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إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إىل إعادة بناء الشخصية يف 
منتصف 2014م،  منذ  ثقافيًّا وروحيًّا، وبخاصة  املرصية 
ثقافية  مؤسسة  باعتبارها  للكتاب  العامة  املرصية  اهليئة  ُتعنى 
وطنية، بصناعة النرش، ومحايته، وتعزيز الثقافة الوطنية وترسيخ 
بناء  وإعادة  القادمة،  لألجيال  استمراريتها  وضامن  قيمها، 
الوعي، ويتجىل ذلك فيام تقدمه من إصدارات يف خمتلف جماالت 
املعرفة اإلنسانية، وفيام تنظمه من معارض كتب دولية، وحملية، 
الفعاليات  يف  الدولية  مشاركتها  إىل  إضافة  ثقافية،  وفعاليات 
املرصية،  الثقافة  ترويج  هبا  تستهدف  التي  الكربى،  الثقافية 

رئيس جملس اإلدارةوالعربية األصيلة.
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م
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 الهيئة

النشر العام

المؤلــفعنوان الكتاب م

السيد ياسنيالزمان الثوري 1

جمدي إبراهيمبحوث يف علم الداللة 2

نبيل فرحاتملحات من إبداع اخلالق 3

إعداد: سعدية شكرياجتاهات تعليم علم النفس 4

أمحد توفيقكتاب احلواديت  موسوعة حكايات الطفل يف مرص  ج 3، ج 4 5

تقديم: السامح عبد اهللديوان ويل الدين يكن 6

حممد كاملوهج احلريق 7

حممد سيد زيانالقر اءة والثقافة الرقمية 8

عبد الرحيم رحيانسيناء ملتقى األديان واحلضارات 9

حممد التداويوادي الريان املشبع باملاء 10

رفعت عارفصناعة النجم 11

رفعت السعيدالرصاع بني اإلسالم والتأسلم 12

سميحة إبراهيماخللق والوجود 13

حممد الدرديريحانة سيدنا 14

إعداد وإرشاف: أسامة األلفيأمل دنقل عابًرا لألجيال 15

طه حسنيخـواطـر 16

طه حسنيصوت باريس 17

طه حسنيبني بني 18

طه حسنيمن أدبنا املعارص 19
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 الهيئة

المؤلــفعنوان الكتاب م

طه حسنيجنة الشوك 20

طه حسنيجنة احليوان 21

طه حسنيكلمـــات 22

طه حسنيمن لغو الصيف إىل جد الشتاء 23

طه حسنيرحلة الربيع والصيف 24

طه حسنيخصام ونقد 25

طه حسنيتقليد وجتديد 26

طه حسنيأحاديث 27

طه حسنيمرآة الضمري احلديث 28

 طه حسنيقادة الفكر 29

طه حسنيمن أدب التمثيل الغريب 30

طه حسنيمن بعيد 31

طه حسنينقد وإصالح 32

رتيبة احلفنيفريد األطرش وأسمهان 33

 حممود الديداموينحني حيط املوج 34

سعيد ساملالكشف 35

جابر عصفوراملرايا املتجاورة 36

توفيق حممد قاسمالبرتوكيامويات يف حياتنا املعارصة 37

سمري العصفورياملرسح وأنا ج1، ج2، ج3 38

أحالم حييى فكريالتعبري عن الوجه اإلنساين  39

حممد عبد اهللخيول النهر 40

خري الدين الزركيلتراجم األوائل واخللفاء 41

حييى زكرياسيف الكالم "أشعار بالعامية املرصية" 42
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المؤلــفعنوان الكتاب م

عبد املجيد عبد املجيدأطلس نباتات وحدائق القاهرة واجليزة وأسوان ج2 43

منصور فهميمنصور فهمي ج1، ج2، ج3 األعامل العربية الكاملة 44

عبد الرمحن األبنوديمربعات األبنودي 45

سمري عبد الباقياملختار من قصائد وأشعار  سمري عبد الباقي 46

حسني القباحيمن أحاديث الكباش 47

إبراهيم عبد القادر املازينرحلة العراق 48

إبراهيم حممد عيلحلم بكرة 49

سليم حدادحضن الشهيد 50

عيل اجلنديحتليل اخلطاب ج1، ج2 51

عز الدين نجيبالوشاحي: كاشف اآلفاق 52

خالد حسنيجرائم القذف والسب العلني عرب اإلنرتنت 53

فؤاد قنديلخمتارات من مؤلفات فؤاد قنديل 54

مصطفى عبد الغنياألوقاف عىل القدس 55

فوزي فهمياألعامل املرسحية  لفوزي فهمي 56

تر: حممد عناينترويض الرشسة 57

انتصار النمر األغنية الوطنية ملحمة شعب 58

بدر الرفاعيمرص اخلديوية )1879-1805( 59

أمحد الدمايصاإلعانات املالية إلرسائيل 60

إعداد وتقديم: أنس دنقلأمل دنقل قصائد مل تنرش 61

فريدة النقاشالعرب وأسئلة اهلوية 62

إيامن عبد احلكم البطرانتأخر سن الزواج لدى الشباب 63

نادر أمحد عبد اخلالقالفنون األدبية يف مرص 64

يارس شحاتةإعادة قراءة التاريخ 65
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المؤلــفعنوان الكتاب م

ناجي فوزيوقائع بوليسية يف السينام 66

عيل الصيادطرق إعداد القادة اإلداريني واختيارهم 67

حممود قاسمموسوعة اجلوائز األدبية 68

مجال عمررؤى جتريبية يف املرسح املعارص 69

لورد توم بنبغهام- تر: عثامن مصرييحكم القانون 70

صالح هاشمالسينام العربية خارج احلدود 71

يمنى طريف اخلويلفلسفة كارل بوبر 72

عادل شاهنيبرج القاهرة 73

خالد النحاساحلـــــــوار 74

سامل الشهباينالبعيد عن العني "شعر" 75

سمري أمحد ندااألعامل الروائية الكاملة سمري أمحد ندا 76

أمحد شكريالقاموس البحري ج1، ج2 77

أرشف الشافعيرباعيات "شعر" 78

عيل أبوساملاملتنبي والضمري الغائب 79

محيدة عبد اهللسقوط اآلهلة 80

أمحد عيل عطيةقلعة النسور 81

جمدي العفيفيلذة القص يف روايات يوسف إدريس 82

حممد سعيد عيلحائط الصواريخ 83

مصطفى الضمراينإحنا والدك يا مرص 84

أمل فهميأمراء األرسة املالكة 85

فتحي إمبايبعتبات اجلنة 86

نازك تيموررسالة مرصية إىل جورج كلوين 87

فاروق إبراهيممجاليات منظومة البيئة 88
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المؤلــفعنوان الكتاب م

سعيد الصاويكنت فاكر بيك حققت األماين "شعر عامية" 89

وسيم سالمةالعزا عند احلكومة "شعر" 90

السعيد عبد الكريمبوح املريد "شعر" 91

أمل عامرســـــــراديب الروح 92

حممد األمنيرؤية إسالمية يف علم االجتامع 93

خريات عبد املنعمصلوات بمحراب احلرية 94

حممد عيد إبراهيممقدمة لقصيدة النثر أنامط ونامذج 95

هالة أمحد فؤادقراءات صوفية يف أدب نجيب حمفوظ 96

صالح السقامأساة ال تنتهي "شعر" 97

شعبان يوسفأدب السجون 98

زينب أبو النجاسيمفونية املدار الكوين 99

حممد ثابت مقادير اهلوى 100

نوال أمحد نرصمستقبل الدراسات الرتبوية 101

سليم كتشنراألرض بتتكلم أنني 102

يارس قطامشكارت شحن عاطفي 103

حممد كشيكباقيد شموع ليكي يا طاهرة 104

مجع وحتقيق: السيد حممد الديبأمحد عبد املجيد الغزايل ج1، ج2 105

حممد عبد احلافظنصف امرأة 106

أمحد زكريا الشلقطه حسني جدل الفكر والسياسة 107

خالد عاشورمهس "قصص قصرية" 108

إخالص عطااهللاملشهد الثقايف يف مرص 109

عيل املنجيليل دجلة 110

ترمجة وتقديم: احلسني خضرييمملكتي يف السامء املسيح يف الشعر العامي 111
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المؤلــفعنوان الكتاب م

شوقي عبد احلميددور الرواية العربية يف الربيع العريب 112

الشئون املعنوية بالقوات املسلحةسيناء اختيار املستقبل 113

عبد احلكيم عبدونهجرة إىل النيل والوطن 114

نبيل حنفي حممودهكذا غنى املرصيون 115

هبية طلبهبية اسم للبكاء 116

سمري األمريكالم بالصدفة وبالقصد 117

حممود حممد خلفبالد  ما وراء النهر 118

عزت حلميالنهر والقهر 119

دراسة وتقديم: مجال رجباإلمام اجلنيد 120

سعدين السالموينحرب فاسد 121

حسن السنويسالتحرش اجلنيس يف الواقع املرصي 122

إبراهيم جايرالبنية الصوتية يف الشعر احلديث 123

حممد أمني عبد الصمدمن أعالم التنوير يف املرسح املرصي 124

حممد عمر بثينةاالجتاهات االجتامعية واملذهبية 125

حممد عيسىرصخة وطن 126

أرشف حممد السعديالتطور الداليل لأللفاظ  127

ابن منظورلسان العرب  مج1)ج1-ج2(، مج2)ج3-ج4( 128

حممد عبد املطلبقراءة الرسد النسوي 129

إبراهيم عىل غانمجغرافية السياحة  130

عزت الطرييثامر مانجو يف حديقة غريي 131
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المؤلــفعنوان الكتاب م

حممد عبد الشايف القويصرحالت األعالم إىل البلد احلرام 132

وائل إبراهيم الدسوقيالصومال من الثورة إىل املحاكم اإلسالمية 133

عيل بختياآلراء النقدية عند الرافعي 134

تر: سيد إمامبالد الشمس وأعامل أخرى 135

وليد سيفأرسار كتابة السيناريو 136

سعيد عطيةالقصاص يف اليهودية واإلسالم 137

هدى الزيناملقاهي األدبية يف باريس 138

السيد أمني شلبييف الفكر االسرتاتيجي األمريكي 139

ام 140 سَّ عزة حسنيما مل يذكره الرَّ

أمحد رجب أبو علفةاإلذاعات الدولية املوجهة 141

محادة هزاعاخليال العلمي يف األدب املرصي احلديث 142

مجيل عبد الرمحن الغروب يف رائعة النهار 143

خالد حممد خالدمًعا عىل الطريق حممد واملسيح 144

يوسف القعيداحلرب يف بر مرص "رواية" 145

نعامن عاشورباحلم يا مصــــر 146

زياد فايدالفضائيات اإلشكالية  بني اإلعالم واهليمنة 147

حممد ساملالفسيفساء "تاريخ وتقنية" 148

شاكر رفعت شاكراملدارس يف مصـر الواقع واملأمول 149

تر: حممد عناينبرييكليس أمري صور 150

اختارها: ماهر شفيقإدوار اخلراط "قصص قصرية" 151
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األطفال

المؤلــفعنوان الكتــابم

اًما  1 قصة ورسوم: حممد بغداديزياد يصبح رسَّ

قصة ورسوم: حممد بغداديحكاية الشاطر حسن يف العرص احلديث  2

تأليف ورواية: توفيق احلكيم- رسوم: مصطفى حسنيحكايات توفيق احلكيم  3

صالح جاهني - رسوم: خالد رسور - تقديم: أمحد جماهدالليلة الكبرية  4

أمحد طوسون- رسوم: نجوى شلبيالسالحف يمكنها أن تطري 5

طارق مراد- رسوم: والء رمضانأناشيد خرضاء 6

زهرة سالمة-  رسوم: مرفت النحاسالدجاجة دوجي 7

شعر: أمني عثامن - رسوم: جرجس ممتازأحالم األزهار  8

شعر: جابر بسيوين -  رسوم: فريدة عويسالكون مجيل  9

عبده الزّراع  - رسوم: رشا منريغنواية يف لعباية ج1، ج2 10
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السالسل

اإلبداع الشعري المعاصر

المؤلــف عنوان الكتــابم

إعداد وتقديم: صربي أبو علمنبات الطني والدم عبد الصبور منري 1

عاطف اجلنديبني مطارين 2

حممد مهرانبداًل من الكذب 3

عزيزة كاطويوميات امرأة تبحث عن هوية 4

اإلبداع العربي

المؤلــف عنوان الكتــابم

صبحي قمحاويعىل باب اهلوى "رواية" 1

حاتم الصكرالبوح والرتميز القهري 2

أدب الطفل حول العالم

المؤلــف عنوان الكتــابم

تر: حنان شافعي-  رسوم: نبيل السنباطيالفتاة التي تزوجت ثعباًنا 1

تر: داليا فتحي عبد املسيحالوردة والعندليب 2

تر: رحاب طلعتبالد األحالم 3

تر: كامل العياديمن احلكايات الشعبية الروسية األسد والثعلب والغزال 4

تر: هند جاد اهلل- رسوم: حمسن عبد احلفيظاألمرية الطيبة 5
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األدب العربي المعاصر

المؤلــفعنوان الكتــابم

تر: حممد عناين وآخرونصالح عبد الصبور املرسحيات الكاملة )مرتمجة لإلنجليزية( 1

إشراقات جديدة

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد عبد املنعم احلناطيأنا احلرف اصطفاين للكالم 1

هشام حممودطلع املحبة 2

شعر: ماهر ديابرمية نرد 3

أمحد الالونديسيدة بحجم األرض 4

منى منصوردموع قطر الندى 5

خالد أمنيوثيقة تأمني 6

حممد نجار الفاريسالقاهرة .. روما "رواية" 7

حممد هشامثم مل يأتنا املاء 8

األلف كتاب

المؤلــف عنوان الكتــابم

فريد هويلسحابة احلياة 1

تر: جمدي حممد عبد الرمحناستحضار املايض 2

تقديم وتر: عبد الرمحن اخلمييساحلكايات الشعبية حول العامل يف آسيا ج1 3

ممدوح حامد عطيةالربنامج النووي اإلرسائييل 4
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تاريخ العرب

المؤلــف عنوان الكتــابم

حممد نرص عبد الرمحنالوجود العريب يف اهلند 1

حممد عبد الفتاحالسياسة األمريكية يف اخلليج العريب 2

فتحي عبد العزيزالصالت احلضارية العربية 3

تاريخ المصريين

المؤلــف عنوان الكتــابم

أمحد خفاجة رحيماجلريمة والقانون يف مرص يف عرصي البطاملة والرومان 1

الشيخ األمني حممدأسواق القاهرة 2

تراث المسرح

المؤلــف عنوان الكتــابم

توفيق احلكيمأوبريت عيل بابا 1

الثقافة الشعبية

المؤلــف عنوان الكتــابم

إبراهيم عبد العليمحتت القبة شيخ  1

حممد أمنيالقيم يف األمثال الشعبية بني مرص وليبيا  2
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الجوائز

المؤلــفاســــم الكتــابم

خابري مارياس- تر: طلعت شاهنيقلب ناصع البياض 1

أمييل نوتومب- تر: دينا رفعت سالمال حواء وال آدم "رواية" 2

أندريا ليفي - تر: فاطمة أسامةجزيرة صغرية 3

جوناثان فرانزن- تر: عمرو خرييالتصحيحات 4

آالن مابانكسو- تر: عادل أسعدزجاج مكسور 5

 مارجريت أتوود- تر: عمرو خرييالبينيلوبية 6

الجيش المصري

المؤلــفعنوان الكتــابم

عمر طوسونبطولة األورطة السودانية املرصية يف حرب املكسيك 1

أمحد قدرياملؤسسة العسكرية املرصية 2

دراسات أدبية

المؤلــف عنوان الكتــابم

حممد أمحد النهارينص وقراءة نحو قراءة ثانية للنص 1

حممد محاسةشعر صالح عبد الصبور 2
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ديوان الشعر العامي

المؤلــفعنوان الكتــابم

ماهر مهرانجسمها جنينة 1

أمينة عبد اهللسوبر ماركت 2

السعيد املرصيشايف كل حاجة 3

ديوان الشعر العربي

المؤلــفعنوان الكتــابم

عاطف عبد العزيزترمجان الروائح 1

حممد منصورصويت كافًيا إلضاءة البيت 2

عيد عبد احلليمموسيقى األظافر الطويلة 3

حممد صالحديوان حممد صالح 4

رفعت سالمديوان رفعت سالم  ج2 5

مجال القصاصديوان مجال القصاص ج2 6

ذاكرة الفن

المؤلــفعنوان الكتــابم

دراسة: صبحي الشاروينالفنَّان صربي ناشد 1

دراسة: عصمت داوستايشالفنَّانة  مرجريت نخلة 2

دراسة: حممد كاملفتحي أمحد:  صيَّاد النور 3
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رائدات الرواية العربية

المؤلــفعنوان الكتاب م

بنت الشاطئسيد العزبة أو قصة امرأة خاطئة 1

سنية قراعةنفرتيتي2

روائع اإلبداع العالمي

المؤلــفعنوان الكتــابم

تر: عيل فهمي كاملرسائل مرصية فرنسية 1

السيرة الذاتية
المؤلــفعنوان الكتــابم

تر: حممد عيدنبـوءات.. يوميات ليوناردو دافنيش 1

خري الدين الزركيلما رأيت وما سمعت من دمشق إىل مكة 2

حممود مربوكيوميات ضابط يف حرب اليمن 3

تر: توفيق عيل منصورهانز كريستيان آنديرسني 4

كتابات جديدة

المؤلــفعنوان الكتــابم

عامر عيل حسنالتي هي أحزن 1

أرشف البوالقيوالتني والزيتونة الكربى وهند 2

أسامة كاملكتابة بيضاء 3
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المؤلــفعنوان الكتــابم

محدي البطرانكل يشء هادئ يف اجلنوب 4

أمحد اهلوارياملوتى أيًضا حيلمون 5

عامر سنبلالشارود 6

مدونات عصرية

 المؤلــفعنوان  الكتــابم

خليل إبراهيمسور األزبكية 1

عبد احلكم سليامنأوراق أبيدوس 2

المكتبة السياسية

 المؤلــفعنوان  الكتــابم

رشيف يونسالبحث عن خالص أزمة الدولة واإلسالم 1

حممد حافظ ديابالسلفيون والسياسة 2

مراد وهبةزمن األصولية 3

صالح ساملاألساطري املؤسسة لإلسالم السيايس ج1، ج2 4

نجيب محفوظ

 المؤلــفعنوان  الكتــابم

أبو القاسم أمحد رشوانقراءة يف رواية "اللص والكالب" 1
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األعمال الكاملة

 المؤلــفعنون ا الكتــابم

حممد ناجيحممد ناجي األعامل الروائية  ج1، ج2، ج3 1

حسن حنفيمن النقل إىل العقل ج1، ج2، ج3 2

أمحد عبد املعطي حجازيأمحد عبد املعطي حجازي األعامل الشعرية الكاملة 3

مجال بخيتمجال بخيت ج10 )ياممة بيضاء( 4

صربي موسىصربي موسى األعامل الروائية ج1 5

صربي موسىصربي موسى األعامل القصصية ج1، ج 2،  ج 3 6

صربي موسىصربي موسى أدب الرحالت  ج 4 7

تراث النهضة

 المؤلــفعنوان الكتــابم

أمحد فؤاد باشاحوليات مرص السياسية "احلولية الرابعة" 1

الشيخ حسن املرصفيرسالة الكلم الثامن 2

المختصرات التراثية

المؤلــفعنوان الكتــابم

اختصار: رضوان جامعخمترص كتاب سنن النسائي ج1، ج2، ج3 1

اختصار وتقديم: سمر إبراهيمخمترص كتاب "تاج العروس" 2

القسطالين-حتقيق: عبد الرحيم الطرهوينلطائف اإلشارات لفنون القراءات ج1، ج2، ج3 3
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المؤلــفعنوان الكتــابم

مصطفى القسطنطيني- دراسة: حممد حربسلم الوصول إىل طبقات الفحول ج6 4

القسطالين-حتقيق: عبد الرحيم الطرهوينلطائف اإلشارات ج4 5
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المجــالت
 األعداد الصادرة  المجلةم

1حالكوميكس )جملة الفكاهة األوىل يف مرص( 1

12، 13الرواية قضايا وآفاق 2

29+ كتب - 31،30إبداع 3

                          كتب+1 اإلصدار اخلامس املرسح 4

 96، 97الفنون الشعبية 5

126القصة 6

32-34املجلة  7

83عامل الكتاب 8

99، 100علم النفس 9

85-86 / 87- 88فصول   10

                   48املجلة التارخيية املرصية 11
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مكتبة األسرة

التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

أدبزكريا عبد اجلواداالحتياطي 1

أدبعبد الغفار مكاويثورة الشعر احلديث من بولري إىل العرص احلايل 2

أدبشينوا أتشيبي- تر: أنجيل بطرساألشياء تتداعى: رواية أفريقية 3

أدبنيقوس كازانتزاكيس- تر: سعد زغلول نصاراحلرية أو املوت 4

أدبعالء خالدحتت شمس ذاكرة أخرى وتصبحني عىل خري 5

أدبنفوسة زكريا سعيدخرافات الفونتني يف األدب العريب 6

أدبرشيف الصيفياخلروج يف النهار: كتاب املوتى 7

الرقص عىل طبول مرصية: ملحمة نرص أكتوبر يف  8
أدبفؤاد حجازيعيون حمارب

أدبوليام فوكنر- تر: عبد احلميد سليمالدب 9

أدبطارق عيل- تر: حممد عبد النبيظالل شجرة الرمان 10

أدبيوسف الشاروينرسالة إىل امرأة 11

أدبصفاء زيتونعصافري عىل أغصان القلب 12

أدبحممود عوض عد العالعني سمكة 13

أدبدانتي اليجيريي- تر: حسن عثامنالكوميديا اإلهلية: الفردوس 14

أدبحازم شحاتةالفعل املرسحي يف نصوص ميخائيل رومان 15

أدبدانتي اليجيريي- تر: حسن عثامنالكوميديا اإلهلية: املطهر 16

أدبدانتي اليجيريي- تر: حسن عثامنالكوميديا اإلهلية: اجلحيم 17

أدبمصطفى ذكريما يعرفه أمني.. ومخس روايات أخرى 18

أدبتر: حممود مسعودخمتارات من قصص ستيفنسن 19
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التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

أدبعبد املنعم تليمةمداخل إىل علم اجلامل األديب ومقدمة يف نظرية األدب 20

أدبيارس عبد اللطيفيونس يف أحشاء احلوت 21

إنسانياتحممد حافظ إسامعيلأمن مرص القومي يف عرص التحديات 22

إنسانياتحممد العزب موسىأول ثورة عىل اإلقطاع 23

إنسانياتلويس عوضتاريخ الفكر املرصي احلديث وخمتارات فكرية 24

إنسانياتأبو العال عفيفيالتصوف: الثورة الروحية يف اإلسالم 25

إنسانياتآدم متز- تر: حممد عبد اهلادي أبو ريدةاحلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري ج 1 26

إنسانياتجون ديوي- تر: أمني مريس قنديلاحلرية والثقافة 27

إنسانياتآدم متز- تر: حممد عبد اهلادي أبو ريدةاحلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري ج2 28

إنسانياتلويس عوضاحلرية ونقد احلرية 29

إنسانياتحممد سعيد العشاموياخلالفة اإلسالمية 30

إنسانياتتأليف وتر: السيد األسودالدين والتصور الشعبي للكون 31

إنسانياتجولدتسيهر، نقله إىل العربية حممد يوسفالعقيدة والرشيعة يف اإلسالم 32

إنسانياترشيف يونسسيد قطب واألصولية اإلسالمية 33

إنسانياتسيزا قاسمالقارئ والنص العامة والداللة 34

إنسانياتصامويل هنتنجتون- تر: طلعت الشايبصدام احلضاراتر: إعادة صنع النظام العاملي 35

إنسانياتزبيدة حممد عطاقبطي يف عرص مسيحي 36

إنسانياتسمري فوزي- تر: نسيم جميلالقديس مرقس: وتأسيس كنيسة اإلسكندرية 37

إنسانياتجورج شحاتة قنوايتاملسيحية واحلضارة العربية 38

إنسانياتأمحد هباء الدينحماورايت مع السادات 39

إنسانياتدونالد ريدفورد- تر: بيومي قنديلمرص وكنعان وإرسائيل يف العصور القديمة 40
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التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

إنسانياتجولدتسيهر- تر: عبد احلليم النجارمذاهب التفسري اإلسالمي 41

إنسانياتالسيد حممد امللطنقود العامل متى ظهرت؟ ومتى اختفت؟ دراسة مقارنة 42

إنسانياتجورج جاموف- تر: إسامعيل حقيواح. اثنان.. ثالثة.. ال هناية 43

إنسانياتعبد العظيم محادالوحي األمريكي: قصة االرتباط بني أمريكا واإلخوان 44

إنسانياتسليامن فياضالوجه اآلخر للخالفة اإلسالمية 45

الرتاثمجع ورشح: طه حسنياملنتخب من أدب العرب ج 1 46

الرتاثمجع ورشح: طه حسنياملنتخب من أدب العرب ج2 47

الثقافة حامد عامرتعليم املستقبل من التسلط إىل التحرر 48
العلمية

الثقافة ديفيد كوامن- تر: مصطفى إبراهيم فهميداروين مرتدًدا: نظرة مقربة لتشارلز داروين 49
العلمية

الثقافة رؤوف وصفيطاقة املستقبل 50
العلمية

الثقافة أمحد مستجرييف بحور العلم: يف كتابنا الوراثي ج 4 51
العلمية

الثقافة أمحد مستجرييف بحور العلم: القرصنة الوراثية ج 5 52
العلمية

الثقافة أمحد مستجرييف بحور العلم: دفاع عن العلم .جزء3 53
العلمية

الثقافة أمحد مستجرييف بحور العلم: علم اسمه السعادة ج 6 54
العلمية

الثقافة أمحد مستجرييف بحور العلم: الثورة البيولوجية ج 7 55
العلمية

الثقافة حامد عبد الفتاح األشقرمبادئ علم املناعة 56
العلمية

سري وتراجمصايف ناز كاظمتالبيب الكتابة 57

سري وتراجمصالح الشاهدذكريايت يف عهدين 58

سري وتراجموسيم خالدالكفاح الرسي ضد اإلنجليز: مذكرات 59

فنونحمسن ويفيسينام توفيـق صـالح 60

فنونفليب ساوجروفاملرسح املرصي يف القرن التاسع عرش 1882-1799 61
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   المشاركات الدولية 

التاريخ  المعرضم

7/7  :  2014/7/17الشارقة اإلسالمي 1

9/1  :  2014/9/12اخلرطوم )السودان( 2

9/13 :  2014/9/23عامن )األردن( 3

10/8 :  2014/10/12فرانكفورت الدويل للكتاب 4

10/30 :  2014/11/8 »الصالون الدويل«  اجلزائر  5

11/5  :  2014/11/15الشارقة الدويل 6

11/19 :  2014/11/29الكويت 7
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المعارض المحلية 

التاريخ  المعرضم

7/1  :  2014/7/24املجلس األعىل للثقافة 1

7/3  :  2014/7/17فيصل  2

7/6 : 2014/7/26صندوق التنمية الثقافية  3

2014/7/5 الفن ميدان 4

7/7  :  2014/7/20احلديقة الثقافية )بالسيدة زينب( 5

2014/8/9الفن ميدان 6

8/10  :  2014/8/25املهرجان القومي للمرسح  7

2014/9/6الفن ميدان  8

10/19: 2014/10/23بانوراما أكتوبر  9

10/22 : 2014/10/31السويس 10     

11/9 : 2014/11/19 جامعة املنصورة 11      

11/22 : 2014/11/26مدينة اإلنتاج اإلعالمي 12      
2014/11/30نقابة املهندسني 13      
12/1: 2014/12/11جامعة سوهاج 14      
12/4: 2014/12/11الدراسات القبطية 15      
12/8: 2014/12/18جامعة جنوب الوادي )قنا( 16      
2014/12/11كلية الفنون اجلميلة 17      
2014/12/15االحتفال بيوم املرتجم باهليئة 18      
12/15: 2014/12/17املجلس األعىل للثقافة 19      
12/15 : 2014/12/18األسبوع الثقايف الكويتي 20      
2014/12/18ندوة حممد ناجي الصحفيني 21      
12/20: 2014/12/23املرسح القومي 22      
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اإلنجازات الطباعية

1. تم تزويد املطابع بامكينة C.T.P )وحدة إخراج زنكات HD8900E( بمشتمالهتا - جهاز 
الطباعة،  ألواح  إعداد  يف  التجهيز  لرسعة  وذلك  120سم،  عرض   )OVIT( التحميض 

التي يتم تركيبها عىل املاكينات للطباعة بغرض زيادة جودة اإلنتاج يف طباعة املالزم.
2. عدد واحد مقص أحادي برنيكتا لقسم األوفست لرسعة اإلنجاز يف تعريش الورق ودقة 

الطباعة عىل املاكينات.
مشغل  )ريب(  كمبيوتر  جهاز   +1000 زيروكس  لون   5 دجييتال  ماكينة  واحد  عدد   .3
اإلنجاز  السعر ورسعة  لتوفري  بكميات صغرية  املطلوبة  لطباعة األعامل  املاكينة، وذلك 

لطباعة كتب ودعوات وملفات وأظرف اهليئة واألعامل التجارية.
للكتاب  الداخيل  املتن  لطباعة  لون زيروكس، وذلك  ماكينة دجييتال واحد  4. عدد واحد 

املطلوب منه كميات صغرية بداًل من استخدام طباعة األوفست.
5. ماكينة بانر بالريب اخلاص هبا HP عرض 2.40سم لطباعة البنر والفنيل، وذلك ألعامل 

الدعاية واإلعالن.
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اإلنجاز  لرسعة  وذلك  األحادية،  السلك  من  بداًل  أتوماتيك  نصف  دبوس  ماكينة   .6
للمجالت اخلاصة باألطفال.

نرش  أعامل  2015م  يوليو  وحتى  2014م  يوليو  من  عنواًنا   359 عدد  طباعة  متت   .7
عام وجمالت.

8. متت طباعة أعامل جتارية بمبلغ 2.676.107.75 فقط ال غري 2 مليون وستامئة وستة 
وسبعون ألًفا ومائة وسبعة جنيهات و75 قرًشا، وذلك للجهات التالية: 

-  الرتبية والتعليم
- املجلس األعىل للثقافة 

- هيئة قصور الثقافة
- عمالء متنوعون.
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اإلنجازات  المالية

2015/2014م

املبلغ املطلوب حتقيقه من قبل وزارة املالية )إيرادات( ملوازنة اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، مبلغ 16.700.000 جنيه.

تم حتقيق إيرادات باهليئة العام املايل 2015/2014م، بمبلغ 27.888.999 جنيًها، 
بفارق مبلغ 11.188.999 جنيًها عن املبلغ املراد حتقيقه باملوازنة. 



مكتبة
األسرة 

 المعارض  
المحلية

النشر
العام
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النشر العام

المؤلــفعنوان الكتاب م

حممد عثامن اخلشتالشـائعات 1

سامح مهرانمرسحيتان كوميديتان 2

مصباح املهدييرجى إعادة شحن البطارية 3

حممد سيد عبد التوابصورة املرأة يف أدب األطفال 4

خليل كلفتاإلطاحة بحكم املرشد 5

حممد عيل سالمةالشعر والغناء عند أهل السنة 6

فتحية العسالحضن العمر سرية ذاتية 7

طنطاوي عبد احلميدمنظمـــــة "مرسحية" 8

  مجال يوسف عبد احلميدقناة البحرين اإلرسائيلية 9

طه حسنيمن األدب التمثييل اليوناين سوفوكليس 10

حممد مستجابشـــبابيك 11

  حممد صربي الدايلالقوى األوروبية الكربى والرصاع الرويس العثامين 12

حممد الشحات اجلندياإلسالم املعارص وحمنة النهوض احلضاري 13

وحيد عبد املجيدالليربالية: نشأهتا وحتوالهتا وأزمتها يف مرص 14

طه حسنيأوديب ثيسيوس 15

زين العابدين فؤادقهوة الصبحية 16

أمحد القصرييوميات عن إجهاض اإلخوان ثورة 25 يناير 17

فايد دياباملعرفة كرأسامل: التعليم والتقدم االقتصادي 18
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المؤلــفعنوان الكتاب م

جورج برنارد شو- تر: حممد عبد اهللمقاالت يف االشرتاكية الفابية 19

مصطفى عبد الرازقحممد عبده 20

  عثامن أمنيرائد الفكر املرصي اإلمام حممد عبده 21

إيرين يوسفشـــــربا مصـــــــر "شعر" 22
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أسامء هيكليف تلقي اإلبداع والنقد 6

ديوان الشعر العامي

المؤلــفعنوان الكتاب م

فؤاد حجاجاحلد الفاصل 1

حممود الشاذيلأنا ابن مني يا عم 2

سحر ساميمنحوتة من شجر احلنني 3

عمرو املرصيغرفة إنعاش 4

سيدة فاروقكأنه ضيف ومر 5

إبراهيم سالمةمسحة إيدين 6
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ديوان الشعر العربي

المؤلــفعنوان الكتاب م

عبد املنعم رمضانديوان عبد املنعم رمضان ج1 1

حممود عبد الصمدالبعثة 2

عبد احلكم العالميرطب الصيف 3

سامل أبو شبانةثقوب سوداء 4

حممد السيد إسامعيلقيامة املاء 5

دعاء زيادةتزهر قلياًل وبرفق 6

مجال القصاصديوان مجال القصاص ج3 7

حممود نسيمديوان حممود نسيم ج1 8

حممد سليامنديوان حممد سليامن ج1 9

صالح اللقاينذهب الفراش 10

حممود عبد الرازقموســقـة 11

أمحد طهديوان أمحد طه 12

الضوي حممد الضويعىل باب غرفتك املستعارة 13

حسن شهاب الدينجغرافيا الكالم 14

ذاكرة الفن

المؤلــفعنوان الكتاب م

دراسة: حنان موسىالفنَّان حسني اجلبايل 1

دراسة: رضا عبد السالمالفنَّان شوقي زغلول 2

دراسة وإعداد: سيد هويديالفنان سيد عبد الرسول 3
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المؤلــفعنوان الكتاب م

دراسة: إميل الرصيفالفنانة حتية حليم.. أرض تنبت نغاًم 4

دراسة: هبة اخلويلالفنَّانة فاطمة العرارجي 5

دراسة: إيناس حسنيحسن يوسف أمني.. صانع املبدعني 6

رائدات الرواية العربية

المؤلــفعنوان الكتاب م

سنية قراعةأم امللوك "هند بنت عتبة" 1

ملك فهمي رسورصابحة 2

قوت القلوب الدمرداشيةرمزة ابنة احلريم 3

روائع اإلبداع العالمي

المؤلــفعنوان الكتاب م

تر: أمحد رامي- تقديم: حممد ساملانرباعيات اخليام  1

تر: نجالء فتحي حافظنصوص من املرسح الياباين املعارص  2

آالن رونيه لوساج- تر: محادة إبراهيممغامرات الطالب جيل بال  3

سنابل

المؤلــفعنوان الكتاب م

شعر: حممد الشهاوي- رسوم: نارص حامدطيور وزهور 1

شعر: شوقي حجاب- رسوم: عبد الرمحن نور الديناضحك معي 2
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المؤلــفعنوان الكتاب م

نجالء حمفوظ- رسوم: مريم عمرعلياء تكشف الرس 3

السيد زرد- رسوم: مروة فتحيشيامء تطري 4

قصة ورسوم: عبري حسنقصاصة ورق ملون 5

حسن نور- رسوم: نارص حامدثامر الفواكه لكل سكان املدينة 6

هشام علوان- رسوم: حمسن عبد احلفيظجملس اجلدات 7

حممد عبد الستار- رسوم: أمحد عبد النعيمحلم الوردة 8

عبد اهلل مرشدي- رسوم: أمحد عبد النعيمدستور بيتنا 9

حممد صالح البحر- رسوم: أمحد جعيصةفريكيكو "مرسحية لألطفال" 10

دنيا العلم

المؤلــفعنوان الكتاب م

فهيم شلتوتالفطريات واملرسطنات يف األغذية 1

مصطفى كامل مصطفىالتغدية والتوزيع اهلرمي للطعام 2

حممد زكي عويسالليزر رحلة اإلبداع واالبتكار يف نصف قرن 3

السيرة الذاتية

المؤلــفعنوان الكتاب م

شعبان عبد العزيزهنر العمر ودهره 1

أجمد نارصحتت أكثر من سامء 2

نبيلة إبراهيمذات اهلمة يف القرن العرشين 3
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كتابات جديدة

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممود أمحد عيلابحثوا معي عني "قصص قصرية" 1

صابرين شمردلإسفنجة تلهث 2

شيامء سمرياتزان 3

عادل عصمتقصاصات "جمموعة قصصية" 4

حممد قطبعندما غرد البلبل "رواية" 5

صفاء عبد املنعماأللعاب اخلطرة 6

أسامة ريانذلك املكان اآلخر "قصص" 7

عزة كاملكائنات ليست للفرجة 8

مدونات عصرية

المؤلــفعنوان الكتاب م

أسامة فرحاتالثورة مستمرة  1

سمري الفيلالبيت قديم2 

المكتبة السياسية

المؤلــفعنوان الكتاب م

عيل مربوكيف الهوت االستبداد والعنف 1

منري أديبخريطة اجلهاد املسلح يف مرص 2

إبراهيم نوارمانفستو جديد للعدالة االجتامعية 3

منى أبو سنةنقد العقل األصويل 4
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المؤلــفعنوان الكتاب م

فريد زهرانالقوى السياسية يف مرص بعد 30 يونيه 5

الكتاب الطبي

المؤلــفعنوان الكتــابم

تر: سوزان خليلمقاومة التوتر 1

ميشيل ديب- تر: ناهد عبد احلميدالصداع النصفي 2

القاهرة

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد حسام الدين إسامعيلوجه مدينة القاهرة من والية حممد عيل حتى ... 1

نجيب محفوظ
المؤلــفعنوان الكتــابم

وليد سيفسينام نجيب حمفوظ 1
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التــــراث

المؤلــفعنوان الكتــابم

حميي الدين ابن عريبرسائل ابن عريب ج1 1

حتقيق: حممد دبوسسفينة الصاحلي ج2 2

حممد بن أسعد العراقي- دراسة: عصام أمحدأسباب النزول والقصص الفرقانية ج1 3

مجع رشحه: أمحد سيد احلدادفيض املنان يف رشح اللؤلؤ واملرجان 4

حتقيق:  أمحد حلمي حلوةديوان اخلبز أرزي 5

تراث النهضة

المؤلــفعنوان الكتــابم

أمحد شفيق باشا- تقديم ودراسة: أمحد زكريا الشلقحوليات مرص السياسية "احلولية اخلامسة" 1

المختصرات التراثية

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد بن احلسن بن محدون- تقديم: أمحد مهديلالتذكرة احلمدونية ج1 1

اختصار وتقديم: عيل اجلنديخمترص تاريخ الطربي ج1 2

األعمال الكاملة

المؤلــفعنوان الكتــابم

خريي عبد اجلوادخريي عبد اجلواد األعامل القصصية ج1 1
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المؤلــفعنوان الكتــابم

خريي عبد اجلوادخريي عبد اجلواد األعامل الروائية ج2 2

خريي عبد اجلوادخريي عبد اجلواد مقاالت ودراسات ج3 3

أمني ريانأمني ريـان األعامل الروائية ج3 4

أمني ريانأمني ريـان األعامل القصصية ج1، ج2 5

مجال الغيطاينمجال الغيطاين األعامل القصصية ج1، ج2 6

حممود أمني العاملحممود أمني العامل األعامل الفكرية مج1- ج1 7

مجال الغيطاينمجال الغيطاين األعامل الروائية ج1، ج2 8

مجال الغيطاينمجال الغيطاين كتاب التجليات 9

إسامعيل النقيبإسامعيل النقيب ج1 إىل جمهولة العنوان 10

حممود أمني العامل حممود أمني العامل ج2، ج3 11

الـمجالت
األعداد الصادرةالمجلة                      م

  32: 39إبداع                  1

 مج 49املجلة التارخيية           2

    14: 16الرواية قضايا وآفاق     3

2الفكر املعارص               4

    98 - 99  الفنون الشعبية            5

     33: 43املجلة                          6

    84 :93عامل الكتاب                7

       101: 105علم النفس      8

     89 : 94فصول            9
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مكتبة األسرة

التصنيفالمؤلفعنوان الكتابم

أدبإبراهيم فرغيلأبناء اجلبالوي "سرية رواية" 1

أدبحممد عفيفي مطرأوائل زيارات الدهشة.. هوامش التكوين 2

أدبعبد احلكيم قاسماملهدي "رواية" 3

أدبحجاج أدولثالث برتقاالت مملوكية "رواية" 4

أدبتر: منى اخلمييسحواديت األخوين جريم 5

أدبرضوى عاشورالرحلة.. أيام طالبة مرصية يف أمريكا 6

أدبحممد محدي إبراهيمحياة أليكسيس زوربا 7

أدبفؤاد قنديلسوق اجلمعة "قصص" 8

أدبأدريانا ليسبواالسيمفونية البيضاء "رواية" 9

أدبالطاهر رشقاويعن الذي يريب حجًرا يف بيته "رواية" 10

أدبيوسف أبو ريةصمت الطواحني 11

أدبجوزيف كونراد - تر: يونس شاهنيلورد جيم ج 1 12

أدبجوزيف كونراد - تر: يونس شاهنيلورد جيم ج 2 13

أدبجان راسني - تر: جمموعة من املرتمجنيمرسحيات راسني مج 34 14

أدبجان راسني-  تر: جمموعة من املرتمجنيمرسحيات راسني مج 12 15

امللف الشخيص لتوفيق احلكيم ورسائل خاصة  16
أدبإبراهيم عبد العزيزجًدا
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التصنيفالمؤلفعنوان الكتابم

أدبحممد دحروجاملوجز يف اللغة العربية 17

أدبأكتور اباد فاسيو لينيس- تر: مارك مجالالنسيان 18

إنسانياتجوستاف جرونيباوم- نقله للعربية توفيق جاويدحضارة اإلسالم 19

إنسانياتهاملتون جبهارولد بورن - تر: أمحد عبد الرحيم املجتمع اإلسالمي والغرب ج 1 20

إنسانياتعصام ستايتمقدمة يف الفلكلور القبطي 21

إنسانياتخالد حمي الدينواآلن أتكلم 22

إنسانياتسليامن فياضالوجه اآلخر للخالفة اإلسالمية 23

تراثأبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمياالعتصام ج 1و2 24

تراثابن الفارض- حتقيق: جوزيبي سكاتولنيديوان ابن الفارض: قراءات لنصه عرب التاريخ 25

تراثمسعود شوماناملوسوعة املرصية ألغنيات الطفل: الشعر الشعبي 26

الثقافة هديل مصطفى مصطفى اخلويلاإلرهاب عرب الشبكة العنكبوتية 27
العلمية

الثقافة ريتشارد دوكنز- تر: مصطفي إبراهيم فهميأعظم استعراض فوق األرض: أدلة التطور ج 1 28
العلمية

الثقافة توماس كون- تر: شوقي جاللبنية الثورات العلمية 29
العلمية

الثقافة عيل حبيش- حافظ شمس الدين عبد الوهابالتفكري العلمي وصناعة املعرفة 30
العلمية

الثقافة جيمس رشيف-  تر: حسن أبو بكرحرب اجلينوم 31
العلمية

الثقافة السيد نرص الدين السيدشوية علم من فضلك 32
العلمية

الثقافة أمحد شوقيعلم الوراثة.. نحو تعريف جديد 33
العلمية

الثقافة سامح سعيد عبودالكون: رحلة الكون عرب الزمان 34
العلمية

الثقافة فتح اهلل الشيخقضايا علمية معارصة 35
العلمية
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التصنيفالمؤلفعنوان الكتابم

الثقافة صالح الغزايل حربكيف هتزم مرض السكر 36
العلمية

الثقافة مجال شيحة100 سؤال عن الكبد 37
العلمية

الثقافة بريان سايكس- تر: مصطفى إبراهيم فهميمستقبل بال رجال 38
العلمية

الثقافة برتراند رسل- تعريب: عثامن نويهالنظرية العلمية 39
العلمية

باربارا سميث- تر: فتح اهلل الشيخ، أمحد هوس العبقرية: العامل الداخيل ملاري كوري 40
السامحي

الثقافة 
العلمية

علوم ميجيل أسني- تر: جالل مظهرأثر اإلسالم يف الكوميديا اإلهلية 41
اجتامعية

علوم عيل عبد الرازقاإلمجاع يف الرشيعة اإلسالمية 42
اجتامعية

اإلرهاب: بذوره وبثوره.. زمانه ومكانه  43
علوم هشام احلديديوشخوصه

اجتامعية

علوم رضوان السيدأزمنة التغيري: الدين والدولة واإلسالم السيايس 44
اجتامعية

أرسى املال السيايس: وثائق التمويل األجنبي  45
علوم عبد القادر شهيبالرسي ملنظامت مرصية

اجتامعية

علوم جون رالستون سول- تر: حممد اخلويلاهنيار العوملة وإعادة اخرتاع العامل 46
اجتامعية

علوم رفعت السعيدتاريخ مجاعة اإلخوان: املسرية واملصري 47
اجتامعية

علوم منيس يوحناتاريخ الكنيسة القبطية 48
اجتامعية

علوم ستانيل لينبول- تر: أمحد سامل ساملتاريخ مرص يف العصور الوسطى 49
اجتامعية

علوم جمموعة من الكتابجتليات اإلعاقة يف الرتاث الشعبي املرصي 50
اجتامعية

جمموعه من الباحثني- تر: حسني مؤنس تراث اإلسالم ج 1 51
وآخرون

علوم 
اجتامعية

علوم وجدي زيدالتعليم ومستقبل مرص: رؤية واقعية وخطة عملية 52
اجتامعية

ثقافة النظام العشوائي: تكفري العقل وعقل  53
علوم غايل شكريالتكفري

اجتامعية

علوم فتحي أبو العيننيالثقافة والشخصية 54
اجتامعية
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التصنيفالمؤلفعنوان الكتابم

علوم مريم وحيداجلسد والسياسة 55
اجتامعية

علوم حممد فوزيحرب أكتوبر 1973.. دراسة ودروس 56
اجتامعية

علوم سليامن فياضالدليل اللغوي العام: معجم عام شامل 57
اجتامعية

علوم هدى مجال عبد النارص60عاًما عىل ثورة يوليو: مجال عبد النارص: ج1 58
اجتامعية

علوم هدى مجال عبد النارص60 عاًما عىل ثورة يوليو: مجال عبد النارص ج 2 59
اجتامعية

علوم هدى مجال  عبد العنارص60 عاًما عىل ثورة يوليو: مجال عبد النارص ج3 60
اجتامعية

علوم حممد حافظ ديابالسلفيون والسياسة 61
اجتامعية

علوم إبراهيم أمني غايلسيناء املرصية عرب التاريخ 62
اجتامعية

علوم عبد الرشيد حمموديطه حسني بني السياج واملرايا 63
اجتامعية

عودة الدولة: تطور النظام السيايس يف مرص بعد  64
علوم عيل الدين هالل - مي جميب- مازن حسن30 يونيو

اجتامعية

علوم جيمس هنري برستد- تر: سليم حسنفجر الضمري 65
اجتامعية

علوم حممود رجبفلسفة املرأة 66
اجتامعية

علوم مصطفى احلفناويقناة السويس ومشكالهتا املعارصة ج1 67
اجتامعية

علوم سمري أمنييف نقد اخلطاب العريب الراهن 68
اجتامعية

علوم مصطفى احلفناويقناة السويس ومشكالهتا املعارصة ج2 69
اجتامعية

علوم مصطفى احلفناويقناة السويس ومشكالهتا املعارصة ج3 70
اجتامعية

علوم مصطفى احلفناويقناة السويس ومشكالهتا املعارصة ج4 71
اجتامعية

علوم خالد زيادةمل يعد ألوروبا ما تقدمه للعرب 72
اجتامعية

علوم نيكوالس شاكسونمافيا إخفاء األموال املنهوبة 73
اجتامعية
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التصنيفالمؤلفعنوان الكتابم

علوم أروى صالحاملبترسون 74
اجتامعية

علوم أرنولد توينبيخمترص دراسة التاريخ ج1 75
اجتامعية

علوم أرنولد توينبيخمترص دراسة التاريخ ج 2 76
اجتامعية

علوم أرنولد توينبيخمترص دراسة التاريخ ج 3 77
اجتامعية

مذكرات نقوال ترك أخبار املشيخة الفرنساوية يف  78
علوم نقوال تركالديار املرصية

اجتامعية

علوم جريمي سكيل- تر: فاطمة نارص وحسام إبراهيماملرتزقة قادمون 79
اجتامعية

املرشد األمني لتعليم البنات والبنني يف القرن  80
علوم حامد عامر وصفاء أمحداحلادي والعرشين

اجتامعية

علوم آن جونسون- تر: أمحد مجال أبو الليلمسجد يف ميونخ 81
اجتامعية

دوجالس بريور وأيمييل تسيرت- تر: عاطف مرص واملرصيون 82
معتمد وحممد رزق

علوم 
اجتامعية

علوم غايل شكريمن األرشيف الرسي للثقافة املرصية 83
اجتامعية

علوم أمحد عبد املعطي حجازيمن ثقافة السلطة إىل سلطة الثقافة 84
اجتامعية

جوان أيكن- تر: يعقوب الشاروين وسايل رءوف مهارات الكتابة لألطفال 85
راجي

علوم 
اجتامعية

علوم سعد الدين هاليلاملهارة األصولية وأثرها يف إنضاج الفقه وجتديده 86
اجتامعية

علوم وليام سليامن قالدةاملواطنة املرصية 87
اجتامعية

علوم عديلة كورتينامواطنون يف العامل.. نحو نظرية للمواطنة 88
اجتامعية

علوم رونان ماكدونالد- تر: فخري صالحموت الناقد 89
اجتامعية

علوم حممد فؤاد حسنيموسوعة سيناء 90
اجتامعية

علوم نرص حامد أبو زيدهكذا تكلم ابن عريب 91
اجتامعية

علوم برنايب روجرسون-  تر: عبد الرمحن الشيخورثة حممد )صىل اهلل عليه وسلم( 92
اجتامعية
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التصنيفالمؤلفعنوان الكتابم

فكرتشارلز آدمساإلسالم والتجديد يف مرص 93

فكربرويز أمري عيل بيود- تر: حممود خيالاإلسالم والعلم 94

فكرهنري لورنس- تر: بشري السباعياألصول الفكرية للحملة الفرنسية عىل مرص 95

فكرروبرت أو كولينز- تر: مصطفى جمدي اجلاملتاريخ السودان احلديث 96

التحول الديمقراطي يف روسيا من ميليشني إىل  97
فكرهاين شاديبوتني

فكرعبد املتعال الصعيديحرية الفكر يف اإلسالم 98

فكرأمحد صالح املالجذور األصولية اإلسالمية يف مرص املعارصة 99

فكرآلن ماو- تر: ثائر ديبالنظرية النقدية 100

فنونحممد عبد العزيز مرزوقاإلسالم والفنون اجلميلة 101

فنونبيري ميشون-  تر: راوية صادقاألشياء الفريدة: العامرة والفلسفة 102

فنونجون أورالسينام واحلداثة 103

فنونإيمي ستيدمان- تر: احلسني خضرييفرسان الفن 104

فنونأرنولد هاوز- تر: فؤاد زكرياالفن واملجتمع عرب التاريخ ج 1 105

فنونأرنولد هاوز- تر: فؤاد زكرياالفن واملجتمع عرب التاريخ ج 2 106

فنونبيري بورديوقواعد الفن 107

فنونيرجي كولوفا وآخرون- تر: سليم اجلزائريمرسح العرائس 108

فنونجمدي جرجسيوحنا األرمني وأيقوناته القبطية 109
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األطفال

المؤلفعنوان الكتابم

أنجيل ديالنداالسيد ورق ورحلته املدهشة 1

دانيال ماركوتأنا وأيب وأمي واألصدقاء والكتب 2

-التسامح.. بناء شخصيتك ومعتقداتك 3

أسيو إدواردتوفري الطاقة 4

نيكوال سنسيالالثعلب الصغري 5

-الثقة.. بناء شخصيتك ومعتقداتك 6

إسامعيل عبد الفتاحاحلاممة املطوقة 7

شوقي حجابدقدق وحيًدا 8

أيمن أبو الروسطرق االتصاالت ونقل املعلومات 9

أم إل ريتشارد- تر: سارة حممد الطاقة املتجددة والبداية 10
سعد

أيمن أبو الروسعجائب الدنيا السبع 11

-الغضب واجلدال.. بناء شخصيتك ومعتقداتك 12

-الغرية.. بناء شخصيتك ومعتقداتك 13

خالد فاروقفريدة وأفكارها اجلديدة وتصميم أمجل اهلدايا 14

ساندرين بو- تر: سارة حممد سعدكم أنا حمظوظ 15

إسامعيل عبد الفتاحاملباراة العجيبة 16

خالد فاروقمروان وأقنعة الزمان 17

صالح جاهنيمن رباعيات صالح جاهني 18

غادة فتحينحو عامل آمن ونظيف كن شجاًعا وقل: ال لإلدمان 19

جريالدين كوليهوحيد متاًما 20



ضيف الشرف:
 المملكة العربية  السعودية 

شخصية المعرض:
 اإلمام محمد عبده

عدد السرايا: 9                              
عدد الدول المشاركة:26

عدد الناشرين: 850                
مساحة المعرض: 80.000 م2

عدد األنشطة: 10         
 عدد الفعاليات :338                   

معرض القاهرة 
الدولي للكتــاب 
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املعرض املهندس إبراهيم حملب رئيس جملس الوزراء يرافقه األستاذ افتتح 
الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، والدكتور  أمحد  جماهد رئيس 

اهليئة املرصية العامة للكتاب »رئيس املعرض«.
 من اجلديد يف هذا املعرض، عمل حمور خاص بـ)أفريقيا وعالقة مرص بقضايا 
التنمية بأفريقيا ، واملياه واإلرهاب، والعالقات الدبلوماسية املرصية األفريقية(. 
تفعيل مبادرة متكني الشباب، بمشاركة فريق من كلية اهلندسة جامعة األزهر 
من خالل مبادرة )عم أمني(، التي تسهم بتقديم خريطة املعرض وقاعدة بيانات 
باألنشطة املواكبة بمشاركة أكثر من 100 متطوع. ومحلة )الكتاب هديتك( التي 
هتدف إىل تغيري مفهوم املواطن املرصي عن اهلدية وتشجيعه عىل إهداء الكتاب 
يف املناسبات املختلفة بداًل من اهلدايا األخرى. و)الكتاب دليفري( بالتعاون بني 
كافة  اجلمهورية  أنحاء  إىل  الكتب  لتوصيل  اليوم  أخبار  ومؤسسة  الكتاب  هيئة 

والتوصيل جماًنا، وكل هذا هيدف لتنمية عادة القراءة وترسيخها.
وأنشطة الطفل هلا مكاهنا كام تعودت اجلامهري يف برنامج  املعرض بمجموعة 

متنوعة بني الفنية والعملية.



الدول المشاركة في الدورة الـ46

فرنســــــــا فلسطين السعودية 

إيطـــالــــيا اليــــمـــــن الصومــال  

الـــعــــــراق ُعـــمـــــــان 

إريتـــــــــريا

إثيــــــــوبيا 

روســــــــيا  

الهــــــــــند المغــــرب اإلمــــارات 

ألمــــــــانيا ســــــوريــا البحـريـــن 

الســـودان 

أذربيجــان ليـبــــيـــــــا الكـــويــت 

التشــــيك  لبـــــنــــــان تــــونــــس 

الجــــزائـــر

األردن 
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المشاركات الدولية 

التاريخ المعرضم 

2/10  :  2015/2/24الدار البيضاء )املغرب( 1

2/25  :  2015/3/7مسقط )سلطنة عامن( 2

3/27  :  2015/4/5تونس)تونس( 3

4/2  :  2015/4/12أربيل )العراق( 4

4/22 :  2015/5/2الشارقة لألطفال )اإلمارات( 5

5/7  :  2015/5/10سالونيك ) اليونان( 6

5/7  :  2015/5/13أبو ظبي )اإلمارات( 7

5/14 : 2015/5/17براغ )تشيكوسلوفاكيا( 8

6/7  :  2015/6/16إثيوبيا 9

9/16: 2015/9/18باكو )أذربيجان( 10

10/1  :  2015/10/10مهرجان األيام )البحرين( 11

10/14: 2015/10/18فرانكفورت )أملانيا(  12

10/28  :  2015/11/7الصالون الدويل )اجلزائر( 13

11/4  :  2015/11/14الشارقة الدويل )اإلمارات( 14

11/18  :  2015/11/28الكويت )الكويت( 15

2015/12/20الدوحة )قطر( 16
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  المعارض المحلية

التاريخ المعرضم

1/10 :  2015/1/20قرص ثقافة أسوان  1

1/12:  2015/1/13          املجلس األعىل للثقافة 2

2/24 :  2015/3/6قرص ثقافة الزقازيق  3

2/26 :  2015/3/9مرسح حممد عبد الوهاب باإلسكندرية  4

3/11: 2015/3/12كلية طب اإلسكندرية  5

3/15:  2015/3/18املجلس األعىل للثقافة 6

3/16 :  2015/3/30قرص ثقافة أسيوط  7

3/19 :  2015/3/29دسوق  8

3/21:  2015/4/2األكاديمية الدولية بأكتوبر  9

3/22 :  2015/4/5جامعة عني شمس  10

3/23:  2015/4/2كلية اآلداب  ـ السويس  11

3/27:  2015/4/7مكتبة اإلسكندرية   12

2015/3/27الصالون الثقايف باملعادي 13

3/31 :  2015/4/9جامعة  عني شمس )قرص الزعفران(  14

4/2 :  2015/4/13جامعة النيل )الشيخ زايد(  15

4/9 :  2015/4/20كلية اخلدمة االجتامعية )جامعة حلوان(  16
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التاريخ المعرضم

4/8:  2015/4/16الرتبية الفنية )جامعة حلوان(  17

4/21 : 2015/4/22 )مؤمتر( جامعة عني شمس  18

5/2:  2015/5/3 )مؤمتر( مركز اهلناجر للفنون  19

5/3 :  2015/5/4كلية احلقوق – جامعة حلوان  20

2015/5/9مجال الغيطاين )بيت السحيمي( باجلاملية 21

5/24 :  2015/6/2مرسى مطروح  22

5/31 :  2015/6/2قنا  23

6/4 :  2015/6/13شبني الكوم  24

6/24 :  2015/7/6فيصل الرمضاين   25

 6/22 :  2015/7/14املجلس األعىل للثقافة الرمضاين   26

6/25 :  2015/7/12صندوق التنمية الثقافية الرمضاين  27

6/28 :  2015/7/10مرسح السامر بالعجوزة  28

6/28 :  2015/7/6قرص ثقافة املطرية  29

7/4 :  2015/7/11قرص ثقافة كفر شكر ــ  القليوبية  30

7/11 :  2015/7/15قرص ثقافة القناطر اخلريية  31

7/11  :  2015/7/15قرص ثقافة املنيا  32

7/25  :  2015/7/30قرص ثقافة الفيوم  33

8/1 :  2015/8/6قرص ثقافة أسوان )املكتبة( 34

8/1  :  2015/8/6قرص ثقافة بني سويف 35

8/8 :  2015/8/13قرص ثقافة الرشقية 36

2015/8/6سور اهليئة 37
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التاريخ المعرضم

8/15 :  2015/8/20قرص ثقافة اإلسامعيلية 38

8/15 :  2015/8/20قرص ثقافة أم كلثوم بالدقهلية 39

8/15 :  2015/8/20قرص ثقافة اإلسكندرية 40

8/10 :  2015/8/13كرنفال وزارة الثقافة بدار األوبرا 41

8/22 :  2015/8/27قرص ثقافة كفر الشيخ 42

8/22 :  2015/8/27قرص ثقافة بور سعيد 43

8/22 :  2015/8/27 قرص ثقافة املحلة الكربى 44

8/29 :  2015/9/3قرص ثقافة دمياط القديم 45

8/29 :  2015/9/3قرص ثقافة السويس 46

8/29 :  2015/9/3قرص ثقافة دمنهور  )املكتبة( 47

9/6 :  2015/9/16معرض مكتبة اإلسكندرية 48

9/29 :  2015/9/30 )ندوة األدب الرويس( بمدخل اهليئة 49

10/11 : 2015/10/13املجلس األعىل للثقافة )صناع النرص(  50

10/18: 2015/10/28مكتبة مرص العامة بدمياط  51

10/21:  2015/11/4مركز شباب األربعني – حمافظة السويس 52

2015/10/24املجلس األعىل للثقافة )حفل تأبني مجال الغيطاين( 53

10/25 :  2015/11/3جامعة السادات 54

10/30: 2015/11/4قرص ثقافة طنطا )مهرجان الشعر(   55

11/8: 2015/11/18جامعة املنصورة 56

2015/11/14مكتبة القاهرة الكربى 57

11/21: 2015/12/2األكاديمية الدولية 58
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التاريخ المعرضم

11/23 :2015/11/24املجلس األعىل للثقافة 59

2015/11/28املركز القومي للرتمجة 60

12/1: 2015/12/10جنوب الوادي قنا 61

12/6: 2015/12/12املركز القومي للبحوث 62

12/6: 2015/12/16جامعة سوهاج 63

12/5 :  2015/12/13جامعة بدر 64
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اإلنجازات الطباعية

1- تم تطوير املطابع، وذلك بجلب ماكينة ويب بركاش 4 لون وجهني مقاس 57.5 سم، 
لرسعة إنجاز كتب 4 لون لوزارة الرتبية والتعليم بداًل من طباعتها عىل املاكينات الواحد 
العام  النرش  إنتاج كتب  الواحدة، وكان ذلك يعطل  لون لعدد 8 مرات متتالية للملزمة 

واملجالت والسالسل األخرى.
املتن  لطبع  لون  الدعائية، وماكينة واحد  لطباعة األعامل  لون  ماكينة دجييتال 4  2- جلب 

الداخيل للكتاب ذي الكميات الصغرية املطلوبة. 

ويف هذا العام قد حققت اإلدارة املركزية لشؤون املطابع التايل:
1- قيمة أعامل جتارية بمبلغ 1.434.203 جنيهات.

2- عدد عناوين النرش العام واملجالت 384 عنواًنا. 
3- حصل العاملون عىل جهود غري عادية بمبلغ 3.311.155 جنيًها.
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اإلنجازات  المالية

2016/2015م

املبلغ املطلوب حتقيقه من قبل وزارة املالية )إيرادات( ملوازنة اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، مبلغ 14.189.193 جنيًها.

تم حتقيق إيرادات باهليئة العام املايل 2016/2015م، بمبلغ 25.888.999 جنيًها، 
بفارق مبلغ 11.549.390 جنيًها عن املبلغ املراد حتقيقه باملوازنة. 
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       تجديد المكتبات

- تم جتديد املركز الدويل للكتاب بوسط القاهرة.
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النشر العام

المؤلــفعنوان الكتاب م

هاين إسامعيل حممدتأثري إدجار آالن بو يف األدب العريب احلديث 1

ابن منظورلسان العرب مج6: مج9 2

حممد رزقأنا .. ثورة "أشعار بالعامية" 3

سمري درويشيف عناق املوسيقى 4

 أبو احلسن سالمأوبريت إسكندرية توت فروت 5

 سيد خاطرتاريخ مرص يف اإلبداع املرسحي 6

أمحد عاطفصورة العرب يف السينام العاملية 7

محدي عبد العزيزمعجم املرسحيات املرتمجة واملعرفة  8

سيد يونسرحية الذكرى 9

طه حسنيقصص متثيلية جلامعة من أشهر الُكتَّاب الفرنسيني 10

إبراهيم أمحد شعالنالنوادر الشعبية املرصية 11

حممد فتح اهللامرأة إال ربع 12

هدى جاداحلب يناديني 13

عادل نيلمجاليات النص الرسدي 14

حممد الرفاعيفلسطني يف املرسح املرصي 15

إبراهيم عبد الرازقأوبريت عمر اخليام 16

السيد ياسنيالشخصية العربية بني مفهوم الذات وصورة اآلخر 17

حممود أمحد عيلعفًوا ... "قصص قصرية" 18

حممود أمحد عيلقاموس األمثال الشعبية العربية واألفريقية 19
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المؤلــفعنوان الكتاب م

 سلمى مباركالنص والصورة.. السينام واألدب يف ملتقى الطرق 20

رأفت الدويريرأفت الدويري األعامل الكاملة ج5 21

وفاء صنديالرهان الوطني تاريخ صحفي حلقبة حكم اإلخوان 22

سامية قدرياجلسد  بني احلداثة وما بعد احلداثة 23

مصطفى الفقيفلسطني من التأييد السيايس إىل التعاطف اإلنساين 24

جابر عصفورحترير العقل 25

نوال مصطفىجزء مني 26

 زكي البحرييمرص ومشكلة مياه النيل أزمة سد النهضة 27

خالد عاشورالثائر األول  إخناتون 28

أسامء عوادحر يمالء.. قرية ِرَغبة 29

دراسة وحتقيق: حممود عيلقصص نجيب حمفوظ التي مل تنرش 30

زياد عسافاملنيس يف الغناء العريب 31

أمحد غرابخارطة للسامء 32

حممد جربيلمرص يف قصص ُكتَّاهبا املعارصين ج3 33

تر: نزار خلييلالفارس يف أهاب النمر 34
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إبراهيم رضوانموت امللك 53

عصام الصاويليايل السمر يف دوار الصاوي 54
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فتحي قابيلاإلدارة والرؤية القومية للتنمية االقتصادية 89

أمحد إبراهيم الرشيفاخلطاب الشعري عند نجيب رسور 90
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أمحد هباء الدين شعبانالسلفي األخري 94
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مي خالدمقعد أخري يف قاعة إيوارت 96

 ماجد موريسسيكولوجية الديمقراطية 97

تر: أسامة فرحاتالشعر اإلنجليزي ومهوم اإلنسان املعارص ج2 98
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محدان عطيةتاجر سحب "قصص قصرية" 111



   92
    2016

صرية
م

 ال
 الهيئة

المؤلــفعنوان الكتاب م

سامح كريممن حكايات األقدمني 112
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كامل كوبالنخالت "شعر" 117
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 مي طوباردراسة انتقادية لقانون الرضائب املرصي 130

مجال الغيطايناملرصيون واحلرب 131
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مصطفى غنايم- رسوم: صفاء عبد الظاهرحواديت وحكايات من شعر أمحد شوقي ج1، ج2 1

جيهان سالمة- رسوم: جرجس ممتازالصبية والعجوز يف مملكة الكنوز 2

أمحد قرين- رسوم: جرجس ممتازحكاية الديك ذي العرف األمحر 3

نجالء عالم- رسوم: سحر عبد اهللبيننا رس .. رس كبري 4

حممد عبد الظاهر- رسوم: شيامء عيلشخصيات مضيئة 5

عبد الرمحن آدم- رسوم: احلبيبة حسنيأحالم عقلة اإلصبع 6

السيد نجملغز احليوانات الفريدة 7

منى مللوم- رسوم: هشام السعيدحرية فرح 8

عزيزة الرشاكي-  رسوم: سحر رمضانيلال نغني 9
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المؤلــفعنوان الكتــابم

البيومي حممد عوضأيب..  يا سيدي النيل 1

البيومي حممد عوضاحلب يف زماننا 2

خالد البوهيسفر نشيد إنشادي 3

أمحد الالونديأنا ضحكة املاء حني أمر 4

محزة قناويالصمت والعيون 5

جيهان بركاتجذوة الصلب والرتائب 6

فوالذ عبد اهلل األنوررثاء املاملك البائدة 7

اإلبداع العربي

المؤلــفعنوان الكتــابم

سميحة خريسفستق عبيد "رواية" 1

علوان مهدي اجليالينيد يف الفراغ "شعر" 2

يوسف البحريقصص تكتب مرتني 3

نبيل سليامنجماز العشق "رواية" 4

عبد الكريم كاصدرقعة شطرنج "شعر" 5

عبد املجيد الرتكيكتاب االحتضار 6
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أمحد عبد الرحيم - رسوم:  هشام السعيداألبطال 1

أميمة عز الدين - رسوم:  جرجس ممتازسرية محار "قصص قصرية" 2

أدب الطفل حول العالم

المؤلــفعنوان الكتــابم

تر: عاطف عبد املجيد- رسوم: حمسن عبد احلفيظحكايات شعبية من النرويج التيوس الثالثة 1

تر: كامل العيادي- رسوم: حمسن عبد احلفيظمن احلكايات الشعبية الروسية األسد وقسمة القنص 2

تر: سامية توفيقمن األدب الرويس املعارص من سلسلة كتاب حكايات الوسادة 3

تر: رشقاوي حافظ- رسوم: نبيل السنباطيمن احلكايات الشعبية اهلندية كن حذًرا من الصديق اخلسيس 4

تر: مي شاهني- رسوم: كريم سيدمن احلكايات الشعبية الصينية يوقونغ يزيح اجلبل 5

تر: علية عبد السالم- رسوم: نبيل السنباطيمن احلكايات الشعبية األملانية حكايات األخوين جريم 6

تر: داليا فتحي- رسوم: نبيل السنباطيمن احلكايات الشعبية األيرلندية الثعلب والغراب 7

تر: خلود اجلراحيي- رسوم: حسن عبد الغنيمن احلكايات الشعبية األيرلندية عازف الناي 8

تر: أيمن عبد اهلادي- رسوم: نبيل السنباطيمن احلكايات الشعبية الفرنسية ملكة األسامك 9

أمحد عبد الرحيم -رسوم: هشام السعيداألبطــــــال 10

أميمة عز الدين- رسوم: جرجس ممتازسرية محار "قصص قصرية" 11
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فوزي العنتيلأهيا القمر 1

تر: جانيت وهبهأمحد شوقي  قيس وليىل  ومرصع كليوباترا 2

طه حسني - تر: حممد عناينالوعد احلق 3

حمفوظ عبد الرمحنحفلة عىل اخلازوق 4

إشراقات جديدة

المؤلــفعنوان الكتــابم

شاذيل فرحيا ليلة هوووي وثالث حكايات جنوبية 1

كريم ماهرعروسة الرمل 2

حمب خريي اجلاملاهلزيع األخري 3

عبري فوزيأوضة ضلمة "شعر" 4

إكرام عيدكل القلوب توابيت "شعر" 5

فكري عمرتراب النخل العايل 6

أفريقيات

المؤلــفعنوان الكتــابم

حلمي شعراويالثقافة واملثقفون يف أفريقيا 1
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األلف كتاب

المؤلــفعنوان الكتــابم

ألكسندر أوسرتوفسكي- تر: مكارم الغمريمن روائع املرسح الرويس "البينا وال علينا- القلب ليس بحجر" 1

هيكتور كوادرا - تر: حممد اجلنديالعوملة نحو تنوع املنهج 2

جراهام جرين-  تر: حييى كاملهناية العالقة الغرامية  3

رومان روالن- تر: محادة إبراهيممرسح الثورة4

دانتي أ. كابونريا- تر: حسام اإلماماملياه يف األنظمة الترشيعية واإلدارية العاملية واملحلية5

تر: رشقاوي حافظبلبل ليتوانيا.. أشعار سالوميا نريس6

اإلبداع المسرحي

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد أبو العال السالموينرسائل الشيطان 1

رأفت الدويرياملسرية الومهية  للطفل املعجزة2

تاريخ المصريين

المؤلــفعنوان الكتــابم

رشا عيل طهوزارة اخلارجية املرصية1
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سنابل

المؤلــفعنوان الكتــابم

سعد جاسم- رسوم: نارص حامدأصوات مجيلة 1

السيد القامحي- رسوم: حمسن عبد احلفيظشجاعة يف الغابة 2

الطاهر رشقاوي- رسوم: أماين البابااجلمل األزرق 3

أمحد توفيق- رسوم: أمحد جعيصةفرفور واملاء املسحور 4

حممد مجال عمرو- رسوم: حمسن عبد احلفيظشدو األلوان 5

عبده الزّراع- رسوم: عبري حسنألوان عمر 6

موسى نجيب- رسوم: نارص حامدشارعنا اجلميل 7

أمحد عبد الرحيم- رسوم: أمحد جعيصةسحابتي 8

حممد كشيك- رسوم: أمحد جعيصةنفيس أكون عصفور 9

سامح أبو بكر عزت- رسوم: أماين الباباأمرية احلدائق 10

حممود فهمي- رسوم: أسامء ساميعامل مليان حب وطيبة 11

الثقافة الشعبية

المؤلــفعنوان الكتــابم

حميي عبد احليالرقص الشعبي يف النوبة 1

تقديم ودراسة: حممد سيد عبد التوابسرية عيل الزيبق 2

عبد املجيد فرغيلالسرية اهلاللية ج2 3

 أمحد فاروقأرشيف املأثورات الشعبية 4
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دراسات إنسانية

المؤلــفعنوان الكتــابم

 عامر عيل حسناملجتمع العميق1

دنيا العلم

المؤلــفعنوان الكتــابم

 ناجي شوقي بطرسالذهب يف مرص 1

مينا سيتي يوسفالبيولوجيا وفلسفة العلم 2

 رؤوف وصفيالفضاء واملادة مجال احلقيقة 3

القاهرة

المؤلــفعنوان الكتــابم

جاستون فييت- تر: مصطفى العباديالقاهرة مدينة الفن والتجارة1

جاستون فييت - تر: حممود أمنييف مرص اإلسالمية2

الجوائز

المؤلــفعنوان الكتــابم

تشارلز سيميك- تر: حتسني اخلطيباملسخ يعشق متاهته 1

فيليب كلوديل- تر: لطفي السيدتقرير بروديك 2

دورايل يلامز- تر:مجال سعيداملستلبون 3

مجع ومراجعة: أمحد السعيدلوشون يوميات جمنون 4
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المؤلــفعنوان الكتــابم

لو وين فو - تر: يارا املرصيالذواقة  5

مارك توين- تر: حممد عيد إبراهيميوميات آدم وحواء 6

تر: حمسن فرجاينرجل ال يكف عن املرح 7

نيكي مارانجو-  تر: خالد رؤوفيزول  "رواية" 8

خوسيه إميليو - تر: سمر عزتمعارك الصحراء  "رواية" 9

ليديا ديفيس-  تر: آية نبيهتنويعات االنزعاج 10

تر: عالء عبد اهلاديخمتارات من الشعر املجري املعارص شعراء السبعينيات 11

إيتالو كالفينو- تر: أماين فوزي حبيشالبارون ساكن األشجار "رواية" 12

جمموعة من الُكتَّاب الصينيني- تر: حمسن فرجاينالوحش املحبوس "قصص قصرية من األدب الصيني" 13

أندريس نيومان- تر: عيل املنويفاألرجنتني   )كان ياما كان(   "رواية" 14

يلينا تشيجوفا - تر: حممد نرص الدين اجلبايلزمن النساء  "رواية" 15

إيتالو كالفينو- تر: أماين فوزي حبيشفارس بال وجود 16

عبد القادر اجلامعي- تر: سايس محامليلة األمري األخرية 17

بريسا كوموتيس- تر: خالد رؤوفيف شوارع القاهر نزهة مع نجيب حمفوظ "رواية" 18

موحا صواك- تر: فريد الزاهيأيامنا احللوة "رواية" 19

الجيش المصري

المؤلــفعنوان الكتــابم

إعداد: حممود املليجياحلرب والسالم يف الرشق األوسط1

 حممد رأفت عباساجليش يف مرص القديمة ج1، ج22
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دراسات أدبية

المؤلــف عنوان الكتــابم

أسامة حممد البحرييتراثنا البالغي واملناهج احلداثية1

 سامي سليامنالتمثل الثقايف وتلقي األنواع األدبية احلديثة2

ديوان الشعر العامي

المؤلــفعنوان الكتــابم

إبراهيم خطابترانيم األولياء 1

جمدي السعيدمراية تعكس ورد الذات 2

مدحت منريبالقميص الكاروهات 3

بكري عبد احلميدمالمح موت بطيء 4

فوزي مخيسمركب ورق 5

حممد سامل عبادةدروس يف العريب 6

حممد عبد املحسن مطرتايه عىل أكتاف الشوارع 7

حممد عيل النجارإتعود تسكنه العفاريت 8

عيل أبو املجدهيكل سليامن 9

ديوان الشعر العربي

المؤلــفعنوان الكتــابم

عبد املنعم رمضانديوان عبد املنعم رمضان ج12

عفت بركاتأوطان تشبهني2
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المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد سليامنديوان حممد سليامن ج2، ج3  3

أمحد سويلمديوان أمحد سويلم ج1، ج42

تقديم: السامح عبد اهللديوان إسامعيل صربي باشا5

أمحد إبراهيم جادله عالقة باملطر6

فتحي فرغيلديوان فتحي فرغيل7

أسامة بدرال يمكنك االختباء من املوتى8

فتحي عبد السميعأحد عرش ظاًل حلجر9

حممود نسيمديوان حممود نسيم ج102

ذاكرة الفن

المؤلــفعنوان الكتــابم

دراسة: صفوت قاسمالفنَّان حممود سعيد  1

دراسة: أحالم فكريالفنَّان ممدوح عامر 2

دراسة: أمحد عبد العزيزالفنَّانة عايدة عبد الكريم 3

دراسة: هبة اهلوارياخلزاف نبيل درويش 4

دراسة: صالح بيصارالفنَّان حافظ الراعي 5

دراسة: عديلة عصمتالفنان عبد اهلادي اجلزار 6

دراسة: حمسن عطيةطليعة التجديد يف الفن املرصي احلديث 7
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رائدات الرواية العربية

المؤلــفعنوان الكتــابم

قوت القلوب الدمرداشية- دسوقي سعيدزنوبة1

مجيلة العالييلأرواح تتآلف2

روائع اإلبداع العالمي

المؤلــفعنوان الكتــابم

تر: فوزي شاهنيعيد امليالد املئوي "مرسحية"1

إدواردو دي فيليبو- تر: محادة إبراهيماالمتحانات ال تنتهي أبًدا2

السيرة الذاتية

المؤلــفعنوان الكتــابم

ترمجة وتعليق: ممدوح عدوانتقرير غريكو1

فتحي عبد السميعالشاعر والطفل واحلجر2

كتابات جديدة

المؤلــفعنوان الكتــابم

هدى يونسرسمدية ضوء 1

حممد سليامنورد النيل "رواية" 2

طلعت رضوانأسطورة حب عرصية  3

هبجت صميدةللنهار رأي آخر 4
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المؤلــفعنوان الكتــابم

باسم حممد  أبو جوييلكبدايات أنيقة لعطر أنثى 5

إيامن عاطفجونالت قصرية هتفهف دائاًم "جمموعة قصصية" 6

راقية جالل الدويكأهل الوداد 7

خالد جابرعلقت كل األمحر "شعر" 8

مجال عدويحكايات شبهي وشبهك "شعر" 9

مدونات عصرية

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد منصوريوميات مؤلف  1

فاطمة ناعوتتدوينات عرصية2

المكتبة السياسية

المؤلــفعنوان الكتــابم

إهلام عبد احلميدالتعليم والثورة.. الواقع والتغيري املمكن1

 إكرام ملعياملسيحيون بني الوطن واملقدس2

يرسي مصطفىأوهام األصالة3

بشري عبد الفتاحاملرأة يف احلياة الربملانية املرصية4
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نجيب محفوظ

المؤلــفعنوان الكتــابم

عبد املحسن طه بدرالرؤية واألداة نجيب حمفوظ1

أمحد مصطفى عيلحمفوظ وأحالمه التي ال تنتهي2

رضا عطيةالعائش يف الرسد3

حممد طلعتالرؤية الثورية 4

حممود كحيلةنجيب حمفوظ كاتًبا مرسحيًّا5

األعمال الكاملة

المؤلــفعنوان الكتــابم

مجال الغيطاينمجال الغيطاين  األعامل النثرية ج1، ج2 1

خالد الرسوجيخالد الرسوجي األعامل الكاملة مج1 2

مصطفى نرصمصطفى نرص األعامل الكاملة مج1، مج2، مج3 3

إسامعيل النقيب إسامعيل النقيب  األعامل الكاملة مج2 4

خالد الرسوجيخالد الرسوجي األعامل الكاملة مج2، األعامل الروائية ج1 5

حممود أمني العاملحممود أمني العامل األعامل النقدية مج4 ج1 6

التراث

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد بن أسعد العراقيأسباب النزول والقصص الفرقانية ج2 1

الشيخ حممد وفا الشاذيلشعائر العرفان يف ألواح الكتامن 2

حتقيق: حممد دبوسسفينة الصاحلي ج3 3



   107
2016

صرية
م

 ال
 الهيئة

المؤلــفعنوان الكتــابم

دراسة وحتقيق: حممد ساملاننيل األماين  يف رشح التهاين 4

حممد عبد الرؤوف- حتقيق: فتحي عطيةرشح خصائص احلبيب ج1، ج2 5

حتقيق: عيل أمحد إسامعيلمخريات عربية وفارسية 6

عبد الباقي اليامين - حتقيق ودراسة: عبد املجيد ديابإشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني 7

حتقيق: رضوان جامع رضوانرشح صحيح البخاري ج6 8

حتقيق: حممود شاكر القطانالكناية والتعريض 9

حتقيق وتقديم:  مصطفى موسى-  سامح ساميالترصيف ملن عجز عن التأليف 10

أبو حامد حممد الغزايل- حتقيق: عامر النجارإحياء علوم الدين  ج1 11

حميي الدين بن عريب - حتقيق: سعيد عبد الفتاحرسائل ابن عريب ج2 12

تراث النهضة

المؤلــفعنوان الكتــابم

عبد الرمحن اجلربيت- دراسة وتقديم: أمحد زكريا الشلقمظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس1

أمحد شفيق باشاحوليات مرص السياسية "احلولية السادسة"2

المختصرات التراثية

المؤلــفعنوان الكتــابم

اختصار وتقديم: رضوان جامعُسنن أيب داود ج1، ج2 1

حتقيق:  مصطفى السقا - كامل املهندسالفضائل الباهرة يف حماسن مرص والقاهرة 2

الشيخ ركن الدين حممد الوهراينمنامات الوهراين ومقاماته ورسائله 3
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المؤلــفعنوان الكتــابم

اختصار وتقديم:  محدي عبد املجيدخمترص كتاب رشف املصطفى ج1، ج2 4

للزبيدي اختصار وتقديم:  سمر إبراهيمتاج العروس ج2،ج3، ج4 5

اختصار وتقديم: رضوان جامعُسنن الرتمذي ج1 6

اختصار وتقديم: عيل اجلنديتاريخ الطربي ج2 7

اختصار وتقديم: عمر مصطفى لطفالسلوك ملعرفة دول امللوك 8

اختصار وتقديم: سامح ساميالقانون يف الطب ج2 9

اختصار وتقديم: سامح سامي- مصطفى موسىاحلاوي يف الطب ج1 10

المجالت
األعداد الصادرةالمجلةم

     44: 51املجلة                 1

   40: 46إبداع          2

  106- 107: 111علم النفس 3

 100الفنون الشعبية         4

95: 97فصول   5

  94-95عامل الكتاب 6

  يناير 2016 العلم واحلياة- اإلصدار الثاين               7

       17، 18الرواية قضايا وآفاق     8

    1: 3فنون           9

     3، 4الفكر املعارص          10

2، 3+ كتيب املســرح  11
"ثالثة نصوص مرسحية"

127القصـة        12
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مكتبة األسرة

التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

أدبصالح فضلأساليب الشعرية املعارصة 1

أدبشارل بودلرياألعامل الشعرية الكاملة 2

أدبعبد الرمحن بدويدراسات املسترشقني حول صحة الشعر اجلاهيل 3

أدبفالرت بنيامنيشارع ذو اجتاه واحد  4

أدبجون هارتيلالصناعات اإلبداعية  ج1 5

أدبجون هارتيلالصناعات اإلبداعية  ج2 6

أدبطارق مندورحممد مندور وحدة األدب والفن 7

أدبأمحد جماهدمرسح صالح عبد الصبور: قراءة سيميولوجية ج1 8

أدبأمحد جماهدمرسح صالح عبد الصبور: قراءة سيميولوجية ج2 9

أدبلويس عوضنصوص النقد األديب: اليونان 10

تراثعبد احلكيم رايضمداخل يف قراءة الرتاث العريب 11

الثقافة العلميةأسامة أبو حليمةتأمالت علمية  12

الثقافة العلميةألبري باييهدفاع عن العلم 13

الثقافة العلميةاندري جوندر فرانكالرشق يصعد ثانية  14

علوم اجتامعية بربارة واترسونأقباط مرص 15

علوم اجتامعيةجاك تاجرأقباط ومسلمون منذ الفتح العريب إىل عام 1922 16

علوم اجتامعيةحممد السيد سعيداالنتقال الديمقراطي املحتجز يف مرص 17

علوم اجتامعيةحممد عبد الفتاح أبو الفضلتأمالت يف ثورات مرص 23 يوليو 1952 ج1 18

علوم اجتامعيةحممد عبد الفتاح أبو الفضلتأمالت يف ثورات مرص 1919 ج3 19

علوم اجتامعيةوائل إبراهيم الدسوقي التاريخ الثقايف ملرص احلديثة  20
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التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

علوم اجتامعيةمجيلة بو خاتمالتجديد يف أصول الفقه  21

علوم اجتامعيةعباس حممود العقادتراث اإلنسانية: ج1 22

علوم اجتامعيةعباس حممود العقادتراث اإلنسانية ج2 23

علوم اجتامعيةعباس حممود العقادتراث اإلنسانية ج3 24

علوم اجتامعيةعباس حممود العقادتراث اإلنسانية ج4 25

علوم اجتامعيةعباس حممود العقادتراث اإلنسانية ج5 26

علوم اجتامعيةعباس حممود العقادتراث اإلنسانية ج6 27

علوم اجتامعيةرشيف دالورحتى ال يرسق املستقبل  28

علوم اجتامعيةنتايل مونتلحفر قناة السويس 29

علوم اجتامعيةصالح عيسىحكايات من دفرت الوطن 30

علوم اجتامعيةهتاين اجلبايلاحلامية الدستورية ملبدأ العدالة االجتامعية  31

علوم اجتامعيةتيموثي ميتشلدراستان حول الرتاث واحلداثة 32

علوم اجتامعيةشحاتة صيامالدين الشعبي يف مرص.. نقد العقل املتحايل 33

علوم اجتامعيةسبينوزارسالة يف الالهوت والسياسة 34

علوم اجتامعيةهدى مجال عبد النارص60 عاًما عي ثورة 23 يوليو ج4  35

علوم اجتامعيةعبد العزيز حممد الشناويالسخرة يف حفر قناة السويس 36

علوم اجتامعيةحيدر إبراهيم عيل سوسيولوجية الفتوي: املراة والفنون نموذًجا 37

شبكة احلضارة املعرفية من املجتمع الواقعي إىل العامل  38
علوم اجتامعيةالسيد ياسنياالفرتايض

علوم اجتامعيةهاينريش فيلهم شيفر رصاع األصوليات  39

علوم اجتامعيةعباس حممود العقادعبقري اإلصالح والتعليم األستاذ اإلمام حممد عبده 40

علوم اجتامعيةشاكر عبد احلميدالفكاهة والضحك 41

علوم اجتامعيةفيصل بدير عونالفلسفة اإلسالمية  42

علوم اجتامعيةصبحي وحيدةيف أصول املسألة املرصية 43
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التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

علوم اجتامعيةعبد اخلالق فاروقكم ينفق املرصيون عىل التعليم؟ 44

علوم اجتامعيةأرنولد توينبي خمترص دراسة للتاريخ  ج3 45

علوم اجتامعيةشكري حممد عياداملذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيني 46

علوم اجتامعيةمراد وهبةاملعجم الفلسفي 47

علوم اجتامعيةصالح سامل زرنوقةاملنافسة احلزبية يف مرص 1990-1976 48

فكرحسن ظاظاأبحاث يف الفكر اليهودي  49

للتنظيم  50 الفاشلة  العمليات  آخر  ثورة:  اختطاف 
فكرالسيد عبد الستار املليجيالرسي

فكرمصطفى النشارفالسفة أيقظوا العامل  51

فنونسمري فريدتاريخ الرقابة عىل السينام يف مرص 52

فنونأمحد عزت عبد احلكيمدراسات يف تاريخ العرب احلديث 53

فنونحممود عيلفجر السينام يف مرص 54

فنونمصطفى حمرمالفكر السينامئي 55

فنونصالح قنصوةيف فلسفة الفن 56

فنونتر: حسني صابر متون األهرام املرصية  57

فنونلويس بونويلمذكرات بونويل  58
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األطفال

المؤلــفعنوان الكتــابم

أمحد طوسونأحالم السيد كتاب  1

ديفيد جيفرستكنولوجيا النانو 2

آين جرويفتيمور وآداب السلوك 3

آين جرويفتيمور واخلرفات 4

آين جرويفتيمور والبيئة  5

ستيف باركرجسم اإلنسان  6

ستيوارت روساحلضارة الفرعونية 7

شوقي حجابدقدق واألصدقاء 8

شوقي حجابدقدق يضحك ها ها ها ها  9

ديفيد جيفرسالروبوت ذلك العامل العجيب  10

ديفيد جيفرسروبوت والذكاء االصطناعي  11

ديفيد جيفرسعجائب التصميامت اهلندسية  12





ضيف الشرف:
 مملكة البحرين 

شخصية المعرض:
جمال الغيطاني

عدد السرايا: 12                              
عدد الدول المشاركة: 34

عدد الناشرين: 850                
مساحة المعرض: 65.000 م2

عدد األنشطة: 13         
 عدد الفعاليات :532                   

معرض القاهرة 
الدولي للكتــاب 
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بصحبة افتتح  الوزراء،  جملس  رئيس  إسامعيل  رشيف  املهندس  املعرض 
ووزيرة  املرصي،  الثقافة  وزير  النمنم  حلمي  الصحفي  الكاتب 
عيل  احلاج  هيثم  والدكتور  خليفة،  آل  حممد  بنت  مي  الشيخة  البحرينية  الثقافة 

رئيس اهليئة املرصية العامة للكتاب »رئيس املعرض«.
الذي  املكشوف(  )املرسح  أنشطة  استحداث  املعرض،  هذا  يف  اجلديد  من   
االستعراضية  الفرق  من  وعدًدا  للشباب،  املرسحية  الفرق  من  عدًدا  استضاف 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  )متكني  مبادرة  وتفعيل  كافة،  مرص  بمحافظات 
لذوي  التقدم(  بـ)كورال  النشاط  هذا  يف  بمشاركتهم  املجتمع(  يف  وإدماجهم 
و)ذاكرة  املعرض.  زوار  قبول  حاز  حيث  األسفلت(؛  عىل  و)الرسم  اإلعاقة. 
وذاكرة  املرصي،  اجليش  وذاكرة  متحركة،  )رسوم  أفالم  فيه  وعرض  السينام( 
معرض الكتاب( عىل مدى ثالثني عاًما مضت. و)من ذاكرة املعرض( بعرض 

عدد من الندوات املسجلة يف دورات املعارض السابقة.
كام تم االحتفال بالعدد املئوي من جملة )الفنون الشعبية(، بحضور لفيف من 

املعنيني بالرتاث الثقايف املادة وغري املادي.
وأنشطة الطفل هلا مكاهنا كام تعودت اجلامهري يف برنامج  املعرض بمجموعة 

متنوعة بني الفنية والعملية.



الدول المشاركة في الدورة الـ47

التشــــيك  

فرنســــــــا 

إيطـــالــــيا 

روســــــــيا  

الهــــــــــند 

ألمــــــــانيا 

أذربيجــان 

فلسطين 

اليــــمـــــن 

الـــعــــــراق 

المغــــرب 

ســــــوريــا 

ليـبــــيـــــــا 

لبـــــنــــــان 

إثيــــــــوبيا 

إريتـــــــــريا

السعودية 

الصومــال  

ُعـــمـــــــان 

اإلمــــارات 

البحـريـــن 

الســـودان 

الكـــويــت 

تــــونــــس 

الجــــزائـــر

األردن 

قــــــطــــــر 

أمــــريكــــا  

الكاميرون 

الصيــــــــن  

 كازاخستان

باراجــــــواي   

اليـــونــــان  

بــريطانيــا 





المشاركات الدولية 

مصر ضيف شرف »الصالون الدولي للكتاب بالجزائر«
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التاريخ المعرضم

2/11  :  2016/2/21الدار البيضاء )املغرب( 1

2/24  :  2016/3/5مسقط )سلطنة عامن( 2

3/9  :  2016/3/19الرياض )السعودية(  3

3/24  :  2016/4/3البحرين )البحرين( 4

3/25  :  2016/4/3تونس)تونس( 5

4/20 :  2016/4/30الشارقة للطفل )اإلمارات( 6

4/25  :  2016/5/3أبو ظبي )اإلمارات( 7

5/12:  2016/5/15سالونيك )اليونان( 8

9/7  :  2016/9/11موسكو )روسيا( 9

9/28 : 2016/10/8عامن )األردن( 10

   9/28  :  2016/10/8إندونيسيا 11

10/19: 2016/10/23فرانكفورت )أملانيا(  12

10/17  :  2016/10/29اخلرطوم )السودان( 13

10/27: 2016/11/6الصالون الدويل )اجلزائر( 14

11/3  :  2016/11/14الشارقة الدويل )اإلمارات( 15

11/16: 2016/11/26الكويت )الكويت( 16

12/1  :  2016/12/12الدوحة )قطر( 17

12/12  :  2016/12/24جدة الدويل )السعودية( 18
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المعارض المحلية

التاريخالمعرض م

2016/1/4املجلس األعىل للثقافة 1

2016/1/10ندوة مكتبة القاهرة الكربى 2

2/22 /2016املجلس األعىل للثقافة عن رواية "بور فؤاد" 3

2016/2/24املجلس األعىل للثقافة ندوة  فؤاد حداد 4

2/27 :  2016/3/7اإلسكندرية الدويل 5

2/28 :  2016/3/8السويس 6

2/28 :  2016/3/9كلية احلاسبات جامعة حلوان 7

3/28 :  2016/4/7جامعة القاهرة 8

3/10 :  2016/3/19دمنهور 9

3/12 :  2016/3/17كلية الطب جامعة اإلسكندرية 10

3/15 :  2016/3/26الزقازيق 11

3/20 :  2016/3/31 جامعة املنيا  12

3/21 :   2016/3/30جامعة قناة السويس باإلسامعيلية 13

3/22 :  2016/3/31دسوق 14

3/24 :  2016/4/3مكتبة اإلسكندرية 15
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3/31 :  2016/4/7كلية اخلدمة االجتامعية جامعة حلوان 16

4/1 :  2016/4/4نقابة الصحفيني 17

4/3  :   2016/4/7املجلس األعىل للثقافة بالسيدة زينب 18

4/7 :  2016/4/17الشيخ زايد 19

4/19 :  2016/4/27جامعة القاهرة 20

4/11 :  2016/4/20قرص ثقافة  أسيوط 21

4/12 :  2016/4/14حزب التجمع 22

4/16 :  2016/4/24كلية احلاسبات جامعة بنها 23

2016/4/16متحف احلرانية )فن الزجاج(  24

4/17 :  2016/4/24املمشى السياحي باألقرص 25

4/20  :  2016/4/30مركز شباب 15 مايو 26

4/20 :  2016/4/27السينام التسجيلية باإلسامعيلية 27

2016/4/21ندوة عبد الرمحن األبنودي باإلسامعيلية 28

2016/4/28ندوة احتفالية عبد الرمحن األبنودي باملجلس األعىل 29

5/4/ 2016جامعة عني شمس - كلية اآلداب  30

5/10:  5/19/ 2016جامعة العلوم 31

5/22/ 2016املجلس األعىل للثقافة )ندوة رفعت سالم(  32
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5/21/ 2016املجلس األعىل للثقافة )سور األزبكية( 33

28 /5/ 2016املجلس األعىل للثقافة )سور األزبكية( 34

املجلس األعىل للثقافة  )ملتقى حتديد اخلطاب  35
5/29 :  5/31/ 2016الثقايف(

6/4/ 2016املجلس األعىل األزبكية 36

6/9 : 6/19/ 2016احلد يقة الثقافية بالفسطاط 37

6/12:  6/30/ 2016املجلس األعىل 38

6/13 : 6/26/ 2016احلديقة الثقافية السيدة زينب 39

6/15:   6/26/ 2016  فيصل  الرمضاين 40

6/25 : 2016/6/30صندوق التنمية الثقافية 41
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اإلنجازات الطباعية

تطوير املطابع، كالتايل:
اخلاصة  الدعائية  األعامل  لعمل  ذلك  و  أمتار،   3 عرض   star بانر  ماكينة  واحد  عدد   -1

بمعارض اهليئة واألعامل التجارية للبنرات.
2- تم جلب ماكينة فرم طراز 16086، وذلك لفرم املالزم الدينية وبيعها بسعر أعىل.

ويف ذلك العام حققت اإلدارة املركزية لشؤون املطابع التايل:
1- أعامل جتارية بمبلغ 4.957.981 جنيًها.

2- عدد عناوين النرش العام واملجالت والسالسل 411 عنواًنا.
3- حصل العاملون عىل جهود غري عادية بمبلغ 3.563.705 جنيهات.
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المالية اإلنجازات  

2017/2016م

املبلغ املطلوب حتقيقه من قبل وزارة املالية )إيرادات( ملوازنة اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، مبلغ 32.000.000 جنيه.

تم حتقيق إيرادات باهليئة العام املايل 2017/2016م، بمبلغ 27.345.301 جنيه، 
بعجز بمبلغ 4.654.699 جنيًها عن املبلغ املراد حتقيقه باملوازنة.
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المكتبات تجـديـد         

القاهرة. بوسط  رشيف  مكتبة  جتديد  - تم      
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النشر العام

المؤلــفعنوان الكتابم

ابتسام عبد الفتاح عنايتعبد الفتاح عنايت.. صفحات من تاريخ الفدائية املرصية 1

إبراهيم أبو زهرةجسور التواصل بني الشعوب 2

إبراهيم خطابعبد الرمحن األبنودي موال النهار 3

إبراهيم فرغيلكهف الفراشات "رواية" 4

أبو القاسم أمحد رشوان"أوالد حارتنا-  أدهم - جبل -  قاسم" قراءة يف املصادر 5

أمحد أمحد الشاعرموسوعة طب األطفال والثقافة الطبية  ج1، ج2 6

أمحد الباسويسأيام من اهلمس واجلنون 7

أمحد اخلمييسليل بال قمر "قصص" 8

أمحد السندبادتلقيمة سكر 9

أمحد بلبعباب القمر سنوات فضل زادة "رواية" 10

أمحد متساحجنويب أنا والذهب "شعر" 11

أمحد توفيقحكايات اجلنوب ج2 12

أمحد عنرت مصطفىهكذا تكلم املتنبي 13

أمحد حممد رفعتإشكاليات التحول الديمقراطي يف منطقة الرشق األوسط 14

أمحد حممد صالحأمينة.. ثقب إبرة عىل العامل "رواية" 15

أمحد حممود عبد اجلوادالنخبة العلمية املرصية 16

أمحد مصطفى عيلالصعيدجذور األمل واألمل 17

أسامء يسالبعد الرابع "قصص" 18
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المؤلــفعنوان الكتابم

أرشف العويضاهليش "رواية" 19

أرشف عامرهو تقريًبا متأكد "شعر" 20

إعداد وتقديم: رجب األغرالشموت بحرية اإلهلة موت 21

إعداد وتقديم: رشيف أبو الوفاحممود أبو الوفا "شاعر إنسان الفصل اخلامس" 22

إعداد وتقديم: منترص عبد املوجودالتنحي املطلق )خمتارات شعرية وشقائق من عبد القادر اجلنايب( 23

أمل خليفةالدوابة "رواية" 24

أمل فهميأمراء األرسة املالكة 25

إيزابيل كاملخدش الروح "شعر" 26

إيليا أبو مايض - عرض وحتليل: شعبان حممد البناتذكار املايض 27

إيامن الزياتإيقاعات من جرانيت "قصص قصرية" 28

إيامن بكريأف .. يا والد اللذينة  "شعر" 29

إيناس حممد عبد العزيزدراسات يف األدب الفاريس املقارن 30

إهياب صربيفن املوسيقى السينامئية 31

حتقيق وتر: حممد حربوثائق اخلليج العريب يف األرشيف العثامين 32

تقديم ودراسة: حممد التداويالفيوم وبالده 33

جابر عصفورحتوالت شعرية 34

جابر عصفوررؤيا حكيم حمزون.. قراءات يف شعر صالح عبد الصبور 35

جابر عصفورقصيدة الرفض.. قراءة يف شعر أمل دنقل 36

جابر عصفورمفهوم الشعر دراسة يف الرتاث النقدي 37

مجال حسانالطريق إىل بودابست.. وقائع سنوات اجلمر "رواية" 38

مجال مشعلموسوعة أغرب أسامء القرى املرصية 39

مجيل حممود عبد الرمحناألوركيدا تسبح يف دمي "شعر" 40

حسن أوريداملوريسكي "رواية" 41
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حسن طلبطهطا املهد .. طهطا اللحد "شعر" 42

حسن حممد نورمواليت "شعر" 43

حسن يوسف طهآفاق إنسانية عند نجيب حمفوظ 44

حسني حممد صادقورقة من نتيجة حائط "قصص قصرية" 45

محدي سليامنالواحات البحرية من اجلمل إىل الالند كرورس 46

خالد عزبمقر احلكم يف مرصالسياسة والعامرة 47

خريي إبراهيم امللطاملوسيقى واملجتمع عند املرصيني القدماء 48

 هشام عننيامليكروفون واملوسيقى 49

دعاء عبد العزيزاملترسبون من التعليم.. دراسة ميدانية 50

رجب الصاويدواوين رجب الصاوي 51

رجب سعد الديننوستاجليا غيط العنب "قصص" 52

رضا صالحمطلوب آنسة  "قصص قصرية" 53

رضوى فرغيلعني ثالثة.. استشارات نفسية وزوجية 54

رفعت السعيداإلرهاب املتأسلم حسن البنا وتالميذه من سيد قطب إىل داعش 55

رمضان رمضان متويلالتابعي التقي النقي موالنا اإلمام احلسن البرصي 56

زادي سميث- تر: أسامة جادأسنان بيضاء 57

زبيدة حممد عطاقبطي يف عرص إسالمي 58

زياد فايدالفيلم املرصي مائة عام من اجلوائز 59

زين العابدين حممد عبد املوجودرشوط وضامنات املرشح لعضوية املجالس النيابية 60

سعد الدين هاليلاملواجهة الدينية لظاهرة اإلرهاب 61

سعد الدين هاليلاملهارة األصولية 62

سعيد الشحاتذات يوم.. يوميات ألف عام وأكثر ج2 63

سعيد الصاويخلص الرصيد "شعر" 64
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السعيد املرصيبانتومايم "شعر" 65

سعيد توفيقالفن متثياًل  66

سعيد نوحخمتارات روائية سعيد نوح 67

سلمى أنورسأعيد طروادة إىل أهلها ثم أحبك "شعر" 68

سلوى عبد احلليمبال أدنى أمهية "شعر" 69

سامح خالد زهراناألرسة املرصية 70

سميحة إبراهيم مسعودمن القصص القرآين 71

سميحة أيوبذكريايت 72

سمرية أبو طالباخلطاب الرسدي يف الدراما التليفزيونية 73

السيد إبراهيمأصداء األوتوبيوجرافيا 74

سيد حافظ عبد احلميدالتصوف العميل واملرشوع احلضاري عند عبد القادر اجلزائري 75

السيد حنفي عوضعلم اجتامع العلم.. بنائي تارخيي 76

سيد خليل املراغيصورة ضاحكة وسطر كالم "قصص قصرية" 77

السيد يسنيحتوالت الفكر االسرتاتيجي املعارص 78

رشيف رزقرشيف رزق "األعامل الشعرية" 79

رشيف صالحشعر غجري تتطاير منه احلجارة "خمتارات قصصية" 80

رشيف مليكةسحر احلياة "قصص" 81

شعبان عبد احلكيمهذيان الرجل الذي سقط "رواية" 82

صالح الغازيشايف يعني مش خايف "شعر" 83

صربي موسىفساد األمكنة "رواية" 84

صفاء علم الدينالرؤى اإلخراجية ملرسح الطليعة 85

صالح حسن رشيداملخطوطات نفائس وحكايات 86

صالح عبد الصبورمسافر ليل " مرسحية" 87
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المؤلــفعنوان الكتابم

صالح عبد الصبورمأساة احلالج "مرسحية" 88

صالح عبد الصبوربعد أن يموت امللك "مرسحية" 89

صالح عبد الصبوراألمرية تنتظر "مرسحية" 90

صالح عبد الصبورليىل واملجنون "مرسحية" 91

صالح معاطيأسري اهلواء يف صحبة هؤالء 92

صونيا األشقرالرسالة املحفوظة 93

ضياء الدين حسن القايضموسوعة تاريخ بورسعيد ج3 94

طارق سعيد أمحدتسيالزم إخناتون يقول "شعر" 95

طارق عبد املطلبيف انتظار عريس "جمموعة قصصية" 96

طارق عبده ديابسيف بن ذي يزن يف الرواية واإلذاعة 97

طاهر العتباينكنت وليىل طفلني "شعر" 98

طريف شوقي عبد املنعم شحاتةاألسس النفسية لإلقناع "املحاجة" 99

طلعت شاهنيالربتقالة والعقارب "رواية" 100

عادل خلف عبد العزيزفلسفة التأويل عند أيب حيان التوحيدي 101

عادل رضغامالوعي املعريف وتطور الشعرية 102

عادل عبد احلميدبني القضاء والوزارة 103

عبد احلكيم خليلالثقافة الشعبية وذوو االحتياجات اخلاصة 104

عبد احلكيم رايضدراسات يف النقد العريب التاريخ "املصطلح - املنهج" 105

عبد احلميد كاملاألبنودي.. السويس جتربة وطن 106

عبد اخلالق فاروقأين البرتول والغاز املرصي؟ 107

عبد الرحيم يوسفألعاب خطرة "شعر بالعامية املرصية" 108

عبد العزيز ديابرضورة الساكسفون "قصص قصرية" 109

عبد العزيز حممداحلامية الدستورية حلرية الرأي 110
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عبد القادر إبراهيمحتت األنقاض "رواية" 111

عبد النارص اجلوهريموءودة ال جتيد الرصاخ "شعر" 112

عبد الواحد حممدحارة النت "رواية" 113

عبده مبارشليايل بودابست "قصص قصرية" 114

 عثامن األمرياإلبداع الفني واألديب يف بالد النوبة 115

عدنان اخلفاجيأساسيات يف طرائق تعليم القراءة للمبتدئني 116

العريب بنجلونأن تسافر 117

عز الدين نجيبفجر التصوير املرصي احلديث  118

عز الدين نجيبمجيل شفيق بني احللم واألسطورة 119

عز الدين نجيبحتوالت الفن عند مفصل القرنني بني الثابت واملتغري 120

عزت الطرييبائعة احلناء "شعر" 121

عزت قريناإلنسان  )التكوين األسايس والظواهر الكربى( 122

النوع  123 ىف  تأصيلية  دراسة  رسور”  نجيب  وهبية..  ياسني  “حكاية 
عطارد شكريالفني

عالء صابرأساطري اليونان والرومان 124

عيل زهرانالنقد واملال وهدم االقتصاد احلقيقي 125

عيل عبد احلميد بدرحنني "شعر" 126

عيل فكري- حتقيق: حممد ساملانآداب الفتى وآداب الفتاة )1879 - 1953م( 127

عمر غرابوقائع حزن مقديس "شعر" 128

عمرو الغزايلمواليد قصيدة النثر  "شعر عامية" 129

عواطف شلبينساء ورجال "قصص" 130

غادة هيكلمونودراما الرش 131

فتحي حافظ احلديديدراسات يف التطور العمراين ملدينة القاهرة 132

فضيلة أمحد جاد اهللصحة جيدة بعد اخلمسني 133
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فهمي حسنيأصل السبب "قصص وحكايات" 134

فولفجانج هرين- تر: حممد رمضان حسنيالتحدي الصيني 135

كريم عبد السالموكان رأيس طافًيا عىل النيل "شعر" 136

السلوناج- تر: عبد اهلل عبد العاطي النجارالعالقات بني مرص واملجر 1947 - 1970 عبد النارص يف أعني غربية  137

ماجد موريسسيكولوجية الديمقراطية 138

ماهر مهرانالعزف ع الضلوع "شعر" 139

جمدي توفيقامرأة أون الين "قصص قصرية" 140

حممد أبو العال السالموينخمتارات من أعامل حممد أبو العال السالموين 141

حممد أمحد إسامعيلقمح الكالم "شعر" 142

ا" 143 حممد احلدينيال أحد هناك "قصص قصرية جدًّ

حممد الشحات اجلندياألمة بني آفة التطرف وحتديات الواقع 144

حممد الرشقاويالعربية يف رشق أفريقيا.. مقدمة يف التهجني اللغوي 145

حممد الصباغمشكالت التعليم يف مرص بني الواقع واملأمول 146

حممد الغيطيرباعيات الغيطي "أشعار بالعامية املرصية" 147

حممد بركةعشيقة جدي "قصص" 148

حممد خالد متساحاجلمهورية املرصية األوىل.. تواريخ وأحداث وشخصيات 149

حممد رجب متاماملجتمع املرصي والثقافة الغربية 1798 - 1952 150

حممد شبل الكوميالواقعية الروحية يف األدب والفلسفة 151

حممد عبد الرزاق صربيحدوتة ألمي "قصص قصرية" 152

حممد عبد القادرحممد عبد القادر "أشعار بالعامية املرصية" 153

حممد عبد القدوسحكايات إحسان عبد القدوس 154

حممد عبد اهلل اهلاديالبحاري "رواية" 155

حممد عيل عزبمالمح بتكره الرباويز "شعر" 156
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حممد عناينمصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايدجير.. معجم ودراسة 157

حممد فتحي فرجاالختالف وأدبيات احلوار 158

حممد حممد الباديعلم العالقات العامة إىل أين ؟ 159

حممد ممدوحصعود السينام املستقلة يف مرص 160

حممد يوسفاحلضارة الغربية وصناعة التخلف 161

حممود الغيطاينغسان عبد اخلالق.. سرية سينامئية 162

حممود رشفرشفة تنظر إىل الداخل 163

حممود عودةمع إين قادر أحزن "شعر" 164

حممود قاسمموسوعة األفالم العربية 1927 - 2016ج1 165

حممود قنديلسؤال الفتى "قصص" 166

حميي إسامعيلجراح النفوس "رواية" 167

حميي عبد احلياملرسح السوداين املعارص ودوره يف املجتمع 168

خمتار عيسىوعىل املدى أبقاها "شعر" 169

مدحت اجليارالشاعر والرتاث 170

مدحت صفوتالسلطة واملصلحة 171

مراد وهبةمفارقة ابن رشد 172

مرفت حممد فوزيالبنية الرسدية يف روايات نبيل عبد احلميد 173

مسعود شومانعارف يا رب "شعر" 174

املشري حممد عبد الغني اجلميسمذكرات اجلميس حرب أكتوبر 1973 175

مصطفى الفقيالعروبة املرصية 176

مصطفى النشاريف فلسفة الثقافة والنقد الثقايف 177

مصطفى حممود سليامنتاريخ العلوم والتكنولوجيا 178

مصطفى يونسالغرف التجارية املرصية 179
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منال حممد عيلالرقص فوق املاء "شعر" 180

منصور شاهنيعرص الصورة 181

منى منصورتابوت املاء "رواية" 182

منري مطاوعأنا لست هاين احللواين "رواية" 183

موسى حوامدةسأميض إىل العدم "شعر" 184

ميخائيل مكيس إسكندراحلضارة املرصية يف العرص القبطي األول 185

ناجي عبد اللطيفبوح وقصيدة "شعر" 186

ناجي فوزيسينام الشعب 187

نادر عبد اخلالقالقصة القصرية.. قضايا واجتاهات 188

نارص البحرييمل أكن وحدي "شعر" 189

نبيل مصيلحيسواقي احلياة "شعر" 190

نرص رأفتاحلور العني "رواية" 191

نوال املسرييالتيل توثيق فن تقليدي مرصي وتنميته 192

نوال مهنيوعاد احلب "قصص" 193

نور اهلدى إبراهيماحلوار املجتمعي كآلية لصنع القرار 194

نيفني فاروقلغز هكسا "رواية" 195

هاشم النحاسرؤى سينامئية.. كتابات تأسيسية يف الثقافة والسينام  196

هاشم شفيقكم كنت غريًبا! 197

هالة البدري"سحر األمكنة" من أدب الرحالت 198

هاين قطب الرفاعي30/25  حماولة لفهم ما حدث 199

هشام مجال الدينالتصوير يف خمتلف الوسائط "الفوتوغرايف-السينامئي- التليفزيوين" 200

هشام قاسميف انتظار احلبيب "قصص قصرية" 201
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والت ويتامن - تر: رفعت سالمأوراق العشب "شعر" 203

وسام الدويكقصائد ضد احلرب "شعر" 204

وليد عالء الدينموالنا املقدم "مرسحية" 205

وليد حممود عبد النارصتاريخ تطور اليسار يف أمريكا الالتينية 206

ياسمني إمامال عزاء "قصص قصرية" 207

حييى حممد حممود القفاصصورة املجتمع املرصي يف أدب نجيب حمفوظ بني الواقع واخليال 208

يوسف القعيدجمهول.. رواية بال هناية 209
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أمحد عثامن - رسوم:  سيد حممد عطوةولدت ألنجح “جمموعة قصص لألطفال” 1

أيمن فتيحة - رسوم:  هشام حجاجحكايات اجلد سكر واجلدة ور. اللوحة 2100م 2

إهياب البشبييش- رسوم: رشيف منصورأرسيت "ديوان شعر لألطفال بالفصحى" 3

سناء الربنس - رسوم: مرفت النحاسحلم محار "جمموعة قصصية" 4

سناء مصطفى- رسوم:  رشيف منصوراحرتس يا عمر "مرسحية" 5

السيد القامحي - رسوم: حمسن عبد احلفيظالصياد وعروس البحر "مرسحية للفتيان" 6

شاكر صربي- رسوم:  شيامء عيلالشاطرة بسبسة 7

صابر توفيق إبراهيم -رسوم: رحاب عبد اهللهل عرفتني 8

صبحي شحاتة - رسوم:  عبد الرمحن بكركنوز السامء 9

عيل عيل عوض- رسوم:  سعاد بدويدموع التامسيح "رواية لألطفال" 10

فاطمة مربوكالعروس نور وامللك حتحور "مرسحية" 11

حممد رجب- رسوم:  نارص حامدالنبي وملك النصارى 12

حممود عبد الوهاب- رسوم: والء رمضان السيدحكايات من املالعب 13

حممود عقاب- رسوم: مصطفى سليممطرب الغابة "مرسحية شعرية لألطفال" 14

حممود كحيلة-  رسوم:  هشام السعيدقرود كردانة كوميديا مرسحية لألطفال 15

مصطفى غنايم -  رسوم: صفاء عبد الظاهرحواديت وحكايات من شعر أمحد شوقي لألطفال ج3 16

منى مللوم - رسوم:  هشام السعيدحرية فرح 17

هشام علوان - رسوم:  جرجس ممتازسأحرض لك احللوى 18

هناء سيف الدين- رسوم:  نارص حامدأمرية الثلوج 19
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اإلبداع الشعري المعاصر

المؤلفعنوان الكتابم

أمحد فضل شبلولاختبئي يف صدري "شعر"1

جالل عابدينهل ترقصني معي؟!2

اإلبداع العربي

المؤلفعنوان الكتابم

لينا شدودمن قلب العامل من عامل بال قلب "شعر" 1

لنا عبد الرمحنصندوق كرتوين يشبه احلياة "قصص قصرية" 2

عبد الوهاب الراميتل اخلزامي "رواية" 3

محيد العقايبيؤثث الفراغ ويضحك "قصص" 4

عبد اخلالق الركايبأطراس الكالم "رواية" 5

اختيار وتقديم: حممود خري اهللصبي الفراشات امللونة "شعر" 6

خالد اجلبوركرنني أجراس بعيدة "شعر" 7

عدنان فرزاتأسبوع حب واحد "رواية" 8

حممد غربيسقبضة مجر .. دور املثقفني يف مواجهة اإلرهاب 9

مجيل أبو صبيحرسديات مضيئة "شعر" 10

يوسف ضمرةدوزان "قصص" 11

أنور عمرانأسند ظهري إىل الرياح "شعر" 12
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جان بت خورتوغوايات جحيم حيث حتمل األوطان يف اجلعب "شعر" 13

حممد حجوربام سوف قد يكون "قصص" 14

حممود عبد الغنيكل ما قلتة للمحلل النفيس "شعر" 15

شهال العجييلرسير بنت امللك "قصص قصرية" 16

فيصل األمحرالرغبات املتقاطعة "شعر" 17

حممد آدمديوان حممد آدم ج1، ج2 18

فوزي خرضديوان فوزي خرض ج1 19

أمحد سويلمديوان أمحد سويلم ج3 20

أدب الطفل حول العالم

المؤلفعنوان الكتابم

إيفان كريلوف- رسوم: نبيل السنباطيمن احلكايات الشعبية الروسية القطة والعندليب 1

تر: علية عبد السالممن احلكايات الشعبية األملانية قط وفأرة 2

تر: علية عبد السالم - رسوم: نبيل السنباطيمن احلكايات الشعبية األملانية "جنية الربكة أم الشعور" 3

أدب الطفل

المؤلفعنوان الكتابم

هبة اهلل حممد- رسوم: أمحد اجلناينيمفتاح صول 1

حسن صربي- رسوم: كريم سيدوداًعا للكوكب األمحر 2

وسام مجال سعد - رسوم: أمحد اجلناينيماذا يوجد داخل صندوق لينة؟ 3

العريب بنجلون - رسوم:  أمحد اجلناينيأصدقاء احلديقة 4
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األدب العالمي للطفل

المؤلفعنوان الكتابم

لوجيي كابوانا- تر: نجالء وايل- رسوم: كريم سيدمحار بائع اجلري 1

تر: حممد رمضان حسني- رسوم:  حمسن عبد احلفيظحكاية من جبال هآرتس - أملانيا الناي الذهبي 2

تر: غراء مهنا - رسوم: هشام السعيدوضحكت األمرية "خمتارات من احلكايات الشعبية الفرنسية" 3

تر: إيامن زركيط -رسوم: شيامء الكيالينشارل بريو ريكي ذو اخلصلة "من احلكايات الشعبية الفرنسية" 4

تر: رشا عبد العظيم- رسوم: رشا منرينصف كتكوت "قصص أطفال من الرتاث الشعبي اإلسباين" 5

اإلبداع المسرحي

المؤلفعنوان الكتابم

حممد أمني عبد الصمدسيدنا - امللك حوحو 1

ق بغداد 2 ألفريد فرجحالَّ

حممود الطوخيدستور يا أسيادنا ومرسحيات أخرى3 

حسن اململوكرسباح بن مفتاح القفل  )املساخيط(4 

إبداعات قصصية 

المؤلفعنوان الكتابم

سمري املنزالويالرشفات "رواية" 1

إسالم عيل حسندفاتر البنت واحلكايات "قصص"2 

حممد حامد السالموينعند املستوى اخلفي  "رواية"3 

خمتار سعد شحاتةذو احلقيبة احلمراء "قصص" 4

مصطفى البلكيممرات الفتنة "رواية" 5
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المؤلفعنوان الكتابم

ممدوح رزقإثر حادث أليم "رواية" 6

هدى سعيدملصقات عىل اجلدار "جمموعة قصصية"7 

إشراقات جديدة

المؤلفعنوان الكتابم

حممد محدي أبو السعودغرقى بنهر ماؤه ضحل "شعر" 1

حممد عبد العليم أمحدثنائية الضوء والوقت 2

حممود أمحد عيلالتورتة "قصص" 3

عاصم املراكبيشوارع حاف "شعر" 4

عرفة حممد حسنرقصة واحدة كافية إلحياء احلفل "شعر" 5

أيمن عبد السميعاحرض فوًرا "قصص" 6

األعمال الكاملة

المؤلفعنوان الكتابم

عبد الرمحن األبنودي جوابات حراجي القط 1

عبد الرمحن األبنوديالزمحة  2

عبد الرمحن األبنودياألرض والعيال 3

عبد الرمحن األبنوديأمحد سامعني 4

عبد الرمحن األبنوديمربعات األبنودي 5
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عبد الرمحن األبنوديامليدان 6

عبد الرمحن األبنوديالفصول 7

عبد الرمحن األبنوديصمت اجلرس 8

عبد الرمحن األبنودياالستعامر العريب 9

عبد الرمحن األبنوديبعد التحية والسالم 10

عبد الرمحن األبنودياملوت عىل األسفلت 11

عبد الرمحن األبنودي األحزان العادية 12

عبد الرمحن األبنودياملرشوع واملمنوع 13

عبد الرمحن األبنوديأنا املرصي 14

عبد الرمحن األبنوديوجوه عىل الشط 15

حسن حنفيمن النقل إىل العقل ج 4 16

حممود قاسمحممود قاسم األعامل الكاملة ج1 17

أفريقيات

المؤلفعنوان الكتابم

محدي عبد الرمحنأفريقيا وحتوالت النظام الدويل1

الثقافة الشعبية

المؤلفعنوان الكتابم

عبد املجيد فرغيلالسرية اهلاللية ج1 1

عائشة شكراملعارف الشعبية املرتبطة بالزراعة 2
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المؤلفعنوان الكتابم

أوريلو ريكويل- تر: مالك الواسطياألسس اإلثنوتارخيية 3

غراء مهنااحلكاية الشعبية بني التنوع واالختالف 4

مصطفى حممد عبد القادرأثر هتجري النوبيني عىل طقوس دورة احلياة 5

سعاد عثامنالطوائف األجنبية يف مرص )البهرة نموذًجا( 6

الثقافة العلمية للشباب

المؤلفعنوان الكتابم

عيل راشدالعلم والتفكري العلمي1

أمحد إسامعيل هاشمالكيمياء العضوية يف حياتنا2

ثالث حواديت

المؤلفعنوان الكتابم

إيناس الرتكي- رضوى أسامة- سارة عابديننقطة ومن أول السطر - احلروف احلمقاء - ربام1

عبري عبد العزيز-  صبحي شحاتة - أميمة صبحيالفتاة التي حبست العاصفة – بيضة السامء – لعبة الشايب2

الجوائز

المؤلفعنوان الكتابم

كوين باملن - تر: ملياء املقدمأنت قلت "رواية" 1

خويص دياث فرناندث- تر: حممد أنقاراحلصن اخلشبي "رواية" 2
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المؤلفعنوان الكتابم

كوزماس بوليتيس- تر: خالد رؤوفإيرويكا "رواية" 3

قراي اليتشيموجي- تر: حممود أمحداجلمل األبيض "رواية" 4

تر: مي شاهنياحلصن املحارص "رواية" 5

جمموعة من الكتاب- تر: أيمن عبد احلليممن األدب األردي "قصص قصرية" 6

كيتي ريشايس- تر: حممد رمضان حسنيملحمة الذئاب "رواية" 7

ليف تولستوي- تر: يوسف نبيلالسند املزيف "رواية" 8

 كو أون-تر: حممود عبد الغفارديوان "قصائد اهلياماليا" "شعر" 9

دانتي مارياناتيش- تر: نجالء وايلزهور هنر تيزا "رواية" 10

تشني رونغيف منتصف العمر "رواية" 11

ج. م. كوتيس- تر: عبد املقصود عبد الكريمطفولة جيسوس "رواية" 12

دراسات أدبية

المؤلف عنوان الكتابم

السيد فضللغة اخلطاب وحوار النصوص.. دراسة يف ديوان ناجي 1

محدي النورجاللغة احلية والنمط الثابت 2

أيمن بكرانفتاح النص النقدي 3

عبد احلفيظ حسنيف النقد التطبيقي.. مقاربات رسدية يف النثر العريب املعارص 4

سوسن ناجيكتابة الذات.. قراءة يف خطاب اهلوية 5
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الدراسات السياسية واالستراتيجية

المؤلفعنوان الكتابم

صالح ساململفات فكرية يف الدين واحلداثة والعلامنية1

شبل بدرانمكانة املواطنة يف التعليم2

دراسات إنسانية

المؤلفعنوان الكتابم

حممد عبده أبو العالاحلرية واملساواة يف الفكر السيايس املعارص1

ماهر عبد العال الضبعاملرأة يف مرص2

دراسات مستقبلية

المؤلفعنوان الكتابم

رشيف كامل شاهنيمستقبل ذاكرة وطن املتاحف واألرشيفات واملكتبات والرتاث الرقمي1

ديوان الشعر العامي

المؤلفعنوان الكتابم

منى الضوينيأحالم بايتة 1

حممود البناعىل باب إرم 2

مصطفى أمنيموال آخر نبي 3

مصطفى مقلدما بتسلمش مرص عليك 4

حممد مخيسغزال مايش ف صحرة روح 5
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المؤلفعنوان الكتابم

فوزي عيسى أمحدبيت مهجور ومش فايض 6

حممد حييىمغني بحري 7

حممد عبد احلميد دغيديطعم البيوت 8

هناء جودةعشان أقدر أغني لك 9

شيامء عزتكريس فايض 10

مصباح املهديكام لو كانوا بيحبوك 11

ذاكرة الفن

المؤلفعنوان الكتابم

حممود قاسمبني اللوحة والشاشة 1

صفوت قاسمالكشاف العظيم والفيلسوف املرح.. األخوان سيف وأدهم وانيل 2

أحالم فكريسوسن عامر.. رمزية الفن الشعبي 3

أمل نرصحممود عبد اهلل.. التجريبي املنيس 4

أمحد فؤاد درويشاإلبداع من التشكيل إىل السينام 5

سنابل

المؤلفعنوان الكتابم

أمحد طوسون- رسوم: رشا منريحكاية ريشة1

حممد الفقي - رسوم:  منى حممد حسني100 لون "شعر"2



   153
2017

صرية
م

 ال
 الهيئة

المؤلفعنوان الكتابم

أمحد زحام- رسوم : أمحد عز العرباألسد وشجرة الربتقال3

تاجوج اخلويل- رسوم : مروة فتحيحكايات هند4

محدي سليامنالبحر نايم5

رحاب عزت إمبايب- رسوم: أماين الباباثورة اجلليد6

حممد الفقي-  رسوم: منى حممد حسني100 لون "شعر"7

السيرة الذاتية

المؤلفعنوان الكتابم

عبد اهلل العرويأوراق سرية إدريس الذهنية1

قاظم جهادأسري عاشق2

سيد عويسمذكرات سيد عويس ج1 "األرض والبذور"3

سيد عويسمذكرات سيد عويس ج2 "ماء احلياة"4

كتابات جديدة
المؤلفعنوان الكتابم

آمال يوسف عيلحلم األمس الباكي "جمموعة قصصية" 1

حسام املقدمسباعية العابر "رواية" 2

مجال فتحي الرببريبورترهيات رسيالية "قصص قصرية" 3

مؤمن سمريبال خبز وال نبيذ "شعر" 4

أمحد الباسويسيوميات حارق الشجر "قصص" 5

يارس مجعةالدفرت السادس "رواية" 6
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المؤلفعنوان الكتابم

حممود الكرشايبكشحاذ يمسك دفرًتا "شعر" 7

عمرو الردينييونيو "جمموعة قصصية" 8

سمر فتحيدفء اخلطاوي "قصص" 9

دينا سليامنالعرايس ومرسحيات أخرى 10

إخالص عطا اهللسفر الرسائل "جمموعة قصصية" 11

حسن عبد العالقبل الزوال "قصص" 12

حممود عبد الوهابشمس صغرية "قصص قصرية" 13

حممد هباءقميص جينز "شعر" 14

والء محادةمشهد حيادي "شعر" 15

هبة مخيسزار "قصص" 16

سلمى هشام فتحيغرفة تغيري املشاعر "جمموعة قصصية" 17

خالد سليمحدوتة مرصية "شعر" 18

المختصرات التراثية

المؤلفعنوان الكتابم

اختصار وتقديم: رضوان جامع رضوانُسنن الرتمذي ج2، ج13

مدونات عصرية

المؤلفعنوان الكتابم

ناجي شعيبمحام بلدي "شعر" 1

مجال اجلزيريكامريا ونظرة عني 2
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المؤلفعنوان الكتابم

أرشف البوالقيمرص وأنا وثورة الفيس بوك 3

مكتبة نجيب محفوظ

المؤلفعنوان الكتابم

حييى األزهريالتفاوت الطبقي يف املجتمع املرصي يف أدب نجيب حمفوظ1

األلف كتاب

المؤلفعنوان الكتابم

لودوفيك هوبلر- تر: مدحية حجازيأتوستوب حول العامل1

تر: وجيه القايضكيف خذلت الرأساملية العامل2

أوليفييه إسالنجيه- تر: طارق كاملمقدمة يف علم الفلك3

تيسير التراث

المؤلفعنوان الكتابم

جيوم دوفورسائل إخوان الصفا وخالن الوفا1

تراث النهضة

المؤلفعنوان الكتابم

عباس حممود العقادسعد زغلول سرية وحتية1

السيد صالح جمدي- حتقيق: مجال الدين الشيالحلية الزمن بمناقب خادم الوطن سرية رفاعة رافع الطهطاوي2
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التراث الحضاري

المؤلفعنوان الكتابم

ترمجة وحتقيق:  شعبان ربيع طرطوررسالة آداب السفرة1

مجال الدين عبد اهلل بن هشامحتصيل األنس بزائر القدس ومعه ثالث رسائل2

حتقيق: حممد سليم ساملكتاب جالينوس يف فرق الطب للمتعلمني3

حتقيق: رضوان جامع رضوانرشح صحيح البخاري ج48

صفي الدين عبد املؤمن- حتقيق: غطاس عبد امللك خشبةكتاب األدوار يف املوسيقى5

مجعه ورشحه: أمحد سيد احلدادفيض املنان يف رشح اللؤلؤ واملرجان ج63

حييى بن ماسويه- حققه: عامد عبد السالم رؤوفاجلواهر وصفاهتا ويف أي بلد هي وصفة الغواصني والتجار7

الشيخ رشف الدين حييى- إعداد ودراسة: صالح التحفة السنية بأسامء البالد املرصية8
حممد عبد احلميد

المجالت
األعداد الصادرةالمجلةم

4: 9فنون1

4: 11عامل الكتاب2

 1: 4العلم واحلياة- اإلصدار الثالث3

 98: 100فصول4

5: 7الفكر املعارص5

113، 114علم النفس6

19الرواية قضايا وآفاق 7

 1، 2إبداع- اإلصدار الرابع8

 356: 362أدب ونقد9

5حولية سمنار التاريخ اإلسالمي والوسيط10
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المشروعات الثقافية
موسوعة الثقافة القانونية

المؤلفعنوان الكتابم

املستشار: عبد املجيد حممود املواجهة القانونية لظاهرة الفساد1
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مكتبة األسرة

التصنيفالمؤلفالكتابم

أدبعالء الديبصباح اجلمعة 1

علوم اجتامعيةحممد عبد الفتاح أبو الفضلتأمالت يف ثورات مرص: ثورة يوليو 1952 ج2:ج5 2

علوم اجتامعيةأمحد رياض تركي وآخرونتراث اإلنسانية ج5  3

علوم اجتامعيةباولو فريري- تر: أمحد عطية أمحدتربية احلرية: األخالق والديمقراطية والشجاعة املدنية 4

علوم اجتامعيةحلمي شعراويالثورات العربية وأفريقيا  5

علوم اجتامعيةمصطفى النشاراخلطاب السيايس يف مرص القديمة 6

علوم اجتامعيةعيل فرغيلالدولة واملجتمع يف مرص 7

علوم اجتامعيةإبراهيم البحراويالدين والدنيا يف إرسائيل  8

علوم اجتامعيةخالد زيادةالكاتب والسلطان.. من الفقيه إىل املثقف 9

علوم اجتامعيةسمر طاهركيف أصبحت أمريكا سيدة العامل يف جمال اإلعالم 10

علوم اجتامعيةغايل شكرياملثقفون والسلطة يف مرص 11

علوم اجتامعيةعادل وديع فلسطنييوميات حرب أكتوبر 12

علوم تكنولوجيةنيكي هاجراآلذان املرتصدة: كيف يتجسسون عليك؟ 13

فكرمصطفى الشكعةإسالم بال مذاهب: الفرق واجلامعات اإلسالمية 14

فكرحممد يونسجتديد اخلطاب اإلسالمي من املنرب إىل شبكة اإلنرتنت  15

فكرعزت قرينمستقبل الفلسفة يف مرص 16

فكرأمني اخلويل مناهج جتديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب  17

فكرمرفت عبد النارصموسوعة تاريخ األفكار ج1 18

فكرمرفت عبد النارصموسوعة تاريخ األفكار ج2 19

فكرمرفت عبد النارصموسوعه تاريخ األفكار ج3 20
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التصنيفالمؤلفالكتابم

فكرعادل السكريالنزعة النقدية عند املعتزلة 21

فنون سمري فريدتاريخ الرقابة عىل السينام يف مرص  22

احلياة  23 فجر  عن  نادرة  دراسات  التمثيلية:  حياتنا 
فنونحممد تيموراملرسحية يف مرص

فنونحسن فتحيعامرة الفقراء  24

األطفال

المؤلفالكتابم

راهول سينغالأشعر أنني أخاف  1

راهول سينغالأشعر أنني مرتبك 2

راهول سينغالأشعر أنني مندهش  3

راهول سينغالأشعر أنني وحيد 4

كارول تريمباليأنا أيًضا أريد 5

دانييل سيمردحينام طارت الكلامت  6

جرب الدين كوليهغًدا املدرسة 7

فاطمة املعدولمرسح الطفل: نصوص خمتارة 8

أوروليان دوكودريالنعامة التي طارت 9



ضيف الشرف:
المملكة المغربية 
شخصية المعرض:
صالح عبد الصبور 

عدد السرايا: 12                              
عدد الدول المشاركة: 35

عدد الناشرين: 670                
مساحة المعرض: 65.000 م2

عدد األنشطة: 17         
 عدد الفعاليات:700                   

معرض القاهرة 
الدولي للكتــاب 
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الكاتب افتتح  الوزراء، بحضور  رئيس جملس  إسامعيل  املهندس  املعرض 
الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة املرصي، ووزير الثقافة املغريب 
حممد أمني الصبيحي، والدكتور هيثم احلاج عيل رئيس اهليئة املرصية العامة للكتاب 

»رئيس املعرض«.
الوعي  ثقافة  نرش  وهدفها  القانونية(،  الثقافة  )موسوعة  سلسلة  إطالق  تم 
)بيت  اشرتاك  لشباب مرص(.   بالدستور  )الوعي  مبادرة  إطالق   وتم  بالقانون. 
بندوة )يف حب مرص(. وإعالن  املعرض  فعاليات  العائلة املرصية( ألول مرة يف 
عام 2017م عاًما للعالقات املرصية السودانية، بحضور كل من وزيري الثقافة 
السوداين واملرصي. تم منح مساحة أكرب للشباب عىل منصات املناقشات لطرح 
مسابقة  عن  اإلعالن   تم  مرة  ألول  إبداعاهتم.  وقراءة  كتاباهتم  ومناقشة  رؤاهم 
إلعداد البوسرت اخلاص باملعرض، وتم تشكيل جلنة متخصصة الختيار الفائز من 
بني املتقدمني. وتم استحداث نشاط )خميم البادية املرصية( من خالل بيت العرب.  
كام تم االحتفال بالعدد املئوي من جملة )فصول(، بحضور لفيف من املعنيني 

باحلقل األديب والدراسات النقدية.
وأنشطة الطفل هلا مكاهنا كام تعودت اجلامهري يف برنامج  املعرض بمجموعة 

متنوعة بني الفنية والعملية.



الدول المشاركة في الدورة الـ48

التشــــيك  

فرنســــــــا 

إيطـــالــــيا 

روســــــــيا  

الهــــــــــند 

ألمــــــــانيا 

أذربيجــان 

فلسطين 

اليــــمـــــن 

الـــعــــــراق 

المغــــرب 

ســــــوريــا 

ليـبــــيـــــــا 

لبـــــنــــــان 

إثيــــــــوبيا  إريتـــــــــريا

السعودية 

الصومــال  

ُعـــمـــــــان 

اإلمــــارات 

البحـريـــن 

الســـودان 

الكـــويــت 

تــــونــــس 

الجــــزائـــر

األردن 

قــــــطــــــر 

أمــــريكــــا  

الكاميرون 

الصيــــــــن  

 كازاخستان

باراجــــــواي   

اليـــونــــان  

إندونيسيا  

ج. السودان 

التشــــيك  

فرنســــــــا 

إيطـــالــــيا 

روســــــــيا  

الهــــــــــند 

ألمــــــــانيا 

أذربيجــان 

فلسطين 

اليــــمـــــن 

الـــعــــــراق 

المغــــرب 

ســــــوريــا 

ليـبــــيـــــــا 

لبـــــنــــــان 

إثيــــــــوبيا  إريتـــــــــريا

السعودية 

الصومــال  

ُعـــمـــــــان 

اإلمــــارات 

البحـريـــن 

الســـودان 

الكـــويــت 

تــــونــــس 

الجــــزائـــر

األردن 

قــــــطــــــر 

أمــــريكــــا  

الكاميرون 

الصيــــــــن  

 كازاخستان

باراجــــــواي   

اليـــونــــان  

إندونيسيا  

ج. السودان 





المشاركات الدولية 

مصر ضيف شرف »معرض الخرطوم الدولي للكتاب«
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صرية
م

 ال
 الهيئة

التاريخالمعرضم

12/29/ 2016 : 1/7/ 2017البحرين مهرجان األيام 1

2/22:  2017/3/4مسقط 2

2/24 :  2017/3/5الدار البيضاء املغرب 3

3/1  :  2017/3/5أحياء الرتاث -اجلنادرية 4

3/8 :  2017/3/18 الرياض  5

3/24 :  2017/4/1الكرمة تونس 6

4/5 : 4/15 /2017أربيل - العراق 7

4/19 :  2017/5/1 الشارقة للطفل 8

4/22 :  2017/5/7كربالء  9

4/26:  2017/5/2 أبوظبي اإلمارات  10

5/11 :  2017/5/14سالونيك 11

5/14 :  2017/5/17براغ 12

8/23 : 2017/8/27بكني 13

9/6 :  2017/9/10موسكو  14

9/6 :  2017/9/10إندونيسيا 15

9/14: 2017/9/23 مهرجان األيام البحرين  16

3 /10 :  2017/10/16  عامن األردن 17

10/17: 2017/10/29 اخلرطوم السودان 18

10/26 :  2017/11/5  الصالون الدويل اجلزائر  19

11/1 : 2017/11/11 الشارقة الدويل اإلمارات 20

11/15:  2017/11/25 الكويت الدويل 21

11/30 :  2017/12/13 بريوت 22

12/14 :  2017/12/24 جدة 23
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المعارض المحلية  

التاريخالمعرض م

2017/1/10 املجلس األعىل للثقافة 1

2017/1/15املجلس األعىل للثقافة 2

3/1: 2017/3/11 الشيخ زايد 3

3/9: 2017/3/19 دمنهور 4

3/11: 2017/3/21 سوهاج 5

3/15: 2017/3/30 كلية الفنون اجلميلة 6

3/19: 2017/3/30 املنيا 7

3/20: 2017/4/1 جامعة القاهرة 8

3/21: 2017/4/4 اإلسكندرية 9

3/26: 2017/3/30 رشكة جاسكو 10

3/26: 2017/4/8 مركز شباب األربعني - السويس 11

4/8: 2017/4/18 دسوق  12

4/9: 2017/4/13 رشكة جاسكو - املنصورة 13

4/12: 2017/4/22 األقرص 14

4/15: 2017/4/30 كلية الرتبية الفنية 15

4/22: 2017/4/27 جامعة بدر 16

4/24: 2017/5/4 بور سعيد 17

5/8: 2017/5/10 املجلس األعىل للثقافة 18
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 الهيئة

5/11 : 2017/5/14 احلديقة الثقافية – السيدة زينب 19

5/22 :2017/5/25 القافلة الثقافية 20

5/30 :2017/6/2 املجلس األعىل للثقافة 21

5/30 :2017/6/2 املعز 22

6/4 :2017/6/13 فيصل 23

6/10 :2017/6/19 نادي طلعت حرب 24

7/12 :2017/7/21 كفر الشيخ 25

7/13 :2017/7/25 نادي التوفيقية 26

7/13 :2017/7/16مرسح ميامي - القاهرة 27

7/16 :2017/7/20 رشكة جاسكو – اإلسكندرية 28

7/20 :2017/7/30 نادي السكة 29

7/27 :2017/8/8 شبني الكوم 30

8/3 :2017/8/12 نادي البنك األهيل 31

8/13 : 2017/8/22 الكنيسة املرقسية  32

8/17 : 2017/8/26 نادي الشمس 33

9/4 : 2017/9/13 الكاتدرائية- اإلسكندرية 34

9/10 :2017/9/19 نادي الزمالك 35

9/20 :2017/9/29 جامع عمرو بن العاص 36

9/26 :2017/9/28 جامعة عني شمس 37

9/28 :2017/9/30معرض سانت كاترين 38
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 الهيئة

10/2 :2017/10/4 كلية التجارة - جامعة عني شمس 39

10/7 : 2017/10/12 بانوراما حرب أكتوبر 40

10/8 :2017/10/12 رشكة بدر للبرتول 41

10/10 :2017/10/18 جامعة املنيا 42

10/17 :2017/10/26 اجلامعة الفرنسية 43

2017/10/19 ندوة األبنودي – بيت السناري 44

10/21 :2017/10/31كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية 45

10/23 :2017/11/4 األقرص 46

11/1 :2017/11/9اجلامعة الربيطانية 47

11/11 :2017/11/22 األكاديمية الدولية 48

11/12 : 2017/11/21 جامعة األزهر 49

11/13 : 2017/11/22 قرص ثقافة العقاد- أسوان 50

11/14 :2017/11/23 أكاديمية الرشوق 51

11/26:  2017/12/6 املنصورة 52

12/7 :  2017/12/22قرص ثقافة أسيوط 53

12/10 :  2017/12/19كلية اآلداب – جامعة بني سويف 54

12/10 :2017/12/14 كلية طب – جامعة عني شمس 55

12/11 :  2017/12/20 جامعة مرص الدولية 56

2017/12/12 املجلس األعىل للثقافة 57

12/18 : 2017/12/20ملتقى الفنون – األقرص  58
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  اإلنجازات الطباعية

تم تطوير املطابع، وذلك بجلب املاكينات التالية:
1- عدد واحد ماكينة دجييتال 4 لون زيروكس 180 .

2-عدد 2 ماكينة دجييتال واحد لون كانون.
واألعامل  اهليئة  وأظرف  وملفات  ودعوات  كتب  من  الصغرية  األعداد  لطباعة  وذلك 

التجارية، لزيادة جودة اإلنتاج، وجلب األعامل الصغرية من اهليئات والوزارات املختلفة.
وقد شهد لنا مؤمتر ثقافة وزراء العرب الذي قمنا بطبع مجيع األعامل الدعائية له تقريًبا من 

بنارات ومطبوعات وملفات وبلوك نوت، بجودة األعامل واملطبوعات داخل اهليئة.
ويف ذلك العام حققت اإلدارة املركزية لشؤون املطابع التايل:

1- أعامل جتارية تقدر بمبلغ 7.013.507 جنيهات.
2- عدد عناوين النرش العام واملجالت والسالسل 471 عنواًنا .

3- حصل العاملون عىل جهود غري عادية بمبلغ 3.757.801  جنيه.
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صرية
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 الهيئة

المالية اإلنجازات  

2018/2017م

املبلغ املطلوب حتقيقه من قبل وزارة املالية )إيرادات( ملوازنة اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، مبلغ 33.000.000 جنيه.

تم حتقيق إيرادات باهليئة العام املايل 2018/2017م، بمبلغ 41.393.737 جنيًها، 
بفارق مبلغ 8.397.737 جنيًها عن املبلغ املراد حتقيقه باملوازنة. 





 





   175
2018

صرية
م

 ال
 الهيئة

النشر العام

المؤلــفعنوان الكتــابم

عبده مبارشإبراهيم الرفاعي 1

أمحد عيل عطية اهللأبطال تبة الشجرة 2

  فيصل بدير عونابن رشد بني الرشيعة واحلكمة 3

أمل الربمبايلابني الذي يف السامء "شعر" 4

  عبد الرحيم رحيانآثار أرض الفريوز 5

عمر مكرمأحزان األبيض "أشعار بالعامية املرصية" 6

عيل الفقيأحالم تصطدم بالسقف "رواية" 7

إسامعيل عيل نعمةآخر فرس عريب "شعر" 8

 أمحد أبو احلسن عثامنإدارة املهامت يف املنشآت الصناعية 9

  أمحد فؤاد أنوراألدب العربي املعارص "شاهد عىل قرب السالم" 10

  عيل حومأدوات جديدة يف التعبري الشعري املعارص الشعر املرصي نموذًجا 11

رجاء عبد احلكيم الفويلإذن خروج "قصص قصرية" 12

إعداد: أسامء عبد اهلل حمموداإلرشاد النفيس الديني والكفاءة االجتامعية 13

  مصطفى الضبعاسرتاتيجية املكان.. دراسة يف مجاليات املكان يف الرسد العريب 14

حممد سليامنأسفار "شعر" 15

مدحت طهأسئلة تراوض الغفلة "شعر" 16

حممود عبد الصمد زكرياإرشاقات الصحوة "شعر" 17

حممد عبد املنعم زهرانأشياء الليل "مرسحية" 18
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 الهيئة

المؤلــفعنوان الكتــابم

أميمة عبد العزيزأصوات الرش "قصص قصرية" 19

  عزت قرينأصول األخالق 20

  عبد الفتاح عبد املجيد الرشيفأطوار خلق اإلنسان  21

  يارس شحاتةإعادة قراءة التاريخ ج2 22

أبو احلسن اجلاملأعالم مرصيون معارصون 23

  رضا عطيةاالغرتاب يف شعر سعدي يوسف 24

  ياسمني فراجاألغنية الشعبية يف مرص "مقاربة نقدية" 25

عبد الستار احللوجيأقدار "سرية ذاتية" 26

إعداد: احلسني خضريياألقرص يف الشعر والفن العامليني  27

عامر الطيبأكثر من موت بأصبع واحدة "شعر" 28

  عبد النارص هاللااللتفات البرصي من النص إىل اخلطاب.. قراءة يف شعرية الشكل 29

  أمحد زكريا الشلقإمربياليون ومسترشقون رؤى غربية للعامل اإلسالمي 30

صابرين الصباغامرأة املسافة "شعر" 31

  يمنى طريف اخلويلأمني اخلويل األبعاد الفلسفية للتجديد ونص "كتاب اخلري" 32

كريستني آن كالتورثي- تر: نرص عبد الرمحنأن تلمح فراشة "شعر" 33

صالح ياسنيأناس وأزمان "رواية" 34

  حممد هندياإلنرتنت وشعرية التناص يف الرواية العربية 35

  عبد العزيز راغب شاهنيأنثروبولوجيا اللغة.. دراسة أنثروبولوجية يف حتليل املضمون الثقايف للغة 36

  السعيد عاشوراإلنسان يف القرآن الكريم 37

  ممدوح حامد عطيةإهنم يقتلون البيئة "طبعة ثانية" 38

حممد إبراهيم بكرأهرامات السودان القديم 39

إهياب بديويأوناس خيال الظل "رواية" 40

أمحد طوغانأيام املجد يف جبال وهران 41
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 الهيئة

المؤلــفعنوان الكتــابم

قاسم حدادأهيا الفحم يا سيدي دفاتر فنسنت فان جوخ 42

مريدي النحاسالربدية )أ( "رواية" 43

أمني عطااهللالربنسيسة ومرسحيات أخرى 44

حممد الشافعيبطوالت تتحدى الزمن 45

عزة كاملبعض من الظل.. بعض من الصورة "قصص قصرية" 46

سعيد الكفراويالبغدادية "قصص قصرية" 47

جيوكوندا بيليل- تر: صالح علامينبلد النساء "رواية" 48

السيد حافظبوابة امليناء ومرسحيات أخرى 49

  ممدوح حامد عطيةبورسعي. بطولة جيش وصمود شعب 50

صادق أمنيبؤس الورد "شعر" 51

  جمدي رشادالبينية لعلوم اللغة العربية 52

األنبا يوساب- حتقيق: مجال حممد أبو زيدتاريخ الكنيسة القبطية تاريخ اآلباء البطاركة 53

  نورا عبد العظيمتاريخ قنا يف العرص الفاطمي 54

أبوبكر الصديق حممد عامرتأمالت "شعر" 55

  رزق حسن نوريجتار القاهرة يف عرص حممد عيل 1805 - 1848 56

مي أسامة إبراهيمالتجارة اإللكرتونية وثقافة االستهالك 57

  أمحد عرفات القايضجتديد اخلطاب الديني 58

  عبد اخلالق الشنيجتربتي ومسرييت مذكرات عبد اخلالق الشني 59

  حممد ماجد حممودالتحكيم اإللكرتوين يف بيئة إلكرتونية 60

هدى السيد حممد عيلالتحليل النقدي للنص الشعري مقاربة أسلوبية لشعر "فوالذ عبد اهلل األنور" 61

الرشيف منجودتركة املثقف بني التجديد والتقليد 62

فليب روث- تر: مصطفى حممودتزوجت شيوعيًّا "رواية" 63

زينب حممد عبد احلميدالتصوف يف الرواية املرصية املعارصة )جائزة أخبار األدب فرع نجيب حمفوظ( 64
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 الهيئة

المؤلــفعنوان الكتــابم

  هشام مجال الدينالتصوير يف خمتلف الوسائط )الفوتوغرايف - السينامئي - التليفزيوين( 65

  فدوى ياقوت موسىتعدد أصوات الراوي يف سيناريو الفيلم السينامئي 66

  عبد العاطي بدر ساملانالتعدين يف خدمة املجتمع املرصي 67

سمري األمريتفاصيل حلم ما كملش "أشعار بالعامية املرصية" 68

صالح ساملتفكيك العقل األصويل النزعات اجلهادية يف الديانات الثالث اإلبراهيمية 69

  شيامء فتحيتقنيات الكتابة يف املرسح التسجييل 70

  مصطفى بيومي عبد السالمالتناص النظرية واملامرسة 71

منى الناغيالتوافق العقيل والنفيس بني الرجل واملرأة 72

إهياب الورداينثمة حارس يفزعه الوقت "ديوان قصيص" 73

  عادل كامل خرضثورة 30 يونيو ودالالهتا النفسية 74

جدار العار جدار الفصل العنرصي وانعكاساته يف األدب العربي والفلسطيني  75
  داليا سعيد عزاماملعارص

صالح ساملجدل الدين واحلداثة 76

سامية الساعايتجرح غائر "قصص قصرية" 77

حممود الغيطاينجنة املمسوسني حوارات يف الفكر والثقافة واألدب 78

آمال املريغنياحلائط اخللفي للمطعم "قصص قصرية" 79

حسن اللمعيحرائق سيدي مفرح "قصص قصرية" 80

عبده مبارش وإسالم توفيقحرب االستنزاف 81

عامد عامرحزن مهرج متقاعد 82

أرشف البوالقيحضارة النص ونص احلضارة األقرص.. قراءة نقدية 83

أمحد شلبيحرضة الغائب "رواية" 84

حسن زكيحرضة عىل رشف الكالم "أشعار بالعامية املرصية" 85

حممد رضاحقوق املرأة يف حمكمة األرسة 86

مصطفى حمرمحيايت يف السينام ج5 87
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 الهيئة

المؤلــفعنوان الكتــابم

  نادر فرجاينخرافة املخ الصغري واستنبات املواهب يف الطفولة املبكرة 88

أمحد اجلنديخروج الظل املاجن "شعر" 89

عتاب عادلاخلطاب الروائي يف "دفاتر التدوين" جلامل الغيطاين 90

  هند عبد احلليم حمفوظاخلطاب القصيص عند مسعود مفتي 91

كاميلو خوسيه - تر: مارك مجالخلية النحل "رواية" 92

  حامد عبد الرحيم عيدمخسون رسالة إىل بريد األهرام.. أفكار وتأمالت 93

طلعت رضواندراسات عن اإلبداع األديب املرصي والعريب 94

حممد شاكر امللطالدشمة "رواية" 95

حممد عكاشةدقات "قصص قصرية" 96

حممد عثامن جربيلالدواير مراية موالنا جالل الدين "أشعار بالعامية املرصية" 97

  ناجي حممد هاللالدين واملجتمع.. حتليل اجتامعي 98

طاهر الربنبايلطراطيف الذكرى اليل بتجري "شعر" 99

نجوى السيدديوان نجوى السيد ج1 100

أمحد الالونديذاكرة الفرح "شعر" 101

  حممد أمحد هيكلالذاكرة ومهارات إدارة العقل 102

اإلعالمي والشاعر عمر بطيشةذكريايت مع نجوم األغاين 103

عيد صالحربام يف صباح آخر "شعر" 104

فتحي عبد الغنيرجل يف هناية املمر "قصص قصرية" 105

  حممود محدي زقزوقرحلة حياة ذكريات وحقائق وجتارب حياتية 106

نجالء حمفوظرهان  "قصص قصرية" 107

بدر الدين السيد أمحدرحيانة األمس "شعر" 108

  رشيف مصباح حممودالزمان يف القرآن 109

رشيد غمريسحر الواحات 2 البحرية- سيوة 110
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المؤلــفعنوان الكتــابم

حييى فضل سليمرس االبتسام "قصص قصرية" 111

إيامن سندالرسب "قصص قصرية" 112

  السيد حممد الديبسالمة اإلنسان يف اإلسالم 113

  جمدي حمب الدينسالمة الغذاء من األلف إىل الياء 114

 سلوى حجازيأيام بال هناية.. ظالل وضوء "شعر" 115

صالح السقاسنقرئكم "شعر" 116

  مجال عبد العظيمالسهل يف علم الرصف 117

أمحد عجاجسياسات مرص الثقافية يف أفريقيا 118

نبوية أمحد عبد احلافظالسياسة األمريكية جتاه الرصاع املرصي اإلرسائييل 119

حممد القصبيالسيدة "رواية" 120

هاين القطسرية الزوال "رواية" 121

  حممد منصور وعاطف الرشبينيسيكولوجية األمل بني النظرية والتطبيق 122

  خالد حممد عبد الغنيالشخصية املحورية يف الرواية العربية 123

وجيه القايضرشائح الرماد "رواية" 124

  أمحد حلمي حالوةشعر الشاب الظريف 125

  سعيد فرغيل حامدشعرية الكتابة النثرية عند مصطفى صادق الرافعي 126

حممد عيل عبد اهلاديشكوى ضد إنسان ومرسحيات أخرى من مرسح اخليال العلمي 127
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نجيب درويش كنعانفتاة الدستور أول مرسحية عرضت يف املدينة املنورة 1910 5

سعيد حجاجقضية دهب احلامر وهواجس رحيانية "مرسحيتان" 6

عيل أبو ساملقمر العميان 7

أمني بكرياملرسح الشعري اجتاهات وقضايا 8

سليم كتشنرمرسحيون يف احلركة الوطنية 9

  رضا غالباملمثل العريب بني ستانسالفسكي وبريشت 10
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المؤلــفعنوان الكتــابم

عبد اهلادي شعالننوركانا 11

حممد بغدادييعيش أهل بلدي 12

إشراقات جديدة

المؤلــفعنوان الكتــابم

سامح السيد شعريالدمعة تسكن بعض الوقت "شعر" 1

عبد الرمحن الطويلسفر مل يكن 2

حممد فوزيشهادة امليالد "رواية" 3

دعاء عبد املنعم حممديوميات عاشق متفرغ "شعر" 4

األلف كتاب

المؤلــفعنوان الكتــابم

آنيي فيفانتي -  تر: عبد اهلل عبد العاطي النجارأرض كليوباترا 1

ميجل دي ثربانتس- تر: هالة مدكورانتخاب العمد 2

يوسف اجلندي- تر: إبتسام القريفانطقها خاء "مرسحية" 3

برترام توماس- تر: صربي حممد حسنالعربية السعيدة )عبور الربع اخلايل يف اجلزيرة العربية( 4

إي آي بارنوف- تر: حممد العبدالالهنايات.. إىل أين؟ 5

أكرب رادي- تر: آمال عبد املنعممن خلف النوافذ "مرسحية" 6
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تاريخ العرب

المؤلــفعنوان الكتــابم

  إيامن حممد عبد املنعماحلكم واإلدارة يف اخلليج العريب )بني احلربني( 1

  أمحد صالح حممد عبد الغنيالرشطة يف األندلس اإلسالمية  )92- 897هـ / 711- 1492م( 2

تاريخ المصريين

المؤلــفعنوان الكتــابم

  زين العابدين شمس الدينإدارة األقاليم يف مرص )1805 - 1882( 1

  أمحد صالح املالإسامعيل مظهر جدل العلم والدين واحلرية 2

 حممد عيل حلةالثورة الفلسطينية الكربى 1936 - 1939 3

جامع عمرو بن العاص واحلياة الثقافية املرصية  )21 - 358هـ/ 642 -  4
  عبد اهلل إبراهيم املرصي969م(

  حتية حممد أبو شعيشعاحلكم املرصي يف غرب السودان )1821 - 1899م( 5

القرن  6 النصف األول من  االقتصادية واالجتامعية يف  وآثاره  خزان أسوان 
  صالح السيد عبد العالالعرشين

الدخان واملجتمع املرصي يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش 1848  7
  هيام صابر- 1914

الدور السيايس للمرصيني خالل عرص دولة املامليك البحرية 648 - 784  8
  نرسين مصطفى حممدهـ 1250 - 1382م

9  784  -  648( البحرية   املامليك  دولة  عرص  يف  مرص  يف  والدولة  الدين 
  نجوان أمحد سعيدهـ - 1250 - 1382 م(

هبة مصطفى أنور ديابالعالقات املرصية الصومالية  )1865 - 1980( 10

  عيل بركاتالقرية والسلطة يف مرص يف القرن التاسع عرش 11

املسألة  12 من  األوروبية  الدول  وموقف  عيل  حممد  عرص  يف  والشام  مرص 
  أمحد فريد عيل مصطفىاملرصية

  عزة حممود عيلاملالحة البخارية يف مرص دراسة للرشكة العزيزية 13

  زكريا صادق الرفاعيمن الفكر السيايس عند رفاعة الطهطاوي فكرة الدولة 14

 إنجي حممد جنيديالواليات املتحدة األمريكية والرصاع املرصي اإلرسائييل 1967 - 1979 15
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المؤلــفعنوان الكتــابم

الواليات املتحدة األمريكية وعملية السالم املرصية اإلرسائيلية  16
  مينا مالك عازر)1973 - 1981(

الثقافة الشعبية

املؤلــفعنوان الكتــابم

  بوزيد الغىلالرتاث الشعبي احلساين.. ثراء وتنوع 1

  حممد رجب النجارالبطل يف املالحم الشعبية العربية  قضاياه ومالحمه الفنية ج1، ج2 2

شاكر لعيبيمجاليات الباب العريب 3

درويش األسيوطيجنايات الرواية والسطو والتأويل عىل األغاين الشعبية يف صعيد مرص 4

  نبيل محدي الشاهداحلكايات العجائبية يف الرسد العريب القديم 5

عبد املجيد فرغيلالسرية اهلاللية مج3 6
 إعداد: عامد الدين عبد املجيد

نورا حممد سعيدكليلة ودمنة بني الفارسية واألردية 7

  نيفني حممد خليلاملأثورات الشعبية يف رسوم كتب األطفال وجمالهتم 8

أسامة حامد الفرماوياملظاهر االحتفالية ملولد الشيخ رمضان.. دراسة فولكلورية 9

 القس داود مكرماملوالد القبطية.. دراسة ميدانية يف املعتقدات الشعبية 10

الجوائز

املؤلــفعنوان الكتــابم

تيتسيانو سكاربا- تر: رشيف رسمياألم الصامتة "رواية"1

مايكل توماس- تر: جمدي عبد املجيداهنيار رجل  ج1 "رواية"2

مايكل توماس- تر: جمدي عبد املجيداهنيار رجل ج2 "رواية"3

ريكاردو بيجليا- تر: عبد السالم باشاتنفس صناعي "رواية"4
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املؤلــفعنوان الكتــابم

فرانز بارتل- تر: عادل أسعد املرييحانة العادات "متوالية قصصية"5

هاينريش ُبل- تر: حسن احلديديخبز السنوات األوىل "رواية"6

دافيد فوينكينوس- تر: أيمن عبد اهلاديالرقة "رواية"7

تشيامماندا نجوزي آديتيش- تر: رشقاوي حافظاليشء الذي حول عنقك "قصص"8

ألبري قصريي- تر: إهياب صبحيطموح يف الصحراء "رواية"9

نورمان ميللر- تر: أمحد شهاب الدينالعاري وامليت ج1 "رواية"10

أوجو إجيينو تاركيتي- تر: مروة عبد املنعم طنطاويعاشق اجلبل )ذكريات رحلة( "رواية"11

تأليف: باتريك وايت - تر: عبد السالم إبراهيمفوس "رواية"12

خوان خوسيه مياس - تر: أمحد عبد اللطيفالورا وخوليو "رواية"13

كاترين شميدت- تر: وحيد نادر  لن متويت "رواية"14

ليونيد تسيبكني- تر: أنور حممد إبراهيمليونيد تسيبكني صيف يف بادن "رواية"15

ألكساندرا مارينينا- تر: داليا يرسياملرتجم "رواية"16

جان ديفاسا نياما - تر: اسامء مصطفى كاملمذاق احلرية املرير "رواية"17

خوان خوسيه مياس- تر: أمحد عبد اللطيفاملرأة املهووسة "رواية"18

ألبري قصريي- تر: حسن عبد الفضيلمؤامرة مهرجني "رواية"19

صمويل بيكيت- تر: عبده الريسمولوي "رواية"20

سكوالستيك موكاسونجا- تر: لطفي السيد منصورنوتردام النيل "رواية"21

إبداعات قصصية

المؤلــفعنوان الكتــابم

شطبي ميخائيلدروب خفية "رواية"1

مصطفى بيوميأما بع.. "رواية"2
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المؤلــفعنوان الكتــابم

مصطفى نرصسيدة القطار "قصص قصرية"3

سمري فوزيالشرباوية "رواية"4

حشمت يوسفرضيح الشيخ عيد فانوس "قصص"5

حسام الدين فاروقمنكوشة "قصص قصرية"6

دراسات أدبية

المؤلــف عنوان الكتــابم

  أبو اليزيد الرشقاويآليات الفهم والداللة يف املدونة النقدية احلديثة1

  جهاد حممود عواضجتليات اإلسالم السيايس يف الرسد الروائي املعارص2

شوقي بدر يوسفجتليات روائية دراسات يف الرواية العربية3

  حممد جاسم جبارةجدل الشعر واإليديولوجية بني املتخيل الشعري ووهم التاريخ4

 مروة فتحي عبد املحسن حممداحلجاج واحلوار يف رسالة الغفران "قراءة ثقافية"5

  عبد الرمحن حجازياخلطاب السيايس يف الشعر اململوكي يف مرص6

  حممد حسني أبو احلسنالنص الرسدي املتمر. دراسة نقدية يف حتوالت الرواية اجلديدة7

دراسات إنسانية

المؤلــفعنوان الكتــابم

  حممد كامل عجالنإيديولوجية العوملة1

  آمال عويضةالتليفزيون وتزييف الوعي العريب2

  ماجدة عامرةاملتكلم والفيلسوف واألصويل3
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دراسات مستقبلية

المؤلــفعنوان الكتــابم

١i Beacon  أماين زكريا الرماديتقنية املرشد الالسلكي  

  سامح زينهم عبد اجلوادوسائل وشبكات التواصل االجتامعي2

دنيا العلم

المؤلــفعنوان الكتــابم

  خالد قطبفلسفة التقدم العلمي األسس النظرية1

ديوان الشعر العامي

المؤلــفعنوان الكتــابم

وليد طلعتطعم القرب1

حنان شاهنيباب خلفي للسام2

سيد أبو ليلةجامبو طفولة دجال3

سهري متويلحرب وشوية كالم4

حاتم مرعيحنة سوييس5

حممد عطوةرشوع يف خلع8

سمري الرسوجيالعمر اليل فات فكة9

عال بركاتيف توقيت الدخول للروح10

خريية صابرقمر الغياب11

هبي الدين عبد اللطيفمع إين قادر أفرح12
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أفريقيات

المؤلــفعنوان الكتــابم

داليا سعد الدينإثيوبيا التوسع وتأسيس الدولة1

صالح البشريمرصية يف السودان "رواية"2

ذاكرة الفن

املؤلــفعنوان الكتــابم

عصمت داوستايشعبد املنعم مطاوع أنشودة ضد الضياع1

صالح بيصارعامل إهياب شاكر بني الفرجة الشعبية وفنتازيا التعبري2

السيرة الذاتية
المؤلــفعنوان الكتــابم

  سيد عويسمذكرات سيد عويس ج3 "الثامر"1

كتابات جديدة

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد عبد الظاهر املطارقيأسباب للبكاء "قصص قصرية"1

أمحد حنفيتشكيالت بقايا احللم "قصص"2

مالك رزقالثور اهلائج "رواية"3
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المؤلــفعنوان الكتــابم

منة طلعترهان مالك من أجل كمثرى "قصص"4

مها الغنامروح بتعزف ع الكامن "أشعار بالعامية املرصية"5

رشين يونسسمكة تبحث عن أطرافها "جمموعة قصصية"6

حنان الدناصوريصباح خمتلف "قصص قصرية"7

هيثم النويبغثاء السيل "رواية"8

عاطف احلناويقراءات يف فنون األدب9

أمحد سمري سعداهلل.. الوطن.. اهلو..10

أمحد الرببريما تيرس من سرية الندى "شعر"11

هبة فاروقمغاليق "قصص"12

دينا نبيلوجهك األرابيسك "قصص"13

مدونات عصرية

المؤلــفعنوان الكتــابم

فرانسوا باسييلليلة امللك األخرية يف فراش شهرزاد1

ديوان الشعر العربي

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد آدمديوان حممد آدم ج3، ج14
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سنابل

المؤلــفعنوان الكتــابم

عيل الرشقاوي- رسوم: أمينة كاملنحن نقدر "شعر"1

عزت إبراهيم- رسوم: أماين هاشمأرض الشمس2

جمدي عبد الرحيم- رسوم: حمسن عبد احلفيظالبنت األمورة3

جمدي حمفوظ- رسوم: أمحد جعيصةجيجي واآلي باد4

صفاء عبد املنعم- رسوم: أمرية التابعيالعمة توتة5

 أماين اجلندي- رسوم: أماين الباباهدايا العيد6

سمري فوزي- رسوم: حمسن عبد احلفيظوردة لنورهان7

حممود أبو عيشة - رسوم: حمسن عبد احلفيظحيكى أن8

القاهرة

المؤلــفعنوان الكتــابم

  فريد شافعيالعامرة العربية يف مرص اإلسالمية  عرص الوالة ج11

األعمال الكاملة

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد الفيلاألعامل الكاملة حممد الفيل "مرسحيات" ج15

سيد حجابأصوات "شعر"2

سيد حجابتاتا خطي السبعني3

سيد حجابصياد وجنية "شعر"4
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المؤلــفعنوان الكتــابم

سيد حجابيف العتمة5

سيد حجابقبل الطوفان اجلاي "شعر"6

سيد حجابوسط الطوفان7

سيد حجابنص الطريق8

حممد عفيفي مطرحممد عفيفي مطر األعامل الشعرية ج1، ج2، ج93

التراث

المؤلــفعنوان الكتــابم

اإلمام أبو حامد الغزايل- دراسة وتقديم: عامر النجارإحياء علوم الدين ج12

تراث النهضة

 المؤلــفعنوان الكتــابم

جمد الدين حفني ناصفآثار باحثة البادية ملك حفني ناصف 1886 - 11918

التراث الحضاري

 المؤلــفعنوان الكتــابم

احلمداين املؤرخاألنساب1

حممد بن موسى اخلوارزمياجلرب واملقابلة2

أيب احلسن عيل بن عبد الواحد - حتقيق: عطية حممود ديوان رصيع الدالء قتيل الغوايش3
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 المؤلــفعنوان الكتــابم

حتقيق: حممد سليم سامل- دراسة: حسام  عبد الظاهررسالة ثامسطيوس إىل يوليان امللك يف السياسة وتدبري اململكة4

أبو الوليد بن رشد - دراسة: مدحت صفوتفصل املقال فيام بني احلكمة والرشيعة من االتصال5

مجعها وكتبها: أمحد بن احلاج أبو عيلخمطوطة كاتب الشونة6

من نصوص كتاب املتني7
للمؤرخ القرطبي الكبري أيب مروان بن حيان

 حققها: عبد اهلل حممد مجال الدين

مجال الدين عبد اهلل-حتقيق: إيامن حسني السيدهذه رسالة جليلة يف توجيه النصب يف بعض كلامت النحو8

تيسير التراث

المؤلــفعنوان الكتــابم

  إهياب عبد الفتاح أمحدالشعر والشعراء البن قتيبة الدينوري1

الثقافة العلمية للشباب

المؤلــفعنوان الكتــابم

  منري عيل اجلنزوريالتكنولوجيا احليوية آفاق مستقبلية1

فتح اهلل الشيخاجلرافني مادة املستقبل2

  صبحي رجب عطااهللفيزياء الكم لغة العلم احلديث3

ثالث حواديت

المؤلــفعنوان الكتــابم

سمر إبراهيم - أمحد الفخراين- هنى حممودرحالت عرب الفيس بوك – شارع األرز بلبن- صيف1
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المؤلــفعنوان الكتــابم

عزة سلطان- مصطفى السيد- حممد عرفة عوضعصابة الصلصال – ورد الزمن – دعوين أحكي لكم قصة األسد2

المجالت
األعداد الصادرةالمجلةم

3، 4إبداع 1

مج  51- مج 52املجلة التارخيية املرصية 2

5- 8العلم واحلياة3

8 - 13الفكر املعارص4

101الفنون الشعبية5

12 - 27عامل الكتاب6

115- 119علم النفس7

101، 102فصــــول8

10- 12فـــنـــون9

المشروعات الثقافية 
مـــا

المؤلــفعنوان الكتــابم

  أمحد زكريا الشلقما التاريخ؟1

  وليد سيفما السينام؟2
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المؤلــفعنوان الكتــابم

رفعت سالمما الشعر؟3

  عزت قرينما الفلسفة؟4

  زين نصارما املوسيقا؟5

  أمحد زايدما علم االجتامع؟6

الثقافة القانونية

المؤلــفعنوان الكتــابم

إعداد: أماين فهميالقاموس الدويل1

  أمحد عبد الظاهر اجلرائم الرياضية يف القانون املرصي2

  خالد مجال أمحداحلامية القانونية للمرأة بني الواقع واملأمول3

  أمحد فتحي رسوراجلرائم اإلرهابية يف القانون املرصي وفقًا للمعايري الدولية4

  فؤاد عبد املنعم رياضآراء قاٍض دويل يف القانون واحلياة 5

فهر عبد العظيم صالحاملنطق القضائي6
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مكتبة األسرة

التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

أدبثروت أباظةابن عامر  1

أدبعبد احلليم عباسأبو نواس  2

أدبطه حسنيأحالم شهرزاد 3

أدبناجي حممد هاللإدمان املخدراتر: رؤية علمية واجتامعية 4

أدبحممود محدي زقزوقاإلسالم يف مواجهة محالت التشكيك 5

أدبحممود عوضأفكار ضد الرصاص 6

أدبأمحد درويشإنقاذ اللغة إنقاذ اهلوية 7

أدبحممد عبد الغني حسنبطل السند 8

أدبعمرو عبد السميع بعض من ذكريات  9

أدبيرسي عبد املحسن التوازن النفيس  10

أدبحممد عبد الغني حسن تيجان هتاوت  11

أدبسهري القلامويثم غربت الشمس 12

أدبعىل أدهماجلمعيات الرسية 13

أدبعباس حممود العقادمجيل بثينة 14

أدبأمحد فؤاد األهوايناحلب والكراهية 15

أدبعبد الرمحن صدقيالشاعر الرجيم بودلري  16
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التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

أدبأمحد أمنيالصعلكة والفتوة يف اإلسالم 17

أدبطه حسنيصوت أيب العالء 18

أدبزكي مباركالعشاق الثالثة 19

أدبسمري حممد خواسكيف بالد العبابدة 20

أدبإبراهيم مجعةقصة الكتاب العربية 21

أدبطه حسني- توفيق احلكيمالقرص املسحور  22

أدبحييى حقيقنديل أم هاشم 23

أدببول غليونجيكل.. ال تأكل: عادات الشعوب الغذائية 24

أدبعبد الرمحن الرشقاويخمتارات من مقاالت األهرام 25

أدبإسحق موسى احلسينيمذكرات دجاجة 26

أدبأمحد خليفةمرص الغد 27

أدبصويف عبد اهلل نساء حماربات  28

فنونوليم هـ. بيك- تر: خمتار السويفيفن الرسم عند القدماء املرصيني  29

علوم اجتامعيةأيمن أبو الروس أحداث ال ينساها التاريخ: 200 يوم غريت وجه الكون  30

علوم اجتامعيةرفعت السعيدبناة مرص احلديثة ج1 31

علوم اجتامعيةرفعت السعيدبناة مرص احلديثة ج2 32

ثورة 23 يوليو 1952: تارخينا القومي يف 7 سنوات   33
علوم اجتامعيةعبد الرمحن الرافعي1959-1952

علوم اجتامعيةأمحد زايدخطاب احلياة اليومية يف املجتمع املرصي 34
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التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

علوم اجتامعيةرأفت عبد احلميدالدولة والكنيسة ج1: قسطنطني  35

علوم اجتامعيةرأفت عبد احلميدالدولة والكنيسة ج2: قسطنطني 36

علوم اجتامعيةرأفت عبد احلميدالدولة والكنيسة ج3: إثناسيوس 37

علوم اجتامعيةرأفت عبد احلميدالدولة والكنيسة ج4: ثيودوسيوس وأمربوز 38

علوم اجتامعيةرسي حممود صيامصناعة الترشيع.. الكتاب االول 39

األعامل  40 يف  نقدية  قراءة  املجتمع:  يف  الوسطى  الطبقة 
علوم اجتامعيةأمحد حسني حسن الفكرية املعارصة

حتليل  41 مرص:  يف  االجتامعي  والتغري  الوسطى  الطبقه 
علوم اجتامعيةأمحد حسني حسنسوسيو تارخيي

فقه ورشعية االختالف يف اإلسالم: مراجعات نقدية  42
علوم اجتامعيةعبد املجيد الصغري يف املفاهيم واملصطلحات الكالمية

علوم اجتامعيةحممود محدي زقزوقالفكر الديني وقضايا العرص  43

علوم اجتامعيةغايل شكريمن األرشيف الرسي للثقافة املرصية 44

علوم اجتامعيةحممد حافظ دياب نقد اخلطاب السلفي  45

علوم تكنولوجيةأيمن أبو الروسالصوت وأرساره  46

علوم تكنولوجيةأيمن أبو الروسالضوء وخصائصه املثرية  47

يف  48 دراسة  الدولية:  والعالقات  اإللكرتوين  الفضاء 
علوم تكنولوجيةعادل عبد الصادقالنظرية والتطبيق

علوم تكنولوجيةأيمن أبو الروسالكهرباء وجتارهبا املثرية 49

علوم تكنولوجيةأيمن أبو الروساهلواء وأرساره  50

فكرأكرم عبد الوهاب100عامل غريوا وجه العامل  51

فكرجان جاك روسو- تر: عادل زعيرتأصل التفاوت بني الناس  52
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التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

فكريوسف كرم تاريخ الفلسفة األوروبية يف العرص الوسيط  53

فكريوسف كرم تاريخ الفلسفة احلديثة 54

فكريوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية 55

فكرهالة أمحد فؤادالتوحيدي: الغفلة... االنتباه 56

فكرجاك جولد سميثرئاسة اإلرهاب: القانون والقضاء داخل إدارة بوش 57

فكرمريفت عبد النارص نقش الربدي: مقتطفات من األدب املرصي 58

تراثابن سينا- ابن طفيل- السهرورديحي بن يقظان  59

تراثحممد بن أمحد بن إياس احلنفيبدائع الزهور يف وقائع الدهور ج1 60

األطفال

المؤلــفعنوان الكتــابم

جاكي والرت- تر: سلمى حممداألحجام  1

أمحد نجيباإلسعاف ورجال املطافئ 2

جاكي والرت- تر: سلمى حممداألشكال 3

جاكي والرت- تر: سلمى حممداألعداد  4

إيامن سنداألمرية عالية والسيف املسحور 5

أمحد نجيبأنا.. والناس 6

أنجيال رويستون- تر: سلمى حممدجتارب مع املاء 7



   210
2018

صرية
م

 ال
 الهيئة

المؤلــفعنوان الكتــابم

أنجيال رويستون- تر: سلمى حممدجتارب مع املسطرة 8

أنجيال رويستون- تر: سلمى حممدجتارب مع املصباح 9

جاكي والرت- تر: سلمى حممدالتصنيف واملجموعات 10

عليه  11 املحافظة  أمهيته-رضورة  تعريفه-  البيئي:  التوازن 
حممد عبد العزيز اهلالويوأخطار اختالله

أمحد سويلم الثعلب احلسو. الفصل األول والثاين 12

أمحد سويلمجائزة احلامر.. الفصل األول والثاين 13

أمحد سويلممجاعة القرو. الفصل األول والثاين 14

مكاوي سعيدجني يبحث عن وظيفة 15

أمحد سويلماحلارس األمني.. الفصل األول والثاين 16

عيل ماهر عيدحازم والقلوب اخلرضاء 17

حممد عبد العزيز اهلالويحرشات صديقة للبيئة 18

حممد عبد احلافظ ناصفحكايات لوهنا أبيض:100 حكاية عاملية 19

أمحد سويلمحيلة الضعفاء.. الفصل األول والثاين 20

من  21 الدراسية  املرحلة  لقصص  واملعلمني  الوالدين  دليل 
عائشة رافع1-3 ابتدائي

من  22 الدراسية  املرحلة  لقصص  واملعلمني  الوالدين  دليل 
عائشة رافع4-6 ابتدائي

أمحد نجيب الساعة 23

هادي البسيوينالسندباد البحري 24

هشام علوانصباح اخلري  25

أمحد نجيبفصول السنة 26
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المؤلــفعنوان الكتــابم

مصطفى غنيمكم الساعة اآلن؟ 27

عبري حممد أنور ملن ترشق الشمس 28

ألني مارميل مايكروسوفت أكسيس2013 29

ألني مارميلمايكروسوفت أكسيل 2013 30

ألني مارميلمايكروسوفت أوفيس 2013 31

ألني مارميلمايكروسوفت باوربوينت 2013 32

ألني مارميل مايكروسوفت وورد 2013 33

مايكل برايت من احلقل إىل املائدة 34

مايكل برايت من الشمس إىل املصباح الكهريب 35

أمحد نجيباملهن والوظائف  36

دانييل أس. ماكال كلني تر: دينا إسامعيل هذا ليس عداًل: اعرف حقوقك وحرياتك  37

ماري فرانسيس هيربت- تر: سلمى حممدهكذا أمتنى  38

لينا الكيالينيف عيون الليل: أطفال يف خطر 39



ضيف الشرف:
الجزائـر

شخصية المعرض:
عبد الرحمن الشرقاوي 

عدد السرايا: 15                              
عدد الدول المشاركة: 27

عدد الناشرين: 849                
مساحة المعرض: 70.000 م2

عدد األنشطة: 14         
 عدد الفعاليات:1000                   

معرض القاهرة 
الدولي للكتــاب 
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بحضور افتتح  الثقافة،  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  املعرض 
وزير الثقافة اجلزائري الدكتور عز الدين ميهويب، وسفري اجلزائر 
لدى القاهرة الدكتور نذير العرباوي، والدكتور هيثم احلاج عيل رئيس اهليئة 

املرصية العامة للكتاب »رئيس املعرض«.
 من اجلديد يف هذا املعرض، مشاركة مجهورية الصني الشعبية بأكثر من نشاط 
خالل املعرض تفعياًل لالتفاقية املشرتكة بينها ومرص. االحتفال بانضامم القاهرة 
إىل شبكة )املدن اإلبداعية( باليونسكو. مشاركة روسيا بأكثر من فعالية من خالل 
املؤمتر الدويل الثالث للتواصل العريب الرويس. االحتفال بمئوية الرئيس الراحل 
)فصول(.  األديب  النقد   ملجلة  املئوي  بالعدد  االحتفال   النارص(.  عبد  )مجال 
استحداث نشاطي )املئويات( و)الربنامج املهني( واستحداث معرض خاص 
بكتاب الطفل بجانب خميم الطفل. اشرتاك األزهر الرشيف ألول مرة بأكثر من 
ستني فعالية خمتلفة يف املجاالت األدبية والفنية كافة. اشرتاك أكثر من 500 من 

الشباب املتطوعني إلرشاد الزوار داخل املعرض.
وأنشطة الطفل هلا مكاهنا كام تعودت اجلامهري يف برنامج  املعرض بمجموعة 

متنوعة بني الفنية والعملية.



الدول المشاركة في الدورة الـ49

فرنســــــــا 

إيطـــالــــيا 

روســــــــيا  

الهــــــــــند 

ألمــــــــانيا 

فلسطين 

اليــــمـــــن 

الـــعــــــراق 

ســــــوريــا 

ليـبــــيـــــــا 

لبـــــنــــــان 

إثيــــــــوبيا 

السعودية 

الصومــال  

ُعـــمـــــــان 

اإلمــــارات 

البحـريـــن 

الســـودان 

الكـــويــت 

تــــونــــس 

األردن 

أمــــريكــــا   الصيــــــــن  

باراجــــــواي   

اليـــونــــان  

الدول المشاركة في الدورة الـ49

فرنســــــــا 

إيطـــالــــيا 

روســــــــيا  

الهــــــــــند 

ألمــــــــانيا 

فلسطين 

اليــــمـــــن 

الـــعــــــراق 

المغــــرب 

ســــــوريــا 

ليـبــــيـــــــا 

لبـــــنــــــان 

إثيــــــــوبيا 

السعودية 

الصومــال  

ُعـــمـــــــان 

اإلمــــارات 

البحـريـــن 

الســـودان 

الكـــويــت 

تــــونــــس 

الجــــزائـــر

األردن 

أمــــريكــــا   الصيــــــــن  

باراجــــــواي   

اليـــونــــان  





المشاركات الدولية 
مصر ضيف شرف

 معرضي »الدار البيضاء- عّمان«الدوليين 
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التاريخ  المعرضم

7 /1: 15 / 1 / 2018نيودهلي الدويل للكتاب 1

2/8: 18 / 2 / 2018الدار البيضاء الدويل للكتاب2

24 /2: 4 / 3 / 2018مسقط الدويل للكتاب3

3/9: 19 / 3 / 2018الرياض الدويل للكتاب 4

4/6: 15 / 4 / 2018تونس الدويل للكتاب 5

4/18: 28 / 4 / 2018مهرجان الشارقة الدويل للطفل6

25 /4 : 1 / 5 / 2018أبوظبي الدويل للكتاب 7

5/3: 6 / 5 / 2018سالونيك الدويل للكتاب باليونان8

8/22: 2018/8/26بكني الدويل للكتاب 9
عامن الدويل للكتاب 
9/26 : 2018/10/6)مرص ضيف رشف(

10/10: 20 / 10 / 2018أربيل الدويل للكتاب 12

10/10: 2018/10/14فرانكفورت الدويل للكتاب 13

10/17: 2018/10/27اخلرطوم الدويل للكتاب14

10/22: 2018/10/28بلجراد الدويل للكتاب

10/25: 2018/11/3الصالون الدويل للكتاب باجلزائر15
   

10/31: 2018/11/10الشارقة الدويل للكتاب16 
11/14: 2018/11/24الكويت الدويل للكتاب17      

11/30: 2018/12/13بريوت الدويل للكتاب18

12/14: 2018/12/24جدة الدويل للكتاب19

12/27 : 2019/1/5مهرجان األيام الثقايف - البحرين20
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التاريخ  المعرض م

2/18 : 2018/2/28جامعة املنوفية1

2/18/: 2018/2/28جامعة أسيوط2

2/26 : 2018/3/8جامعة السويس3

3/1 :2018/3/10الشيخ زايد4

3/4 :2018/3/14جامعة سوهاج5

3/22 :2018/4/1دمنهور6

3/15 : 2018/3/25جامعة  القاهرة7

3/15 :2018/3/22اجلامعة الروسية8

3/18 :2018/3/28جامعة املنيا9

3/18 : 2018/3/31كلية الفنون بالزمالك10

3/26 : 2018/4/4جامعة حلوان11

3/30 : 2014/4/10اإلسكندرية )اهلندسة(12

3/30 :2018/4/10اإلسكندرية )املكتبة(13

3/28 :  2018/3/28ج/6 أكتوبر )ندوة(14

4/4 :2018/4/4ج/6 أكتوبر )ندوة(15

4/10 : 2018/4/24ك/الرتبية الفنية ج.حلوان16

4/13 : 2018/4/15قنا )دندرة(17

4/14 : 2018/4/25ك/الطب اإلسكندرية18

4/15 : 2018/4/25ك/ اآلداب اإلسكندرية19

4/14 : 2018/4/24ج/ السادات20

14/ 4 : 2018/4/24ج/بدر21

4/17:  2018/4/27 دمياط اجلديدة22

       المعارض المحلية
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4/20 :2018/4/30دسوق23

4/22: 2018/4/30 دمياط )املكتبة العامة(24

5/4: 2018/5/10 قنا بنادي الفتيات25

5/23: 2018/6/5احلديقة الثقافية بالسيدة26

5/25: 2018/6/4 فيصل السابع27

5/27: 2018/6/10 املركز القومي الرتمجة28

6/21: 2018/6/30 نادي الشيخ  زايد29

6/24:  2018/7/5 رأس الرب30

6/27: 2018/7/7 نادي البنك األهيل31

6/30: 2014/7/9املركز الثقايف طنطا32

7/1: 2018/7/11 مركز شباب اشمون33

7/4: 2018/7/15 نادي الزهور34

7/7: 2018/7/18 نادي القناطر35

7/12: 2018/7/21 بورسعيد36

7/15: 2018/7/25 نادي الشمس37

7/18: 2018/7/28 نادي قليوب38

7/19: 2018/8/2مرسح اهلناجر39

7/24: 2018/8/2مرسح قرص ثقافة بنها40

7/25: 2018/8/5معرض مركز شباب نوى41

7/29: 2018/8/9قرص ثقافة مرسى مطروح42

8/2: 2018/8/11معرض طنطا43

8/5 :2018/8/15 نادي املعادي44

8/6: 2018/8/16 قرص ثقافة اإلسامعيلية45

8/8: 2018/8/18 الكاتدرائية باإلسكندرية46

8/13: 2018/8/19 قرص ثقافة السويس47

9/3: 2018/9/13 نادي طلعت حرب48
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9/7: 2018/9/17 قرص ثقافة بني سويف49

9/10 :2018/9/19 مركز شباب طحانوب50

9/12 :2018/9/22 نادي كفر الزيات51

9/15: 2018/9/25 قرص ثقافة الفيوم52

9/16 :2018/9/16 اليوم العاملي للرتمجة53

9/18 :2018/9/25 قرص ثقافة الغردقة54

9/24: 2018/10/3 كفر الشيخ55

10/7 :2018/10/17 جامعة الفيوم56

2018/10/9ندوة احتاد الكتاب57

2018/10/10ندوة عيل مبارك58

10/14:  2018/10/24 جامعة أسيوط59

10/16: 2018/10/18 املعهد العايل للدراسات60

10/17 :2018/10/25 اجلامعة الفرنسية61

10/20 :2018/10/30 شباب األربعني/السويس62

10/23: 2018/11/1 قرص ثقافة األقرص63

10/28: 2018/11/6 كلية احلقوق بنها64

11/6: 2018/11/15اجلامعة الربيطانية65

11/12: 2018/11/29جامعة األزهر66

11/19: 2018/11/29جامعة أسوان67

11/26: 2018/12/5جامعة املنصورة68

11/29: 2018/12/8جامعة هليوبوليس69

12/10: 2018/12/20جامعة سوهاج70

12/11: 2018/12/25 املؤمتر األفريقي األول 71

12/16: 2018/12/25 جامعة قناة السويس72

12/18: 2018/12/21مؤمتر األدباء )قرص ثقافة مطروح(73
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       اإلنجازات الطباعية

قامت اإلدارة املركزية للمطابع بطبع أعامل جتارية للجهات اآلتية:
1- هيئة قصور الثقافة.

2- املجلس األعىل للثقافة.
3- املركز القومي لثقافة الطفل »أكاديمية الفنون باهلرم«.

4- املركز القومي للرتمجة.
5- دار الكتب.

6- وزارة الرتبية والتعليم.
7- مهرجان األقرصللسينام األفريقية.

بقيمة إمجالية تقدر بـ  7٫013٫507  جنيهات تقريًبا.
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    اإلنجازات  المالية

2019/2018م

املبلغ املطلوب حتقيقه من قبل وزارة املالية )إيرادات( ملوازنة اهليئة املرصية العامة للكتاب، 
مبلغ 40٫000٫000 جنيه.

املايل 2019/2018م، بمبلغ 46٫261٫916 جنيًها،  العام  باهليئة  إيرادات  تم حتقيق 
بفارق مبلغ 6٫261٫916 جنيًها عن املبلغ املراد حتقيقه باملوازنة. 
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النشر العام

المؤلــفعنوان الكتــابم

رشبل داغررشبل داغر املجموعات الشعرية 1981 – 2016، ج1 1

  حممد عبد الوهاب شحاتةأبنية األفعال يف لغة أدب األطفال 2

  حممد أبو السعود اخليارياجتاهات الرسد يف الرواية املرصية املعارصة  )2000 –2010م( نامذج خمتارة 3

سمري الفيلأتوبيس خط 77 "جمموعة قصصية" 4

حسني بشنديأحالم اجلنية البيضاء 5

هاين قدرياألحالم توزع جماًنا مع شهادات امليالد "شعر" 6

"هيكل  7 والفرنيس  العريب  األدبني  بني  والتأثر  التأثري  دراسة  املقارن..  األدب 
إدريس بكريوروسو نموذًجا"

حممد سعيد شهاب الدينأراكان.. دموع بوذا "رواية" 8

  رضوى زكيإرث احلجر.. سرية اآلثار املنقولة يف عامرة القاهرة اإلسالمية 9

  حممود الضبعأزمة النقد وانفتاح النص.. نجيب حمفوظ والفنون السبعة 10

أمحد احللواينأرسار األحجار 11

  سعد الدين هاليلاإلسالم الديني والسالم مقابل اإلسالم السيايس والعنف 12

حممد بركةأشباح بروكسل.. ربيع القتلة "رواية" 13

 أبو بكر الصديقأشواق وحنني  14

أسامة عفيفيأشياء ُترى.. أشياء ال ُترى وقصائد ابن احللواين 15

جون كوين - تر: أمحد درويشأصول اخلطاب النقدي احلديث 1- بناء لغة الشعر 16

  رفعت عارف الضبعاإلعالم اجلديد 17

  حممود حممد خلفأعالم وأقالم 18
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المؤلــفعنوان الكتــابم

مالك معوض رسورإعالن غري مدفوع األجر "قصص قصرية" 19

  حممد مجال حامد الشوربجيأعامل اجليزية يف العرص اململوكي  )648-923 هـ - 1250-1517م( 20

  ميالد حنااألعمدة السبعة للشخصية املرصية "عريب" 21

  ميالد حنااألعمدة السبعة للشخصية املرصية "إنجليزي" 22

  منى بركاتاالغرتاب يف روايات نجيب حمفوظ 23

أسامة الزقزوقأغنية للسالم "شعر" 24

وليد عالء الديناقتل الزومبي.. واحد مرصي 25

  مدحت الكاشفاكتشاف املمثل 26

حممد جربيلاكتامل املقام "قصص قصرية" 27

أمحد الرسساويأكتوبر 73 حرب مرص العظمى  28

منى حلميامرأة املطر والقهوة والضجر 29

صالح عبد الصبوراألمرية تنتظر "مرسحية" 30

أمل رفعتانتقام شفاف "قصص قصرية" 31

  عادل نيلإنسانية القصيدة.. قراءات يف أوجاع الشاعر العريب 32

  رضا عبد احلليمأهرامات الدولة الوسطى 33

  سمري فرجأوراق يف حيايت 34

إعداد وتقديم: عبد اهلل الصاويأيام من العمر للرسام والكاتب الساخر أمحد طوغان 35

فاروق ساملأيام ولياٍل مع فرقة رضا 36

  سيد خطابالباتافيزيقيا.. فلسفة احللول اخليالية 37

عبده مبارشالبحرية املرصية )من حممد عيل إىل السادات( 1800 – 1973 38

صالح عبد الصبوربعد أن يموت امللك "مرسحية" 39

حوارات: أسامة الرحيميبوح املبدعني 40

حممد عباس عيلبيت بازرعة "رواية" 41
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المؤلــفعنوان الكتــابم

عثامن فيظ اهلل حممد وأمحد فيظ اهلل تاريخ املنيا.. منذ الفراعنة حتى العرص احلديث 42
عثامن

فتحي خطابتأمالت حول دور مرص عرب التاريخ 43

إبراهيم العيسويجتديد الفكر االقتصادي 44

  جابر عصفورحترير العقل 45

حسني القباحيالرتابيون "ديوان" 46

  أمحد عيل اخلطيبالتعليم العايل العريب 47

أمل عباس حسني عيلالتعليم يف مرص.. املشكلة واحلل 48

داليا مجال طاهرتكنولوجيا االتصاالت اإللكرتونية وحتديات التغيري 49

  أمحد حممود هويديالتوراة والقرآن.. يف الفكر االسترشاقي "االسترشاق األملاين نموذًجا" 50

نادية البنهاويثالث مرسحيات مستوحاة من األساطري األغريقية 51

حممود عيلثورة 1919 وهنضة السينام املرصية 52

حلمي شلبيجدل القنوات املغلقة 53

رزق فهمي حممدجراب احلاكي "قصص قصرية" 54

  عزت قرين)اجلامل واجلميل( )من اجلامل إىل اجلميل( )مع مقدمات حول نظرية املقدرات( 55

  معتز سالمة أمحدمجاليات تلقي اخلطاب العذري 56

طارق الطيباجلمل ال يقف خلف إشارة محراء 57

انتصار عبد املنعمجوكات.. حكايا الدار احلمراء "رواية" 58

فرخندة حسنجولة رسيعة يف الكون الذي حيتوينا 59

حزين عمرحاالت البنت املجنونة "شعر" 60

حممد غزالنحاول "رواية" 61

عيد عبد احلليمحرب أبيض "شعر" 62

جمدي عطيةحبس انفرادي "شعر" 63

رشيف عبد املجيدحجم عائيل "خمتارات قصصية" 64
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المؤلــفعنوان الكتــابم

  صابر عبد الدايماحلديث النبوي.. رؤية فنية مجالية 65

  عالء الدين سعد جاويشاحلكايات "رواية" 66

نداء عادلحكايات جلبني كاترين "شعر" 67

مصطفى غنايمحواديت وحكايات من شعر أمحد شوقي ج1، ج2، ج3 68

أمل مجالحوار املساحات.. قراءة يف النص الرسدي 69

يوسف أبو شاديحواري مع روح اخليام حول رباعياته 70

  عمر مصطفى لطفاحلياة التعليمية ليهود مرص يف العرص اإلسالمي 71

حممد غازي النجارحني كانت األرض قابلة للحياة "شعر" 72

إيناس اهلنديخبيئة بيكار 73

سمري غريبخلود املحبة 74

حممود احللواينخيال الرضورة ومرجعياته.. قراءات يف شعر العامية 75

حممد مصطفى اخلمييسدخان ملون "قصص قصرية" 76

  مصطفى الغريب حممددراسات يف السياسة والديمقراطية والفكر يف مرص املعارصة 77

حممد حسن احلدادالدرة الفريدة موسوعة يف قصيدة ديوان مرص القديمة 78

نشأت املرصيدماء جائعة 79

والء الشيخدول حوض النيل.. تعاون أم رصاع 80

جمدي نجيبديوان األغاين "شعر" 81

  هنلة صالح راحيلالذاكرة اجلمعية الفلسطينية 82

عزمي عبد الوهابذئب وحيد يف اخلالء "خمتارات شعرية" 83

 خالد حممد القايضرحلة 30 سنة قانون.. من سرية قاٍض مرصي  84

  حممد أمني عبد الصمدرشق الرمح.. إضاءات أنثروبولوجية عىل املرسح املرصي 85

طارق فراجرمال سوداء "رواية" 86

وائل السمريرواية مفقودة  "شعر" 87
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المؤلــفعنوان الكتــابم

  حسني محودةالرواية واملدينة.. نامذج من كتاب الستينيات يف مرص 88

  حممود عبد الغفارالرومانسية العربية بني األصالة والتبعية.. دراسة يف شعر مغموري أبوللو 89

  محدي حسنيالرؤية السياسية يف الرواية الواقعية يف مرص 1965 – 1975 ج1 90

  عبد السالم الشاذيلالرؤية النقدية املعارصة جلدل الرتاث واإلبداع 91

حممود عوض عبد العال"الزجاج يف دمي" وروايات أخرى 92

  ثروت اخلرباويرس املعب. األرسار اخلفية جلامعة اإلخوان ج2 93

تر: حممد عناينسالالت األنوثة  94

تقديم: جابر عصفورسهري القلاموي مقاالت يف األدب والثقافة 95

  غادة عبد الرحيمسوبر مامي.. كيف تبنني شخصية طفلك؟ 96

  هبة عبد السالمسياحة ثالثية األبعاد 97

ماهر زهديسيد مكاوي صانع البهجة "سرية درامية" 98

منال األخرسسيدة اجلبن "قصص قصرية" 99

حممد حممود الفخراينسرية الغيبة من سرية احلاكم بأمر اهلل "رواية" 100

 سامي صالح عبد املالكسيناء حصوهنا وقالعها 101

عبده مبارششخصيات من ذهب 102

  حممد عبد اهلل عباس الشالشعر الطبيعة يف عرص املوحدين.. دراسة أسلوبية 103

  ناهد راحيلالشعر والفنون دراسة مقارنة يف آليات التداخل 104

ت. يارس شعبانصبي سعيد 105

  السيد حسني جاللالرصاع الدويل حول استغالل قناة السويس )1869 – 1882( 106

  عيل متويل أمحدرصاعات احلرب الباردة يف أفريقيا غينيا كوناكري نموذًجا )1958 -1984( 107

سعيد ساملصعاليك األنفويش "رواية" 108

صبحي موسىصالة خاصة "رواية" 109

عباس متويلصوت العرب.. اإلذاعة التي قوضت أركان االستعامر 110
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المؤلــفعنوان الكتــابم

حممود السيدالصوت والصدى "رواية" 111

حممود بدويصور مهتزة "شعر" 112

عزة بدرصورة للعائلة "قصص قصرية" 113

  حممود سعد قنديلظاهرة الرفض والتمرد يف الشعر العريب 114

عامد مهديالعبور إىل الكهف.. موقع لقاء النبي موسى واخلرض 115

علامء احلملة الفرنسيةموسوعة وصف مرص 116

 حسن عبد ربه املرصيعرشة أيام أعادت مرص إىل شعبها..  24 يونيه - 3 يوليه 2013 117

شحاتة عيسى إبراهيمعرشة من عظامء الوطنية يف مرص يف العرص احلديث 118

جيهان سالمالعالقات الزوجية يف أدب املرأة 119

  زكي البحرييعالقات مرص بدول حوض النيل "حركة التحرير يف الكونغو" 120

  يمنى طريف اخلويلالعلم واالغرتاب واحلرية.. مقال يف فلسفة العلم من احلتمية إىل الالحتمية 121

السعيد نجمعىل أجنحة األيام "رواية" 122

  فاروق إبراهيمعملية اإلبداع بني األصول واجلذور الفن لغتنا 123

عبد الرشيد حمموديعندما تبكي اخليول "رواية" 124

هبجت صميدةعندما ترسق القصيدة نظارتك "شعر" 125

حسام عبد القادرغاوي سفر.. رحالت صحفي يرى العامل 126

أمحد فرحالفائض من جحر ابن آوى "شعر" 127

حممود فلسفة التاريخ بني فالسفة الغرب ومؤرخي اإلسالم 128 سلمى  إسامعيل-  حممود   
إسامعيل

عبد الوارث عرسفن اإللقاء 129

عز الدين نجيبفنانون وشهداء وأنشودة احلجر.. الفن التشكييل وحقوق اإلنسان 130

خالد عاشوريف الظل "قصص قصرية" 131

محزة قناوييف موعد الغيوم "شعر" 132

حممد السعيد مجعةقالت وردة "قصص قصرية" 133
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المؤلــفعنوان الكتــابم

  أيمن فؤاد سيدالقاهرة خططها وتطورها العمراين متهيدي  اجلزء األول،  اجلزء الثاين + خرائط 134

أمحد مصطفىقبل النهاية بدقايق "أشعار بالعامية املرصية" 135

نجاة عيلقبور زجاجية "شعر" 136

قدس األقداس وحجرة املركب املقدس يف معابد األرسة الثامنة عرشة..  137
  أمحد مصطفى عثامندراسة مقارنة

  حممد عبد الرمحن مصطفىقصيدة الغزل عند نزار قباين "دراسة أسلوبية" 138

حممود دويرقوة مرص الناعمة.. البدايات واملكونات 139

أرشف قاسمكأس من الفرح املخميل "شعر" 140

سمري درويشكامل األوصاف "شعر" 141

هاين رمضانكأن وأخواهتا.. حواديت نص العمر "أشعار بالعامية" 142

فاطمة ناعوتالكتابة بالطباشري امللون 143

سامح كريمكتب عربية أهلمت العامل 144

عبد الوهاب امللوحكتدبري احتياطي 145

كاميليا عبد الفتاحكوين طيوًرا 146

أمحد عثامنحلظات فاصلة "قصص قصرية" 147

عادل حممد قالوةلسه الوجع موجود "شعر" 148

تقى املريسللموت در "شعر" 149

عبد الرحيم الكردياللوذعي "رواية" 150

صالح عبد الصبورليىل واملجنون 151

حممد أمحد خرضما بني العمرين 152

صالح عبد الصبورمأساة احلالج 153

عادل وديع فلسطنياملتمرد "رواية" 154

حممد أيوبمتى تتوضأ الريح؟ "شعر" 155

حممد عبد الشايف القويصحممد مشتهى األمم 156
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المؤلــفعنوان الكتــابم

آمال حممود عيل البناحممود عيل البنا.. صوت ال يغيب 157

  أمحد سخسوخخمتارات مرسحية 158

  أسامة فرحاتاملخيلة والبكارة.. كتابات نقدية "دراسة" 159

حممد عبد السميع نوحمدارات "شعر" 160

تقديم: صالح عيسىمذكرات فتوة.. املعلم يوسف أبو حجاج 161

صالح عبد الصبورمسافر ليل "مرسحية" 162

  نجوى عانوسمرسح إبراهيم رمزى ومرسحياته 163

  فتح اهلل أمحد سليامنمعجم الدخيل يف العربية 164

  عزوز عيل إسامعيلاملعجم املفرس لعتبات النصوص 165

  الشيامء الصعيدياملغرب بني التاريخ وامليثولوجيا 166

حممد خليل حممودمفهوم املواطنة يف الفكر اإلسالمي 167

  حممود حسنياملقاومة يف الرواية الفلسطينية من عام 1960 إىل عام 1987 168

  حممود حممود هويديمقدمة يف األغذية واملرشوبات 169

إقبال بركةملك الباحثة عن احلب "رواية" 170

  أمحد مجال الدين موسىملك التنشني "رواية" 171

  ممدوح حممد الدماطيملكات مرص )طبعة جديدة( 172

حممد هشامممالك بني اللحم والعظام "شعر" 173

طارق إبراهيم حسانمملكة الصحراء البعيدة رحلة إىل رشق السعودية "أدب رحالت" 174

حممد الدرديريمنشد قديم "شعر" 175

 السيد حممد اجلملاملؤامرة وضياع اجلائزة الكربى 176

رشا رمزيموت بطعم النفط.. نيجرييا 177

أمحد احلرضيموسوعة تاريخ السينام يف مرص ج1 من بداية 1896 إىل آخر 1930 178

أمحد احلرضيموسوعة تاريخ السينام يف مرص ج2 من بداية 1931 إىل آخر 1940 179
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المؤلــفعنوان الكتــابم

أمحد احلرضيموسوعة تاريخ السينام يف مرص ج3 من بداية 1941 إىل آخر 1945 180

  خالد حسان اخلويلاملوسوعة يف تربية ورعاية احلامم 181

حسن اجلوخناس من أملاس "رواية قصرية" 182

عبد اخلالق حممد عبد اخلالقنبوءة مزدوجة "رواية" 183

طارق الطاهرنجيب حمفوظ بختم النرس 184

  الصاوي الصاوي أمحدالنزعة النقدية عند أيب حيان التوحيدي 185

أجمد حممد سعيدنشيد املرمر "شعر" 186

أمحد أسامةنص عمر "أشعار بالعامية املرصية" 187

عبد الفتاح صربينصوص قابلة للنسيان "خمتارات" 188

جابر عصفورنقد ثقافة التخلف "طبعة مزيدة ومنقحة" 189

  هنلة راحيلالنكبة والنازية.. دراسة يف رواية األجيال  190

ا من بعيد "قصص قصرية" 191 حممد أمحد الشوافهذا املساء صاخب جدًّ

إسالم الشافعيهذا نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص 192

نور الدين مجالهوامش عىل الرصاط "شعر" 193

عذاب الركايبوالشمس تعطي رطوبة أحياًنا "شعر" 194

سمري فرجوداًعا للسالح 195

أيمن علم الدينوردة أمي "قصص قصرية" 196

كريم عبد السالمالوفاة السابعة لصانع األحالم 197

فتحي أبو املجدويف السامء متسع للطيور "شعر" 198

عبد العزيز موايف وقت شبيه بالغياب  199

خالد أبو بكروخمالب إذا لزم األمر "شعر" 200

أمل جاد الربينتزع أجزاءها لتعرتف "شعر" 201

منى حممد مالكيوسف صديق ودوره يف ثورة 23 يوليو 1952 202
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األطفال

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد غازي التدمري- رسوم: سعاد بدويحال والفرخ الوحيد 1

سناء الربنس- رسوم: شيامء الكيالينسارة 2

أمنية طلعت - رسوم: حمسن عبد احلفيظالقط مرسوع مرشد سياحي 3

أمحد زحام- رسوم: رشا منريكامن زغلول مرسحية لذوي االحتياجات اخلاصة 4

ناهد السيدملا كنت صغري 5

السيد شليل - رسوم: احلبيبة حسنيما حدث يف بستان العم سعفان "قصص لألطفال" 6

عفت بركات - رسوم: آية شوقيماذا أكون؟ "شعر لألطفال" 7

  نعامت إبراهيممدينة الطيور 8

عزة سلطان - رسوم: عبد الرمحن الصوافالنور اهلارب "رواية للناشئة" 9

عبده الزّراع - رسوم: رشا منرييا ما خلق.. يا ما صور 10
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السالسل

اإلبداع العربي

المؤلــفعنوان الكتــابم

فراس سليامنأخرًيا وصلوا لكن يف توابيت 1

إدريس خال  )املغرب(أمي تتعلم الفيس 2

إدريس علوش )املغرب(حافة املغيب "شعر" 3

عبد الوهاب بن منصور )اجلزائر(فصوص التيه "رواية" 4

عائشة إدريس املغريب )ليبيا(قبلة يف طابع بريد "شعر" 5

عادل سعد يوسف )السودان(كشجرة تستدل بالضوء "شعر" 6

أمحد بشري العيلةمل حيدث بعد 7

باسم فرحاتمبكًرا ىف صباح بعيد 8

  خليفة صالح أحواس )ليبيا(متفرقات هراوية "سرية ذاتية" 9

جعفر العقييل )األردن(مسافة كافية "قصص" 10

عبد احلميد الربنس غرفة التقدمي األخري  11

اإلبداع المسرحي

المؤلــفعنوان الكتــابم

حجاج أدولتسابيح نيلية ومرسحيات أخرى 1

فيصل الطحانتقنيات إخراج عروض الورش املرسحية يف مرص 2
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المؤلــفعنوان الكتــابم

هالة فهميالرحلة صفر ومرسحية أخرى 3

عامد مطاوعالزائر "مرسحية" 4

حممد شلبي أمنيرساج بني بشار وأكازيون "مرسحيتان" 5

حممد زنايتالصندوق األسود ومرسحيات أخرى 6

حسام الدين عبد العزيزعيد ميال. شكًرا ومرسحيات أخرى 7

أمحد مخيسمدرسة السامر مهدي احلسيني "سرية مرسحية" 8

فرحان بلبلالنص املرسحي "الكلمة والفعل" 9

إبداعيات قصصية

المؤلــفعنوان الكتــابم

أمحد عبد املنعم رمضانأحالم الدوبلري "قصص قصرية" 1

حممد عطيةمجر اللحظة "قصص" 2

السيد نجمحكايات طرح النيل "رواية" 3

فكري داودخلخلة اجلذور "رواية" 4

هدى يونسسطوع اخلفوت "قصص" 5

حممد أبو زيدعنكبوت يف القلب "رواية" 6

آمال يوسفحلظة موجعة "رواية" 7

حسام املقدمقهوة بوتريو "قصص" 8

أمحد احلسننيولكنها األقدار "رواية" 9
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أدب الطفل

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد مجال عمروبنت اخليمة وقصائد أخرى1

صفاء علم الدينقرص األحالم2

األدب العالمي للطفل والناشئة

المؤلــفعنوان الكتــابم

تر: نجالء وايل - رسوم: حمسن عبد احلفيظتشيبي 1

رسوم: حمسن عبد احلفيظالشبكة واحلامم 2

تر: عال عادل -رسوم: حمسن عبد احلفيظصائد الفراشات 3

تر: مكارم الغمري - رسوم: حمسن عبد احلفيظالزهرة القرمزية 4

تر: هيام عبده - رسوم: هشام السعيدمن احلكايات الشعبية اإلسبانية اجلميلة فلور 5

تر: مؤمن سمري - رسوم: حمسن عبد احلفيظمن احلكايات الشعبية األملانية صياد السمك الناطق وغريها 6

تر: سوسنة سيد -  رسوم: رشا منريمن احلكايات الشعبية الرتكية طرائف املعلم نرص الدين 7

تر: ميرسة صالح الدين - رسوم: حمسن عبد احلفيظجيمي فريل والسيدة الشابة 8

تر: نجالء وايل - رسوم: كريم سيدمحار بائع اجلري 9

تر: عال عادل - رسوم: حمسن عبد احلفيظاحلية 10

تر: حممد عثامن - رسوم: حسام تركالثاريللو دي تورمس 11

تر: هنى عبد اهلل - رسوم: سايل أبو مهيلةماجزو -  شجاعة نجال 12

تر: غراء مهنا - رسوم: هشام السعيدخمتارات من احلكايات الشعبية الفرنسية وضحكت األمرية 13

تر: عاطف حممد عبد املجيد- رسوم: فايزة مصطفىمن احلكايات الشعبية اإلسبانية برتقاالت احلب الثالث 14
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المؤلــفعنوان الكتــابم

تر: أمحد صالح الدين- رسوم: منال راشدمن احلكايات الشعبية الروسية ذات القبعة احلمراء 15

تر: غراء مهنا -  رسوم: حمسن عبد احلفيظمن احلكايات الشعبية الرومانية التنني والشمس والقمر 16

تر: إيامن زركيط- رسوم: شيامء الكيالينمن احلكايات الشعبية الفرنسية شارل بريو ريكي ذو اخلصلة 17

تر: إيناس الدكروري- رسوم: نبيل السنباطيمن احلكايات الشعبية اليابانية رجل األزهار الطيب 18

تر: سمري األمري- رسوم: عبد العزيز السامحياملهر يعرب النهر من احلكايات الشعبية الصينية 19

تر: حممد رمضان حسني- رسوم: حمسن عبد احلفيظالناي الذهبي 20

إشراقات جديدة

المؤلــفعنوان الكتــابم

مصطفى جوهرشباكني ع املنور "شعر"1

أمحد مصطفى سعيدنقضت غزهلا "شعر"2

األلف كتاب

المؤلــفعنوان الكتــابم

جورج أورويل- تر: عزة إبراهيم خليلحتيا نبتة الصبار1

ولفريد هـ. وايتيل- تر: صربي حممد حسناللغة يف كينيا، إثيوبيا، تنزانيا، أوغندة، وزامبيا  ج1، ج22

أفريقيات

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد حجاجإشكاليات احلكم املحيل يف أفريقيا- إثيوبيا ونيجرييا.. دراسة مقارنة1
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المؤلــفعنوان الكتــابم

كبا عمراناحلياة األدبية يف غينيا الشعر- اجلزء األول2

تاريخ العرب

المؤلــفعنوان الكتــابم

سارة حممود عبد احلليمالرصاع األمريكي السوفيتي عىل سوريا 1954 - ١1967

تاريخ المصريين

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممود عبد اهلل غزالناإلمامة والسلطنة يف عامن )1868 – 1920( 1

ليىل السيد عبد العزيزاألمراض واألوبئة وآثارها عىل املجتمع املرصي 1798 – 1813م 2

آية سمرياألمية يف مرص )1952-1923( 3

األوبئة واألمراض يف املجتمع املرصي يف النصف األول من القرن العرشين  4
نسمة سيف اإلسالم سعد1902 – 1947

حممود مرعي خالفالتاريخ السيايس واإلداري للمسلمني يف اهلند 5

وائل إبراهيم الدسوقيتاريخ املاسونية يف العامل العريب 6

فطني أمحد فريداحلرب الباردة وسياسة حافة اهلاوية 7

منال رزق محودةحركات االحتجاج االجتامعي يف مرص )1970 – 1981( 8

خالد أبو بكررمضان والثورة يف مرص 9

سامر سيد قنديلالرؤى األوروبية عن اإلسالم.. من الفتوحات اإلسالمية حتى احلروب الصليبية 10

نبيلة عبد الفتاح صقرالصيدلة يف مرص الفرعونية 11

عبد الرمحن أمحد ساملاملسلمون والروم يف عرص النبوة 12
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المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد صربي الدايلمقاربات جديدة يف تاريخ مرص احلديث 13

عالء مرصي النهرمؤرخو مرص والشام والعراق خالل القرن السابع اهلجري – الثالث عرش امليالدي 14

النشاط االقتصادي للقبائل العربية يف مرص يف عرص املامليك     648-923هـ/ 15
أسامة السعدوين مجيل1250-1517م

حليمة النويب عيلالنشاط االقتصادي واالجتامعي للنوبيني 1805 – 1933م 16

الوظائف العسكرية زمن سالطني املامليك 648 – 923 هـ/  17
حماسن الوقاد1250 – 1517م

الثقافة الشعبية

المؤلــفعنوان الكتــابم

هاشم حممد هاشم الكوميالتشكيل السينامئي للعدودة املرصية.. العدودة من منظور سينامئي1

مجع وتوثيق: حسني منصورحكايات شعبية من حمافظة املنوفية2

الطار الواحي أيامه ولياليه من شعر األغاين الشعبية الفولكلورية بالواحات 3
كامل كوكباخلارجة

هشام عبد العزيزفضل اخلرافة4

قصة الرتاث الشعبي العريب.. رحلة يف عقل وفكر عبد احلميد يونس رائد 5
مصطفى جادعلم الفولكلور

ثالث حواديت

المؤلــفعنوان الكتــابم

دعاء فتوحكائن اخليال – قلب شجرة التوت – الرصصور املقاتل1

إبراهيم فرغيلأراجوز البحر وقصتان أخريان2
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الجوائز

المؤلــفعنوان الكتــابم

كوين باملن - تر: ملياء املقدمأنت قلت "رواية" 1

نورمان ميللر - تر: نرص عبد الرمحنأنشودة اجلالد "رواية" ج1 2

موحا صواك- تر: فريد الزاهيأيامنا احللوة "رواية" 3

يانيس ريتسوس- تر: خالد رؤوفجريان العامل "خمتارات شعرية" 4

تر: رقية جاللرحلة اخلروج 5

يلينا تشيجوفا- تر: حممد نرص الدين اجلبايلزمن النساء "رواية" 6

شتيفان تسايجرس ملتهب 7

ليف تولستوي- تر: يوسف نبيلالسند املزيف "رواية" 8

نورمان ميللر- تر: أمحد شهاب الدين، أمحد يوسف العاري وامليت ج2 "رواية" 9
عيسى

إلبريا نبارو- تر: رشين عصمتاملدينة السعيدة "رواية" 10

دراسات أدبية

المؤلــفعنوان الكتــابم

زين الدين زكريا السيدالتشكيل الفضائي يف الرواية العربية1

هدى عبد احلسنالتامسك النيص يف شعر املرض2

وصفي ياسنيثقافة الرسد االنسيايب3

منال مدكور عبد الواحداحلوارية واحلجاج يف القرآن الكريم4

ديانا حسني النجارمفارقة الرمز والقناع يف شعر حممد سليامن5

أريج خطاباملكان يف الرواية الليبية يف رسديات أمحد الفقيه6
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دراسات مستقبلية

المؤلــفعنوان الكتــابم

زين عبد اهلادياملستقبل الشائك.. حتديات الثقافة واملعرفة يف الدول النامية1

خالد عزباملستقبل وإشكالياته بني العلم والثقافة2

دنيا العلم

المؤلــفعنوان الكتــابم

منري عيل اجلنزورياجلينوم والوراثة والبيوتكنولوجي1

فؤاد عبد العزيز الشيخصناعة العطور2

طارق قابيلنباتات املستقبل "رؤية لأللفية الثالثة"3

ديوان الشعر العامي

المؤلــفعنوان الكتــابم

فؤاد حجاجفصوص الناس1

حسام العقدةنقوش فرعونية2

أبو زيد بدويأراجوز مغصوب ع اللون3

حممد صالحخارج عىل القبيلة4

هالة عصفورفنجان صرب سادة5

تيام الشافعيمعراج وجع6

أمحد عيل عكةنظرة حزينة يف مشهد كوميدي7
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المؤلــفعنوان الكتــابم

نادي حافظيتيم وطن8

ذاكرة الفن

المؤلــفعنوان الكتــابم

حممد كاملالفنان وفيق املنذر 1936 – 2014 موسيقار الرمال1

مكرم حننيالفنَّانة زينب عبد احلمي. عاشقة األحياء الشعبية2

جرجس بخيتحممد ناجي.. فالح املالحم القومية3

هشام زيدانحممود قاسم "الرسوم املتحركة والسينام"4

عبد املنعم عثامناملرسح ورؤى الفن التشكييل5

سنابل

المؤلــفعنوان الكتــابم

عاطف حممد عبد املجيد- رسوم: رحاب مجال الدينأغىل حاجايت1

نجالء عالم - رسوم: مروة إبراهيمعروستي2

بيان الصفدي - رسوم: عبري حسنمن الشام لتطوان "شعر"3

سمري القايضاهلمزة تغضب من محزة4
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كتابات جديدة

المؤلــفعنوان الكتــابم

أمحد فخري األسواينإبرة يف كوم قش1

إسالم سالمةأحتدث عني اآلن "شعر"2

ميرسة صالح الدينجراج األوبرا  "مرسحية"3

حممد رضا العويضجناح آدم "أشعار بالعامية املرصية"4

دعاء عثامنخلف جدران اجلسد5

حممد خميمرسجل مدين "شعر عامية"6

سامح ينييف يوم يشبه الثالثاء "قصص قصرية"7

حممد ممدوح عبد السالمكامريا تصطاد بحًرا "قصص"8

هاين عويدال يشء يعيد إيّل وقتي "شعر فصحى"9

زين العابدين حممد الرزيقيمن عىل اهلاوية "أشعار بالعامية املرصية"10

فكري عمروصايا الريح "رواية"11

اب مصر إنتاج مشترك بين الهيئة واتحاد ُكتَّ

المؤلــفعنوان الكتــابم

إنتاج مشرتكأبحاث مؤمتر مرسح الطفل والتنمية يف عامل متغري  )دورة الكاتب الراحل: نادر أبو الفتوح(1

األعمال الكاملة

المؤلــفعنوان الكتــابم

عبد الرمحن الرشقاويأحالم صغرية "رواية" 1
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المؤلــفعنوان الكتــابم

عبد الرمحن الرشقاويأرض املعركة "صور قصصية" 2

حممد عفيفي مطراألعامل الشعرية حممد عفيفي مطر ج4 3

حممود قاسماألعامل الكاملة حممود قاسم جملد 3 4

حممد عفيفي مطراألعامل النثرية ج1 حممد عفيفي مطر مج5 5

حممد عفيفي مطراألعامل النثرية ج2 حممد عفيفي مطر مج 6 6

عبد الرمحن الرشقاويباندونج 7

عبد الرمحن الرشقاويمتثال احلرية وقصائد منسية "مرسحية شعرية" 8

عبد الرمحن الرشقاويخواطر حرة "مقاالت" 9

عبد الرمحن الرشقاويرسالة إىل شهيد 10

سيد البحراويسيد البحراوي مج1 11

عبد الرمحن الرشقاويالفالح 12

عبد الرمحن الرشقاويقلوب خالية 13

حممد مستجابحممد مستجاب األعامل الروائية ج1 14

حممود أمني العاملحممود أمني العامل مج5 األعامل النقدية ج2 15

حممود أمني العاملحممود أمني العامل مج6 األعامل النقدية ج3 16

حممود قاسمحممود قاسم ج2 17

شوقي حجابمسدسات شوقي حجاب "ناس من زمن تاين" 18

شوقي حجابمسدسات شوقي حجاب "هيال حب وغرام" 19

حسن حنفيمن النقل إىل العقل ج 5 20

هشام السالموينهشام السالموين األعامل الشعرية ج1 21

يوسف أبو ريةيوسف أبو رية مج1 األعامل الروائية ج1 22
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التراث الحضاري

المؤلــفعنوان الكتــابم

احلسن بن زوالقأخبار سيبويه املرصي 1

أبو يوسف القرقسايناألنوار واملراقب ج1 2
 حتقيق: حسني عبد البديع

ابن باجةتعليقات يف كتاب باري أرمينيارس ومن كتاب العبارة أليب نرص الفارايب 3

توجيه قراءة ابن حميصن يف اإلستربق 4
عبد القادر بن عمر البغدادي

  حتقيق: حممد مجعة الدري

جامع التواريخ 5
رشيد الدين فضل اهلل اهلمذاين

 تقديم: حييى اخلشاب

ابن بطوطةرحلة ابن بطوطة املسامة حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار 6

بدر الدين العينيالسيف املهند يف سرية امللك املؤيد شيخ املحمودي 7

ابن سينا- حتقيق: إهلام مصطفى حممدعيون احلكمة تصنيف الشيخ الرئيس أيب عيل بن سينا 8

دراسة: إكرامي عرشيكتاب التبرص بالتجارة 9

دراسة: أمحد فؤاد باشاالشكوك عىل بطليموس 10

إبراهيم بن عمر البقاعيما ال يستغني عنه اإلنسان من ملح اللسان 11

التراث

المؤلــفعنوان الكتــابم

للقايض عياض - حتقيق وتقديم: ربيع الصربوتمنهاج العوارف إىل روح املعارف1

سلوى حممد مصطفى نرصةمبحث القيم األخالقية واجلاملية عند أيب حيان التوحيدي2

ابن جني- حتقيق: حممد عيل النجاراخلصائص ج31
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تراث النهضة

المؤلــفعنوان الكتــابم

أمحد شفيق باشاحوليات مرص السياسية احلولية السابعة ج110

تيسير التراث

المؤلــفعنوان الكتــابم

بديع الزمان اهلمذاين - تيسري: أيمن بكراملقامات1

حممد بن سالم اجلمحي- تيسري: السيد سالمة أمحدطبقات فحول الشعراء2

المجالت

األعداد الصادرةالمجلةم

 5 : 10إبداع   1

    9 : 12العلم واحلياة3

    14: 16الفكر املعارص4

    102: 105الفنون الشعبية5

    1: 4املرسح6

عــامل الكتــاب + ملحــق تقريــر احلالة 7
    28: 39الرسديــة املرصية لعــام 2015م

  120: 123علم النفس8
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األعداد الصادرةالمجلةم

103، 104فصول9

    14: 22فنون10

المشروعات الثقافية
موسوعة الثقافة القانونية

المؤلــفعنوان الكتــابم

طارق مجعة السيد راشدمحاية خصوصية البيانات الشخصية يف العرص الرقمي1

أمحد الضبعإشكاليات مواجهة اإلرهاب بني النظرية والتطبيق2

دعاء عوضاألمري واخلندق وقصص أخرى3

أمحد حسني حسنحقوق الرؤية واالستضافة4

رشا عيل الدينالعامل املهاجر يف القانون الدويل والترشيعات الوطنية5

خالد القايضالقضاء الدستوري يف مخسني عاًما6

نزيه حممد عبد الغنياهلجرة غري املرشوعة.. دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة7

مستشار رجب عبد احلكيم سليمالوظيفة العامة يف قانون اخلدمة املدنية8

رؤية

إعدادعنوان الكتــابم

حممد خمتارمجعةمحاية ُدور العبادة1

حممد خمتار مجعةفقه الدولة وفقه اجلامعة2
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إعدادعنوان الكتــابم

حممد خمتار مجعةاحلوار الثقايف بني الرشق والغرب3

حممد خمتار مجعةمفاهيم جيب أن تصحح يف فقه السرية والسنة4

مـــــــــا

المؤلــفعنوان الكتــابم

شاكر عبد احلميدما اإلبداع؟1

حممد أبو الوفاما العروض؟2

لؤي عبد املجيدما الفضاء الرقمي؟3

سمري غريبما الفن التشكييل؟4

 أمحد إبراهيم حلميما اهلرم؟5

موسوعات

المؤلــفعنوان الكتــابم

عمرو دوارةموسوعة املرسح املرصي الصورة ج1، حرف األلف1

مشروعات ثقافية أطفال

المؤلــفعنوان الكتــابم

السيد محزة - رسوم: مرفت النحاسرحلة ملكة النسيج1
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المؤلــفعنوان الكتــابم

عمرو حسني- رسوم: جيهان بدراويقطط السلم2

مكتبة األسرة

التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

أدبنيكوس كازانرتاكيس- تر: إسامعيل املهدياإلخوة األعداء  1

أدبأمحد العبايساأليدي الصغرية تبني أحياًنا 2

أدبعفاف طيالةالبيت والنخلة 3

أدبصالح عيسىتباريح جريح 4

أدبحييى إبراهيم عبد الدايمالرتمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث 5

أدبهنري باربوس- تر: فتحي العرشياجلحيم 6

أدبجورج أوريل- تر: شامل أباظةعامل تسكنه احليوانات 7

أدبجون شتاينبك- تر: سامح اجلباسفئران ورجال 8

أدبنيكوس كازانتزاكيس- تر: شوقي جاللاملسيح يصلب من جديد 9

تراثحتقيق: عائشة عبد الرمحنرسالة الغفران 10

علوم اجتامعيةهدى مجال عبد النارصستون عاًما عىل ثورة 23 يوليو 11

علوم اجتامعيةحممد إبراهيم بكرصفحات مرشقة من تاريخ مرص القديم 12

علوم اجتامعيةأمحد زايدصوت اإلمام 13

علوم اجتامعيةحممد إبراهيم درويش- إبراهيم حممد درويشالقانون الدستوري 14

علوم اجتامعيةدومينيك إفريت جي ماكدونالدكتاب األوالد 15

علوم اجتامعيةجوليا فوسرتكتاب البنات 16

فكرمجال عمرأنا نرص أبو زيد 17
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التصنيفالمؤلــفعنوان الكتــابم

فكرشيال جونز- تر: إبراهيم فوزيعظامء الكم العرشة 18

فكرإبراهيم مدكوريف الفلسفة اإلسالمية  ج1 19

فكرإبراهيم مدكوريف الفلسفة اإلسالمية  ج2 20

فكرمجال الغيطايننزول النقطة االستمرارية والتغري يف مرص 21

فكربثينة اجلاليصالنص والقياس 22

األطفال

المؤلــفعنوان الكتــابم

إهياب جمديابنك عىل ما تربيه  1

هشام الصيادأصل احلقائب 2

هشام الصيادأصل الدواء 3

هشام الصيادأصل الزجاج 4

هشام الصيادأصل املقاعد 5

هشام الصيادأصل املالبس 6

ترمجة قسم الرتمجة بدار الفاروقأنا وجرياين 7

مصطفى غنايمإيثار وحفلة عيد امليالد 8

ترمجة قسم الرتمجة بدار الفاروقبجانب والدي 9

مرفت فتحيبقليس 10
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المؤلــفعنوان الكتــابم

هشام اجلبايلالبورصة 11

مرفت فتحيحتشبسوت 12

حممود عبدهرحلة صيد 13

تأليف ورسوم: عديل رزق اهللرسالة سالم  14

رشيف صالحسوشانا واحلذاء الطائر  15

رانية حسني أمنيرصاخ خلف األبواب 16

وليد الغازيالصياد 17

هشام اجلبايلالرضائب 18

حممد عبدهعيد ميالد رشيف 19

تعريب وإعداد: خالد أبو بكر- ماجد حممد فتحيفتاة الثلج وقصص أخرى 20

مرفت فتحيكليوباترا 21

جربي بييل- تر: أمرية عيل عبد الصادقاملادة التي تتكون منها عائلتك  22

رسين تيلور- تر: إيامن عبد الغني نجماملادة التي يتكون منها جسمك 23

رسين تيلور- تر: أمرية عيل عبد الصادقاملادة التي يتكون منها الكون 24

جريي بييل- تر: مروة عبد الفتاح شحاتةاملادة التي يتكون منها خمك 25

إيامن نجيبماذا ترى؟ 26

شريين كاملحمكمة العدل الكونية وقصص أخرى 27

ترمجة قسم الرتمجة بدار الفاروقاملذاكرة أواًل 28

ترمجة قسم الرتمجة بدار الفاروقمرصويف يكفي  29

مرفت فتحينفرتيتي 30

هشام جبايلالنقود 31



ــاب أعادت  ــة للكت ــة العام ــة املرصي اهليئ
"وصــف  موســوعة  طباعــة 
ــالل  ــرص خ ــورة م ــدم ص ــي تق ــرص"، والت م
فــرتة تواجــد احلملــة الفرنســية بأرضهــا، 
احليــاة  جوانــب  عــن  الكتابــة  وتشــمل 
املرصيــة االجتامعيــة واجلغرافيــة والثقافيــة 
والصناعيــة  والزراعيــة  واالقتصاديــة 
والغنــاء  واملوســيقى  والتجــارة  واحلــرف 
املوســيقية  واآلالت  املرصيــني،  عنــد 
ــدن  ــن امل ــات ع ــك دراس ــتخدمة، وكذل املس
واألقاليــم املرصيــة والعــرب يف ريــف مــرص 
ــام  ــود والنظ ــن والنق ــا واملوازي وصحراواهت
عــرب  وذلــك  مــرص،  يف  واإلداري  املــايل 

وامُلحدثــة. القديمــة  العصــور 





ضيف الشرف:
جامعة الدول العربية
شخصية المعرض:

ثروت عكاشة - سهير القلماوي 
عدد الصاالت: 4                              

عدد الدول المشاركة: 36
عدد الناشرين: 747              

مساحة المعرض: 45.000 م2
عدد األنشطة: 20         

 عدد الفعاليات:1400                   

معرض القاهرة 
الدولي للكتــاب 
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السيد الرئيس عبد الفتاح السييس رئيس اجلمهورية، دورة اليوبيل الذهبي افتتح 
ملعرض القاهرة الدويل للكتاب، التي انعقدت حتت رعايته بمركز مرص 
للمؤمترات الدولية ألول مرة، وبصحبته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

والدكتور هيثم احلاج عيل رئيس اهليئة املرصية العامة للكتاب »رئيس املعرض«.
أقيم املعرض ألول مرة يف مركز مرص للمعارض الدولية بالتجمع اخلامس، مع 

االحتفال بيوبيله الذهبي.
جديد املعرض، تم اختيار ضيف الرشف )جامعة الدول العربية( لتكون ضيف 
رشف استثنائًيا عىل غري املعتاد؛ ألهنا بيت العرب النابض من قلب القاهرة. وكذلك 
اختيار شخصيتني للعام، نظًرا إلسهاماهتام البارزة يف الثقافة املرصية بصفة عامة، ويف 

تاريخ املعرض بصفة خاصة، ومها:  ثروت عكاشة، و  سهري القلاموي.
وكان من املحاور اجلديدة حمور )الكتب املؤسسة(؛ حيث نوقش من خالله عدد من 
نفائس الكتب، والذخائر املعرفية، التي كان هلا تأثريها العميق يف إثراء الفكر والوجدان 
املرصي والعريب عرب العصور، ومنها: شخصية مرص، مستقبل الثقافة يف مرص،... 
وغريها. تم ختصيص قاعة »بانوراما أفريقيا«، وفيها حتدثت أفريقيا عن نفسها.. عن 
قضاياها امللحة.. دور مرص التارخيي فيها.. آماهلا وتطلعاهتا.. راهنها الثقايف والسيايس. 
وتم استحداث حمور )عالمات مضيئة(، باستضافة أهم الشخصيات التي كان هلا 
السبق من أدوار مع انطالق معرض القاهرة الدويل للكتاب والدورات املتتالية، مثل: 
أول من سافر إىل أملانيا للتعرف عىل تنظيم معرض للكتاب، وأول من خط )بوسرت( 
للمعرض، وهكذا، واالحتفاء كذلك برؤساء املعرض والشخصيات التي كانت تيمة 

املعرض عرب دوراته. 



الدول المشاركة في الدورة الـــ50

فرنســــــــا 

إيطـــالــــيا 

الهــــــــــند 

ألمــــــــانيا 

فلسطين 

اليــــمـــــن 

الـــعــــــراق 

المغــــرب 

ســــــوريــا 

ليـبــــيـــــــا 

لبـــــنــــــان 

إثيــــــــوبيا 

السعودية 

الصومــال  

ُعـــمـــــــان 

اإلمــــارات 

البحـريـــن 

الســـودان 

الكـــويــت 

تــــونــــس 

الجــــزائـــر

األردن 

أمــــريكــــا  

الصيــــــــن  

اليـــا بـــــان  

 كازاخستان

باراجــــــواي   

اليـــونــــان  

ج. السودان 

نيجـــــيريـا 

كيــــنيـــــا 

غــــــــانــــــا  

صربيــــــــا  

بريطــانيــا  

قـــــــبرص 

ج. أفريقيا



السيد الرئيس عبد الفتاح السييس
يفتتح دورة اليوبيل الذهبي من معرض القاهرة 

الدويل للكتاب



مرص ضيف رشف عىل دورة معرض بلجراد الدويل للكتاب الـ 64؛ حيث حرضت وزيرة الثقافة عىل رأس وفد مكون حلت 
من 60 فناًنا وأديًبا ومفكًرا.

اهليئة  إصدارات  من  عنواًنا   535 وضم  مرت،   200 مساحة  عىل  املرصية  احلضارة  عن  يعرب  بشكل  املرصي  اجلناح  تشييد  وتم   
واحلراك  املتفردة  املرصية  اهلوية  تربز  وفنية  فكرية  وأنشطة  فعاليات  إقامة  إىل  إضافة  املختلفة،  الثقافة  وزارة  قطاعات  وإصدارات 
اإلبداعي يف املجتمع، التي تواصلت عىل مدار أيام انعقاد املعرض، وشملت حفالت لفرقة باليه أوبرا القاهرة، وورش فنية تشكيلية 
متنوعة وأخرى للخط العريب وفن الكاريكاتري للطفل، وعروض لألراجوز وأمسيات موسيقية وشعرية، إضافة إىل عدد من حفالت 
توقيع الكتب والندوات واألفالم السينامئية من إنتاج املركز القومي للسينام، وتقام بمشاركة املبدعني املرصيني: حممد سلاموي، حممد 
بغدادي، هاين شمس، حسن زكي، مي خالد، منصورة عز الدين، سلوى بكر، رشيف بكر، طارق الطاهر، الدكتور ممدوح الدماطي، 

الدكتور أنور مغيث، الفنان خالد جالل، الدكتور أمحد عواض، وآخرين.
وهي:  املرصي،  باإلبداع  التعريف  آفاق  لفتح  السعي  ضمن  الرصبية  باللغة  جديدة  عناوين  ثالثة  بإصدار  الكتاب  هيئة  وقامت 

"ملكات مرص" للدكتور ممدوح الدماطي، و"رصبيا بعيون مرصية" للسفري عمرو اجلوييل، و"سوق اهلل" للشاعر طارق الطيب. 





مصر ضيف شرف »معرض نيروبي الدولي للكتاب« 
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التاريخالمعرض م
7 /1  :  15 / 1 / 2019نيودهلي الدويل للكتاب1

8  /2 :  18 / 2 / 2019الدار البيضاء الدويل للكتاب2

20 / 2  :  5 / 3 / 2019مسقط الدويل للكتاب3

9 /3 :  19 / 3 / 2019الرياض الدويل للكتاب 4

6 /4 :  15 / 4 / 2019تونس الدويل للكتاب 5

18 / 4:  28 / 4 / 2019مهرجان الشارقة الدويل للطفل6

25 / 4  :  1 / 5 / 2019أبوظبي الدويل للكتاب 7

3 / 5  :  6 / 5 / 2019سالونيك الدويل للكتاب باليونان8

4/ 9 :  9 /9 / 2019موسكو الدويل للكتاب 9

4 /9:  9 / 9 / 2019إندونيسيا الدويل للكتاب 10

بلجراد الدويل للكتاب: رصبيا11
20 /10 :   27 /2019/10»مرص ضيف رشف«

27 /9 :  2019/9/29باكو الدويل للكتاب: أذربيجان12

25 /9:  2019/9/29كينيا الدويل للكتاب  »مرص ضيف رشف« 13

9/26 : 2019/10/5عامن الدويل للكتاب 14

16 /10:  2019/10/20فرانكفورت الدويل للكتاب15

17 /10:  2019/10/27اخلرطوم الدويل للكتاب16

10/30 : 2019/11/9الصالون الدويل للكتاب باجلزائر17

10/30 : 2019/11/9الشارقة الدويل للكتاب18

20/ 11 :  2019/11/30الكويت الدويل للكتاب19

14/ 12 :  2019/12/24جدة الدويل للكتاب20

12/27 /2019 : 2020/1/5مهرجان األيام الثقايف »البحرين«21
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التاريخالمعرضم

2019/2/23:2/17قرص ثقافة العقاد بأسوان1

20١9/3/7:2/17كلية الفنون اجلميلة 2

2019/3/7:2/26جامعة األزهر3

2/28/:2019/3/9فتيات قنا للكتاب4

2019/3/10:3/1الشيخ زايد5

2019/3/15:3/2جامعة السادات6

2019/3/15:3/5قرص ثقافة اسيوط7

2019/3/10:3/6مطرانية ساملوط8

2019/3/17:3/7دمنهور 9

2019/3/25:3/10الرتبية الفنية بالزمالك10

2019/3/18:3/11العلوم والتكنولوجيا 11

2019/3/23:3/13نجع محادي للكتاب 12

2019/3/18:3/16املجلس األعىل للثقافة 13

2019/3/29:3/19جامعة املنيا 14

2019/4/5:3/25اإلسكندرية بأرض كوتة 16

2019/4/7:3/25مكتبة اإلسكندرية 16

ندوة حفل توقيع كتاب »خلود املحبة«  17
2019/4/2بمكتبة القاهرة الكربى

ندوة املجلس األعىل للثقافة بدار األوبرا 18
2019/4/2:4/2 عن »يوم املرأة«

2019/4/16:4/7دسوق – كفر الشيخ 19

2019/4/18:4/9كلية اخلدمة االجتامعية بحلوان 20

المعارض المحلية
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2019/4/25:4/13معرض جامعة بدر 21

2019/4/24:4/14جامعة السويس 22

4/15 :2019/4/25جامعة نوال الدجوي 23

4/18 :2019/4/27معرض بورسعيد 24

4/20 :2019/4/24املجلس األعىل للثقافة 25

4/22 :2019/5/2مدينة دمياط اجلديدة 26

2019/5/2املجلس األعىل للثقافة »ندوة عن نجيب حمفوظ« 27

5/11 :2019/5/25السيدة زينب 28

5/13 :2019/5/23فيصل 29

5/14 :2019/5/24املجلس األعىل للثقافة30 

5/16 :2019/5/26املركز القومي للرتمجة31 

7/2 :2019/7/11دمياط32 

7/16 :2019/7/24رأس الرب 33

7/29 :2019/8/8اإلسكندرية34 

7/29 :2019/8/18الكتدرائية اإلسكندرية35 

8/20 :2019/8/31قرص ثقافة مرسى مطروح36 

8/27 :2019/9/6نادي طلعت حرب37 

2019/8/28ندوة مجعية النهضة38 

2019/9/15ندوة املجلس األعىل للثقافة 39

10/5 :2019/10/10بانوراما أكتوبر 40

10/8 :2019/10/10كلية اإلعالم جامعة القاهرة41 

10/22 :2019/11/1أشمون األول للكتاب والطفل 42

10/30 :2019/11/14جامعة األزهر 43

11/4 :2019/11/14اجلامعة الفرنسية44 
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11/11 :2019/11/20كوم محادة45 

11/12 :2019/11/14املجلس األعىل للثقافة )امللتقى األفريقي(46 

11/15 :2019/11/15ندوة مكتبة مرص47 

11/17 :2019/11/26اجلامعة الربيطانية48 

11/17 :2019/11/27جامعة املنصورة49 

11/18 :2019/11/28جامعة أسيوط50 

11/20 :2019/12/5جامعة األزهر )بكلية العلوم بنات(51 

2019/11/21ندوة كتاب »ملك التنشني« بمكتبة مرص اجلديدة52 

11/24 :2019/12/4األكاديمية الدولية للهندسة53 

11/30 :2019/12/9جامعة السادات54 

12/2 :2019/12/8نادي التمساحية – القوصية )أسيوط(55 

12/3 :2019/12/11قرص ثقافة الغردقة56 

12/9 :2019/12/12مؤمتر أدباء مرص بمحافظة بورسعيد57 

12/14 :2019/12/24نادي رشكة السكر باحلوامدية 58

12/15 :2019/12/17اجلامعة األمريكية59 

12/20 :2019/12/29قرص ثقافة األقرص60 

2019/12/25ندوة املركز القومي للرتمجة61 
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     اإلنجازات الطباعية

- أعامل طباعة وزارة الرتبية والتعليم 
بمبلغ  تقدر  إمجالية  بقيمة  طباعة عدد 9 عناوين وبكمية عدد نسخ 386322 نسخة 

2.053.221 جنيًها.
- أعامل مسندة من هيئة قصور الثقافة للطباعة تقدر بحوايل 6000000 )ستة ماليني جنيه( 

.
- أعامل أكاديمية الفنون وتقدر بمبلغ 5630 جنيًها .
- طبع أعامل تىل سينام وتقدر بمبلغ 34500 جنيًها.

- أعامل لوزارة العدل تقدر بمبلغ 48000 جنيه.
- أعامل لنقابة املحامني تقدر بمبلغ 870000 جنيه.

- طبع مهرجان املرسح العريب 213137 جنيًها.
- طبع مطبوعات مهرجان املرسح القومي بقيمة إمجالية تقدر 375000 جنيه.

- طباعة عدد 33 عملية للمركز القومي لثقافة الطفل تقدر بمبلغ 55994 جنيًها.
-  أعامل املجلس األعىل للثقافة وعمالء متنوعون وتقدر بمبلغ 300000 جنيه.

- مطبوعات مهرجان القاهرة السينامئي الدويل، وتقدر بمبلغ 122603 جنيهات.
ومما سبق يتضح أن اهليئة قد قامت بأعامل جتارية تقدر بمبلغ 10.078.085 )عرشة 

ماليني وثامنية وسبعني ألًفا ومخسة وثامنني جنيًها(.
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هذا وقد قامت اهليئة بطباعة:
1. مهرجان رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب

2. مهرجان األقرص السينامئي 
3. مهرجان رشم الشيخ للسينام اآلسيوية 

والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  واملركز  اهليئة  بني  ثقايف  تعاون  بروتوكول   .4
الشعبية لطباعة )جملة املرسح(

5. مهرجان القاهرة السينامئي الدويل 
6. طبع مهرجان املركز القومي للسينام »مهرجان اإلسامعيلية«

7. قامت اهليئة بتوقيع بروتوكول تعاون بني دار اهلالل واهليئة لطباعة أعامل مشرتكة.

- األعامل اخلاصة بالنرش، التي قامت املطابع بطباعتها: 
عدد عناوين نرش عام تقدر 275 عنواًنا. 

عدد عناوين السالسل تقدر 183 عنواًنا. 
عدد عناوين املجالت تقدر  55 عنواًنا .
بإمجايل عدد عناوين طباعة 513 عنواًنا. 

 )هيئة قصور الثقافة- املجلس األعىل للثقافة- املركز القومي لثقافة الطفل- املركز 
للسينام  األقرص  مهرجان  والتعليم-  الرتبية  وزارة  الكتب-  دار  للرتمجة-  القومي 

األفريقية( بقيمة إمجالية تقدر بـ  8.168.242 جنيًها تقريًبا.
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اإلنجازات  المالية

2020/20١9م

املبلغ املطلوب حتقيقه من قبل وزارة املالية )إيرادات( ملوازنة اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، مبلغ 50.000.000 جنيه.

تم حتقيق إيرادات باهليئة العام املايل 2019/2018م، بمبلغ 58.000.000 جنيه، 
بفارق مبلغ 8.000.000 جنيه عن املبلغ املراد حتقيقه باملوازنة.



منافذ تم تجديدها

- إعادة جتديد وافتتاح فرع اهليئة يف شارع الصيداين بمنطقة احلمراء برأس بريوت، لبنان.

ــل  افتُتح  ــره وعم ــده وتطوي ــد جتدي ــرع بع الف
بتنفيــذ رشكــة  لــه، وذلــك  ثــاٍن  دور 

)املقاولــون العــرب( فــرع لبنــان. 
اجلمعــــــة  يــــوم  الرســمي  االفتتــاح  وكــــان 

 : ر بحضــو ، 2م 0 1 9 /7 /5
الثقافــة  الدايــم وزيــرة  إينــاس عبــد  الدكتــورة 
املرصيــة، وقنصــل مــرص بلبنــان األســتاذ وائــل 
الثقافــة  وزيــر  داود  حممــد  والدكتــور  الســييس، 
اللبنــاين، والدكتــور هيثــم احلــاج عــيل رئيــس هيئــة 
ــايس  ــن العس ــي الدي ــد هب ــور أمح ــاب، والدكت الكت
نائــب رئيــس هيئــة الكتــاب، واألســتاذ عبــد النبــي 
إبراهيــم رئيــس اإلدارة املركزيــة للشــئون املاليــة 
ــار  ــن املستش ــود عابدي ــار حمم ــة، واملستش واإلداري

ــة.  ــوين للهيئ القان
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منافذ جديدة
- افتتاح منفذ بكلية اآلداب - جامعة بني سويف.

- افتتاح منفذ بكلية اآلداب - جامعة عني شمس.
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النشر العام

المؤلــفعنوان الكتــابم

رمضان بسطاوييس حممدإبداع القيم دراسات يف علم اجلامل املعارص    1

عبده مبارشأبو بكر الصديق والصديق 2

معتز زكيأبواب الرتحال "شعر" 3

فاروق اجلبايلاجتاه خمالف 4

خالد حميي الدين الرشقاوياآلثار السياسية لإلنرتنت 5

 مكارم الغمرياألدب الرويس شاهد العرص  6

 عوض الغبارياألدب املرصي من الفتح اإلسالمي حتى العرص العثامين 7

سعدين السالموينادخل بروحك اليمني "خمتارات شعرية" 8

حممد رضا بيومياألرايض املرصية.. الرتبة ومظاهر السطح 9

ماجدة قناوىأسباب اجلامل - نصوص نثرية 10

حممد يونساسرتاحة مؤقتة "قصص قصرية" 11

 مصطفى حممد أبو طاحونأسلوبيات شعر اخلوارج الطرماح بن حكيم أنموذًجا 12

جمموعة من املبدعني األفارقةأصوات من أفريقيا نافذة عىل إبداع القارة السمراء "ترمجة" 13

دينا حمسناإلعالم الوثائقي وقضايا حقوق اإلنسان 14

مصطفى النحاس أمحدأغنيات عىل جدار الوقت "شعر" 15

عمرو اجلوييلاقتباسات من الذات 16

سمر عادلاقتصاديات هجرة الكفاءات النيجريية  17
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المؤلــفعنوان الكتــابم

البحريي  االنتباه املشرتك ألطفال طيف التوحد دليل اآلباء واإلخصائيني  18 أمحد  الرقيب  عبد  إعداد: 
مصطفى عبد املحسن احلديب

رضا سليامنأنثى يف اجلوار وقصص أخرى 19

 منى عيل أبو العزمأوضاع مرص الصناعية 20

عطيات أبو العنني- صالح معاطيباربيكيا  "رواية" 21

رحاب املاحيبجناحني مل يتخلصا من الرشنقة بعد 22

رشيف يونسالبحث عن خالص.. أزمة الدولة واإلسالم واحلداثة يف مرص 23

إعداد وحترير: مريفت حممد يسنبصرية املتشكك..  نقد أعامل مؤمن سمري الشعرية 24

عامد سعد شعريبالغة احلجاج يف شعر أيب العالء املرصي 25

 حممد خمتارمجعةبناة وهدامون ـ دراسة  26

وائل وجديبوح السندباد  27

 رمضان رمضان متويلالتابعي التقي النقي موالنا اإلمام احلسن البرصي رىض اهلل عنه 28

حممد عناينتاجر البندقية  29

رونيه تاتونتاريخ العلوم يف احلضارات القديمة 30

عالء عبد اهلاديتأشرية سفر 31

 إيامن اجلاملجتليات الفن املرصي القديم يف املعابد واملقابر 32

عايدي عيل مجعةحتليل اخلطاب قراءة جديدة يف شعرنا القديم 33

كامل حممد كامل اللهيبحتليل اخلطاب الروائي بناء الشخصية مدخاًل 34

حممد سعيد حمفوظالتداولية واألسلوب اخلربي  35

 فتحي مصيلحيالرتاث الفكري جلامل محدان ـ دراسة  36

 صالح السنويسالتطرف الديني ـ  األمومة الثقافية وتغذية الواقع  37

 أمحد حممود كريمةالتطرف املنسوب إىل الدين وتداعياته  38

عيل الرتكيتطوير املواقع اإلخبارية 39
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المؤلــفعنوان الكتــابم

تركيبية  40 أشكال   + اهلمم  وذوب  لألطفال  املزرعة  حيوانات  وارسم  تعلم 
فكرة وإعداد: حممد حسن للحيوانات يف املزرعة  

سارة األمنيالتعليم رس النجاح "حكاية توم مبويا" رموز أفريقية ـ أطفال 41

 نجالء فتحيالتعليم قبل اجلامعي 42

 صهباء حممد بندقالتغذية الوقائية هلشاشة العظام  43
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عن حكايات الوالد واألرض "اقرأ ولون"  1
سيلفي مع الشهيد )حكاية الشهيد أمحد عادل(

كتبها: هيثم عبد ربه
 رسمها: أمحد جعيصة

عن حكايات الوالد واألرض "اقرأ ولون" 2
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1 NAGUIB MAHFOUZ ..Nobel  1988  Egyptian Perspectivesتر:  حممد عناين 

2 The Shaykh,s Marriage Proposal.. TAHA HUSSEINتر:  حممد عناين

إعدادعنوان الكتــابم

إعداد: انتصار عبد املنعمفكرة يف كتاب 1

إعداد: ياسمني جمديبني احلقيقة واخليال 2
رسوم: أمحد جعيصة

حكايات فردوس وسامحة 3
سيناريو: حممد عبد احلافظ ناصف

رسوم: عبد الرمحن بكر

إعداد: ياسمني جمدياحلقيقة واخليال   4
رسوم: أمحد جعيصة

سلسلة رؤية للنشء



مرص«، أصدرت  »شخصية  موسوعة  من  جديدة  طبعة  للكتاب  العامة  املرصية  اهليئة 
ملؤلفها املفكر واجلغرايف الكبري الدكتور مجال محدان، وذلك ضمن املرشوع 
الثقايف األبرز مكتبة األرسة، إلتاحتها للشباب واألرسة املرصية، وذلك تزامنًا مع االحتفاء به، 
اعتباره شخصية  الـ51،  للكتاب يف دورته  الدويل  القاهرة  املنظمة ملعرض  العليا  اللجنة  وإقرار 
سامه  وقد  مرص،  جغرافية  درست  التي  الكتب  أهم  من  مرص«  و»شخصية  العام.  هذا  املعرض 
يقول  والتكاملية..  والزمانية  والبرشية  اإلقليمية  مرص  شخصية  من  يدرسه  ملا  مرص(  )شخصية 
مجال محدان: »من الصعب أن نجد بلًدا خيضع يف مالحمه لقانون التدرج كوجه مرص، فإذا كان 
التجانس هو قانونه األول؛ فإن التدرج قانونه املكمل، أو فلنقل إنه التجانس يف تدرج أو التدرج 

داخل التجانس«.

شخصية مصر 

جمال حمدان 



األطفال

المؤلفعنوان الكتابم

البخيل والطيور مرسحيات شعرية قصرية لألطفال بالعامية 1
شاكر صربياملرصية 

حممد عبد الستار الدشحديث الوقت "شعر لألطفال"2

إيامن حممودالعامل الذي أبطل السحر3

السيد جالل- رسوم: حمسن عبد احلفيظالعصفورة الكسالنة وثورة احلديقة "مرسحيتان"4

 أمحد صالح كاملغابة بال أنياب "مرسحية شعرية لألطفال" 5
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فاضل السلطانىألوان السيدة املتغرية1

غنوة فضة )سوريا(شجرة الكليمونتني 2

عىل الفيلكاوي )عيل حسني حممد( )الكويت(املاء يف قبضة واحدة 3

غفران طحان )سوريا(أزرق - رمادي 4

ماجد عاطف )فلسطني(أنساق أخرى5

حممد اجلبارى) املغرب(ترشق الشمس من ناحية الغرب أحياًنا6

يوسف أبو الفواز )العراق(جريمة مل تكتبها أجاثا كريستي 7

عيل لفتة )العراق(حب عتيق8

عبري سليامن )سوريا(القتىل يطرقون الباب9

فيديل سبيتي )لبنان(كتاب السخرية والضجر10

ابتسام ترييس )سوريا(كتاب الظل 11

اإلبداع الشعري 

المؤلفعنوان الكتابم

هدى حسنيحتنيط الطائر1

سامل أبو شبانةبدوي يشبه توم هانكس2

حممد ساملسرية ذاتية لرجل تافه وحيد3
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سامح عثامن تسمحييل بالرقصة ديه1

 عامر صباح-  بشار عليويحسن عطية.. أيقونة النقد املرسحي2

كريم أمنيأحبك أهيا اجلائع3

حممود القلينيغائب ال يعود4

حممد عبد احلافظ ناصفامرأة العزيز5

السيد إبراهيمالفقيه والفيلسوف6

حسن سعدمجهورية جحا ومرسحية أخرى7

طنطاوي عبد احلميد طنطاويهوس وجيش من رحم املجهول )مرسحيتان(8

إبداعات قصصية

المؤلف عنوان الكتابم

صالح عطيةمتثال من الربونز  "قصص"1

مبارك رجبروائيون يأكلون نسوًرا مشوية 2

إسالم العرشيالشارع صفر "قصص"3

أمحد رجب شلتوتفاحتة لصاحب املقام 4

مصطفى يونسقيود وأجنحة "جمموعة قصصية"5

أماين فؤادألسباب أخرى تعتم النجوم "قصص"6

سلوى بكرمرسح زوبة "جمموعة قصصية"7
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األدب العالمي للطفل والناشئة

المؤلفعنوان الكتابم

رسوم: رشا منري"أدن.. الفتاة اجلميلة" من احلكايات الشعبية النيجريية 1

تر: هند جاد اهللالقط الرشير2

رسوم: رشا منرياألمري السعيد 3

رسوم: حمسن عبد احلفيظحكاية  األرنب بيرت4

رسوم: حمسن عبد احلفيظحكاية الثعلب والذئب5

رسوم: رشا منريكومبا من احلكايات الشعبية السنغالية 6

رسوم: حمسن عبد احلفيظاملرآة 7

األلف كتاب الثاني

المؤلفعنوان الكتابم

فيليب م . بيك كويس يانكاموسوعة الفلكلور األفريقي ج11

فيليب م . بيك كويس يانكاموسوعة الفلكلور األفريقي ج22

فيليب م . بيك كويس يانكاموسوعة الفلكلور األفريقي ج33

فيليب م . بيك كويس يانكاموسوعة الفلكلور األفريقي ج44

تاريخ العرب

المؤلفعنوان الكتابم

حممد عيل حممد عبد الرمحنانتشار اإلسالم والثقافة العربية يف املغرب1
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األعمال الكاملة

المؤلفعنوان الكتابم

حممد مستجابحممد مستجاب األعامل الروائية مج12

 حسن حنفيمن النقل إىل العقل مج 6اجلزء اخلامس علوم الفقه فقه الوجود اإلنساين2

تاريخ المصريين

المؤلفعنوان الكتابم

يوسف فاخوريالتاريخ اإلنساين للسد العايل1

 شيامء فرغيلاجلريمة والعقوبة يف األندلس من الفتح اإلسالمي إىل سقوط اخلالفة األموية 2

منى ملتماحلزب الشيوعي املرصي 31952-1921

 سامح عاطف عبد احلليمعامة بغداد يف العرص البوهيي  334- 447 هـ 945 ـ 1055م4

عبد القادر ياسنيفتح من البندقية إىل الرسداب5

 نبيل حنفى حممودفصول من تاريخ الغناء املرصي6

حممد رمضان العبايسالفكر االشرتاكي يف مرص )1915- 1962(7

 لطيفة حممد سامليف التاريخ السيايس واالجتامعي احلديث8

والء حممد حممودمدينة هراة بخراسان يف عهد آل كرت )643 - 791 هـ/ 1245 - 1389م(9

 حسن أمحد اإلبيارياملوت يف مرص يف زمن الرومان10

إشكالية الفتح اإلسالمي ملرص وانتشار اإلسالم والتعريب11
 مها سعد العناين يف القرون الثالثة األوىل للهجرة 

 حممد جابر الزهرييثورة يوليو والتنمية االقتصادية12

مجال شقرةمرص وأمريكا وإرسائيل قصة الرصاع املستمر يف الرشق األوسط13
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ثالث حواديت

اسم المؤلفاسم الكتابم

حممود فهميأحالم األشجار - سبعة عرش عامًا - العودة إىل يوم اإلثنني1

الجوائز

المؤلفعنوان الكتابم

يش يي فنغ- تر: رضوى عمرو إمبايباختفاء اآلنسة تشن جينفانغ 1

إبن كنول- تر: أمحد القايضاحللم وقصص أخرى2

هريمان ملفيل- تر: نرص عبد الرمحنأومو.. مغامرات يف البحار اجلنوبية3

إلزه السكا شولر- تر: رهيام ساملذات مساء 4

نتاشا أباناه- تر: أسامء مصطفى كاملمدار العنف 5

فاته فيالي- تر: نيفني عبد اخلالقنيلكون 6

نورمان ميللر- تر: نرص عبد الرمحنأنشودة اجلالد ج72

دراسات أدبية

المؤلفعنوان الكتابم

حممد حممد عيسىأسلوبية التناص واالستدعاء يف شعر معجم البابطني 1

أمحد سويلمإرشاقات يف سامء الشعر2

 فتوح حممد قاسمبنية اخلطاب الديني يف الرواية العربية املعارصة دراسة فنية3

 سمية عزامالبينية يف التخيل الرسدي )قراءة تأويلية يف مرشوع ربيع جابر الرسدي( 4

 إسالم املحنشالتامسك النيص يف شعر عبد العزيز املقالح5
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المؤلفعنوان الكتابم

أبو القاسم سعد حسني عيلاملتنبي قراءة يف األنساق الثقافية6

أمرية مروان عفيفي مصيلحيمغامرات الشطار بني الثقافة العربية واإلنجليزية7

دراسات مستقبلية

المؤلفعنوان الكتابم

إعداد: وحيد سعد ـ أمل رمضانالتصوير املجسم اهلولوجرايف1

التطورات 2 ظل  يف  البرشية  احلياة  )مستقبل  االصطناعي  الذكاء 
إهياب خليفةالتكنولوجية( 

عال نبيل القصاصمستقبل تكنولوجيا البيانات الضخمة 3

دنيا العلم

المؤلفعنوان الكتابم

فهيم شلتوتالبكترييا والفريوسات والطفيليات يف األغذية1
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ديوان الشعر العامي

المؤلفعنوان الكتابم

سوزان كاملأول يمني الذكريات 1

مراد ناجح عزيزضحكته بتلم العصافري 2

إبراهيم أبو سمرةوما حدش ضحك3

حييى السيد3 خطوات فوق السام4

حممد ساميأدم ما نزلش من اجلنة5

عمرو عامربشكل اضطراري6

حامد عامرالبيانيست اجلنويب7

ندى الشرباويجولة تفصيلية يف قلب عىل وشك السقوط8

عبده الزّراعمححم برحتك يف الرباح 9

هدى عبد العزيز سعيددقات عىل باب الفرح10

يس النحايفةسرية احلزن11

أيسم فيالةصايم أحالم12

حممد عيل عزبعمرك حلم مش للصيد 13

أمحد عزتكادر وحيد14

هيثم منترصملا بكت كل اجلوارح15

ذاكرة الفن

المؤلفعنوان الكتابم

حممود بقشيشمن رواد فن التصوير1

عصمت داوستاشىأمحد عبد الوهاب كاهن النحت املرصي احلديث 2
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المؤلفعنوان الكتابم

 رضا عبد السالمرسامون بني الصحافة واملعارض 3

جمدي عثامنفجوات التاريخ الفني4

سنـابــل

المؤلفعنوان الكتابم

حممد كاظم جواديا شمسنا احللوة1

مصطفى غنايمالصداقة العجيبة2

حمسن يونسأحالم الكلب شمشون3

أمحد فضل شبلولأنا وهنا4

هالة مصطفىتومي والزائرة اخلرضاء5

كتابات جديدة

المؤلفعنوان الكتابم

حممد كامل الرشيفحاسس أن  حسايب عسري  "شعر عامية"1

أمحد مصطفى عيلالسلعة وأشياء أخري  "قصص قصرية جًدا"2

رهيام عيادسلم يعقوب  "رواية"3

حممد سيد رشوانفراشات أنستجرام وحيدة "جمموعة قصصية"4

أمحد حميي الدينقطة متوء يف استعباط5
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المؤلفعنوان الكتابم

أمحد حلميمن أحوال املحبني  "قصص"6

حممد فتحي زاكيمن أغاين الصحراء7

كريم عيلمن نسل املاليكة8

مصريات

 المؤلفعنوان الكتابم

كريستيان ديروش نوبلكور- تر: فاطمة عبد اهللمرياث مرص األسطوري1

الثقافة العلمية للشباب

المؤلفعنوان الكتابم

رشا الوتيديالتكنولوجيا والتعليم1

عبد املنعم السلموينعجائب الكون احلديث2

التراث الحضاري

المؤلفعنوان الكتابم

رضوان بن حممد الساعايتعلم الساعات والعمل هبا1
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المؤلفعنوان الكتابم

ضياء الدين حممود بن أمحد العينيمؤنس الوحدة 2

التراث

المؤلفعنوان الكتابم

مجال مرزوقالنصوص الكاملة للنفري1

اإلمام أبو حامد الغزايلإحياء علوم الدين ج23

ابن جني- تقديم: عبد احلكيم رايضاخلصائص ج33

لإلمام القشريي- تقديم:  إبراهيم بسيوينلطائف اإلشارات تفسري صويف للقرآن ج42

الثقافة الشعبية 

المؤلفعنوان الكتابم

والبناء 1 الرمزية  والداللة  التارخيية  األصول  الشعبية  الثقافة  يف  األزياء 
عال الطوخي إسامعيلالتشكييل.. دراسة يف دلتا مرص

نورا حسن حامدالتسامح يف الرتاث الشعبي2

طارق عبده ديابحكايات ألف ليلة وليلة يف الدراما اإلذاعية 3

 مريس السيد مريسدراسات يف املوروث الشعبي4

 سليامن العطاررؤى يف األدب والفن 5

حترير: سيد مهدي عنبةسرية الظاهر بيربس ج1مولد البطل6

 سوزان السعيد يوسفاملوروث الشعبي رؤية تأويلية7



تيسير التراث

المؤلفعنوان الكتابم

هاين إسامعيلأخالق الوزيرين1

تعـــــــاون مشتــــرك بيـــــن الهيئــــــة 
ومهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

المؤلفعنوان الكتابم

تر: نسمة سامل حيوات خاصة  نويل كاورد 11930

مجال املراغيمن سوينكا إىل بروك.. رحلة يف عقول املرسحيني 2
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المجالت

األعداد الصادرةالمجلةم

11 : 15إبــداع1

13: 15العلم واحلياة2

17 : 20الفكر املعارص3

  106: 108الفنون الشعبية4

  5 : 14املرسح5

  40 : 48عامل الكتاب6

  124 : 127علم النفس7

  24 : 29فنون8

105 فصول9

المشروعات الثقافية
موسوعة الثقافة القانونية

المؤلفعنوان الكتابم

أمحد جاد منصوراحلامية القانونية والدولية حلقوق اإلنسان الواقع واآلفاق1

املستشار  مجال نداالقضاء اإلداري الدويل2

 خالد القايض منظومة العدالة يف مرص 3

 يارا اجلنديالنظام القانوين للتحكيم4

املستشار أبو بكر الصديقهيئة قضايا الدولة تاريخ تليد وحارض جميد 5

املستشار بولس فهميجرائم العدوان عىل املال العام6

 هدى بسيوينالقواعد الدولية لألقامر الصناعية7
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رؤيـــــــة

إعدادعنوان الكتابم

 حممد خمتار مجعةالكليات الست "رؤية عرصية"1

 حممد خمتار مجعةنعمة املاء.. نحو استخدام رشيد للمياه2

 حممد خمتار مجعةبناء الشخصية الوطنية3

 حممد خمتار مجعةضالالت اإلرهابيني وتفنيدها4

 حممد خمتار مجعةخطورة التكفري والفتوى بغري علم5

 حممد خمتار مجعةاإلسالم يتحدث عن نفسه6

 حممد خمتار مجعةاألدب مع سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص7

 حممد خمتار مجعةيف رحاب فن املقال8

 حممد خمتار مجعةفقه بناء الدول9

 حممد خمتار مجعةفقه النوازل "كورونا املستجد" أنموذًجا10

 حممد خمتار مجعةمحاية دور العبادة11

 حممد خمتار مجعةمفاهيم جيب أن تصحح يف مواجهة التطرف12

 حممد خمتار مجعةقواعد الفقه الكلية13

 حممد خمتار مجعةهويتنا الواقعية يف زمن العوملة14

 حممد خمتار مجعةبناء الوعي15

 حممد خمتار مجعةفقه الدولة وفقه اجلامعة16

 حممد خمتار مجعةالكامل واجلامل يف القرآن الكريم17

 حممد خمتار مجعةخماطر اإلحلاد وسبل املواجهة 18

 حممد خمتار مجعةمهارات التواصل يف السنة النبوية19

 حممد خمتار مجعةاحلوار الثقايف بني الرشق والغرب20

 حممد خمتار مجعةمفاهيم جيب أن تصحح يف فقه السرية والسنة 21
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إعدادعنوان الكتابم

 حممد خمتار مجعةفن الكتابات واجلمل القصرية )احلكمة واملثل والتغريدة(22

 حممد خمتار مجعةمكارم األخالق23

 حممد خمتار مجعةفلسفة احلرب والسالم واحلكم24

 حممد خمتار مجعةقضايا الدين واحلياة "رؤية عرصية"25
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مـــــــا

المؤلفعنوان الكتابم

 حسن عطيةما املرسح؟1

 حممد خمتار مجعةما الفقه؟ 2

حسن حممد صبحيما علم األحياء البيولوجية؟3

مشروعات ثقافية أطفال

المؤلفعنوان الكتابم

محدي سليامنأريد أن أعرف أكثر 1

أرشف اخلرضيحكاية مازن وقرنفل 2

منى أبو سديرةمجال الكون  3

عريب أبو سنةأراجوز يف الفضاء 4

أسامء عامرةأسطورة الصقر الذهبي 5

هنى حسن مجالبيت مجيل يف الغابة 6

 طارق كاملالديناصور املهاجر  "منصورا صورس" 7

نجالء عالمرس مدينة السعادة 8

سعيد حجاجرش الطريق   9

هباء الدين علوانعبد الرمحن الرافعي مؤرخ مرص احلديثة  10

أمحد حممد  أبو رحابالعصفور والكنز والغراب والبلبل 11

هشام علوانفرقة أنغام الغابة 12

أمل فوزي رشف الدينكتاب األلوان  13

 عمر صويف حممدنوار القطن 14

نجاح عامرحيكى أن 15
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التصنيفالمؤلفعنوان الكتابم

 علوم اجتامعية تر: أمحد كامل يونسكلود فوتييه.. أفريقيا لألفريقيني1

2
العالج بالفن تقوية الروابط العاطفية 

عرب العالج الثنائي بالفن للطفل مع 
والديه

تأليف: لوسل برولكس-   
علوم اجتامعيةتر: سارة أمحد

علوم اجتامعية  أمحد طاهر أفريقيا.. فصول من املايض واحلارض3

علوم اجتامعية   عبد املعطي حممدالدولة اإلسالم الدولة املدنية4

تأليف: إيفو أندريتش-        اآلنسة5
أدبتر:  مجال الدين سيد حممد

أدب إبراهيم عبد املجيدما وراء الكتابة.. جتربتي مع اإلبداع6

7
فالسفة األندلس سنوات من املحنة 

والنفي والتكفري )ابن باجة – ابن طفيل 
– ابن رشد(

فكرعبد الرشيد حممودي

8
شخصية مرص.. دراسة يف عبقرية املكان

 ج1، ج2، ج3، ج4
فكر مجال محدان

علوم اجتامعية حممد عثامن اخلشتنحو تأسيس عرص ديني جديد9

علوم اجتامعية غايل شكرينجيب حمفوظ من اجلاملية إىل نوبل10

فنونمصطفى حمرمعندما شاهدت األفالم11

فكر غايل شكريسالمة موسى وأزمة الضمري العريب12

تأليف: لورانس هيل-        الزنوج “رواية”13
أدبتر: صالح صربي

مكتبة األسرة
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المؤلفعنوان الكتابم

إيلونا المرتينكأي من الدموع الثالثة دموع جويل1

دايان بوت- إيلونا المرتينكعندما يبتسم القمر 2

إيلونا المرتينكجي وخفافيشه3

إيلونا المرتينك»بينتجي« وآلة الطعام الصغرية4

إيلونا المرتينكاملبادلة5

إيلونا المرتينكال ختايف.. من قول ال6

إيلونا المرتينكماذا جتيد؟7

مارينا دي سميث- نينك تسلامأعيش يف بيتني8

أرشف حسنقطار األحالم9

إعداد: سنية عامر- جمدي إسحق- هالة زكيأمجل احلكايات10

تر: نائل النقرايشاملوارد الطبيعية11

مصطفى غنايمحكايات إيسوب12

تر: سلمى حممدجسم اإلنسان13

تر: لوسل برولكس- تر: سارة أمحد اململكة احليوانية14

شريين كامل حممدحمكمة العدل الكونية وقصص أخرى15

األطفال 





ضيف الشرف:
السنغال 

شخصية المعرض:
جمال حمدان 

عدد الصاالت: 4                              
عدد الدول المشاركة: 39

عدد الناشرين: 650                
مساحة المعرض: 65.000 م2

عدد األنشطة: 14         
 عدد الفعاليات:900                   

معرض القاهرة 
الدولي للكتــاب 
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بحضور  افتتح  الوزراء،  جملس  رئيس  مدبويل   مصطفى  املهندس  املعرض 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم احلاج عيل رئيس 

اهليئة املرصية العامة للكتاب »رئيس املعرض«.

دولة  اختيار  تم  األفريقي،  االحتاد  توليها  وبمناسبة  األفريقي،  مرص  لدور  استكاماًل 

لقاءات  تنسيق  وتم  للكتاب.  الدويل  القاهرة  معرض  رشف  ضيف  لتكون  السنغال؛ 

حول التنوع الثقايف األفريقي، فشملت جمموعة حوارات مع سفراء الدول األفريقية، ثم 

قضايا حصاد االحتاد األفريقى 2019. وخالل هذه الدورة تم إطالق استامرة إلكرتونية 

والتنمية  اإلدارية  للعلوم  القادة  مؤسسة  بني  باملعرض،  املستقبل  قادة  برنامج  ىف  للتقدم 

ووزارة الثقافة، ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للكتاب؛ حيث تقدم ما يقرب من ستة آالف 

راغب بااللتحاق يف الربامج، ويضم كل برنامج جمموعة من املحاور، يقدمها حمارضون 

متخصصون، ويعقب كل برنامج ندوة عامة، وتوزع يف هناية كل برنامج شهادة مشاركة 

معتمدة من وزارة الثقافة ومؤسسة القادة للعلوم اإلدارية والتنمية. وأقيمت جمموعة من 

الندوات حول دول ضيوف الرشف يف الدورات السابقة. ويف قاعة الربنامج املهني أقيم 

للمرة األوىل يف تاريخ املعرض برنامج هيتم بصناعة النرش، وحقوق الرتمجة بالتعاون مع 

دور النرش اخلاصة حتت مسمى )Cairo Calling(. وجاء جديد األنشطة اخلاصة بالطفل، 

ركن »طل عىل كتابك«، وهو ركن للمطالعة اليومية. وبادر أحد الشباب باقرتاح فكرة 

جديدة حتت عنوان »سفراء املعرض«، تقوم عىل اختيار جمموعة من الشخصيات املرصية، 

ذات طابع دويل، قادرة عىل الدعاية للمعرض يف الفعاليات الدولية اخلارجية، ومدة عمل 

السفراء تكون دورتني لكل سفري، وسفراء هذا العام هم: الفنان التشكييل العاملي السري 

أمحد مصطفى - الدكتور زاهي حواس - سيدة املرسح العريب سميحة أيوب - الكابتن 

حممود تريزجييه العب املنتخب الوطني - املهندس هاين عازر.



الدول المشاركة في الدورة الـــ51

فرنســــــــا 

إيطـــالــــيا 

الهــــــــــند 

ألمــــــــانيا 

فلسطين 

اليــــمـــــن 

الـــعــــــراق 

المغــــرب 

ســــــوريــا 

ليـبــــيـــــــا 

لبـــــنــــــان 

السعودية 

الصومــال  

ُعـــمـــــــان 

اإلمــــارات 

البحـريـــن 

الســـودان 

الكـــويــت 

تــــونــــس 

الجــــزائـــر

األردن 

أمــــريكــــا  

اليـــونــــان  

ج. السودان 

صربيــــــــا  

بريطــانيــا  

ج. أفريقيا

فرنســــــــا 

إيطـــالــــيا 

الهــــــــــند 

فلسطين 

اليــــمـــــن 

الـــعــــــراق 

ســــــوريــا 

ليـبــــيـــــــا 

لبـــــنــــــان 

السعودية 

الصومــال  

ُعـــمـــــــان 

اإلمــــارات 

البحـريـــن 

الســـودان 

الكـــويــت 

تــــونــــس 

الجــــزائـــر

األردن 

أمــــريكــــا  

الصيــــــــن  

اليـــا بـــــان  

الســــــويد

الدنمـارك

اليـــونــــان  

ج. السودان 

غــــــــانــــــا  غــــــــانــــــا  

صربيــــــــا  

بريطــانيــا  

 كنـــــــــــدا  

قـــــــبرص 

ج. أفريقيا

إريتـــــــــريا

روســــــــيا  

نيجـــــيريـا نيجـــــيريـا 

تنــــزانيـــــا 

السنغـــال
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المشاركات الدولية 

التاريخ المعرضم 

1/4: 1/12/ 2020منيودهلي الدويل للكتاب 1

2/7: 2020/2/16م الدار البيضاء الدويل للكتاب2

2/22: 2020/3/2ممسقط الدويل للكتاب3

11/4: 2020/11/14مالشارقة الدويل للكتاب4
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المعارض الداخلية

التاريخالمعرضم

1/13: 2020/1/16املجلس األعىل للثقافة 1

2/27 : 2020/3/7نادي فتيات قنا2

3/1 : 10 / 3/  2020دسوق السابع3

3/3 : 2020/3/11جامعة حلوان )كلية حاسبات والذكاء االصطناعي(4

3/4 : 16 /3 /  2020الشيخ زايد للكتاب5

3/7 :2020/3/13جامعة السادات 6

10/1 :2020/10/10اإلسكندرية 7

10/4 :2020/10/6بانورما حرب أكتوبر 8

10/20 :2020/10/30املنصورة9

10/22 :2020/10/28السويس 10

10/24 :2020/10/29جامعة بدر 11

2020/10/25أكاديمية نارص العسكرية 12

11/11 :2020/11/25جامعة األزهر 13

11/19: 2020/11/28األوبرا14

11/30 :2020/12/5الكتدرائية املرقسية باإلسكندرية 15

12/3: 2020/12/13جامعة األزهر فرع البنات 16

12/24: 2020/12/31جامعة أسوان األول17

2020/12/26: 2021/1/10نادي مستشاري النيابة اإلدارية - أسوان18
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      اإلنجازات الطباعية

- اجلهات التي تم طبع أعامل جتارية هلا: 
1- هيئة قصور الثقافة.

2- املجلس األعىل للثقافة.
3 -املركز القومي لثقافة الطفل.

4- مؤسسة دار اهلالل.
5- دار األوبرا املرصية.

6- نقابة املحامني.
7- مهرجان األقرص للسينام األفريقية.

 بقيمة إمجالية تقدر بـ  9٫269٫844 جنيًها تقريًبا.
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اإلنجازات  المالية

2020/2019م

املبلغ املطلوب حتقيقه من قبل وزارة املالية )إيرادات( ملوازنة اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، مبلغ 50.000.000 جنيه.

تم حتقيق إيرادات باهليئة العام املايل 2019/2018م، بمبلغ 58.000.000 جنيه، 
بفارق مبلغ 8.000.000 جنيه عن املبلغ املراد حتقيقه باملوازنة.
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       منافذ تم تجديدها ومنافذ جديدة

- تم جتديد وافتتاح منفذ املنطقة اخلامسة - حمافظة اإلسامعيلية.
- افتتاح منفـــذ مساكـــن عيــــن شمــــس - القـــاهــرة.
- افتتاح منفـــــذ أكـــاديميــــة الفنــــــــون -اجليـــــزة.



 





 التفــوق

 التشجيعية

 معرض الكتاب

ساويرس الثقافية 
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إصدارات الهيئة الحائزة على جوائز

 التفوق

التشجيعية

محمود  صالح  الصحفي  الكاتب  حصل 
سالم على جائزة الدولة للتفوق في العلوم 
فكرية..  ملفات  كتابه  عن  االجتماعية 
وهو  والعلمانية.  والحداثة  الدين  في 
أحد إصدارات سلسلة المكتبة السياسية 

لعام 2017م.

على  الرحيم   عبد  حسين  الكاتب  حصل 
عن  اآلداب  في  التشجيعية  الدولة  جائزة 
مجموعته القصصية شخص ثالث. وهو 

من إصدارات الهيئة عام 2016م.
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حصل الكاتب جرجس شكري  على جائزة 
المسرحي  النقد  في  التشجيعية  الدولة 
المسرح.  بمالبس  الخروج  كتابه  عن 

وهو من إصدارات الهيئة عام 2015م.

على  الليل  أبو  خالد  الباحث  حصل 
الدراسات  في  التشجيعية  الدولة  جائزة 
الشعبي  التاريخ  كتابه  عن  االجتماعية 
وهو  الناصري.  الحكم  فترة  في  لمصر 

من إصدارات الهيئة عام 2015م.



   326 صرية
م

 ال
 الهيئة

على  اهلل  عبد  حميده  الشاعر  حصل 
عن  األدبي  النقد  في  كتاب  أفضل  جائزة 
سقوط اآللهة.. قراءة في الوعي  كتابه 
أحد  وهو  حجاب.  سيد  عند  الجمالي 

إصدارات النشر العام لعام 2014م.

جائزة  على  يونس  شريف  الباحث  حصل 
البحث  كتابه  عن  سياسي  كتاب  أفضل 
واإلسالم  الدولة  أزمة  خالص..  عن 
إصدارات  أحد  وهو  مصر.  في  والحداثة 

سلسلة المكتبة السياسية لعام 2014م.

الخالق  عبد  االقتصادي  الخبير  حصل 
فاروق على جائزة أفضل كتاب في العلوم 
االجتماعية عن كتابه اقتصاديات جماعة 
والعالم.  مصر  في  المسلمين  اإلخوان 
وهو أحد إصدارات النشر العام لعام 2015م.

     معرض القاهرة الدولي للكتاب 
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جائزة  على  ريان  أسامة  الكاتب  حصل 
أفضل مجموعة قصصية عن مجموعته 
إصدارات  إحدى  وهي  اآلخر.  المكان  ذلك 

سلسلة كتابات جديدة لعام 2015م.

جائزة  على  شلتوت  فهيم  الباحث  حصل 
الفطريات  أفضل كتاب علمي عن كتابه 
أحد  وهو  األغذية.  في  والمسرطنات 

إصدارات سلسلة دنيا العلم لعام 2014م.

جائزة  على  حسان  يسري  الشاعر  حصل 
أفضل ديوان عامية عن ديوانه عن نفسي. 
وهو أحد إصدارات النشر العام لعام 2015م.
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جائزة  على  حسين  هدى  الكاتبة  حصلت 
وهي  شاهينوب.  أفضل رواية عن روايتها 
قصصية  إبداعات  سلسلة  إصدارات  إحدى 

لعام 2016م.

حصل الكاتب محمود الطوخي على جائزة 
ثالث  كتابه  عن  مسرحي  كتاب  أفضل 
فيه  كان  بكرة-  مصرية..  مسرحيات 
وهو أحد إصدارات  واحدة ست- غيبوبة. 

النشر العام لعام 2015م.

على  عباس  رأفت  محمد  المؤرخ  حصل 
اإلنسانية  العلوم  في  كتاب  أفضل  جائزة 
القديمة..  مصر  في  الجيش  كتابه  عن 
ق.م.   1069  -1550 الحديثة  الدولة  عصر 
الجيش  سلسلة  إصدارات  أحد  وهو 

المصري لعام 2016م.
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على  راضي  الحكيم  عبد  الناقد  حصل 
جائزة أفضل كتاب نقدي عن كتابه النقد 
العربي.. التاريخ- المصطلح- المنهج. 
واالحتفاظ  المالية  الجائزة  بـ)حجب  وذلك 
إصدارات  أحد  وهو  للفائز(.  األدبي  بالحق 

النشر  العام لعام 2017م.

حصل الشاعر مسعود شومان على جائزة 
عاااارف  ديوانه  عن  عامية  ديوان  أفضل 
العام  النشر  إصدارات  أحد  وهو  ياااارب. 

لعام 2017م.

جائزة  على  شحاتة  صبحي  الكاتب  حصل 
كنوز  كتابه  عن  لألطفال  كتاب  أفضل 
العام  النشر  إصدارات  أحد  وهو  السماء. 

لألطفال لعام 2017م.
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جائزة  على  سباق  محمود  الشاعر  حصل 
محاولة  ديوانه  عن  فصحى  ديوان  أفضل 
إصدارات   أحد  وهو  العالم.  الستصالح 

النشر العام لعام 2018م.

حصل الشاعر بهي الدين عبد اللطيف على 
مع  ديوانه  عن  عامية  ديوان  أفضل  جائزة 
إنّي قادر أفرح. وهو أحد إصدارات سلسلة 

ديوان الشعر العامي لعام 2018م.

على  فؤاد  العابدين  زين  الشاعر  حصل 
لنا  كتابه  عن  أطفال  كتاب  أفضل  جائزة 
حق.. أشعار لألطفال. وهو أحد إصدارات 

النشر العام لألطفال لعام 2018م.
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جائزة  على  بغدادي  محمد  الفنان  حصل 
يعيش  كتابه  عن  مسرحي  كتاب  أفضل 
سلسلة  إصدارات  أحد  وهو  بلدي.  أهل 

ديوان الشعر العامي لعام 2018م.

حصل الناقد رضا عطية على جائزة أفضل 
في  االغتراب  كتابه  عن  أدبي  نقد  كتاب 
إصدارات  أحد  وهو  يوسف.  سعدي  شعر 

النشر العام لعام 2018م.

جائزة  على  العوضي  إيمان  الكاتبة  حصلت 
عن  اإلنسانية  العلوم  في  كتاب  أفضل 
-1919 مصر  في  الليبرالي  الفكر  كتابها 
1961. وهو أحد إصدارات النشر العام لعام 

2018م.
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الخياري  السعود  أبو  محمد  الناقد  حصل 
األدبي  النقد  في  كتاب  أفضل  جائزة  على 
الرواية  في  السر.  اتجاهات  كتابه  عن 
إصدارات  أحد  وهو  المعاصرة.  المصرية 

النشر العام لعام 2019م.

جائزة  على  عنين  هشام  الكاتب  حصل 
هندسة  كتابه  عن  علمي  كتاب  أفضل 
االحتراف  إلى  الهواية  من  الصوت.. 
أحد  وهو  تليفزيون(.  إذاعة-  )سينما- 

إصدارات النشر العام لعام 2019م.

جائزة  على  زكي  رضوى  الباحثة  حصلت 
إرث  كتابها  عن  الفنون  في  كتاب  أفضل 
في  المنقولة  اآلثار  سيرة  الحجر.. 
أحد  وهو  اإلسالمية.  القاهرة  عمارة 

إصدارات النشر العام لعام 2019م.
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على  اهلل  عبد  أحمد  محمود  الناقد  حصل 
كتابه  عن  أدبي  نقد  كتاب  أفضل  جائزة 
إدوار  المصرية..  الرواية  في  المواطنة 
فرع  إصدارات  أحد  وهو  نموذًجا.  الخراط 

أدب بمشروع مكتبة األسرة لعام 2016م.

حصل الناقد رضا عطية على جائزة أفضل 
في  العائش  كتابه  عن  أدبي  نقد  كتاب 
مكتبة  سلسلة  إصدارات  أحد  وهو  السر 

نجيب محفوظ لعام 2018م.

حصل الكاتب علي سيد على جائزة  أفضل 
أنثى  روايته  عن  األدباء  شباب  فرع  رواية 
العام  النشر  إصدارات  إحدى  وهي  موازية. 

لعام 2016م.

      ساويرس الثقافية 
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جائزة  على  حسين  هدى  الكاتبة  حصلت 
وهي  شاهينوب.  أفضل رواية عن روايتها 
قصصية  إبداعات  سلسلة  إصدارات  إحدى 

لعام 2016م.

حصلت الكاتبة سمر نور على جائزة أفضل 
في  مجموعتها  عن  قصصية  مجموعة 
إصدارات  إحدى  وهي  دماء.  مصاص  بيت 

النشر العام لعام 2016م.

على  الجندي  طلعت  محمد  الناقد  حصل 
كتابه  عن  أدبي  نقد  كتاب  أفضل  جائزة 
المصرية  الرواية  في  الثورية..  الرؤية 
سلسلة   إصدارات  أحد  وهو  والكورية. 

نجيب محفوظ لعام 2016م.



جائزة  على  خميس  هبة  الكاتبة  حصلت 
أفضل مجموعة قصصية عن مجموعتها 
كتابات  سلسلة  إصدارات  إحدى  وهي  زار. 

جديدة لعام 2017م.

حصل الكاتب محمد أحمد فؤاد على جائزة 
أفضل مجموعة قصصية عن مجموعته 
زعربانة. وهي إحدى إصدارات النشر العام  

لعام 2016م.



إعـــداد 

 عزة فؤاد
وحدة خدمة املؤلف 

      مرفت عنرت 
    إخراج وتنفيذ

مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

مروان محاد 
حترير وتدقيق لغوي

     
عاصم حممد حسن 
إرشاف فني وغالف

    
حممد حسن 

إرشاف طباعي


