خمتلف للأدب العاملي
تطور ال�صورة ال�شعرية
عن �شك�سبري
تفاهم
تلميذ بابنبريج حياة يف ثنايا
احللم (رواية )

نخبة

نخبة

�أدب عاملي

2007

11

وولفجاجن ات�ش

نخبة

النقد الأدبي

2004

20

نخبة

�سمري عبد احلميد

الق�ص�ص االردية

2002

8

هايرن�ش �شبورل

�سيد فتح اهلل

الرواية االملانية

2002

13

متبكت العجيبة

فيلك�س ديبوا

تيارات نقدية حمدثة

مقاالت خمتارة

عبد اهلل عبد
الرازق
جابر ع�صفور

�أدب الرحالت

2003

18

النقد الأدبي

2005

25

ثريا يف غيبوبة ( رواية )

ا�سماعيل ف�صيح

حممد عالء الدين

الرواية الفار�سية

1999

22

ثالث ر�ؤى للم�ستقبل
ثالث م�سرحيات املوت وفار�س
امللك
جوزيف �أندرو�س

جون جريفي�س

ر�ؤوف و�صفي

وول �شوينكا

ن�سيم جملي

2004

24

هرني فيلدجن

�إينا�س �إبراهيم

اخليال العلمي
امل�سرحية
الإفريقية
رواية

2005

15

2007

25

جناح جربيل ( �شعر )

حممد اقبال

جالل ال�سعيد

ال�شعر االردي

2003

11

جيلنا

زبيدة جعفر

ربيع وهبة

-

2006

18

حكايات �إيرانية

نخبة

عبد الوهاب علوب

الأدب الفار�سي

2003

19

حكايات من ال�سهول الأفريقية

ان جاتي

عزت عامر

ق�ص�ص افريقية

2004

10

حكايات اخلوارق

ج  .ك  .كوبر

2005

14

حديث عن اخل�سارة

جونرت جرا�س

�شريين عبد ال�سالم

�أدب �أملاين

2002

3

حكايات �شعبية ت�شيكية

نخبة

نخبة

�أدب �شعبي

2006

9

حلم البحر

باجني

وحيد ال�سعيد

الرواية ال�صينية

2004

8

حرب العوامل

نخبة

نخبة

الآداب

2007

16

حول وزن ال�شعر
حوارات مع خوان رامون
خيمينيث

برويز ناتل

حممد يون�س

النقد الأدبي

2003

9

ريكاردو جويون

�صربي التهامي

النقد الأدبي

2004

14

خبز ال�شعب واالر�ض احلمراء

الفون�س �سا�سرتي

ممدوح الب�ستاوي

خم�س م�سرحيات ق�صرية

كاريل ت�شر�شل

حم�سن م�صيلحي

2003

10

خيط العنكبوت وق�ص�ص �أخرى

نخبة

�سمري عبد احلميد

امل�سرحيات
اال�سبانية
امل�سرحيات
االجنليزية
الأدب الياباين

2004

11

2005

11

كمال الدين ح�سني الق�ص�ص اخلرافية

14

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

درا�سات حول الق�ص�ص الق�صرية

منى ميخائيل

منى ابراهيم

النقد الأدبي

2005

12

درة التاج
ديوان �أ�شعار �إبن ميني
الفريومدى ج1
دون كيخوتى دي المان�شا
الق�سم الثاين
ديوان اال�سرار والرموز

مريزا حممد

هناء عبد الفتاح

الرواية االردية

2004

16

�إبن ميني الفريومدي

نخبة

�شعر

2006

38

ميجيل دي ثربانت�س

�سليمان العطار

الرواية الإ�سبانية

2002

30

حممد اقبال

�سمري عبد احلميد

ال�شعر االدري

2005

17

ديوان غالب الدهلوي

غالب الدهلوي

حازم حمفوظ

ال�شعر االردي

2005

18

ديوان خوجة مريدر الدهلوي

خواجة مريدار

حازم حمفوظ

ال�شعر االردي

2004

16

ذكريات م�صورة عن م�صر

نخبة

نخبة

ذات العيون ال�ساحرة

�إنريكي بونتيال

خالد عبا�س

2005

10

ربة املطر واملالب�س ت�صنع النا�س

نخبة

عماد ح�سن

2002

5

رب الأ�شياء ال�صغرية ( رواية )

ارونداتي روي

فخري لبيب

2003

21

رمبا يف حلب ذات يوم

نخبة

�أحمد ال�شيمي

2005

25

رمبا كان قدي�س ًا ( رواية )

ان تيلر

عبد احلميد فهمي

2003

30

ر�سائل عيد امليالد

تد هيوز

حممد ابراهيم

الآداب
امل�سرحية
اال�سبانية
الق�ص�ص االملانية
الرواية
االجنليزية
الق�صة االمريكية
الرواية
االجنليزية
ال�شعر االجنلزي

2006

14

2002

10

روايات مرتجمة لوي�س عو�ض

او�سكار وايلد

لوي�س عو�ض

الأدب االجنليزي

2001

29

رق الع�شق

ح�سن كرمي

حممد عالء الدين

الرواية الفار�سية

2005

27

رواية ال�سيد

نخبة

نخبة

الآداب

2006

21

زيبا

نخبة

نخبة

الرواية

2007

28

�س�أم باري�س ( �شعر )

�شارل بودلري

حممد احمد

ال�شعر االجنليزي

2002

9

�سفر ( رواية )

حممود دولت

�سليم حمدان

الرواية الفار�سية

2005

9

�سكني واحد لكل رجل

تي .م .الوكو

احمد ال�شيمي

�سلم ال�سنوات

�آن تيلر

عبد احلميد فهمي

2005

29

�سونيتات �شك�سبري الكاملة

وليم �شك�سبري
زين العابدين
املراغي

بدر توفيق

الرواية االفريقي
الرواية
االجنليزية
ال�شعر االجنليزي

2004

17

2005

17

حممود �سالمة

�أدب الرحالت

2000

24

�سياحت نامة ابراهيم بك ج1

15

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سياحت نامة ابراهيم بك ج2

حممود �سالمة

�أدب الرحالت

2002

�سيدة املا�ضي اجلميل
) م�سرحية (
�شتاء  ( 84رواية )

زين العابدين
زين العابدين
املراغي

حممود �سالمة

�أدب الرحالت

2000

بيرت �شيفر

�شوقي فهيم

ا�سماعيل ف�صيح

حممد عالء الدين

امل�سرحية
االجنليزية
الرواية الفار�سية

2005

10

2000

24

�شعر ال�ضفاف االخرى

نخبة

زين العابدين ف�ؤاد

ال�شعر االفريقي

2005

18

�شجاعة طائر احلناء

نخبة

نخبة

الآداب

2007

11

�شعر املر�أة الأفريقية
�صورة الفدائي يف ال�شعر
الأمريكي الالتيني
�صفوة املديح

نخبة

غادة احللواين

نخبة

حممد عبد اهلل

1999

8

موالنا القادري

حازم حمفوظ

ال�شعر االفريقي
�شعر �أمريكا
الالتينية
ال�شعر االردي

2005

30

2005

30

نخبة

نخبة

الآداب

2007

10

باتريك بارندر

بكر عبا�س

الق�صة العلمية

1997

12

2002

20

2000

15

2006

30

2003

5

2005

23

2005

25

2000

5

2003

12

2002

28
18

�سياحت نامة ابراهيم بك ج3

طائر الليل الهندي
ظالل امل�ستقبل( ُولز والق�ص�ص
العلمي والنبوءة)
عا�ش ال�شباب
عامل املنجم ( رواية )
عني القطة
ع�ش الغريب ( م�سرحية )
ع�شر م�سرحيات ج1

الرواية ال�صينية
وحيد ال�سعيد
واجن مينج
الرواية
حممد عبد الواحد
بيرت �أبراهامز
الأفريقية
الرواية
عبد احلميد فهمي
مارجريت اتوود
امل�سرحية
خاثينيتو بينابينتي �صربي حممدي
اال�سبانية
حمادة ابراهيم م�سرحيات خمتارة
نخبة

�سنةالطبع ال�سعر
17
21

ع�شر م�سرحيات ج2

نخبة

حمادة ابراهيم

عدالة الهنود وق�ص�ص �أخرى

نخبة

حممد اخلطابي

على طريق احلج
عندما جاء ال�سردين ( ق�ص�ص
من اجلنوب االفريقي)
عناكب يف امل�صيدة ثالث روايات

جناب �شهاب الدين

�سامية

�ستيفن جراي

�سامية دياب

ناتاليا فيكو

علي فهمي

م�سرحيات خمتارة
�أدب �أمريكا
الالتينية
�أدب الرحالت
الق�ص�ص
الأفريقية
الرواية الرو�سية

2005

غزليات �سعدي ال�شريازي

�سعدي ال�شريازي

حممد عالء الدين

ال�شعر الفار�سي

2005

28

فكر ثربانت�س

امريكو كا�سرتو

ناهد الع�شري

النقد اال�سباين

2003

27

فن الرباعي

نخبة

حممد نور الدين

ال�شعر الفار�سي

2005

14

16

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

فن ال�شعر

بوالو

رجاء ياقوت

ال�شعر االجنليزي

2002

5

فن ال�شعر برومثيو�س طليق ًا

هورا�س �شلي

لوي�س عو�ض

فندق الأرق

ت�شرلز �سيميك

�أحمد �شافعي

2004

9

يف طفولتي

تيتز رووكي

طلعت ال�شايب

ال�شعر الغربي
ال�شعر
اليوغو�ساليف
الأدب العربي

2001

12

2002

23

في�سوافا �شيمبور�سكا ( �شعر )

في�سوافا �شمبور�سكا

هناء عبد الفتاح

ال�شعر البولندي

1996

14

ق�صائد حب ( �شعر )

�آن �سك�ستون

حممد عيد �إبراهيم ال�شعر االجنليزي

1998

7

بول فالريي

ال�شعر الفرن�سي

2003

7

ال�شعر اال�سباين

2004

12

2002

25
20

ق�صائد �ساحرة ( �شعر )
ق�صائد من ا�سبانيا و�أمريكا
الالتينية
ق�صائد من رلكة ( �شعر )

راينز ماريا رلكة

بكر احللو
عبد اللطيف
عبد احلليم
ح�سن حلمي

ال�شعر االملاين

ق�صائد من كفافي�س ( �شعر )

ق�سطنطني كفافي�س

نعيم عطية

ال�شعر اليوناين

2002

ق�صب يف مهب الريح

نخبة

نخبة

الآداب

2007

18

ق�صة اخلادمة

نخبة

نخبة

الآداب

2007

25

ق�ص�ص ب�سيطة
ق�ص�ص خمتارة من الأدب
اليوناين احلديث
ق�ص�ص مثالية

�إجنو �شولت�سه

�سمري جري�س

الرواية الأملانية

2004

21

نخبة

نعيم عطية

الق�ص�ص اليونانية

2004

21

ميجيل دي

علي عبد الر�ؤوف

الق�صة اال�سبانية

2005

31

كرا�سة م�صر

نخبة

نخبة

الآداب

2007

13

كنز ال�شعر

ذبيح اهلل �صفا

حممد عالء الدين

ال�شعر الفار�سي

2005

23

كريك و�أوريك�س

نخبة

نخبة

كوكب مرقع ( رواية )

�آن تيلر

عبد احلميد فهمي

2003

23

ال تن�سني ( رواية )

فردريك كوبل�ستون

هويدا عزت

الآداب
الرواية
الأمريكية
الرواية الفار�سية

2007

25

2003

15

لغة التمزق ( �شعر )

دراجو �شتامبوك

رفعت �سالم

ال�شعر الكرواتي

2000

12

لقاء بال�شعراء

علي اكرب

حممد عالء الدين

ال�شعر الفار�سي

2005

8

لقاء يف الظالم

نخبة

2005

16

لكل طريقته

نخبة

نخبة

الآداب

2007

8

هلل االمر

�أحمد كوروما

ثريا �إقبال

الروايةالأفريقية

2005

15

ملعة ال�سراج يف ح�ضرة التاج

نخبة

حممد عالء الدين

النرث الهندي

2002

11

نخبة

حممد عبد الواحد الق�صة الأفريقية

17

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

مثنوي 6 / 1

جالل الدين الرومي

-

-

2000

300

مثنويات حكيم ثنائي

�سنائي الغزنوي

يو�سف عبد الفتاح

ال�شعر الفار�سي

2000

11

حمبوبة ( رواية )

فتانة حاج �سيد

�سحر توفيق

الرواية الفار�سية

2004

24

حمنة الكاتب االفريقي

ت�شارلز الر�سون

طلعت ال�شايب

النقد الأدبي

2005

15

خمتارات �شعرية مرتجمة ج1

نخبة

توفيق علي من�صور

ال�شعر االجنليزي

2002

9

خمتارات �شعرية مرتجمة ج2

وليم �شك�سبري

توفيق علي

ال�شعر االجنليزي

2003

13

خمتارات �شعرية مرتجمة ج3
خمتارات
من ال�شعر الإ�سباين ج1
خمتارات
من ال�شعر اال�سباين ج2
خمتارات من ال�شعر الفار�سي
احلديث
خمتارات من ال�شعر الأرمني
عرب الع�صور
خمتارات من ال�شعر اليوناين
احلديث
خمتارات من النقد الأجنلو –
امريكي احلديث
خمتارات من �شعر يل جاو �شينج

وليم �شك�سبري

احمد كمال الدين

ال�شعر االجنليزي

2003

13

نخبة

علي البمبي

ال�شعر اال�سباين

2005

31

نخبة

علي عبد الر�ؤوف

ال�شعر اال�سباين

2005

32

نخبة

حممد نور الدين

ال�شعر الفار�سي

2003

17

نخبة

فاروجان كازاجنيان

ال�شعر االرمني

2001

21

نخبة

حممد حمدي
ابراهيم

ال�شعر اليوناين

2000

19

نخبة

ماهر �شفيق

النقد الأدبي

2000

19

يل جاو �شينج

عبد العزيز حمدي

ال�شعر ال�صيني

2005

11

خمزن اال�سرار ( �شعر )

نظامي الكنجوي

عبد العزيز بقو�ش

ال�شعر الفار�سي

2003

14

مدير املدر�سة ( رواية )

جالل �آل احمد

عادل عبد املنعم

الق�صة الفار�سية

2001

7

مدينة املعجزات ( رواية )

�إدواردو مندوثا

حممد ابو العطا

الرواية اال�سبانية

2001

24

مرايا الذات ( رواية )
م�سلم غرناطة يف
الآداب االوروبية

هو�شنك كل�شريي

�سليم حمدان

الرواية الفار�سية

2003

13

ماريا �سوليداد

�شريين الرفاعي

الأدب اال�سباين

2005

28

م�سرحيتان طليعيتان

نخبة

نادية البنهاوي

مغامرات بينوكيو

كارلو كولودي

حممد قدري

امل�سرحية
االجنليزية
�أدب االطفال

2001

5

2004

12

مفاو�ضات مع املوتى

مارجريت �أتوود

عزة مازن

النقد الأدبي

2005

13

مقربة ال�صد�أ

�أندره في�ش

نافع معال

الرواية املجرية

2005

15

مكرو ميجا�س ( ق�صة فل�سفية )

فولتري

الطيب بن رجب

الق�صة الفرن�سية

2002

3

18

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

ملحمة ال�سيد
ملحمة حرب اال�ستقالل
( �شعر )
من الأدب الهندي
احلديث واملعا�صر
ملك يف احلديقة ( رواية )

تراث �شعبي

الطاهر احمد مكي

الأدب اال�سباين

2005

23

ناظم حكمت

حممد حرب

ال�شعر الرتكي

2005

10

برمي ت�شند

�سمري عبد احلميد

الأدب الهندي

2001

12

�سنيل باث

جمال عبد الرحمن

من ال عزاء لهم

كازو �إي�شيجورو

طاهر الرببري

2005

36

من روائع الق�صيد الفار�سي
منتخب من ديوان موالنا ح�سن
ر�ضا خان الهندي
موزاييك احلب واملوت

نخبة

حممد عالء الدين

الأدب الكوبي
الرواية
االجنليزية
ال�شعر الفار�سي

2002

12

2005

15

ح�سن ر�ضا

فاطمة �سيد

ال�شعر االردي

2005

9

نخبة

نخبة

الآداب

2006

9

مو�سوعة كمربيدج ج1

نخبة

نخبة

النقد الأدبي

2005

25

مو�سوعة كمربيدج ج4

نخبة

نخبة

النقد الأدبي

2005

25

مو�سوعة كمربيدج ج9

نخبة

نخبة

النقد الأدبي

2005

25

موقع الثقافة

هومي .ك.بابا

ثائر ديب

النقد الأدبي

2004

25

مومو ( رواية ا�سطورية )
مرياث الرتجمة –
اغاين �شرياز ج1
مرياث الرتجمة –
اغاين �شرياز ج2
مرياث الرتجمة –
رباعيات اخليام
مرياث الرتجمة  :الراهب
مرياث الرتجمة :
تاريخ قدماء امل�صريني
مرياث الرتجمة :
الأدب الفار�سي القدمي
مرياث الرتجمة :
حديث القلوب
مرياث الرتجمة  :ترجمات
يحيى حقي ج 1الرويات
مرياث الرتجمة  :ترجمات
يحيى حقي ج 2امل�سرحيات

مي�شائيل �إنده

باهر اجلوهري

الق�ص�ص االملانية

2002

17

حافظ ال�شريازي

ابراهيم ال�شواربي

ال�شعر الفار�سي

2005

12

حافظ ال�شريازي

ابراهيم ال�شواربي

ال�شعر الفار�سي

2005

22

عمر اخليام

حممد ال�سباعي

ال�شعر الفار�سي

2005

7

لوي�س عو�ض

لوي�س عو�ض

م�سرحية

2006

14

�أوغ�سط�س بيك

عبد اهلل �أبو ال�سعود

الرواية

2007

9

باول هورن

ح�سني جميب

الأدب الفار�سي

2005

15

المنيه

حنا �صاوه

النرث الفني

2004

7

نخبة

يحي حقي

الرواية العربية

2005

37

نخبة

يحيى حقي

امل�سرحية العربية

2005

25

19

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

عنوان الكتاب
مرياث الرتجمة  :ترجمات
يحيى حقي ج 3الدرا�سات
مرياث الرتجمة  :حدائق
ال�سحر يف دقائق ال�شعر
مو�سوعة كمربيدج اجلزء
الرابع هارد

ديزموند �ستيوارت

يحيى حقي

الأدب العربي

2005

10

كارلو�س يو�سونيو

ابراهيم ال�شواربي

البالغة الأدبية

2005

13

نخبة

نخبة

النقد الأدبي

2005

50

مرياث الرتجمة � :سارتور�س

وليم فوكرن

ميخائيل رومان

مرياث الرتجمة � :شعر الرعاة

نخبة

حممد �صقر

الرواية
االمريكية
الأدب اليوناين

2005

24

2005

7

نادجا ( رواية )
ن�صو�ص ق�ص�صية من روائع
الأدب االفريقي
نظرة على فن الكتابة
عند العرب

اندريه بريتون

كامل عويد

الرواية الفرن�سية

2005

8

نخبة

�سمري عبد ربه

الأدب االفريقي

2004

11

نخبة

نخبة

الآداب

2006

2

هرقل جمنون ًا ( م�سرحية )

يويبيدي�س

احمد عتمان

هل يوجد ن�ص يف هذا الف�صل ؟

�ستانلي ف�ش

حممد �شفيق

امل�سرحية
اليونانية
الأدب

2001

8

2004

27

هفت بيكر او العرائ�س ال�سبع

نظامي الكنجوي

عبد العزيز بقو�ش

ال�شعر الفار�سي

2005

21

هوراتيو�س  :ال�شاعر واملفكر

هوراتيو�س

نخبة

هي تتخيل وهالو�س �أخرى

خوان خو�سيه

مروة رزق

2003

11

هيا نحكي ق�ص�ص �أطفال

�أحمد ندالو

عبد احلي �سامل

ال�شعر الالتيني
الق�ص�ص
اال�سبانية
ق�ص�ص �أطفال

2003

20

2005

29

وفيتنام

�إري�ش فريد

ي�سري خمي�س

ال�شعر احلديث

2005

7

وادي الفو�ضى

فريدري�ش دورينمات

ي�سري خمي�س

وجه �أمريكا اال�سود

نخبة

�أحمد �شافعي

2005

12

وقائع انتحار موظف عمومي

مايكل بري�س

ح�سن امل�صري

2005

17

ولكن لي�س على حممل اجلد
يحيى حقي ت�شريح
مفكر م�صري

نخبة

نخبة

الرواية الأملانية
ال�شعر
االفروامريكي
الرواية
االجنليزية
الآداب

2005

9

2006

7

مرييام كوك

خريي دومة

النقد الأدبي

2005

16

20

�سنةالطبع ال�سعر

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

مرياث الرتجمة:
الإ�سالم خواطر و�سوانح

الكونت هرني

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

الديانات
�أحمد زغلول

الدين اال�سالمي

2005

11

التراجم
�أدباء �أحياء

نخبة

نخبة

الأدباء االملان

2005

16

�آرثر  ..متعة احلياة ( رواية )

فران�سوا جريو

فاطمة خليل

ال�سرية الذاتية

2005

15

�أنطون ت�شيخوف حياة يف �صور

بيرت اوربان

عالء عزمي

تراجم الأدباء

2005

100

النهر اخلالد ج2
اللورد كرومر االمربيايل
واحلاكم اال�ستعماري
ال�شرق والغرب
جربان خليل جربان
حياته وعامله
�سريتي الذاتية
طه ح�سني من الأزه
ر اىل ال�سوربون
قامو�س تراجم م�صر احلديثة

جاويد اقبال

ظهور �أحمد

روجر اوين

ر�ؤوف عبا�س

2005

24

�آنا ماري

عبد ال�سالم حيدر

تراجم الأدباء
�شخ�صيات
تاريخية
�شخ�صيات �سيا�سية

2005

19

2004

28

نخبة

فاطمة قنديل

تراجم الأدباء

2005

50

احمد بللو

�أدباء ونقاد

2003

15

�آرثر جولد

�صربي حممد
عبد الر�شيد عبد
ال�صادق
عبد الوهاب بكر

ال�سرية الذاتية

2003

24

قامو�س تراجم

2003

45

خمدومقلي فراغي

ال�صف�صايف �أحمد

تراجم الأدباء

2005

14

�إ�سعاد عبد الهادي

ال�سرية الذاتية

2007

25

ثريا توفيق

ال�سرية الذاتية

2005

12

نخبة

خمدومقلي فراغي
مرياث الرتجمة :
حممد بن �أبي �سعيد
�أ�سرار التوحيد
مرياث الرتجمة � :
أحالم يقظة جان جاك رو�سو
جوال منفرد

اللغات
التعريب فى القرن
الأول الهجرى
ال�صوتيات واللغة الفار�سية

حممد ال�شرقاوي

حممد ال�شرقاوي

-

2005

24

يد اهلل ثمرة

حمدي ابراهيم

اللغة الفار�سية

2005

16

اللغة واالنرتنت

ديفيد كر�ستال

�أحمد �شفيق

علم اللغة

2005

18

خطاب اىل طالب ال�صوتيات

هارولد باملر

حممد �صالح

علم ال�صوتيات

2003

8

مدخل اىل تعلم اللغة الثانية

دونام  .جون�سون

نخبة

علم اللغة

2005

22

21

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

التليفزيون خطر على
الدميقراطية
جامعة كل املعارف ج 1ما احلياة
جامعة كل املعارف ج: 2
ما االن�ساين
جامعة كل املعارف ج 4ما الكون
جامعة كل املعارف ج:5
ما التكنولوجيا ؟
جامعة كل املعارف ج6
ما الثقافة
دائرة املعارف الدولية لعلم
املعلومات واملكتبات ج1
دائرة املعارف الدولية ج2

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

المعارف العامة
نخبة

جمدي عبد احلافظ

الإعالم

2005

8

نخبة

نخبة

دوائر املعارف

2006

30

نخبة

نخبة

دوائر املعارف

2005

30

نخبة

نخبة

دوائر املعارف

2006

50

نخبة

نخبة

دوائر املعارف

2005

30

نخبة

نخبة

دوائر املعارف

2006

40

نخبة

نخبة

دوائر املعارف

2003

42

نخبة

حممد فتحي

دوائر املعارف

2005

25

روائع اندل�سية ا�سالمية
ما بعد املعلومات التاريخ
الطبيعي للذكاء
مرياث الرتجمة � :سر تقدم
االجنليز ال�سك�سونيني

نخبة

�صربي التهامي

م�صادر املعلومات

2004

25

توم �ستونري

م�صطفى ابراهيم

علم املعلومات

2000

16

ادمون دميوالن

احمد فتحي

دوائر املعارف

2005

21

الفنون
�أوبرا ماهوجني

برتولت بر�شت

عبد الغفار مكاوي

عر�ض م�سرحي

1999

9

التليفزيون يف احلياة اليومية
امل�سرح الإ�سباين يف القرن
ال�سابع ع�شر
اال�ستعارة يف لغة ال�سينما
التعبري عن النجاح االجتماعي
يف ال�سينما
العمارة يف االندل�س ج1

لورينزو فيل�ش�س

وجيه �سمعان

التليفزيون

2000

10

خو�سيه مارديا

ال�سيد عبد الظاهر

امل�سرح الإ�سباين

2001

11

تريفور وايتوك

اميان عبد العزيز

ال�سينما

2005

14

نخبة

نخبة

فنون � -سينما

2006

27

با�سيليو بابون

علي ابراهيم

العمارة االندل�سية

2005

42

العمارة يف االندل�س ج2

با�سيليو بابون

علي ابراهيم

العمارة االندل�سية

2005

31

العمارة املدجنة

رفائيل لوبث

علي ابراهيم

العمارة

2005

49

�أفالم ومناهج ج1
الزار ومظاهره
امل�سرحية يف �أثيوبيا

بيل نيكولز

ح�سني بيومي

ال�سينما

2005

24

مي�شيل لريي�س

حممد مهدي قناوي

الفنون ال�شعبية

2005

10

22

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم املرتجم

املو�ضوع

�سنةالطبع ال�سعر

امل�سرح امل�سكون

مارفن كارل�سون

جمال عبد املق�صود

امل�سرح

2005

18

الرجل على ال�شا�شة

نخبة

ع�صام زكريا

فن ال�سينما

2005

23

ال�سينما العربية والأفريقية
الفن الطليطلي
اال�سالمي واملدجن
تاريخ امل�سرح اال�سباين ج1
منذ بداياته وحتى 1900
تاريخ امل�سرح اال�سباين ج 2يف
القرن الع�شرين
تاريخ الفن الغربي
وجهات نظر حديثة
تطور فن املعادن اال�سالمي
خم�سون عاما من ال�سينما
الفرن�سية
درا�سات يف املو�سيقى
ال�شرقية ج1
يف تاريخ الفن االملاين

نخبة

�سهام عبد ال�سالم

فن ال�سينما

2003

23

با�سيلو بابون

علي ابراهيم

فن العمارة

2003

34

فران�شي�سكو رويث

ال�سيد عبد الظاهر

امل�سرح اال�سباين

2002

38

فران�شي�سكو رويث

ال�سيد عبد الظاهر

امل�سرح اال�سباين

2002

38

دبليو يوجني

خالد احلمزة

اولكر ارغني

ال�صف�صايف احمد

تاريخ الفن
احلديث
الفن اال�سالمي

2002

11

2005

61

جان لوك ارنو

حممود �سيد

ال�سينما

2005

25

هرني جورج

�أماين املنياوي

املو�سيقى ال�شرقية

2005

40

فولكر جيبهاردت

عال عادل

الفن الت�شكيلي

2005

12

مار�سيل دو�شامب الفن كعدم
م�سرح االطفال
( فل�سفة وطريقة )
مرياث الرتجمة :
خمتارات من اب�سن ج1
مرياث الرتجمة :
خمتارات من اب�سن ج2
مرياث الرتجمة :
خمتارات من اب�سن ج3

جاني�س مينيك

هويدا ال�سباعي

م .جولدبرج

جميلة كامل

الفن الت�شكيلي
الفل�سفة
والنظريات

2002

10

2005

14

اب�سن

نخبة

م�سرح

2006

20

اب�سن

نخبة

م�سرح

2006

20

اب�سن

نخبة

م�سرح

2006

20

سلسلة  :أقدم لك
�أقدم لك  :ال�سيا�سة االمريكية

نخبة

حمدي اجلابري

ال�سيا�سة

2005

10

�أقدم لك � :ستيفن هوكنج

نخبة

ممدوح عبد املنعم

علم الفيزياء

2002

10

�أقدم لك  :علم الريا�ضيات

نخبة

ممدوح عبد املنعم

نظرية العدد

2002

10

اقدم لك  :فالرت بنيامني

نخبة

وفاء عبد القادر

تراجم الفال�سفة

2005

10

اقدم لك  :ميالين كونديرا

نخبة

حمدي اجلابري

علماء النف�س

2003

10

23

ثانيًا  :كتب النشر ( اإلصدارات المؤلفة )
عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ال�سعر

�أحمد �شوقى الأعمال امل�سرحية الكاملة

عز الدين �إ�سماعيل

43

الأعمال النرثية حافظ �إبراهيم

�أحمد دروي�ش

27

الأعمال النرثية �أحمد �شوقى

�أحمد دروي�ش

49

�أيام من حياتي �سعد الدين وهبة

الأمري �أباظة

50

الرواية املخابراتية

عادل نيل

22

ا�ستلهام �شخ�صية �شهرزاد يف ال�سينما امل�صرية
�إبن ر�شد فيل�سوف ًا

نهاد �إبراهيم

40

عاطف العراقى

8

الرمزية يف الرواية امل�صرية بعد جنيب حمفوظ

حممد عبد الرحمن

54

احلركة الن�سائية احلديثة

�إجالل خليفة

31

الثقافة ما لها وما عليها

�صالح ر�ضا

17

الإبداع وتطوير كليات الرتبية

مراد وهبة

15

الإبداع والطفل

منى �أبو �سنة

8

الدور امل�صري يف ال�صراع على �سوريا

منار حمرو�س

36

احلياة امل�سرحية يف �أقاليم م�صر

�إميل جرج�س

46

الأ�ساليب العلمية لرتميم و�صيانة املخطوطات

ر�ضا فرج

24

الأعمال الكاملة يف امل�سرح علي الراعي

علي الراعي

68

الرواية يف الوطن العربي علي الراعي

علي الراعي

70

الدراما والرتبية

�إبراهيم عيد

22

الإرث ال�ضائع

نور الدين التميمي

24

�إيرانيات ( مناذج من الثقافة الإيرانية )

حممد نور الدين عبد املنعم

38

الب�شانقة

جمال الدين �سيد

11

املجتمع امل�صرى فى الع�صرين اململوكى والعثمانى

عباده كحيله

30

ال�سينما امل�صرية الن�ش�أة والتكوين

ها�شم النحا�س

21

الر�ؤية والعبارة

عبد العزيز موافى

25

�أزمة املو�سيقى ج1

فتحى اخلمي�سى

7

�أزمة املو�سيقى ج2

فتحى اخلمي�سى

21

24

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ال�سعر

الكاريكاتري فى م�صر

عادل كامل

10

ال�سينما امل�صرية الت�أ�صيل والإنت�شار

ها�شم النحا�س

25

الأفالم امل�صرية كم�صادر للمعلومات

�صربى �أحمد طه

40

الأدب الإجنليزى والأمريكى

رم�سي�س عو�ض

10

الق�صة العربية الق�صرية

ح�سني عيد

15

ال�سرد فى فاكهة اخللفاء

�أحمد علوانى

20

الق�صة الق�صرية فى م�صر

�شكرى عياد

10

املوجز فى �شرح م�صطلحات الأغانى

غطا�س عبد امللك

10

اجلزية فى م�صر

�أمين �أحمد

15

احل�صار الإقت�صادى على م�صر

حممد فتحى

15

املر�أة فى الرتاث امل�صرى

نخبه

15

احلركة الفنية الت�شكيلية امل�صرية
�أدماتيو�س الأملا�سى

�صربى من�صور
�سلوى بكر

25
11

امل�سرح امل�صرى ق�ضايا وعرو�ض

مدحت �أبو بكر

15

) �إرهاب ( ق�ص�ص

ح�سب اهلل يحيى

18

املوازنة بني ال�شعراء

زكى مبارك

23

الذات والآخر فى الرواية الأفريقية

�إينا�س طه

21

اللغة الدرامية

حماده �إبراهيم

14

التجريب الروائى عند جنيب نحفوظ

حممد من�صور

20

ال�سينما امل�صرية الثورة والقطاع

ه�شام النحا�س

30

امل�شوار العظيم ج4

م�صطفى الأ�سمر

40

الوجه الآخر للوحدة
�أطري عالي ًا �شعر

هدى توفيق

5

فريد �أبو �سعدة

10

القلوب املتحدة فى الواليات املتحدة

حممد �سيد عبد التواب

25

ال�سينما امل�صرية ال�صامتة والوثائق الت�سجيلية

�إبراهيم الد�سوقى

10

الذخائر الفنية لبديع �صناعة الأحلان

غطا�س عبد امللك

30

الإ�سالميون امل�ستقلون الهوية وال�س�ؤال

حممد حافظ

15

25

عنوان الكتاب
الأنرثوبولوجيا والفنون الت�شكيلية

ا�سم امل�ؤلف
عبري قريطم

ال�سعر
20

امل�شاركة ال�سيا�سية للأقباط

�ساميه عياد

15

ال�سينما الت�سجيلية فى الوطن العربى

حممود �سامى

20

�إبراهيم عبد القادر املازنى ج1

عبد ال�سالم حيدر

39

�إبراهيم عبد القادر املازنى ج2

عبد ال�سالم حيدر

31

�إبراهيم عبد القادر املازنى ج3

عبد ال�سالم حيدر

30

�إبراهيم عبد القادر املازنى ج4ق1

عبد ال�سالم حيدر

30

�إبراهيم عبد القادر املازنى ج4ق2

عبد ال�سالم حيدر

22

�إبراهيم عبد القادر املازنى ج5

عبد ال�سالم حيدر

20

املعجم املو�سيقى الكبري ج1

غطا�س عبد امللك

20

املعجم املو�سيقى الكبري ج2

غطا�س عبد امللك

24

املعجم املو�سيقى الكبري ج3

غطا�س عبد امللك

25

املعجم املو�سيقى الكبري ج4

غطا�س عبد امللك

26

املعجم املو�سيقى الكبري ج5

غطا�س عبد امللك

27

ال�شعر والدين

كامل فرحان

25

) �أدب جنيب حمفوظ ( ر�ؤية تربوية

عمر �صويف

30

) الأراجوز امل�صرى ( عربي

نبيل بهجت

36

الأعمال ال�شعرية الكاملة �إبراهيم ناجي ج1

ح�سن توفيق

30

الأعمال ال�شعرية الكاملة �إبراهيم ناجي ج2

ح�سن توفيق

25

الأعمال النرثية الكاملة �إبراهيم ناجي ج1

ح�سن توفيق

30

الأعمال النرثية الكاملة �إبراهيم ناجي ج2

ح�سن توفيق

25

املجتمع الريفي يف الأندل�س

ح�سن قرين

30

الغرب والعامل الإ�سالمي

عبادة كحيلة

20

ال�سينما الثالثة

عطيات الأبنودي

30

النار والرماد يف احلركة الت�شكيلية امل�صرية

عز الدين جنيب

20

املب�شرون فنانون يحلمون بواقع جديد

�سيد هويدي

10

التياترجي منري مراد

و�سام الديك

12

26

عنوان الكتاب
املازين ج 1الأعمال املن�شورة

ا�سم امل�ؤلف
عبد ال�سالم حيدر

ال�سعر
30

املازين ج 2الأعمال املن�شورة

عبد ال�سالم حيدر

46

املازين ج 3الأعمال املن�شورة

عبد ال�سالم حيدر

32

احلداثة وما بعدها يف الرواية العربية

حممود البارودي

14

�أ�ساليب التن�شئة االجتماعية والتح�صيل الدرا�سي

ن�صيف غايل

30

احللم االفريقي

فائقة الرفاعي

20

اخلطاب ال�سيا�سي للطبقة الو�سطى امل�صرية

حممد �سيد �أحمد

34

ال�سيا�سة املائية الإ�سرائيلية

�سلوى �صابر

14

القائد �إبراهيم با�شا وم�شروع النه�ضة امل�صري

عبد اهلل اجلنايني

30

الأرمن يف القد�س عرب التاريخ

ماجد عزت �إ�سرائيل

10

ابو زيد يف برنو

عبد احلميد حوا�س

10

البحث عن الهوية الأفريقية

حلمي �شعراوي

12

الفن الق�ص�ص بني جيلي طه ح�سني وجنيب حمفوظ

يو�سف نوفل

22

�أنا وال�شعر

حممود توفيق

12

اجلائزة قراءات يف �إبداع ال�شاروين

يو�سف ال�شاروين

30

�إ�صالحيون ومارك�سيون

�أحمد الق�صري

12

�إكت�شاف ورعاية املوهوبني يف م�صر

نخبة

20

احلركة العمالية يف م�صر

ر�ؤوف عبا�س

24

الفتوحات املكية ج1

حمي الدين ابن عربي

60

الفتوحات املكية ج2

حمي الدين ابن عربي

53

الفتوحات املكية ج3

حمي الدين ابن عربي

50

الفتوحات املكية ج4

حمي الدين ابن عربي

50

الفتوحات املكية ج5

حمي الدين ابن عربي

55

الفتوحات املكية ج6

حمي الدين ابن عربي

57

الفتوحات املكية ج7

حمي الدين ابن عربي

52

الفتوحات املكية ج8

حمي الدين ابن عربي

52

الفتوحات املكية ج9

حمي الدين ابن عربي

50

27

عنوان الكتاب
الفتوحات املكية ج 10

ا�سم امل�ؤلف
حمي الدين ابن عربي

ال�سعر
44

الفتوحات املكية ج11

حمي الدين ابن عربي

50

الفتوحات املكية ج12

حمي الدين ابن عربي

63

الفتوحات املكية ج13

حمي الدين ابن عربي

53

املجالت الأدبية يف م�صر

عزة بدر

42

العلم وال�سيطرة

�أحمد بهاء الدين

20

املدار�س يف م�صر يف ع�صر دولة املماليك

حممد القناطرة

24

ال�سوي�س مدينة التاريخ

را�ضي حممد جودة

18

ال�سينما الرقمية

�شوقي العربي

14

الرق�ص يف ع�صر النه�ضة

نيفني الكيالين

16

الدراما التليفزيونية

عزة �أحمد هيكل

22

الأغنية الوطنية البدايات والتحوالت

ناهد عبد احلميد

30

ال�شركة املغربية لنقل الأموات

اني�س الرافعي

6

�أوالد ثريا

بهيج �إ�سماعيل

10

النقد الأدبي يف �صحيفة الأهرام

حم�سن عبد اخلالق

22

الأعمال ال�شعرية عز الدين املنا�صرة ج1

عز الدين املنا�صرة

30

القيم اجلمالية والتعبريية يف منمنمات املنظومات اخلم�س

ممدوح عبد املجيد

34

الثقافة ال�شعبية العربية ج1

نخبة

28

الثقافة ال�شعبية العربية ج2

نخبة

24

الفنانة الت�شكيلية يف الت�صوير العربي

�أحالم فكري

18

الآالت املو�سيقية ج1

فتحي ال�صنفاوي

26

الآالت املو�سيقية ج2

فتحي ال�صنفاوي

34

ال�شيخ الأكرب م�صطفى عبد الرازق

-

15

الإجماع يف ال�شريعة الإ�سالمية

-

8

الرواية التاريخية

-

27

املر�أة امل�صرية والثورة

-

16

�ألف ليلة وليلة

-

14

28

عنوان الكتاب
الإبحار نحو املجهول

ا�سم امل�ؤلف
-

ال�سعر
38

البالغة والت�أويل

-

12

اجلودارية

-

12

املفارقة يف الن�ص الروائي

-

17

العمران الع�شوائي ج1

-

22

العمران الع�شوائي ج2

-

37

الأعمال الإبداعية يحيى حقي ج1

-

24

الأعمال الإبداعية يحيى حقي ج2

-

28

الأعمال الإبداعية يحيى حقي ج3

-

29

امل�س�ألة الن�سائية

-

20

اقت�صاد ما بعد احلداثة

-

16

�أيام ال�سفر

-

31

احلوار بني مناهج الألباب

-

25

�أ�ضواء على ندوة الثقافة والرتبية

-

7

�أدباء ومفكرون

-

9

الوثائق العربية

-

14

�إنتاج املعرفة عن العامل العربي

-

20

) التوبة ( رواية

-

15

العنف ال�سري

-

7

امللحن الكبري حممد عتمان

-

10

االحالم تتداعى

-

10

�أحزان ال�شما�س

-

15

�أ�سرار الق�صور

-

10

الوجود الربيطاين يف الإدارة امل�صرية

-

20

الأخري �أوال

-

7

املر�أة امل�صرية املعا�صرة يف الربملان

-

20

ال�شعر وامليتافيزيقا

-

20

29

عنوان الكتاب
البحث عن اليقني املراوغ

ا�سم امل�ؤلف
-

ال�سعر
15

ال�شيخ الرئي�س ابن �سينا

-

10

الأر�شيفات الوطنية على االنرتنت

-

15

�إبراهيم �شكر اهلل الأعمال الكاملة

-

14

ال�شاطر ح�سن و�ست احل�سن

-

15

الفجر الأول

-

15

�أ�شعار �صالح عبد ال�صبور

-

20

العمارة اخل�ضراء

-

15

املر�أة يف الرتاث امل�صري

-

15

القاهرة حاملة ال تنام

-

9

العامل الربجوازي الزائل

-

6

الر�ؤى ال�سيا�سية امل�ستقبلية

-

10

امل�ستبد العادل

-

5

�أدباء العامل وال�سينما

-

13

�أيام القبوطي

-

20

العالقات امل�صرية الإيرانية

-

20

امل�سرح اجلديد

-

10

امل�شهد الق�ص�صي العربي

-

25

�أطياف احلداثة

-

12

الفل�سفة وق�ضايا البيئة

-

20

الأدب الربتغايل

-

3

اجلهجهون

-

16

الفتاة الريفية

-

10

القرن احلادي الع�شرون حلم �أم كابو�س

-

13

ال�صيد يف الظالم

-

7

احلياة احلب احلب احلياة

-

10

�أوبريت ملك ال�شحاتني

-

10

30

عنوان الكتاب
الفرا�شة والعكاز

ا�سم امل�ؤلف
-

ال�سعر
10

الراحلون

-

10

املقاالت النقدية والدرا�سات

-

20

الن�ساجة وال�صياد

-

10

احلركة الوطنية وفكرة ت�أميم قناة ال�سوي�س

-

14

ال�شريفة بنت �صاحب ال�سبيل

-

10

اليهود يف الأندل�س

زينب ح�سن

20

�أوهان

-

10

ال�سينما التون�سية يف م�صر

-

12

الرق�ص على جدار املوت

-

6

املنا�ضل الثائر عبد اهلل الندمي

-

20

املختار من نقد ت �س اليوت 3 / 1

-

109

الذي يقطن يف �ضوء �شم�سه

-

40

اخلطابة عند اليونان

-

10

املفارقة يف ق�ص�ص يو�سف �إدري�س

-

14

الفن امل�صري احلديث مدار�سه و�أ�ساليبه

-

10

اجتاهات الإبداع يف ال�صورة ال�سينمائية

-

16

الناقد والر�سالة بدر الدين �أبو غازي

-

10

الثقافة اال�سرتاتيجية

-

22

الدراما التليفزيونية

عزة �أحمد هيكل

22

الرد على باتري�شيا وكتاب جتارة مكة وظهور الإ�سالم

�آمال الروبي

35

�إدارة امل�ستقبل ب�أ�شباح املا�ضي

-

8

الفل�سفة وحقوق الإن�سان

-

20

الروائع من الأدب العربي ج1

-

33

الروائع من الأدب العربي ج3

-

18

الروائع من الأدب العربي ج6

-

26

الروائع من الأدب العربي ج7

-

24

31

عنوان الكتاب
الروائع من الأدب العربي ج8

ا�سم امل�ؤلف
-

ال�سعر
39

الروائع من الأدب العربي ج9

-

27

الإت�صال الثقايف

-

20

بني التاريخ والأدب ال�شعبي

قا�سم عبده قا�سم

28

بيوت و�شوارع

-

8

بديع خريي

-

15

بيئة التعليم والتعلم يف م�صر

-

4

بيئة ال�صعيد

-

20

بدر الديب الأعمال ال�شعرية ج1

-

30

بدر الديب الأعمال ال�شعرية ج2

-

15

بدر الديب الروايات ج3

-

30

ببليوجرافيا �أعمال حممد �صربي

-

10

ببلوجرافيا نقد الرواية

م�صطفى ال�ضبع

40

برلني

�أحمد عطية اهلل

24

باري�س فرتينة العامل

�أحمد يو�سف

16

بينما فريوز تغني

جمال مقار

6

بريم التون�سي موال الع�شق والثورة

حممد ال�شافعي

10

بنية ال�سرد يف الق�صة الق�صرية

نبيل حمدي ال�شاهد

30

تيارات الفكر العربي املعا�صر

-

12

حتليل الفجوات االجتاهية

-

13

حتوالت العا�شق

-

25

تفكيك الثقافة العربية

-

9

تغريبة بني حتحوت ج1

-

12

تغريبة بني حتحوت ج2

-

10

تغريبة بني حتحوت ج3

-

12

تغريبة بني حتحوت ج4

-

12

ت�أثري مو�سيقى ال�شرق

حنان �أبو املجد

15

32

عنوان الكتاب
حتت عباءة �أبى العالء

ا�سم امل�ؤلف
حازم خريى

ال�سعر
10

ت�سويق املنتج الثقايف يف ع�صر الثقافة الرقمية

حممد �سيد ريان

18

جتليات ال�شعرية عند عبد الوهاب البياتي

عبد النا�صر ح�سن

22

تطور الفكر الت�شريعي الإ�سالمي وم�شكالت احل�ضارة

عبد اجلليل حممد

12

ترحال

وفاء عو�ض

34

توائم الكابو�س ال�سابع

�أحمد ال�شيخ

8

حتوالت ال�شخ�صية التاريخية يف امل�سرح

تامر فايز

18

مترد على الثوابت

حممود بق�شي�ش

24

ثالثة دواوين �شعرية

-

12

ثورة �ضد تخلف الإدارة يف م�صر

�صربي ال�شرباوي

16

ثالثة دواوين �شعرية

حممد �إبراهيم

12

ثقافة العنف والإرهاب

�أحمد عبد الرازق

15

ثقافة الن�سق

ر�شا نا�صر

25

ثرثرة على �ضفاف عمنا جنيب حمفوظ

ح�سن عبد ربه

12

ثورات ال�شعر الكربى

حمادة �إبراهيم

34

جملة تفوت وال �شعب ميوت

-

7

جماليات الن�ص اخلفي

-

15

جمر الكتابة

-

20

جهاد يف الفن

نخبة

12

جمال عبد النا�صر الزعيم يف قلوب ال�شعراء

ح�سن توفيق

32

جولة يف ريا�ض الأدب الفار�سي

نخبة

34

ج�سر ال�صورة

�إينا�س ح�سني

14

جماليات التفاعل يف الق�صة والرواية

ح�سن اجلوخ

12

حرب �أكتوبر 1973

-

40

حكاية الفالح عبد املطيع

-

24

حفريات يف املادة امل�سرحية اخلام

-

20

حامد زهران

-

10

33

عنوان الكتاب
حجر النار

ا�سم امل�ؤلف
-

ال�سعر
10

حكاية �سكندرية

-

8

حارة �أم احل�سني

-

10

حديث ليلى

-

10

حلم �أبو زيد

-

10

ح�سان بن ثابت يف معايري النقد قدميا وحديثا

بان حميد الراوي

32

حديث الأثنني خواطر نقدية

عبد القادر القط

18

حكايات والد ال�شعراء ف�ؤاد حداد

ه�شام ال�سالموين

20

حلق وحيدا

حممد جربيل

14

حزن ال�شم�س وال�شوارع

رجب ال�صاوي

12

حتى يكف القلب عن الدق

�شريف حتاته

6

حني يعطي و�صفها ليمامتني ( مواهب )

عبد الواحد الرزيقي

5

حديقة الثعالب

عيد عبد احلليم

5

ح�سي عدالة املظلوم

ف�ؤاد حداد

8

حكايات عن نا�س طيبني

�سعيد الكفراوي

14

خال�صة التوحيدي

-

9

خطوات فى النقد الأدبى

خليل كلفت

14

خمي�س والبقري

�أبو العال عمارة

4

خرائط للموج

�سهام بيومي

27

خالفات املتدينني والعلمانيني فى �إ�سرائيل

�أحمد ف�ؤاد

30

خوف الكتابة

�سو�سن ناجي

17

خطاب احلياة اليومية بني الإ�ستعانة والفائ�ض اللفظي

حممد يحيى الرخاوي

26

خبز الهواج�س ( مواهب )

يا�سر ال�ش�شتاوي

6

دوامات الروح

-

10

ديوان نبوية مو�سى

-

15

درجة حميمية

-

12

ديوان ابن قالق�س

�سهام الفريج

40

34

عنوان الكتاب
دور العمارة الداخلية يف ت�صميم املن�ش�آت البحثية

ا�سم امل�ؤلف
�أحمد علي الديب

ال�سعر
33

داكاو

رم�سي�س عو�ض

10

درا�سات �سينمائية ومقاالت نقدية

حممد را�شد

30

دبلوما�سية الثقافة

وليد حممود

10

دون كيخوتة امل�صرى

حازم خريى

16

دورية جنيب حمفوظ ج1

جابر ع�صفور

20

دورية جنيب حمفوظ ج2

نخبه

20

دورية جنيب حمفوظ ج3

نخبه

20

دورية جنيب حمفوظ ج4

نخبه

30

دورية جنيب حمفوظ ج5

نخبه

30

دورية جنيب حمفوظ ج6

نخبه

26

دورية جنيب حمفوظ ج7

نخبه

20

دورية جنيب حمفوظ ج8

نخبة

26

دورة الزمالة للدرا�سات والفنون القبطية

ماجد الراهب

10

دورة الزمالة للدرا�سات والفنون الإ�سالمية

ماجد الراهب

12

ديوان ح�سن طلب ج1

ح�سن توفيق

36

ديوان ح�سن طلب ج2

ح�سن توفيق

34

ديوان ح�سن طلب ج3

ح�سن توفيق

34

دافن�شي

�سعدين ال�سالموين

14

ديوان اال ليت �شعري

حممود توفيق

4

ذاكرة النقد الأدبى

حممد عبد املطلب

8

ذات الغالف الأ�سود

�سلوى بكر

6

ذاكرة الإ�سالم والغرب

حممد حافظ دياب

12

ذاكرة متحف ومدينة مقاالت يف الفن

يو�سف ليمود

17

رحلة عمر جنيب حمفوظ

يو�سف ال�شارونى

20

روايات �شوقى املجهولة

حممود على

24

رحلة مع �أفالم �أوروبية و�أمريكية

علي عو�ض اهلل

16

35

عنوان الكتاب
رحيق العمر

ا�سم امل�ؤلف
�أحمد عثمان

ال�سعر
10

رحلة مع العقل رم�سي�س يونان

عديل رزق اهلل

16

رحيق الروح

�سعيد �سامل

16

زكي جنيب حممود

نخبة

24

�سيد حجاب ق�صائد خمتارة

�سيد حجاب

10

�سجل الإنتاج العلمي للجغرافيني امل�صريني

ال�سعيد �إبراهيم

30

�سحر املرئيات البيئية يف الأفالم الروائية

فاروق �إبراهيم

18

�سحر الف�ضة – �سر املاء

-

15

�سعد كامل والثقافة اجلماهريية

-

20

�سنة  1919م�سرحية

-

10

�سينما احلقائق الب�سيطة

-

9

�سيد حجاب �صياد احلواديت

-

40

�سليمان حزين

-

25

�سرد فل�سطني

-

20

�شمعة البحر

-

16

�شمل العائلة

-

6

�شعراء ال�سبعينات

-

15

�شوقيات الغناء

�أحمد عنرت

15

�شوقى وحافظ فى مر�آة النقد ج1

حممد عبد املطلب

38

�شوقى وحافظ فى مر�آة النقد ج2

حممد عبد املطلب

16

�شوقى وحافظ فى مر�آة النقد ج3

حممد عبد املطلب

22

�شرح املو�سيقى

غطا�س عبد امللك

16

�شعر �أبى نوا�س

عبد النا�صر ح�سن

20

�شوارع جمهزة للده�شة ( ق�ص�ص )

ح�سام املقدم

6

�شك�سبري كاتب ال�سينما

�سمري فريد

6

�شخ�صيات من م�صر

حممد فتحي

25

�شرود �أبي�ض ( مواهب )

حممد �سليم �شو�شه

5

36

عنوان الكتاب
�شروق الأندل�س

ا�سم امل�ؤلف
عبد املجيد فرغلي

ال�سعر
18

�صلوات العبيد

عبد العزيز ال�سماحي

24

�صورة الرجل يف الق�ص�ص الن�سائي

-

25

�صورة ال�شعر – �صورة العامل

-

12

�صحف م�صادرة فى م�صر

ه�شام عبد العزيز

15

�صحافة الأقباط

رامى عطا

30

�صون الرتاث الثقايف غري املادي

�أحمد علي

20

�صالح جاهني ر�ؤى ودرا�سات

بهاء جاهني

12

�صورة اليهودي يف الأدب ال�شعبي العربي

خالد عبد احلليم

15

�صالح جاهني �أمري �شعراء العامية

نخبة

16

�صالح ال�شرنوبي النهر الذي ا�سكر العامل

حممد ال�شهاوي

24

�صعود و�إنهيار جماعة الإخوان الإرهابية

جمال زهران

36

طه ح�سني جدل الفكر وال�سيا�سة

�أحمد زكريا

11

طريق جناح امل�شروعات ال�صغرية

فتحي قابيل

8

طائر احلب اجلميل

مدحت �أبو بكر

5

طوق احلمامة يف الألفة

�سيزا قا�سم

28

طه ح�سني وت�أ�صيل الثقافة العربية

-

20

ظل عائ�شة

-

6

ظاهرة ال�سيا�سات العامة والتطور

-

15

علم الإجتماع اخللدونى

ح�سن ال�ساعاتى

13

عبد الهادى اجلزار

�إينا�س الهندى

30

عقد يف نقد امل�سرح

حم�سن العزب

10

عيد النوروز عند الفر�س وت�أثريه يف املجتمعات

رم�ضان متويل

20

عناق الأزرق والأخ�ضر

منري عامر

18

علموا �أوالدكم ال�شعر

�أحمد عبد املعطي حجازي

12

علي جعفر العالق ج 1الأعمال ال�شعرية

علي جعفر

26

علي جعفر العالق ج 2الأعمال ال�شعرية

علي جعفر

30

37

عنوان الكتاب
عاطف الطيب رائد الواقعية امل�صرية املبا�شرة

ا�سم امل�ؤلف
ها�شم النحا�س

ال�سعر
24

ع�صر املعرفة واملكتبات

-

14

عندما حتلم رواية

-

7

عط�ش ملاء البحر

-

10

علي �أحمد باكثري ج 1الأعمال الكاملة

-

40

عرو�سة املولد

-

12

عواطف عبد الكرمي

-

17

عم �صباحا �أيها ال�صقر

�أمل دنقل

10

غربة امللك ال�ضليل

عبد الر�شيد ال�صادق

10

فن الذات

-

15

فن الباليه

نيفني الكيالين

10

في�شته

-

29

فل�سفة الت�أويل

�سعيد توفيق

50

يف تطور ر�ؤية الآنا للآخر

-

22

فى النقد التطبيقى

�أحمد دروي�ش

30

فى نظرية النقد

عبد امللك مرتا�ض

14

فهار�س ال�شيوخ عند علماء امل�سلمني

�شعبان خليفه

30

يف ال�شعر العماين املعا�صر

�أبو همام عبد اللطيف

10

فرانز كافكا

ن�سيم جملي

16

فتحية الع�سال الأعمال امل�سرحية ج1

فتحية الع�سال

18

فتحية الع�سال الأعمال امل�سرحية ج2

فتحية الع�سال

22

يف مديح الرواية

بهاء طاهر

10

ف�صول يف ال�سيا�سة والثقافة

ال�سيد �أمني �شلبي

12

فل�سفة الإبداع

مراد وهبة

9

ف�ؤاد قاعود موال احلرية

�إبراهيم خطاب

42

ف�صل الرتاجيديا خمتارات �شعرية

ح�سن النجار

14

قراءة جديدة يف �شعر البهاء زهري

�أحمد احللوة

12

38

عنوان الكتاب
قراءات خا�صة يف مرئيات ال�سينما امل�صرية

ا�سم امل�ؤلف
-

ال�سعر
15

ق�صائد من اجلارم

-

13

قالت له

�أ�شرف اخلريبي

13

قريبا من بهاء طاهر

حممود �أمني

13

ق�ضايا �ساخنة وحاملة

هدايت عبد النبى

15

ق�ضايا �إقت�صادية معا�صرة

نا�صر جالل

20

قراءة الرواية مناذج من جنيب حمفوظ

حممود الربيعي

15

قطوف من ندوات اللغات ال�شرقية ج1

�شوقي جالل

20

قطوف من ندوات اللغات ال�شرقية ج2

نخبة

16

قامو�س ال�شعر وال�شعراء ج1

يو�سف نوفل

26

قامو�س ال�شعر وال�شعراء ج2

يو�سف نوفل

28

قراءة يف �أدب بهاء طاهر

حممود عبد الوهاب

9

قامات الزبد

-

16

ق�صائد خليل مطران

-

10

كال�سيكيات الهايكو ج1

-

25

كال�سيكيات الهايكو ج2

-

20

كلمات لقا�سم �آمني

-

6

كامل الكيالين رائد �أدب الأطفال

-

8

كيف يحارب اجلندي بال خودة

-

8

كال�سيكيات ال�سينما الت�سجيلية

-

10

كمال ن�ش�أت �شاعرا

-

8

ك�أنك دكة بيتي

عزت الطريي

13

كفر �شوبا ( ق�ص�ص حب �سرية مكان )

فرحان �صالح

14

كارل بوبر واملنعطف االب�ستمولوجي

با�سل فرحان

12

كاريكاتري طوغان ج1

�أحمد طوغان

44

كاريكاتري طوغان ج2

�أحمد طوغان

40

لوي�س عو�ض مقاالت و�أحاديث

-

20

39

عنوان الكتاب
لوي�س عو�ض ومعاركه الأدبية

ا�سم امل�ؤلف
ن�سيم جملي

ال�سعر
35

لغة الأعماق البعيدة

جمدي العفيفي

23

لوي�س عو�ض مفكرا

حميي عبد اخلالق

26

لوي�س عو�ض قراءات نقدية

نبيل فرج

16

لك النيل والقمر

ال�سيد حافظ

20

م�صر وق�ضية فل�سطني

�شكري احلم�صاين

12

م�شكلة العمل الق�سري امل�شكلة واحلل

م�صطفى ي�سري

25

مرتكزات ال�سيطرة ال�شرقية

فريدريك معتوق

14

ما بعد الثورة الزمان التنموي والتحديث واحل�ضاري

ال�سيد يا�سني

40

مقام �سيدي العريف

زكي �سامل

10

من جنوم الفن الغربي يف القرن الع�شرين

�صبحي ال�شاروين

9

مارتن لوتر والإ�سالم

حممد �أبو حطب

18

حماكمة اليهودى املارق

عبد الر�شيد ال�صادق

10

مرتكزات ال�سيطرة الغربية

فردريك معتوق

10

معبد املغنى

غطا�س عبد امللك

30

حمافظة �أ�سوان

عبد القادر عبد العزيز

15

م�صر والعمران

عمرو عبد العزيز

30

حمافظة الإ�سماعيلية

عاطف حافظ

15

م�سرحة الرواية

�أ�سماء يحيى

15

حمافظة الإ�سكندرية

فتحى حممد

15

خمتارات من دواوين ال�شعراء الثالثة

جلنة ال�شعر

15

حمنة العبث ورحلة البحث عن خال�ص

ح�سن حماد

10

مع�سكر �إعتقال دورا

رم�سي�س عو�ض

12

مع�سكر �إعتقال تريبلينكا

رم�سي�س عو�ض

9

مع�سكر �إعتقال ماثاوزن

رم�سي�س عو�ض

12

مع�سكر �إعتقال �صوبيبور

رم�سي�س عو�ض

12

مرايا الت�أويل

�شعيب حليفي

8

40

عنوان الكتاب
مو�سوعة م�صر والق�ضية الفل�سطينية ج1

ا�سم امل�ؤلف
عادل ح�سن

ال�سعر
40

مو�سوعة م�صر والق�ضية الفل�سطينية ج2

عادل ح�سني

36

مو�سوعة م�صر والق�ضية الفل�سطينية ج 3ق1

عادل ح�سني

30

مو�سوعة م�صر والق�ضية الفل�سطينية ج 3ق2

عادل ح�سني

64

مو�سوعة م�صر والق�ضية الفل�سطينية ج 4ق1

عادل ح�سني

48

مو�سوعة م�صر والق�ضية الفل�سطينية ج 4ق2

عادل ح�سني

40

م�صر يف كتابات الرحالة الأتراك

�سامية جالل

24

م�سارات الثقافة امل�صرية عرب الع�صور

نبيل راغب

34

م�ستقبل التاريخ

خالد عزب

12

حممد مندور اخلطاب ال�سيا�سي ووعي الثورة

طارق مندور

30

ما التاريخ وكيف نف�سره

�أحمد زكريا

12

حمافظة الوادي اجلديد

نخبة

16

حممد مندور ذكريات �أدبية

طارق مندور

22

حممد مندور �شيخ النقاد

ف�ؤاد قنديل

14

من ثقافة املقاطعة �إىل ثقافة املقاومة

�أحمد بهاء الدين

18

خمتارات من �آثار علي عبد الرازق

ح�سام عبد الظاهر

14

موقف م�صر من حرب 1948

�أ�سماء حممد حممود

22

من حرب كا�سرتو �إىل �إنتخابات �شافيز

مدحت الزاهد

14

م�صر يف الأ�ساطري العربية

عمرو عبد العزيز منري

28

م�صلحة ال�ضربخانة امل�صرية بالقاهرة

�سحر حممد �إبراهيم

26

مكتبة الإ�سكندرية ذاكرة الإن�سانية

اخال�ص عطا اهلل

20

مائة غمزة بالعني الي�سرى

وحيد الطويلة

8

حماكمة �ألف ليلة وليلة

�سامح كرمي

12

خمتارات من �شعر حممود �سامي البارودي

-

17

خمتارات من دواوين ال�شعراء الثالثة

-

15

مرايا نر�سي�س

-

20

مدخل �إىل درا�سة امل�أثورات ال�شعبية الغنائية

-

20

41

عنوان الكتاب
خمتارات عبده بدوي

ا�سم امل�ؤلف
-

ال�سعر
15

ملتقى الرتاث واحلداثة

-

14

مبدعات تليفزيونيات

-

31

معجم الإب�صار واملب�صرات

-

22

مرايا جابر ع�صفور ج1

-

20

مرايا جابر ع�صفور ج2

-

35

منارة الإ�سكندرية ج1

-

34

مناهج الألباب

-

25

م�صر عبقرية املكان

-

10

مذكرات ال�شباب

-

18

مفهوم ال�سلب عند هيجل

-

22

م�صر يف ظل الك�ساد الكبري

-

20

مو�سوعة م�صر اجلغرافية CD

-

25

ندوة عمران الطبقة املتو�سطة

جلنة العمارة

3

ندوة تكرمي رواد علم النف�س والرتبية

جلنة علم النف�س

8

ندوة الآثار القبطية

وجدى خريى

20

جنيب حمفوظ الرمز والقيمة

جابر ع�صفور

30

نقد ثقايف �أم حداثه �سلفية

�سعيد علو�ش

15

ن�ساء ح�سن �سليمان

عبله الروينى

20

نظام احلكم الرومانى

�أمل حممد الروبى

7

نظرية القراءة

علي عفيفي

16

نظرات نقديه فى دواوين �شعريه

كمال ن�ش�أت

15

جنيب حمفوظ دعوه لل�صمود

ح�سني عيد

12

)نحو برنامج اقت�صادي بديل ( �إنقاذ االقت�صاد امل�صري

�أحمد ال�سيد النجار

26

) نطفة يف رحم بارد ( مواهب

�إيهاب عبد الدامي

5

جنيب حمفوظ – دعوة لل�صمود

ح�سني عيد

12

جنيب حمفوظ بني الق�صة الق�صرية

�إبراهيم فتحي

16

42

عنوان الكتاب
ندوة الرتبية وثقافة التغيري

ا�سم امل�ؤلف
جمموعة �أبحاث

ال�سعر
10

نغمات على �شاطىء الواقعية

رانيا يحيى

26

نظرية الدميقراطية عند كارل بوبر

وجدي خريي

18

جنيب حمفوظ بني الرواية والفيلم

�سامح فتحي

12

من �أعالم امل�سرح الأملاين

-

11

مقاالت حممد ح�سنني هيكل ج1

-

24

مقاالت حممد ح�سنني هيكل ج2

-

26

مقاالت حممد ح�سنني هيكل ج3

-

17

مقاالت حممد ح�سنني هيكل ج4

-

30

مقاالت حممد ح�سنني هيكل ج5

-

21

مقاالت حممد ح�سنني هيكل ج6

-

30

نحو خطاب ثقايف جديد

-

31

جنوم حظر التجوال

-

13

نار الف�صول

-

10

ندوة حق املري�ض على املجتمع

-

10

ناقد ال�شعر و�سلطة الرتاث

�أحمد �سمري

20

نقد العقل الو�ضعي

-

10

ندوة �آثار �سيناء عرب الع�صور

-

9

نقد الثقافة

-

14

نظرية اللغة يف النقد العربي

-

30

) هذا ت�أويل ر�ؤياي ( مواهب

حممد فهمي

5

هديل الف�ضة

-

9

هوام�ش على دفرت التنوير

حممد ال�شهاوي

24

هدى �شعراوي

-

10

واحة �سيوة ومو�سيقاها

-

14

وادي النطرون

-

20

وثائق �أ�سا�سية من تاريخ ال�شام

-

22

43

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

ال�سعر

وك�أين كنت من الب�شر

حممد ك�شيك

24

و�سائل الرق�ص ور�سائل الدراما

نيفني الكيالين

24

وجوه اخرى لفتحي غامن

نخبة

10

يوم ماتت �أمي

-

10

يوم يف �أوربا

�أحمد عطية اهلل

14

يوحنا الأرمنى

جمدى جرج�س

20

سلسلة أبحاث مؤتمرات
الرتجمة وتفاعل الثقافات

نخبه

50

الرواية واملدينة ج1

نخبه

34

الرواية واملدينة ج2

نخبه

31

الرواية واملدينة ( ال�شهادات )

نخبه

27

الرواية والتاريخ ج1

نخبه

28

الرواية والتاريخ ج2

نخبه

41

الرواية والتاريخ ( ال�شهادات )

نخبه

18

�أمل دنقل الإجناز والقيمة

نخبه

26

امل�أثورات ال�شعبية والتنوع الثقافى ج1

نخبه

25

امل�أثورات ال�شعبية والتنوع الثقافى ج2
�إبن ر�شد نهاية قرن وبداية قرن

نخبه
نخبه

25
15

توفيق احلكيم ح�ضور متجدد

نخبه

30

رفاعة الطهطاوى رائد التنوير

نخبه

40

ق�ضايا الرتجمه و�إ�شكالياتها

نخبه

21

�شوقى �ضيف م�سرية من العطاء

نخبه

20

وجوه يحيى حقى

نخبه

22

إبداعات التفرغ
انفجار جمجمة

�إدري�س على

10

الطفولة فى ال�سينما امل�صرية

ناجى فوزى

44

44

عنوان الكتاب
امل�شوار العظيم

ا�سم امل�ؤلف
م�صطفى الأ�سمر

ال�سعر
10

توفيق احلكيم واحل�ضارة الغربية

حممد حممود

20

ثنائية ال�شرق والغرب

حممد �أبو العال

12

م�شاهد من قلب اجلحيم

�إدري�س على

10

مو�سوعة البلدان امل�صرية ج1

جمال م�شعل

40

مو�سوعة البلدان امل�صرية ج2

جمال م�شعل

50

مو�سوعة البلدان امل�صرية ج3

جمال م�شعل

54

مو�سوعة البلدان امل�صرية ج4

جمال م�شعل

46

مو�سوعة البلدان امل�صرية ج5

جمال م�شعل

50

مو�سوعة البلدان امل�صرية ج6

جمال م�شعل

34

مو�سوعة البلدان امل�صرية ج7

جمال م�شعل

46

مو�سوعة البلدان امل�صرية ج8

جمال م�شعل

42

مو�سوعة البلدان امل�صرية ج9

جمال م�شعل

30

ثالثا  :إصدارات صندوق التنميه الثقافية
�أورك�سرتا القاهره ال�سيمفونى

خمتارات

80

�أيقونات املتحف القبطى

خمتارات

50

�أبو �سمبل

خمتارات

25

�آدم حنني

خمتارات

40

�أم�شاق من اخلط العربي

حممد بغدادي

90

بانوراما ال�سينما من � 88إىل  ( 2007متنوعه )

خمتارات

15

حياة امليدان

عادل وا�سيلى

50

حافظة فنون العمارة الإ�سالمية يف م�صر

نخبة

50

خم�سة مبدعني

خمتارات

10

دليل متحف اجلرافيك

خمتارات

15

45

عنوان الكتاب
دليل التطريز ال�سيناوي

ا�سم امل�ؤلف
كمال عبد اهلل احللو

ال�سعر
150

ذاكرة فنان

خمتارات

30

روائع الفن الأوروبى

خمتارات

35

�صبحى جرج�س

خمتارات

30

فن وثقافه فى �أقوال ال�صحافه

خمتارات

20

فنون وحرف تقليدية

ا�سعد ندمي

65

فجر ال�سينما

خمتارات

20

قرن من الت�صوير الفرن�سى

خمتارات

100

كتالوج �أم كلثوم

خمتارات

20

كتالوج منري كنعان

خمتارات

200

كتالوج �صالح طاهر

خمتارات

50

كتالوج �صالون م�صر

خمتارات

50

كتاب متحف الفن امل�صرى احلديث

خمتارات

50

كتالوج حممود �سعيد

خمتارات

200

كتالوج منري كنعان

خمتارات

200

حممد ناجى فى احلب�شه

خمتارات

40

مرئيات حممد طه ح�سني

خمتارات

80

مقتنيات متحف حممود خليل

خمتارات

5

متحف دن�شواى

خمتارات

25

نهر العميد الفيا�ض

خمتارات

10

جنيب حمفوظ مائة عام

�أحمد كمايل

15

سلسلة المكرمين
ب�شري الديك

خمتارات

8

داود عبد ال�سيد

خمتارات

8

46

عنوان الكتاب
�سمري �سيف

ا�سم امل�ؤلف
خمتارات

ال�سعر
8

عادل �أدهم

خمتارات

8

كمال ال�شناوى

خمتارات

8

كمال ال�شيخ

خمتارات

8

كمال رمزى

خمتارات

8

حممد كامل الأيوبى

خمتارات

8

ماهر را�ضى

خمتارات

8

ماجده موري�س

خمتارات

8

حممود عبد العزيز

خمتارات

8

حممد خان

خمتارات

8

نور ال�شريف

خمتارات

8

نيللى

خمتارات

8

وحيد حامد

خمتارات

8

ي�سرا

خمتارات

8

إصدارات القاهره التاريخية
�أ�سبلة القاهرة

خمتارات

80

ال�سلطان قن�صوه الغورى

خمتارات

80

�شارع املعز عربى

خمتارات

225

�شارع املعز �إجنليزى

خمتارات

225

ق�صر الأمري طاز

خمتارات

40

ق�صر حممد على ب�شربا

خمتارات

160

ق�صر حممد على ( م�شروع ترميم )

خمتارات

80

47

48

